
?.1

Gezien en voorlopig vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van 19-04-2006

De Provinciegriffier, De Voorzitter,

P novIrtcIAAL Ru I ureIu K U IIVOERI NGSPLAN

RWZI ZOLDER Te HEUSDEN.ZOLDER

Deel 3: ToelrcHTrNG

(zrEcHNUM

Marc MARTENS gA. .Mark VANLEEUW

De bestendige deputatie van de provincieraad van Limburg bevestigt dat dit plan ter
het publiek op het gemeentehuis van Heusden-Zolder werd neergelegd van . ........ ..

De provinciegrirrier, ¡.o.u.?ãèåi,Vãin3t'r.

rnzage van
totf .c.tn*Jf ...

?ooà-o1 'ots

g).. Marc MARTENS g"y Sylvain SLEYPEN
Gedeputeerde

Ruimtelijke Planning
llgatlaan 23 3500 Hasselt

63-35823

Hasselt, 1 maart2006

ontwerper,

Peeters

opgenomen in het register van ruimtelijke planners
conform het besluit van de Vlaamse Regering

van 05-05-2000, gewijzigd op 07-07-2000,
17 -1 1 -2OO3 en 23-O4-2OO3

Gezien en definitief vastgesteld door de Provincieraad in vergadering van . . ... . ...

De Provinciegriffier, De Voorzitter,

yr!' tvt"r" MARTENS Ð. MATKVANLEEUW



Provìnciaal RUP "RWZI Zolder"

2

Deel lll. Toelichting

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 63-35823



Provinciaal RUP "RWZI Zoldel'

lruxouosoPGAVE

Gewestplan

S t e denb ouwkundi ge v ergunningen

Mili euvergunningen .........

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg

Gemeentelij k Ruimtelij k Structuurp lan.

Toetsingvan de locatie aan de planologische context

Mueu...............

Specia le b es chermingszones (SBZ (I{) en SB Z(V))...

VEN-gebied..

Watertoets....

Deel lll: Toel

9

9

9

10

3

I1

l4

INLEIDING 5

7

13

I3

I4

I4

I5

TOEKOMSTIGE INRICHTING EN ONTWIKKELING VAN IIET TERREIN.. t7

18

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning a 63-35823



Provinciaal RUP "RWZI Zolder" Deel lll: T

2t

BIJLAGE 2 VERSLAG VA¡I DE PLENAIRE VERGADERING EN BUNIDELING VAN DE ADVIEZEN 23

4ïechnum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 63-35823



Provinciaal RUP "RWZI Zolder" Deel lll:Toelichting

lt.ll.erorruc

Het betreft hier een bestaande installatie die zich grotendeels in groengebied situeert. De toegangsweg ligt deels in woongebied en deels in agrarisch gebied.

De leidingen die de vuilvracht aanvoeren z'rjn eveneens in woongebied gelegen. Er z'rjn geen uitbreidingen aan deze installatie voorzien. De bouw van de RWZI

werd in 1995 vergund. 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 Zolder, Houthalen (gedeeltel[k) en Zonhoven (gedeeltel'ljk).

Gelet op het feit dat het zuiveringsgebied gemeentegrensoverschrijdend is, werd in overleg met de hogere overheid overeengekomen dat het aangewezen is

om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op te stellen.

ETechnum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 63-35823



Provinciaal RUP "RWZI Zolder"

t,) Kaart 1: Topografische kaart
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Provinciaal RUP "RWZI Zoldel'

BesrenNDE FETTELTJKE EN JURtDtScHE ToESTAND

Bestaa nde ru i mtel ij ke stru ctu u r
De installatie is gelegen in de deelgemeente Viversel, in de omgeving van het Albertkanaal en op de oevers van de Laambeek. Het betrokken terrein, kadas-

traal gekend sectie E, nr 640c, grenst in noordelijke en westelijke richting aan de Laambeek, in zuidelijke richting aan groengebied met een agrarische functie

en in oostelijke richting aan de tuinen van de woningen gelegen langs de Kerkstraat.

Graviterende collectoren en persleidingen voeren het huishoudelijk afualwater van de gemeenten Zolder, Houthalen (gedeeltelijk) en Zonhoven (gedeeltelijk)

naar deze installatie. De RWZI Zolder werd in 1999 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 12.150 lE. ln 2000 werd de installatie aangepast voor de biolo-

gische behandeling van 6 DWA, zodat ook bij regenweer alle opgepompte afualwater venegaand gezuiverd wordt.

Op 15/07/03 werd de RWZI uit dienst genomen naar aanleiding van een anest van de Raad van State. Hierdoor werd tussen 14 juli 2003 en het bekomen van

een nieuwe vergunning op 7 september 2003, geen afualwater gezuiverd op deze installatie. Al het toekomende afualwater stortte over naar de beek ter hoog-

te van de RWZI. Het afvalwater dat toekomt op pompstation Meilandlaan (nl. van het centrum van Zolder) werd in die tijd ter hoogte van dit pompstation over-

gepompt naar de Mangelbeek.

Deel lll:Toelichting

7Technum NV Afdeling Ru¡mlel¡jke Planning 63-35823
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Plangebied in beeld
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Juridische toestand

Gewestplan

Kaart 3: Gewestplan

Stedenbouwkundige vergunningen

Goedgekeurde verkaveling 7071 V98-0005

MB 31/10/1995, vergunning tot bouwen van een RWZI

07105/1999, 7071898-0191802/CS, vergunning tot bouwen van een toegangsweg

1311212002,7071893-0238T01, vergunning tot plaatsen van een geluidsabsorberend scherm

18/03i2003, 7071893-0238802, vergunning tot bouwen van een FeCls-tank

Milieuvergunningen

p.7071tO3.23

7 50 -7 1 I N 94.252, dd. 29 I 09 I 1994

AMV/00043390/600, dd. 2Ol 03 I 1995, geldi g tot 1 I 031 201 5

AMV/00043390/606, dd. 1OlO7 I 1996, geldig tot 1 lO3l201 5

AMV/00043390/ 1 0028, dd. 29 I 081 2003, geldig tot 29108/2005

Deel lll: Toelichting

Het tenein is op het gewestplan grotendeels gelegen in een geïsoleerd groengebied op de oevers van de Laam-

beek. Deze bestemming sluit aan bij het woongebied van de kern Viversel. Tussen het groengebied en het woon-

gebied situeren zich nog twee agrarische gebiedjes.

ITechnum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 63-35823



Provinciaal RUP "RWZI Zolder" Deel lll. Toelichtirrg

Planningscontext

Ruimtelij k Structuurplan Vlaanderen

Heusden-Zolder is volgens het RSV een kern van het buitengebied, gelegen in een groot aaneengesloten gebied van het buitengebied. Het buitengebied is op

het niveau van Vlaanderen bekeken, het gebied waarin de open (onbebouwde) ruimte overweegt en waar een buitengebiedbeleid wordt gevoerd. Elementen

van bebouwing en infrastructuur dienen in functionele samenhang te zijn met de niet-bebouwde ruimte maken er deel 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 gemeenschaps- en nutsvoorzieningen moeten voldoen aan de volgende ruimtelijke voonruaarden:

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

- 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 bedrijf of gegroepeerd.

De zuivering van huishoudelijk afvalwater 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 over-

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

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

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 10 63-35823



Provinciaal RUP "RWZI Zoldel' Deel lll: Toelichting

effluent. 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 nciaal Ruimtelij k Structu urplan Limburg

De gemeente Heusden-Zolder maakt deel uit van het stedelijk netwerk Midden-Limburg en de deelruimte 'strokengebied'. Het strokengebied in het westen

wordt gekenmerkt door langgerekte bebouwing op de noordoost-zuidwest georiënteerde heuvelruggen. Het strokengebied heeft een belangrijke economische

rol. Het Albertkanaal en E313 zijn er de dragers van. Demer en noordelijke zijbeken vormen de open ruimte verbindingen. De Demer ligt ten zuiden van de

hoofdruimte. Samen met haar noordel'ljke zijbeken Mangelbeek, Zwa¡le Beek en Grote Beek blijft zij verweven in meer verstedelijkte gebieden. De valleien

worden gevrijwaard van bebouwing en aantasting en ontwikkeld voor natuur, beheerslandbouw en recreatie.

Het strokengebied vervult als deelruimte een ondersteunende rol in het netwerk Midden-Limburg. Zozijn bijvoorbeeld Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder

en Beringen wegens hun mijnverleden zeer sterk uitgegroeid en bezitten zij soms evenveel inwoners als een aantal Limburgse stedelijke gebieden. Het valori-

seren van de ligging langs het Albertkanaal is belangrijk voor de verdere economische ontwikkeling van het gebied. De verdere invulling van het gebied houdt

rekening met de redelijk zelfstandig functionerende fragmenten die in een structurele verhouding staan of met elkaar in een structureel verband moeten worden

gebracht.

Tot de deelruimte behoren delen van de gemeenten Beringen, Ham, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Lummen en Tessenderlo.

Vol gende ru i mtelij ke pri nci pes worde n voorgestel d.

- Onderlegger voor het geheel is de sterke structuur van bebouwde heuvelruggen en beekvalleien als drager van de ruimtelijke ontwikkeling. Die af-

wisselende stroken kenmerken het nederzettingsproces. Voor de verdere invulling van de opeenvolgende nederzettingen blijven zij bepalend. Bij-

komende functies worden gerealiseerd op de bebouwde heuvelruggen. Beekvalleien worden maximaal gevrijwaard van verdere aantasting.

- Het netwerk Albertkanaal doorkruist de strokenstructuur. Het maakt nochtans deel uit van de deelruimte en kan hier verder worden ontwikkeld. De

dynamiek van het economisch netwerk kan verder worden uitgebouwd door het uitspelen van de goede ontsluitingsmogelijkheden. Dat gebeurt met

respect voor de open ruimte verbindingen ter hoogte van de beela¡alleien.

- De kern Beringen krijgt een meer concentrerende rol in het gebied.

- De mijnterrils worden beschouwd als bakens in het landschap. Die bakenfunctie wordt als dusdanig gevrijwaard en eventueel uitgebouwd.

11Technum NV Atdeling RuimLelijke Planning OJ-J3ÕZJ



Provinciaal RUP "RWZI Zolder" Deel lll. Toelichting

- De rand van het Kempens Plateau vormt een structurerend reliëfelement. Hij wordt gevrijwaard van bebouwing of afgraving.

Mogel ij ke beleidsthema's:

- Beekvalleien

Behoud van de verschillende beekvalleien (Demer, Grote Beek, Winterbeek, Zwarte Beek, Mangelbeek enz.) is essentieel voor het beeld van de

deelruimte. Verdere aantasting moet worden tegengegaan. Vooral het weren van bebouwing in de beekvalleien is belangrijk. Om de beelcvalleien

te beschermen mogen de nederzettingsstroken op de heuvelruggen zich niet in de breedte ontwikkelen.

- Economischeontwikkelingen

Economische ontwikkelingen langs hetAlbertkanaal en E313 doorkruisen de nederzettingsstructuur(stroken). Zij moeten optimaal worden ingevuld

met watergebonden bedrijven. Bij de inplanting van nieuwe en bij het beheer van bestaande bedrijventerreinen moet men rekening houden met de

strokenstructuur en met de draagkracht van de ruimte. Het behoud van de leefbaarheid van de aanpalende woonkernen en van de beelcvalleien is

essentieel.

- Overstromingsgebieden

Het bouwen in door overstroming bedreigde gebieden moet worden beperkt en voorkomen. Daarnaast moeten bijzondere maatregelen worden uit-
gewerkt om de waterafvoer, -behandeling en -buffering op een ecologisch verantwoorde wijze te herinterpreteren.

- Mijnpatrimonium

Op de voormalige mijnterreinen kunnen dagattracties worden ontwikkeld, zoals Minepolis in Beringen en het centrum voor duurzaam bouwen in

Heusden-Zolder. Zii vormen tezamen een netwerk van dagattracties en ondersteunen het toeristisch-recreatief kerngebied met onder meer Bokrijk.

- Samenwerking met de aanpalende provincies

Samenwerking op verschillende vlakken is noodzakelijk bij het economisch netwerk van het Albertkanaal, de bossen van Tessenderlo, de overstro-
mingsproblematiek van de Demer (waterbeheersing), toerisme en recreatie (bijvoorbeeld voor het toeristisch netwerk Hageland), landinrichting (met

bijvoorbeeld het project Gerheserheide in het landinrichtingsproject Grote Nete).

- Natuurwaarden

Aan de rand van het gebied, overlappend met de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant moet een aantal waardevolle bosgebieden worden be-

schermd zoals de bossen van Tessenderlo en Ham, de Gerheserheide en het stiltegebied Gerhagen. Natuurontwikkeling staat centraal in die gebie-

den. Een aangepast recreatief medegebruik is mogelijk.

Planologische ruil

Technum NV Afdeling Ru¡mtel¡jke Planning 12 63-35823



Proi.¡inciael RUP' RìVZl Zolclci' Deel lll: Toelichting

Planologische ruil tussen natuur in landbouwzones en landbouw in natuurgebieden moet toelaten het feitelijk gebruik van de grond beter af te stem-

men op de juridische situatie. Deze ruiloperaties gebeuren in overleg met de Vlaamse overheid.

Gemeentel ijk Ruimtelijk Structu urptanl

Het studiegebied is gelegen in de deelruimte Viversel en Bolderberg.

Visie Viversel.

Viversel blijft een lokale woonkern met een beperkt voorzieningenappa-

raat. De vallei van de Laambeek, het historisch bebouwingspatroon en

de kerk zijn de structuurbepalende elementen van deze kern en dienen

opgewaardeerd en geïntegreerd te worden binnen het ruimtelijk functio-

neren van het dorp.

Het deelgebied kan specifiek uitgebouwd worden met toeristisch-

recreatieve ondersteunende functies ten opzichte van het recreatiegebied

Terlaemen. Tussen de recreatiegebieden en de verschillende woonwij-

ken worden open ruimte corridors ontwikkeld langsheen de voornaamste

beken. Deze open ruimte corridors zijn continu en reiken tot aan het Al-

bertkanaal.

Een optie daarbij is de uitbouw van een fijnmazig fiets- en voetgangers-

netwerk. Zowel in de kern als de verbindingsmogelijkheden met nab'tjge-

legen deelruimten worden daarbij optimaal ontwikkeld.

i::(,\j.:,,, r.rr.,ù, ri

r¡!"q¡f .!1,fhñ¿¡r.-!<

':i.¿nl ûlÈled Ô:- oh..rd.

ej Lr 
'lr 'r rt [.r J. ¡-'{L!

lct¡nf.].\ "j¡V" a r a':)

!É
a
r
trl

:
(..'..

-
lI|]üú
-
,u
(ô(ê

t. Structuurschets cemrumgebied Viveael

PrcÊ< Sùr<:uu p¡, i!!!(il ãlJù
Wn<h+er: !ræn'!+6tu¿óló.r
P¡oþ<dd¿.r: GN^ Ì sñ.J( cnùorc 

'.B.ñbrr1t*k.nù: lW 6c¿tcuiñ&

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 perceelsgrootte is van hetzelfde schaalniveau als de omgeving. De omvang van de voorzie-

ning tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functie van het buitengebied niet structureel aan.

t Ontwerp GRS Heusden-Zolder, richtinggevend deel, lris consulting, april 2005
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Provinciaal RUP "RWZI Zolder" Deel lll. Toelichting

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

gerespecteerd te worden. De voorgestelde locatie voldoet hieraan, gelet op de ligging in de oksel van de bebouwing langs de Kerkstraat en de Laarstraat.

Het studiegebied ligt op de rand van de open ruimte corridor van de Laambeek, zoals deze in het GRS wordt voorgesteld, maar doet hier structureel geen af-

breuk aan, aangezien de RWZI gelegen is in de okselvan de bestaande bebouwingstructuur langs de Laarstraat en de Kerkstraat.

De inplanting van de verschillende onderdelen van de installatie werd bepaald met het oog op een zuinig ruimtegebruik. Bestaande beplantingen worden ge-

respecteerd en geÏntegreerd in de aanleg van het perceel. Dit past in de visie van de gemeente tot het bewaren en herstellen van kleine landschapselementen.

Het terrein zal de beekvallei als groen lint in het landschap ondersteunen door middel van een aangepaste inrichting van de bufferzones. Gave landschap-

structuur wordt door deze inplantingsplaats optimaal bewaard, de oppervlakte wordt tot een minimum beperkt en sluit perfect aan bij de bestaande bebouwing.

Milieu

Speciale beschermingszones (SBZ(H) en SBZ(V))

Kaart 4: Habitatrichtlijngebied - Kaart 5: Vogelrichtlijngebied - 700m-zone

VEN-gebied

Het terrein is noch in VEN-gebied gelegen, noch in de nabijheid ervan.

Het perceel is niet gelegen in habitat- of vogelrichtl'rjngebied, wel in de nab'ljheid er-

van. Het project situeert zich ten westen van het Habitatrichtlijngebied BE

2200031(1) Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek

met vijvergebieden en heiden en het Vogelrichtlijngebied BE 3.12 Het vijvercom-

plex Midden-Limburg. Aangezien de installatie ca 700 m stroomafwaarts van de

beschermingszones gelegen is, wordt er geen betekenisvolle aantasting van de na-

tuurlijke kenmerken venuacht.

De integrale versie van de 'Passende beoordeling' is als bijlage b'rj deze nota ge-

voegd.

RWZIRWZI

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 14 63-35823



Provinciaal RUP "RWZI Zoldel'

Watertoets

ln art.8 van het decreet lntegraal Waterbeheer wordt gesteld: "De overheid die over een vergunning, een plan

of programma moet beslissen, draagt et 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 voonruaarden of aanpassin-

gen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, in-

dien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de

infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd".

Aangezien het hier om een bestaande installatie gaat en het in feite enkel een juridische bestendiging behelst

van die bestaande installatie, kan men er redelijkerwijs van uitgaan dat er geen schadelijke effecten zullen

ontstaan door de goedkeuring van dit plan.

Deel lll. Toel¡cht¡ng

Noc{eb¡ed - OreFtroombaar Enuit de waterloop

- Recent

Kaart 6: NOG -
Het plangebied is gedeeltelijk gelegen in door de waterloop overstroombaar gebied (NOG)en recent overstroomd gebied (ROG).

1.

- De invloed van verharde oppervlaKe door versnelde afstroming zal voorkomen worden op het terrein zelf:

o door het maximaal gebruik van doorlatende materialen,

o buffering van het oppervlaktewater conform de machtigingsvoorwaarden van de Bestendige Deputatie,

o opvang van dal<water conform de stedenbouwkundige verordening

- Aangezien het hier een bestaande installatie betreft, zal de goedkeuring van dit plan geen bijkomend verlies aan komberging betekenen. De installatie

is reeds volledig gerealiseerd en er wordt geen uitbreiding voorzien.

2. Oppervlaktewater

Er wordt geen overstort voozien op de installatie, de zuivering van het eigen afvalwater van de installatie wordt geregeld in de milieuvergunning.

3. Grondwater

Aangezien er geen werken gepland worden, zijn er geen effecten voor de grondwaterstand te verwachten.

4.

Een zone van 7m langs de waterloop zal vrij gehouden worden om te voorkomen dat licht passieve meandering direct tot vaste oeverbescherming moet

aanleiding geven. Een vrije doorgang van 5m, zonder beplantingen, en zonder afsluitingen zal gegarandeerd blijven. Ondergronds parallelleidingen wor-

den enkel aangelegd in de buitenste 2m van de zone aansluitend bij de bufferzone, hier zijn eveneens beplantingen en afsluitingen toegelaten.

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning 63-35823
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Kaaft 7 i Zuiveringsgebied Zolder

Deel lll:T
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Provinciaal RUP "RWZI Zolder" Deel lll:Toelic

TOexOUISTIGE INRICHTING EN ONTWIKKELING VAN HET TERREIN
De RWZI Zolder werd in 1999 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 12.150 lE.

In 2000 werd de installatie aangepast voor de biologische behandeling van 6 DWA, zodat ook bij regenweer alle opgepompte afualwater venegaand gezuiverd

wordt.

Er worden geen renovaties of uitbreidingen gepland.

Beschriivinq van de installatie:

Type zuiveringsproces :

Actief slib - Stikstof- & biologische fosforverwijdering - laag belast - Oxydatiesloot

Type installatie :

Onbemand

Waterlijn :

- Het afualwater (DWA+RWA) wordt met behulp van 3 vijzels opgepompt naar het fijnrooster (stappenrooster).

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

- Na het fijnrooster stroomt afualwater (DWA en RWA) naar een Dorr zandvanger. Het zand-water-mengsel komt via een zandgoot in een zandwasser

waar het ontwaterd wordt.

- Na de mechanische zuivering stroomt het afualwater gravitair naar het beluchtingsbekken, voorzien van 2 puntbeluchters, die gestuurd worden op het

O2-gehalte.

- Er zijn 2 NBT's.

- Het effluent stroomt gravitair naar de Laambeek.

- De slibrecirculatie gebeurt door middel van 2 vijzels. Er wordt rechtstreeks gespuid naar de indikker.

Sliblijn:
Na indikking in een gravitaire indikker wordt het slib gestockeerd in de slibbuffers. Hieruit wordt het vloeibaar afgevoerd naar de CSVI Houthalen-

Centrum ter ontwatering.
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Provinciaal RUP "RWZI Zolder" Deel lll: Toelichting

BeCneruzING VAN DE zoNES IN HET BESTEMMINGSPLAN

Het terrein voor de inplanting van het RWZI en de toegangsweg worden integraal opgenomen binnen het PRUP. Bijkomend wordt ter hoogte van de

woningen aan de Kerkstraat het achterste deel van de tuinen, dat in groengebied gelegen is, mee opgenomen in het RUP. Dit om restzones te vermij-
den.

De delen van het bestemmingsplan voorzien voor de inplanting van de installatie wordt volledig opgenomen in een zone voor openbaar nut. De installatie

dient volledig ingeplant te worden binnen deze zone. Verhardingen worden tot een minimum beperkt en zoveel als mogelijk uitgevoerd in waterdoorlatende materialen.

Ui2ondering hierop kan gemaakt worden voor verhardingen die in functie van de exploitatie van de installatie gebruikt worden door zware voertuigen. Vanuit de Laarstraat

wordt een zone voor ontsluiting voorzien voor de aanleg van de toegangsweg naar de installatie. De delen van deze zone die niet noodzakelijk dienen verhard te worden,

worden beplant met een streekeigen beplanting.

Langs de Laambeek wordt een zone non aedificandi ingetekend die vrij moet blijven van bebouwing, constructies en hoge beplantingen, met het oog op het onderhoud en

de ruiming van de beek.

Rondom de zone voor openbaar nr¡t wordt een volwaardige buffezone aangelegd. ln de buffezone zijn grachten, afirvateringskanalen en overstromingsgebieden toegela-

ten in die mate dat ze de functie van de zone niet hypothekeren. Ondergrondse constructies zijn onder dezelfde voorwaarde eveneens toegelaten.

De ontsluiting van de zone wordt op een indicatieve wijze op het plan weergegeven. Enkel in functie van de aanleg van deze ontslu¡ing z'rjn verhardingen in de zone voor

buffer toegelaten.

Voor alle beplantingen dienen streekeigen soorten gebruiK te worden, ongeacht de zone waarin zezich bevinden.

Het PRUP heeft een totale oppervlakte van 27.æ2 m', als volgt over de verschillende bestemmingen verdeeld

-Zonevooropenbaar nú 13.657 rn2

-Zone voor buffer 10.200 m2

-Zone voor ontsluiting 1.333 m2

-Zone non aedificandi 2.046m2

-Zonevoortuinen 406 m2
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Provinciaal RUP "RWZI Zolde/'

Op re HEFFEN vooRscHRrFTEN

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

- Groengebied

- Agrarisch gebied

- Woongebied

RuIUTeBOEKHOUDING

De totale oppervlaKe van het PRUP bedraagt 27.642m2

Deel ll l: Toelichting
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Provinciaal RUP "RWZI Zolder" Dcel lll: Toelichting
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Provinciaal RUP "RWZI Zolde/'

BuInce 1 PaSSeNDE BEOORDELING

Deel lll:T oelichting
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Provinciaal RUP "RWZI Zolder" Deel lll: Toelichting
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Datum:

Bevoegde nationale instantie: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Afdeling Natuur

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

Contactpersoon - algemeen: Koen de Smet
Afdelingshoofd, afdeling Natuur

-32 (0)2 553 76 84
-32 (0)2 553 76 85
koen.desmet(Olin.vlaanderen. be

Telefoon:
Telefax:
e-mail

Informatie aan de Europese Gommissie inzake plan/project in Natura 2000
vogelrichtl¡¡ngeb¡eden (SBZ-V) en hab¡tatr¡chtlijngebieden (SBZ-H)

in navolging van art¡kel 6 van de Habitatrichtlijn (Richtlijn 92r¿[3rEEG)

Naam en code betrokken
Natura 2000-9ebied:

I een SBZ-V aangeduid onder de Vogelrichtlijn: BE 3.12 Het
vijvercomplo< van Midden-Limburg

Over te nemen uìt wetenschappel¡jk
Êppt1van de aanwiÈing van de
gÊbieden

I
BE

een SBZ-H aangemeld onder de Habitatrichtlijn:
22OOO31(1) Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek,

Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden

I een gebied waar een prioritair habitat voorkomt

Tilel en locatie betreffend
plan / project: Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan-RWZI Zolder

Documentatie overgemaakt: I ter informatie (art. 6, lid 4, 1' alinea)

of:

E voor opinieverstrekking (art. 6, lid 4, 2' alineal

¡nd¡en negat¡eve ¡mpact op prioriÞir hab¡tawpe en plan/prcject n¡et van publ¡ek
belang ¡s ¡nzake ve¡l¡ghe¡d, voksgezondhe¡d, m¡lieumaatregelen

Lidstaat: België - Vlaams gewest STAP l. Passende beoordeling yan de gevolgen van het plan of proiect op de
sBz

1. Beschrijving van SBZ en planlproject

1.1. Beschrijving SBZ (referentìesituatìe en huidige s¡tuatie)

EEr:
. CD-ROM Hab¡tat- en Vogekhhtlijngebieden ¡n Vlaanderen (AÍdeling Natuur - oc-Gls vlaanderen, 2001) - met de d¡g¡lale

kaaftbestanden, wetenschappel¡jk appod van de aanwiizing van de geb¡eden) ;
. Gæloket Naiura 2000: ww,gisvlaandeÊn.be/geÈvhandeEn/nature2000
. HaòÍaf- & Soortenf¡ches (lN -IBW- Afdel¡ng Natuur,2002)
. Casa sludy ¡n het Vijvercomplex van Midden-L¡mbu¡g (WWF, 2002)'
. Landschapsallas (OC Glgvlaandffin, 2001)
. BWK25n ên 293
. Zoogd¡eren in vlaandercn Netuen etal,2003)
. Verapraid¡ng van amfib¡eën q @pt¡elen ¡n vlaandqen (Bawens,D. & Kolaus, 1996)
. Atlas van de vlaamse Beekên R¡v¡ev¡ssen (Vandelannoote el a1.,1998)
. V¡sbestandopnames op de GBnsmaas (me¡ 2002)
. Bodemkaaftkaatlblad 25n (NGI)
. Relevante websiles omfænlàefstud€gebied ü zùn ecologie

Referent¡es ¡tuat¡e:

De RWZI bevindt zich ten westen, circa 700m verwijderd, van het Habitatrichtlijngebied BE
22OOO31(1\ Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met
vijvergebieden en heiden.
Onderstaande lijst geeft de beschermde soorten en habitats weer voor het gehele
Hab¡tatrichtlü ngebied.

lHabitatd

2310
2330
31 10

31 30

3140

4010
4030
6230 (+)
6430
651 0

7150
9l 90
91E0 (+)

Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten
Open grasland met Corynephorus- en Agrosti s-soorten op landduinen
Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlaKen met
amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en lsoëtes
Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met
Littorella- of lscËtes-vegetatie of met eenjarige vegetatie op
drooggevallen oevers (Nanoryperetalia)
Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische
Characeeënvegetatie
Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
Droge heide (alle subtypen)
Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
Voedselrijke ruigten
Laaggelegen, schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba
officinalis)
Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlaKen
Alluviale bossen met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae)

vË"*t

1096
1145

lÞlantenl

1 831

Lampetra planeri
Misgurus fossilis

Beekprik
Grote modderkruiper

Luronium natans Drijvende waterweegbree



Het Habitatrichtlijngebied overlapt gedeeltelijk met het Vogelrichtlijngebied BE 3.12 Het vijvercomplex
van Midden-Limburg.
De beschermde habitats zijn vijvers met oevervegetatie, beken met hun oevervegetatie, broekbossen,
heiden en heiderelicten.
De meest kenmerkende broedvogels van de Annex llijst in dit gebied zijn: Woudaapje (lxobrychus
minutusi 5-10); Roerdomp (Botaurus súe//a/s: l5-20); Porseleinhoen (Porzana porzana: >, 5); ljsvogel
(Alcedo atthis: > l5); Zwarte Specht (Dryocopus mañius'. 3-4); Blauwborst (Luscinia svecica: 60- 75).

Voor een ovezicht van de toestand van het HabitatrichtlijngebiedA/ogelrichtlijngebied bij het van
kracht worden van de betreffende Richtlijn, zie Bijlage l.
Een situering van het project tov de Speciale Beschermingszone, Biologische WaarderingsKaart en
stratenplan wordt gegeven in Bijlage 3.

Hu¡dkre s¡tuat¡e: (zie Bülage 3)
De zuiveringsinstallatie situeert zich ten westen van het Habitatrichtlijngebied BE 2200031(l) Valleien
van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden en het
Vogelrichtlijngebied BE 3.12 Het v¡jvercomplex van Midden-Limburg. De installatie is ongeveer 700 à
800m stroomafwaarts van de beschermde gebieden gelegen.

Het deelgebied 1 van het SBZ(H) en het Vogelrichtlijngebied komen grotendeels overeen met het
gebied dat het vijvercomplex Mìdden-Limburg wordt genoemd (zie figuur in bijlage 3).
De totale oppervlakte bedraag ongeveer 2500ha en is het grootste vijvergebied van België. Door zijn
mozaÏek van vijvers, beken, moerassen, rietvelden, heide, hooiland, loof-en naaldbos, ... vormt het
een belangrijk overwinterings-, broed-, rust- en foerageergebied voor tal van zeldzame of bedreigde
water-, riet- en moerasvogels zoals de Roerdomp, het Woudaapje, de Blauwborst en de Bruine
kiekendief, en voor soorten als de Zwarte specht, de Boomkikker, de Grote modderkruiper, Drijvende
watenteegbree, ... ln de winter huisvest het tevens een heel belangrijke populatie Krakeenden (2%
van de West-Europese populatie). Daardoor werden stappen ondernomen om een gedeelte van het
gebied voor te dragen als watenijk gebied van ¡nternationaal belang (Ramsar-gebied). De typische
vegetatie voor voedselarme wateren zijn hier zodanig goed ontwikkeld dat het v¡jvergebied ook op dit
vlak uniek is voor België
De natuurwaarden, grotendeels te danken aan de inrichting van het gebied door extensieve viskweek,
zijn er vanaf de jaren '70 door vervuiling en door intensivering van de visla¡veek sterk op achteruit
gegaan De aanduiding als Natura 2000gebied in 1996 heeft de NGO's en de Vlaamse overheid
reeds toegelaten om met Europese (LIFE en EFRO) steun belangrijke investeringen in het herstel van
de natuur te doen. De inrichtingsmaatregelen hebben reeds geleid tot een verhoging van de
biodiversiteit. Roerdomp en Woudaapje zijn opnieuw in het gebied waargenomen, mede danþij
maatregelen voor het herstel van een open vijverlandschap (oa kappen van binnendijkse houtkanten).
De Boomkikker is opnieuw waargenomen, met minstens 26 roepende mannetjes in het voorjaar van
2002.

Waterkwaliteit : zie verder

l.l.'t. Criterla van de aanwijzing van de gebieden

Voor het Habitatrichtlijngebied werden een aantal soorten en habitats als criteria aangeduid (zie
hoger). Een aantal van de beschermde habitats en soorten (oa oude zuurminnende eikenbossen,
kamsalamander) komen in het gebied voor. De RWZI ligt echter minstens 700m verwijderd van het
SBZ(H) en stroomafwaarts van het SBZ(H). Zoals verder beschreven worden er geen effecten op het
SBZ(H) en ook niet op het SBZ(V) verwacht. De SBZ(V) is eveneens op een afstand van 700-800m
van de RWZI gelegen.

1.1.2. Strikt te beschermen soorlen over hele grondgebied: soorten in Bijlage lll Decreet
Naluurbehoud

Soorten van Bijlage lll van Decreet Natuurbehoud (= soorten Bijlage lV van Habitatrichtlijn in
Vlaanderen) die in het betreffende SBZ en eventueel in de buurt kunnen voorkomen: Heikikker,
Boomkikker, Knoflookpad, Rugstreeppad, Kamsalamander, Watervleermuis, Dwergvleermuis,
Rosse vleermuis, Drijvende watenrrreegbree.

1.1.2. Beschrijv¡ng ¡ntegriteit van het gebied

Structurele relaties: de samenhang van abiotische kenmerken zoals een goede waterkwaliteit en
goed ontwikkelde habitats (waaronder het prioritair habitat alluv¡ale bossen) zorgUzal zorgen voor
een duuzaam behoud van de karaKeristieke fauna en flora.

. Functionele relaties: de structuur van de waterlopen of wateropvlakten samen met het omliggend
bodemgebruik bepalen het voorbestaan van watergebonden habitattypen zoals de alluviale
bossen.

o Knelpunten instandhouding ifu het project: /

1.1.3. Andere gebiedsgegevens (zie Bijlage 3)

. Aanwezige natuur- of bosreservaten: Ten oosten van de RWZI (800m verwijderd) bevindt zich het
natuuneservaat Laambeekvallei. Totale oppervlakte 167,5 ha waarvan 129,2 ha erkend als
natuurreservaat. Grotendeels in bezit en in beheer van Stichting Limburgs Landschap.

o Natuunichtplan, natuur- of bosbeheerplan: voor de verschillende deelgebieden van het reservaat
bestaan beheersplannen.

lnrichtingsproject: geen natuurinrichtingsproject in de buurt van de installatie

Beschermd landschap, relicten of ankerplaats: De zuiveringsinstallatie situeert zich ten westen
,800m venrvijderd, van het beschermd landschap Domein van Terlamen en Bolderberg. Het
beschermd landschap ligt in de ankerplaats A 70063'Bolderberg, Terlamen en Vogelzang'en de
relictzone 70047'Vijvergebied Midden-Lim burg'.

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

brcn

VEN: De RWZI ligt niet in VENgebied. Het hab¡tat-en vogelrichtlijngebied werd gedeeltelijk
ingekleurd als VENgebied (Vijvergebied Midden-Limburg, code 433).

natu u rg eb iede nd atab an k I N
rc se Naten data ba nk AN, A BG
databank ¡nr¡cht¡ngsprcjecte n AN, VLM
CD beachermde landschappen, geoloket beschermde landschappe n b¡j g ¡sv laanderen, be
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M.g¡svlaanderen.be/geqvlaanderen

Specifìeke locatie: De zuiveringsinstallatie is gelegen in de deelgemeente Viversel, in de
omgeving van het Albertkanaal en op de oevers van de Laambeek, langsheen de Kerkstraat. Het
betrokken terrein is kadastraal gekend sectie E, nr 640c. Volgens het gewestplan situeert de
RWZI zich momenteel in groengebied, woongebied en agrarisch gebied.

Aard van het plan/project:
De RWZI Zolder werd in 1999 gebouwd voor een ontwerpcapaciteit van 12.150 lE (60g/d). ln
2000 werd de installatie aangepast voor de biologische behandeling van 6 DWA, zodat ook bij
regenweer alle opgepompte afualwater verregaand gezuiverd wordt. Er worden geen renovaties
of uitbreidingen gepland.
De zuiveringsinstallatie zuivert de vuilvracht van Zolder, Houthalen (gedeeltelijk) en Zonhoven
(gedeeltelük)

1.2.1. Samenvatting van het proiec{ of plan dat een effect heeft op het qebied:

1.2. Beschrijving plan of project



Type zuiveringsproces : actief slib - st¡kstof- & biologische fosforveMUdering - laag Þelast -
oxydatiesloot.

Tijdsplanning: RWZI Zolder is een bestaande RWZI.

Elementen met mogelijke impact:
Exploitatie:

-Aanwezi g heid inf rastructuur
-Geluidsemissies van de installatie
-Verspreiding van Aerosolen en risico op geuremissies
-Slibproductie, verwerking en a2et
-Reductie van geëm¡tteerde zuurstofbindende stoffen en eutrofiëring naar de -
ontvangende waterloop toe.
-Calamiteiten

MER-plichtig: E
Vereiste vergunningen: bouwvergunning, miliewergunning, lozingsvergunning

Andere projecten/plannen met mogelijk cumulatief effect: voor zover geweten niet aanwezig. Er
worden de komende jaren geen Aquafinprojecten aan het zuiveringsgebied toegevoegd.

1.2.2 Relatie tussen het plan/project en de SBZ inzake:

Overlaw¡ng van plan/pþject met SBZ mar ligging, u¡tværingsmethoden,

Locatie, afstand: zie hoger

Projectuitvoering: /

Negatieve eÍtecten
Geen oî positieve eÍfc,cfc'n

¡I
2. Effecten

2.1. Identificatie elemenûen/fasen van plan/projec{ met mogelijke impac'tr

De zuiveringsinstallatie ligt niet in het Habitatrichtlijngebied.
-Geluidsemìssies 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/Bijlage lV van de Habitatrichtlijn of de soorten
beschermd door de Vogelrichtlijn. De RWZI is circa 700m van het SBZ(V) gelegen, een afstand
waarop geen geluidshinder meer wordt verwacht. Tussen de zuiveringsinstallatie en het SBZ(V)
bevindt zich de omloop van Terlaemen, waar op regelmatige basis races plaatsvinden.
-Verspreiding van Aerosolen en risico op g¡gmþgþg:
Voornamelijk thv de puntbeluchter, overstortputten en de vijzels kan aërosolvorming optreden.
De aërosolen hebben geen impact (voor zover reeds geweten).
Er worden heden geen klachten omtrent geurhinder gemeld. De gebruiKe 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 in het beluchtingbekken.
Omwille van de slibstabilisatie in het beluchtingbekken zal ook de geurhinder van indikkers en
slibbuffertanks in principe beperkt zijn. Eventuele sporadische hinder zal de soorten (voor zover
reeds geweten) niet beTnvloeden.
-Sliboroductie. verwe :

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
vrachtveryoer kan langs bestaande wegen het terre¡n verlaten. 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 Laambeek. RWZI Zolder voldeed in 2004 aan de
geldende emissiegrenswaarden (Vlarem ll). Er was wel I zeer lichte overschrijding van de
emissiegrenswaarde voor zwevende stoffen. Dit is gezien het aantal geëvalueerde
debietsproportioneel genomen stalen toegestaan overeenkomstig VLAREM ll-bijlage 4.2.5.4.
De belasting van de installatie bedroeg ìn 2OU: 4.916 IE-BZV (609 O2ld),7.848 IE-CZV (1359
CZVld), 6.935 IE-ZS (909 ZSld), 15.048 lE-Ntot (109N/d) en 9.892 lE-Ptot (2gN/d). Er staan de
eerstkomende jaren geen n¡euwe collectoren op het programma, waardoor de belasting drastisch
zou stijgen. Mogelijk pojecten in de toekomst zijn afkoppelingsprojecten (Masterplanning). Zij
zullen het zuiveringsrendement van de installatie ten go€de komen.Een betere waterkwaliteit
komt ten goede aan de watergebonden dieren en planten. Het SBZ(H) waarop het effluent zou
kunnen invloed hebben, ligt stroomopwaarts van de zuiveringsintstallatie, waardoor er geen
invloed wordt verwacht.
Op de Laambeek bestaan meetpunten van de VMM (bijlage 2 en 3). De Laambeek had in 2004
over heel haar lengte een matige fysico-chemisch- en biologische kwaliteit. Het institituur voor
bosbouw en wildbeheer beviste de Laambeek thv de RWZI, de resultaten z¡jn terug te vinden in
bijlage 2.

1 
Bæchrijf, ingeval van pGit¡eve effæten, welke b¡jdrage het plan/projæt levert aan hetbehoud of heGtel van een gunst¡g€

staãt van ¡nstandhoud¡ng- van de betrokken habitat of soorten



Mitigerende of m¡lderende maatregelen3 die meegenomen worden in plan/projectuitvoering:

EXPLOITATIE RIAlzI

Er kunnen geen werken uitgevoerd worden die een daling van het grondwater tot gevolg
hebben.
De aanwezige vegetatie (bomengroepen, solitaire bomen en houtkanten) moet behouden
blijven. De bomen en struiken die afsterven in de houtkanten zullen ingeval ze afsterven of
omwaaien vervangen worden door streekeigen boomsoorten (bv.Zwarte els, wilg, meidoom).
Het gebruik van herbiciden is niet toegelaten langs de uitbatingswegen en in de houtkanten
Verhardingen tot een minimum oppervlakte beperken. Waar mogelijk dienen waterdoorlatende
materialen gebruikt te worden.
Aan de oostelijke en zuidelijke zijde van het projectgebied wordt een massieve buffezone van
10 tot 25m breed voozien. Deze bufferzone vormt de overgang tussen het tenein en de
aanpalende woningen. Om te zorgen voor de nodige afscherming van het projectgebied moet
de beplanting een dichte en gelaagde structuur van kruidlaag over struiklaag naar
hoogstammig groen hebben waarin de bestaande beplanting maximaal behouden zal blijven.
Het doorbreken van de bufferzone is in geen geval toegelaten. De buffer zal bestaan u¡t
streekeigen loofhoutsoorten. Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging zijn
toegelaten.
Aan de noordelijke zijde van het projectgebied wordt een zone ingericht voor de toegang tot
het projectgebied. Deze zone zorgt voor een landschappelijk goede integratie van de RWZI in
de omgeving. Met uitzondering van de toegangsweg zal deze zone aangeplant worden met
streekeigen loofhoutsoorten. De verhardingen worden tot een minimum beperkt.
Langs de Laambeek wordt een zone van 5 tot 7m breed voozien ter bescherming van de
waterloop. Van deze zone kan gebruik gemaakt worden voor de ruiming en het onderhoud
van de waterioop.
De specifieke geluidsproductie veroorzaakt door de RWZI dient conform de bepalingen van
Vlarem ll voor groengebieden
Voor eventuele aanpassingswerken dienen geluidsarme machines gebruikt te worden.
De Laambeek waarin het effluent van de RWZI uitmondt, doorstroomt het SBZ (H) BE
24OOO14 Demervallei. De afstand tussen het lozingspunt van het effluent en het
'binnendringen'van de waterloop in het Habitatrichtlijngebied bedraagt 7km. Effecten van het
effuent of het overstort zijn op zulke afstand zeker niet te voorspellen of uit te filteren uit de
hoeveelheid aan invloeden die zich op zulke afstand kunnen voordoen. Temeer daar er een
industriegebied gelegen is tussen de RWZI en het habitatrichtlijngebied. Er wordt geen
betekenisvolle aantasting van het SBZ (H) veruvacht.

2.2. Beoordeling van de significantie2 van de impact
(in relat¡e tot de instandhoud¡ngs-doelstellingen van h€t gebied of de æologische vereisten van de habitâts en de
s@rten in het geb¡ed en tot de structuEl€ en functionele relatie ¡n Natura 2000 netrerk)

Op 15lO7l2OO3 werd de RWZI u¡t d¡enst genomen naar aanleiding van een arrest van de Raad
van State. Hierdoor werd tussen juli 2003 en het bekomen van een nieuwe vergunning op 7
september 2003, geen afualwater gezuiverd op deze installatie. Al het toekomende afualwater
stortte over naar de beek ter hoogte van de RWZI. Het afualwater dat toekomt op pompstation
Meilandlaan (nl. van het het centrum van Zolder) werd in die tüd ter hoogte van dit pompstation
overgepompt naar de Mangelbeek. Dit is te merken aan de biologische kwaliteit van de
Laambeek. De BBI daalde in 2003 van een matige naar een slechte biologische kwaliteit na het
lozingspunt van de RWZI.
-Cgle¡njlglte¡: Regelmatig worden kleine preventieve werken uitgevoerd, ook het omzichtig
werken en voldoende onderhoud zorgen voor het voorkomen van calamiteiten.

- Het SBZ (V) 3.f 6 Demervalleì situeert zich op circa 3,5 km stroomafwaarts van de RWZI.
Tussen de RWZI en het vogelrichtlijngebied bevindt zich een autostrade en een
industriegebied. De RWZI heeft geen impact op het SB2 (V).

Zoals hierboven vermeld zal de impact op het Habitat- en Vogelrichtlijngebied stroomopwaarts
van het RWZI nihil zijn. Maw er wordt geen betekenisvolle aantasting van de natuurlijke
kenmerken van de betrokken Speciale Beschermingszones ven¡vacht.

Randvoorwaarden die aan plan/projec{ kunnen opgelegd worden ¡n stedenbouwkundige
voorschriften (plan) of in vergunning (project): /.

Redenen waarom beoordeeld wordt dat met uitvoering van de milderende maatregelen en
randvoorwaarden de mogelijke negatieve effecten niet significant zullen zijn: /.

Overzicht overleg inzake bespreking plan/project en mogelijke negatieve impact, milderende
maatregelen:
- dienst(en)/personendiegeconsulteerdwerden
- referentie advies van afdeling Natuur
- waar kunnen volledige rapporten opgevraagd of geraadpleegd worden:
Aquafin nv, Dijkstraat 8, 2630 Aartselaar

2 
lndien de impact n¡et kan worden ingeschat, d¡ent deze beoordeeld te worden als mogellke sign¡f¡cante ¡mpact" (in

achtneming "voorzorgsbeg¡nsel").
" Maatregelen om negatieve effæten te reduceten, te voorkomen of te heßtellen. D¡t kan het volgende omvatten: wûziging in
inplant¡ng, uitvoering, wÜz¡g¡ng ¡n tüdsplann¡ng van de u¡tvoering, maatregelen tegen audiov¡suele hinder tidens de
projætuitvoering,



Enkel bü aanwezigheid van betekenisvolle aantasting van de natuurwaarden van de SBZen toch verder
zetten van de præedure voor mogelijke alwijking op de beschsmingsbeoÉling van art. 36tet, 5 4

STAP 2. Ondezoek naar altemat¡eve oploss¡ngen

1. Samenvattinq van de onderzochte alternat¡eve oploss¡nqen:

Overzicht van ondezochte afternatieven - andere locatie, æhaa4 methode, uitvoeilng,... , inbegrepen'nul-opt¡e', -
en de mogel¡jke effecten eruan op SBzsooden
Referent¡es van de onderbouwende rcppoñen

2. Redenen waarom de bevoegde nationale autoriteit beoordeeld heeftdatde alternatieve
mooeliikheden oeen oolossino bieden:

Aangeven waarom andere afternat¡even met minder of geen sillnif¡cante negat¡eve ¡mpact op Sgzsooften niet in
aanmerking komen

3. Beoordeling alternat¡even

z. Korte þeschrijv¡ng van deze redenen:

3. Eeoordel¡ng dw¡ngende redenen oponÞaar Þ€lang

Referentie van Nofa Bes/rSs¡r,g Vlaamse regering - kop¡e toewegen in bijlage

STAP 3. Dwingende rcdelten van openbaat belang:
Redenen om ondanks de negatieve effec'ten h€t plan of project toch uit te voeren:

l. Overzichtvan deze redenen:

E dwingende redenen van openbaar belang, met inbegrip van redenen van sociale of economische
aard (indien in het gebied geen prioritaire habitafs ofsoorfen voorkomen\:

B¡J

!
!
!
!

aanwez¡ghe¡d vdn een priorítaìre hab¡tat enlof soorT:
menselijke gezondheid:
openbare veiligheid:
voor het milieu wezenlijke gunstige effecten:
andere dwingende redenen van openbaar belang:. in dit geval dient eerst een adv¡es aan EC gevaagd

te worden



. Ovezicht overfeg 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. Beoordeling van de compense¡ende maatregelen

ldentifìcatie mogelijke compenserende maatregelen

Relatie met instandhoudingsdoelstellingen van SBZ

Verhouciing van compensat¡es tgo:

- negatieve impact op hab¡tats/soorten die door plan/project worden veroorzaakt

- coherentie van Natura 2000 netwerk

o lndien compensatie buiten betreffend SBZ:

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

Uitvoeringsplan van de compenserende maatregelen
- tijdsplan
- verantwoordelijk(en)
- vereiste vergunningen voor de uitvoering ervan

Monitoringsplan van genomen maatregelen

l. Voorgestelde compenserende maatregelen en plan van ultvoering:

STAP 4. Compenserende maate,gelen Biilaee I
Referentiesituatie Geo-Vlaanderen - NATURA 2000
Habitatrichtliin

Naam:

Gebiedscode:

OppervlaKe:
Lengtegraad:

Breedtegraad:

Valleien van de Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met
vijvergebieden en heiden

8E2200031

3627 ha

5'18'0" E
50'59'O',N

Habitats

2310 Psammofiele heide met Galluna- en Genista-soorten
Prioritair: nee

OppervlaKe: ca 1o/o

Rel. oppervlakte: 15Yo>= p> 2o/o

Behoud: zeer goed

Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeergoed
2330 Open grasland met Corynephorus- en Agrost¡s-soorten op landduinen
Prioritair: nee

Oppervlakte: ca3Yo

Rel oppervlake: 15Yo>=p> 2%o

Behoud: zeer goed

Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeer goed

at16 Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten met
amfibische vegetatie: Lobelia, Littorellia en lsoêtes

Prioritair: nee

OppervlaKe: ca 1o/o

Rel. oppervlakte: 15o¡ >= p > 2o/o

Behoud: zeer goed

Representativiteit zeer goed

Algemeen: zeer goed

Oligotrofe wateren van het Middeneuropese en peri-alpiene gebied met
3130 Littorella- of lsoëtes-vegetat¡e of met eenjar¡ge vegetatie op drooggevallen

oevers (Nanocyperetalia)

Prioritair: nee

Oppervlakte: ca 60/o

Rel. oppervlakte: 100%>=p> 15%
Behoud: zeer goed

Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeer goed

3140 Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische Characeeénvegetatie
Prioritair: nee



Oppervlakte: ca <1Yo

Rel. oppervlaKel. 15Yo >= p > 2o/o

Behoud: zeergoed
Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeergoed
4010 Noordatlantische vochtige heide met Erica tetralix
Prioritair: nee

OppervlaKe: ca 2o/o

Rel. oppervlakte, 15o¡o >= p > 2o/o

Behoud: zeer goed

Representativ¡teit zeer goed

Algemeen: zeer goed

4030 Droge heide (alle subtypen)
Prioritair: nee

OppervlaKe: ca 2Olo

Rel. oppervlakte, 15o¡o >= p > 2Y"

Behoud: zeer goed

Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeer goed

6230 Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems
Prioritair: ja
OppervlaKe: æ <1o/o

Rel. oppervlakte' 15Yo>=p> 2lo
Behoud: zeergoed
Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeergoed
6430 Voedselrijke ruigten
Prioritain nee

Oppervlake: ca <1T"

Rel. oppervlakte'. 2Yo>- p> Oo/o

Behoud: zeergoed
Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeer goed

ßqlñ Laaggelegen,schraalhooiland(Alopecuruspratensis,Sanguisorba
olttctnat¡s)

Prioritair: nee

Oppervlakte: ca <11"

Rel. oppervlakte' 2Yo >= p > OYo

Behoud: goed

Representativ¡teit goed

Algemeen: goed

7150 Slenken in veengronden (Rhynchosporion)
Prioritair: nee

OppervlaKe: ca <1Yo

Rel. oppervlaKe' 15o¡o >= p > 2Y"

Behoud: zeer goed

Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeer goed

9190 Oude zuurminnende bossen met Quercus robur op zandvlakten
Prioritair: nee

OppervlaKe: ca2o/o

Rel. oppervlakte, 2Yo >= p > Oo/o

Behoud: zeergoed

Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeergoed
91E0 Overblijvende of relictbossen op alluv¡ale grond (Alnion glutinosoincanae)
Prioritair: ja

Oppervlakte: ca 4o/o

Rel. oppervlakte: 15Yo>=p> 2o/o

Behoud: zeergoed
Representativiteit: zeer goed

Algemeen: zeergoed

Vissen

1145

Populatie:

Behoud:

lsolatie:

Algemeen:
1 096

Populatie:

Behoud:

lsolatie:

Algemeen:

Planten

1831

Populatie:

Behoud:

lsolatie:

Algemeen:

Vooelrichtliin

Naam:

Gebiedscode:

Volgnummer:
OppervlaKe:

Lengtegraad:

Breedtegraad:

Misgumus fossilis - Grote modderkruiper
ca 110o/o >= p > 15o/o

goed

populatie (bijna) geisoleerd

goed

Lampetra planer¡ - Beekprik
u 15o¡o >= p > 2yo

matige tot slecht

populatie (bijna) geïsoleerd

goed

Luronium natans - Drijvende waterweegbree
u 15yo >= p > 2o/o

goed

populatie niet geTsoleerd

zeer goed

Vijverkomplex van Midden Limburg
883.12
19

2563 ha

5"18'0'E
50'58'0'N



Soorten

Populatie-
grootte

Min Max Seizoen

4 ,Zome¡- of w¡ntergast

4 of doortrekker

4 Wintergast of doortrekker

60 75 Broedvogel

5 , l0 Zomer- of wintergast

Wintergast of doortrekker

Broedvogel

Bruine kiekendief 2 3 Broedvogel

Dodaars 2 of doortrekker

,Fuut 30 Wintergast of doortrekker

Grutto Wintergast of doortrekker

.ljwogel > 15 Broedvogel

'Kemphaan

Kleìne a¡vaan 2

Zomer- of wintergast

Wintergast of doortrekker

Knobbelzwaan

Aalscholver

Aalscholver

Bergeend

Blauwborst

Blauwe
kiekendief

Blauwe reiger

Boomleeuwerik

Roerdomp

specht

Landoebruik

Bedreioinoen

Alluviaal en zeer nat bos

Artificiële landschappen

Gemengd bos

Moerasgebieden

Stadsparken en tuinen

Stilstaand zoetwater

Wouden en bossen

Bosbouw

Landbouw

Toerisme en recreatie

Urbanisatie, industrie en transport

Visserij en aquacultuur

lnfrastructuur algemeen

Landbouwi ntensif icatie

Opvulling van moerassige gebieden

Recreat¡e en toerisme

Visserij en aquacultuur

jKrakeend 14O

;Ku¡feend 90

b

2

Wintergast of doortrekker

W intergast of doortrekker

:Wintergast of doortrekker

Broedvogel

Broedvogel

Broedvogel

lLepelaar

iMeerkoet

rNachtzwaluw 1

Pijlstaart

Porseleinhoen

,Purperreiger

Zomer- of wintergast

480 Wintergast of doortrekker

2 Broedvogel

l5 Wintergast of doortrekker

>= 5 Zomer- of wintergast

2

-15 -t0"

Smient 60

Slobeend 250 of doortrekker

Wintergast of doortrekker

Tafeleend 2300 of doortrekker

Velduil 'Zomer- of wintergast

Visarend 6 ,Zomer- of wintergast
,Wespendief 2 Broedvogel

Wilde eend Wintergast of doortrekker

Wintertaling 1 100 Wintergast of doortrekker

Woudaapje

, 3800

5 l0
34 Broedvogel

Zwarte stem Zomer- of wintergast

Zwarte wouw 4 Zome¡- of wintergast

Aanplantingen
Habitat

Akker



Biilaee 2

Fysisch-Ch em isch e en b iologische kwaliteit 
'n""tpunten 

vMM (rmm.be)

Prati index volgens zuurstot voor de Laambeek (zie ook bijlage 3)
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Legende

Het zoekresultaat levert telkens een tâbel met intervâlwâarden en een beoordeling vân de kwâliteit in kleur:
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l2oo4

Biotische index voor de Laambeek (zie ook biilage 3)
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Legende

Het zoekresultaat levert telkens een tabel met intervalwaarden en een beoordeling van de kwaliteit ¡n kleur:
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Visgegevens thv de RWZI (lbw)
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Biilaee 3
Figuren

Habitatrichtlijngebied en Vogelrichtlijngebied
Stratenplân
BWK
Ligging meetpunten VMM
overzicht Vûvercomplex Midden-L¡m burg
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Provinciaal RUP "RWZI Zolder"

BuInce 2 VensIAG vAN DE PLENAIRE VERGADERING EN BUNDELING VAN DE ADUEZEN

Enkel de adviezen die het PRUP "RWZI Zolde( behandelen z'tjn opgenomen in deze bijlage.

Deel lll: Toelichtinq

Technum NV Afdeling Ruimtelijke Planning ZJ 63-35823



Provinciaal RUP "RWZI Zoider" Deel lll: Toelichting

Technum NV Afdeling Ru¡mtel¡jke Planning 24 63-35823
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3de Di,eci¡e lnfroslructuur. RuimTeliike Ordenino, Milieu en Notuur

sccric 3 2 2 Ruimteliike Ordenino - Plonn¡ng en Beleid

VERSLAG

onderwerp: Veßlog p/enoire vergodenng bîj de voorontwerpen provinciole ru¡mteliike
uitvoenngsplonnen'Riooo/wotezuiveringsinstoilof ies'

Datum:
2004-l t-23

Aanwezig:
lvo Polmers, Afdeling ROHM-Limburg von het Ministerie von de Vloomse Gemeenschop
Bertien Buntinx, Afdeling ROHM-Limburg von het Min¡sterie von de Vloomse Gemeenschop
Willy Vonnerem, dlenst woterlopen von de provìncie Limburg
Donielle Stonen, dienst ruimtelijke ordening en huisvesling siod Iongeren
Hubert Bqts, Afdel¡ng Monumenten en Londschoppen von het Ministerie von de Vloomse
Gemeenschop
Rog Houben, technische d¡enst gemeente Moosmechelen
Donny Deneuker, schepen stod Borgloon
Tony Deboy, technische dienst slod Borgloon
Antoine Fro¡dmonÎ, Afdeling Wegen en Verkeer von hel Ministerie von de Vloomse
Gemeenschop
Jef Aerts, technische dienst gemeente Heusden-Zolder
Kot¡o Nogels, Afdeling Notuur von hel Ministerie von de Vloomse Gemeenschop
Veerle Stroobont, Aquofin
ChrÌstìone De Decker, Aquofin
Kotrin Durinckx, Aquofin
Vero Peeteß. Technum
Sigrid Jonssen, dienst ru¡mtelijke ordening von de provincie Limburg

Verontschuldigd net kennisgeving:
Afdeling Lond von het Min¡sterie von de Vloomse Gemeenschop
Afdeling Bos en Groen von het Minister¡e von de Vloomse Gemeenschqp
loerisme Vloonderen

Niet aanwezig:
Gemeente Houtholen-Helchteren
Afdeling Woler von het Ministerie von de Vloomse Gemeenschop
Afdeling M¡lieuvergunningen von het Ministerie von de Vloomse Gemeenschop

Procoro:
De voorontwerpen PRUP's RWZI werden toegelicht op de Procoro-vergodering d.d.2OO4/10/06.

þ

Contoctpersoon: Sì grid Jonssen
Telefoonnummer: 0l 1 23 83 75
Kenmerk: 023.02.22
Dossier PRUP's RWzl - veßlog pleno¡re
vergodering
Bijlogen: /

o v in c i eLimburo

Provincie Lìmburg, Un¡versite¡lsloon l, B-3500 Hosselt

rcrêrôon 0l 1 23 83 47 ¡* 0l I 23 83 l0
ro@limburg.be www.limburg.be
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verslag van d€ vôrgadering

Sigrid Jonssen, provincie LÌmburg dienst ruimtelijke ordening, zit de vergodering voor en
verwelkomi de leden. De vergodering betreft de bespreking von de voorontwerpen von
PRUP's vÌer bestoonde RWZI's, zijnde Tongeren, Zolder, Eisden en Houtholen-Oost en een n¡euw
in te plonten RWZI in Hoepertingen.

Er ¡s een posÌtief odvies ontvongen von de Afdelìng Lond von het Ministerie von de Vloomse
Gemeenschop omtrent de voorontwerp PRUP's RWZI Hoepertingen, Zolder en Esden. Toerjsme
Vloonderen heefi geen opmerkingen op het PRUP RWZI Houiholen-Oost. De Afdeling Bos en
Groen heeft zÌch verontschuldigd.

Vero PeeTeß, sludiebureou Technum, geeft een inhoudelijke toelichting von voorliggende
PRUP's oon de hond von een powerpoint-presentot¡e. De vooronlwerpen worden besproken
in de volgorde zools qongegeven op de uitnodiging von de pleno¡re vergoder¡ng.

L VoorontwerÞ PRUP RWZI HoeÞertinoen

Inzoke de eigendomsstructuur von de inplont¡ngsploots in Hoepertingen meldt Aquofin dot er het
perceel eigendom is von de VLM. Er zìjn reeds overeenkomsÌen gesloten met de londbouwer die hel
perceel pochT. Aquofin is momenteel reeds bezig met het opmetingsplon. Hierdoor vervolt het
onteigeningsplon in het PRUP Hoepertingen,

AWV stel dol de ¡n te plonten RwZl gelegen ¡s longs de N79 (secundoire weg type 2) hetgeen
impl¡ceert dot de ontworpen rooìlijn zich siTueert op I I meler uit de wegos. Noor eventuele
bebouwing toe dient ochter de onntworpen rooìlijn een zone von ochteruilbouw te worden
gerespecteerd von I meter. De bouwlijn is oldus gelegen op l9 meler vonuit de wegos. De
toegongsweg toi hei RWZI moet beperkT worden tot een breedte von 5 meter.

De gemeenterood von de stod Borgloon zol opn¡euw een prìnc¡piele beslÌssing nemen in dit dossier.
Borgloon vindï het vreemd dot deze gronden eigendom zijn von VLM en peilt noor de bedoelingen
von de VLM hiervon.

De voorkeur von RHOM-Lìmburg voor de inplonting von deze RWZI g¡ng uil noor een oltemotieve
inplontingsplools vonuit ruimtelìjke overwegingen, moor bleek niet hoolboor wegens
uitvoertechnische redenen. Toch heeft ROHM-Limburg zich principieel okkoord verkloord met
voorliggende ¡nplontìng ìn hoor schrijven von 2003-09-2ó. Er wordt gevroogd om een scenorioonolyse
toe te voegen ter mot¡vering von de gekozen inplontingsploots. ROHM-LÌmburg vindt dot er te weinig
insponning is gedoon om de instolloties ru¡mtelijk in het londschop te integreren. De opdeling in
verschillende bestemmìngsvoorschriften von de lypes buffer biedt weinìg meeruoorde. Men kon
beter een olgemeen vooßchrift opnemen oongevuld met gebiedsgerichte bepolingen. Er wordt
gevroogd om in de voonchriften een bepoling op te nemen die het loevoegen von een
londschopsplon bij elke stedenbouwkundige vergunningsoonvroog verplicht. Uit het londschopsplon
moet don blijken op welke wijze de optimole integrotie von de instollotie in het londschop zol
worden bereikt. (voor olle RWZI's londschopsplonnen op te moken.) U¡t het preliminoir
inplontingsplon blijkt te weìnig welke insponning zullen geleverd worden om 1e komen loT een
goede londschoppelijke inkleding. De ruimteboekhouding dient opnieuw le worden nogegoon.
Verder wordt er verwezen noor het schriftel¡jk odvies.

De stod Borgloon sluit zich oon bij de vroog om de RWZI londschoppelijk beter te integreren.

Afdeling Nofuursìuil z¡ch oon bij het odvies von ROHM-Limburg betreffende de venchillende
voorschriflen en pleit voor tevens voor de opmook von londschopsplonnen. De zones longs de beken
moeten hun notuurverlcìndende functìe behouden. lnzoke ru¡mìngen oon de beken ¡s de code
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goede notuurproki¡jk von toepossing. Zone voor buffer: ondergrondse leidingen..????? Erwordt
gesteld dot het toelolen von ondergrondse leÌd¡ngen de reol¡sol¡e von een kwolitolieve buffer
ondergrooft.

De provinciole diensl wolerlopen stelt dot de zone von 5 meler die moet vrijgeloten worden voor
buffer longs een 2de cotegorie woterloop geen ofbreuk moet vormen voor de notuurverbindende
functie ervon. Nieuwe ondergronds leidìngen moeten minstens op 4 meTer von de ïoludinsteek
worden oongebrocht. Andere ondergrondse leidìngen die in de wolerloop uitmonden moken
voorwerp uit von een mochtiging von de bestendige deputotie. wil men oonplontingen voozien,
don moet er hiertussen een doorgong voozien zijn von 3 meter. De mochtiging voor de
lozingsconstructie is nooit (er werd gesteld dot deze nog dienï oongevroogd te worden olvorens
men tot de reolisotie kon overgoon, en dot dit doorgoons geen probleem is indien oon een oontol
voorwoorden wordt voldoon) oongevroogd bij de bestendige deputotie. Hiermee moei rekening
gehouden worden. Op het inplont¡ngsplon lijkt het olsof de ringweg rond de
rioolwotezuiveringsinslollotìe in de vijfmetezone ligt. De inplonting zou zo oongepost moeten
worden dot er geen verhording in de zone non-oedificond¡ oongebrocht wordl.

Aquofin stelt dot boven ondergrondse construct¡es meestol struiken oongeplont worden en
dol het toeloten von ondergrondse constructies de reolisot¡e von een kwolilolieve buffer dus
nÌel ondermijnt. Het londschopsplon zol toegevoegd worden bij het bouwdossier.

De ofdeling Monumenten en Londschoppen vroogt rekening ie houden bü olle pRUp's voor
RWZI of deze gelegen zijn in onkerplootsen om te onticiperen op eventueel toekomstige
wetgevingen.

2. Voorontwero PRUP RWZI Tonoeren

De provinciole dienst woterlopen meldt doT longs de 3d. cotegorie wolerloop, de ofuoersloot
een zone non-oedificondi von minslens 5 meter breed voozien moet worden. ln deze zone
wenst men geen verhordingen loe te loten. Afdeling Monumenten en Londschoppen treedt
dit odvies bij en geeft oon doT men wel gebruik kon moken von een sleenslogfunderjng.
lndìen men toch een verhording wenst oon te leggen ìs hiervoor een mochtiging von de BD
vere¡sf . Verder stelt de provinciole dienst woterlopen dot er geen droodofsluiting mog zün lol
oon de woterloop (ook terhoogte von ofslu¡ting d¡en1 een vñje breedte von minÌmooì 3m
gerespecteerd le worden zodot ook ochierliggende percelen mochinool bereikboor zün).

ROHM-Limburg vroogf opnieuw het herbekijken von de londschoppel¡jke inbuffering, met
nome von de zone longs de wolerloop. Eventueel moet de besloonde weg verlegd worden.
ROHM-LImburg vroogt om ook in de ondere dossiers een richïcijfer von l0 meter buffezone Te
honteren. D¡l heeft tot gevolg dot er bijkomende onte¡geningen zullen moeten gebeuren
(bufferìng op e¡gen lenein). Afdeling Noluur treedt deze stelling bij.

Afdeling Notuur v¡ndt de possende beoordelìngen te beperkt; ook de huìdige effecïen
moeten de effecten von reeds voltooide plonnen en projecten ook ondezocht worden. ln
Tongeren bijvoorbeeld zijn er sporen von verdroging op het tenein woorneemboor. Er wordt in
eersie instontìe ongunslig odvies gegeven gezien de onvolledige possende beoordelingen
gevoegd bij voorlìggende voorontwerpen. Er wordt oongedrongen op een nieuwe plenoire
vergodering, wqorbij de dossiers met een volledige possende beoordeling, met de nodige
engogementen om de possende beoordeling volledig te moken, opnieuw worden
voorgelegd. ROHM-Limburg ¡s geen vooßtonder von een nieuwe pleno¡re vergodering en
vroogt om vio biloterole overlegmomenten met Afdeling Notuur te komen tol de vere¡sle
documenten. Het PRUP von Hoeperlingen zol geen vertrogìng opleveren vermils hiervoor
geen possende beoordeling nodig is.

De ofdeling Monumenïen en Londschoppen vroogt rekening te houden bij de bestoonde
feileli.lke en juridische loestond te vermelden dot de ¡nstollotie zich bevindt ìn een beschermd
londschop en dot dit gebied oongeduid is ols onkerploots. Er wordt verwezen noor het
schrÌftelÌjk odvies.

3. VoorontwerÞ PRUP RWZI Zolder

De gemeente Zolder vroogt om het perceel dot ¡n e¡gendom is von Aquofin longs de
Kerksiroot loch op te nemen in dit PRUP en om te vormen iot een groene zone (buffer)
AquofÌn goot hiermee okkoord.

De provinciole dienst woterlopen heeff geen opmerkingen. Er wordt wel gevroogd geen
bijkomende beplonling in de zone non-oedificondi le voozìen.

Noor onolog¡e von het voorontwerp PRUP Tongeren vroogt Afdel¡ng Notuur de hez¡ening von
de possende beoordeling.

4. Vooronlwero PRUP RWZI Eisden

ROHM-Lìmburg vroogt ook hier de opmook von een londschopsplon. Er wordt gevroogd
h¡erbij rekening te houden met het fielspod op de winterdijk woordoor het wenselijk is oon
deze zijde een bijkomende groenoonplonting te voozien om olzo een visueel scherm te
reoliseren voor fietseß. Er wordt gesuggereerd contoct op te nemen met de Afdeling Moos en
Albertkonool om de opnome von (een deel von) de winierdijk in het PRUP, die kqn fungeren
ols buffer, te bekijken. Men moet ernoor streven dot olle buffers een minimole breedte von
l0m hebben, indien nodig dienen bijkomende gronden verworven te worden.

De gemeente Moosmechelen wenst de blouwe zone zoveel ols mogelijk le behouden voor
de uilbreidìng op longe termijn von de RWZI. Aquofin treedt dit bij moor kon geen inschofiing
moken von eventuele uitbreidingsplonnen op longe termijn. Moosmechelen is niet von
oordeel doi de RWZI voiledig 'verstopt' moel worden voor fietsers.

Afdeling Monumenten en Londschoppen vroogt om ¡n het londschopsplon rekening 1e
houden met de verlolen moosmeonders.

5. Vooroniwero PRUP RWZI Houtholen

ROHM-Limburg stelt dot de teneinbezetting ook hier enom grool is en pleit opnieuw voor een
oonpossÌng von de perÌmeter von het PRU P om te voozien ìn voldoende buffer. Verder wordt
er geen melding gemookT von het bestoonde BPA "Toeristische weg Bokrijk-Hengelhoef-
Kelchterhoef" goedgekeurd bij KB von 1974-07-01.

De provinciole d¡enst woterlopen vroogt een zone non-oedificondi von minstens 5 meter
breed op hel plon te voozien, ook ol is er vondoog een betonconstrucl¡e op 3 meter von de
beek vootzìen. Zowel ROHM-Limburg ols Afdeling Notuur zijn niet von oordeel dot de sectorole
wetgeving geTntegreerd moet worden in RU P's. Verder vroogt provinciole dienst woterlopen
de zone non-oedificondi n¡et volledig of le sluilen moor een ofsluitboor hek te voozien in
functie het bereiken von ochterliggende percelen longs de woterloop. De leiding von de
besloonde lozÌng moel dieper oongelegd worden.

ROHM-Limburg vroogt de ruimtelìjke somenhong met de resl von het recreotiepok opnieuw
le bekijken.De diensl ruimielijke ordening von de provîncie Lìmburg meldt dol de ruimielijke

compensoties voor het verlies vqn nofuurgebied op Vlooms niveou gebeuren binnen de
ofbokening von de noTuurlijke structuur (ARP).
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De provincie Limburg mookt het venlog en neemt schriftelijke odviezen op in bijloge. Ten
lootste no 14 dogen wordt het verslog oon olle genodigden bezorgd.

De genodigden die oonwezig woren op de vergodering kunnen binnen 14 dogen no
ontvongst von het venlog opmekingen formuleren bû het veßlog.

Schn'ffel4ke odvíezen in bijloge

Volgende schriftelijke odviezen werden voor of tijdens de plenoire vergodering bezorgd:
- Afdeling Lond von het Ministerie vqn de Vloomse Gemeenschop
- Afdeling Noluur von het Ministerie von de Vloomse Gemeenschop
- Afdeling ROHM-Limburg von het Ministerie von de Vloqmse Gemeenschop
- Monumenten en Londschoppen von hei Ministerie von de Vloomse Gemeenschop
- Provinciole diensl woterlopen
- Toerisme Vlqonderen
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Ministe¡ie m de Vl¡u* Geoemschep

,{.frtdiag ROHM Linburg
Ruimtelirk OtderiDg

Koningir Altrid¡¡æ 50 bE 1, 3500 HÂSSELT
Tel. (011)74 21 00 - Fu (011)74 21 99

effectief aanwezþ v¡¡rteû op de pleoaire veqgadedng en mo€teû bi¡ûen 14 dagen fia oûte.¿ngst
van het verslag bezorgd wordeo ae.û de bestendige depuatie.

De ptocedure voor de'R!øZI Hoepertioged'in Borgloon, 'RlfZI Toogeten'in Toogeten,
'RWZI Zoldef in Heusden-Zoldet, 'RIØZI Eisdeo" io Me¿smecheletr eû "R!øZI Houtlalen-
OosC' io Houth¿len-Helchtereo wotden ælijktijdig g*"..d.

Aangezieo deze RUP's alle op dezelfde naniet zij¡ opgebouv{ wolden een aantal algemene
bcmerlingen Concleet wordt irgegaÐ op de vonvereisteo waa¡aan het RUP
moet voldoe¡, op de decretaâl vereisæ inhoudelijke toeæiog door de planologische ambteoaa¡
en op de ovetþe inhoudeliike opmer-kingeo. Indien relevant wotden ook een ae.otâl specifieke
opmer:kiogen gefotmuleetd.

Atikel 38 van het dedeet vâ.o. 18 mei 1999 bepaalt de inhoud van eea RUP

Het RLIP moet de voþerrde eletnenten bevatten:

- eeû grafisch plan dat aangeeft yqql yell¡ gebied het plan van toepassitrg is;

- de erbij horende stedenbouwkundþ vootsch'iften inzake de besternming, de inrichting
en/ofhet beheer;

- eeû weerg¿ve vao de feiteliike ea juddische toestan{

- de rel¿fü met het ruimteliik strucù¡urplan of de ruimteliike stn¡cttrurplârnen q¡aawan het
¡¡p ¿. oi¡yegting is;

- in voo¡komerd geval een zo Eogeliik limitatieve opgave vat de vootschrifteo die sttildþ
ájn met het ruimtelii¡ o1¡vq.ring.pla.n eo die opgeheven worden;

- in voo¡komend geval het nri¡telijk veiligheidsappotg het plamilirueffecteotapport
en/of de passende beoordeling.

Aþemeeo kan çsteld wordeû dât de verschillende buadels opgebouwd vetden volgens
eeozelfde stmien doch oiet alle vereisæ elementen bevatteû zoals aangegeveo in ve¡rreld
artikeL

Voor het PRUP van de.'RWZI Houtüaleo-Oost'' ontb¡eekt de tel¿tie lnet het nog besaande
BPA '"Toetistische weg Boktijk-Heogelhoef-Kelchethoef' goedgekeud bij KB van I /7 / 197 4.

Voot wat de rclatie met het ftihteliik structuurplan of de ruimteliike sttuctuu4rlannen
wa.ÍúTan het een uitvoeting is, wordt enkel eeo opsoûihi¡g gqaeveo vet de telcvante
bepa.lingeo; op gendlei wûze wordt het bestemmingspl"n, de locatie, de activiteit çtoetst aatr

deze bepalingeo. Eea ruimteliike afwqing op basis vao de teleqâ.ûte bepalingen uit de
struch¡üplaûnen ontbteekt dertr¿lve.

In tv¡eede orde is de s¡eergave van de besta¿nde feiteliike en jutidische toestâtrd niet steeds

duideliik. De in deel 1 weetgegeven plao besøaode toestznd is in de meeste gevallen biizondet
oved¿den waardoo¡ eea duideliik inzicht in de jutidische toestand onmogeliik is (relatie

bestemmingen çwesplan). De scbaal bii de vetotdeneode plannen ontbreekt ovedgens.

Aan de Besæodige Deputatie
Sectie 3.2.2. RO -
Universiteiælaeû
35ü) Hasselt

planning en beleid
1,

oo h¡¡c¡t

2.13/7lW/1072
L7rl7tß3/107.2
2.73/7ßrgl7Ot.2
2.13/71077 /103.2
2.13/7Ni9hÙt.2

ùqhg
PRUPRWZT

Vngeou/ c+rn
Be¡tia Butiq/ f¡c Mæs

Tdcôæro¡ Dr@
o7t/142tOO

7 3 $tú.2804

Betreft Vootontwe4rea Proviûcieâl Ruimteliike Uiooedngsplannen
'Rioolwaterzuivetingsinsalletiest, Boglootr, ToÍgeren, Hewden-Zolder,
M¡asmechelen eû Houthal€n-Helcûteren.
Plenaire vergadedng 23 nor¡eober 2(X)4

Áan de Bestecdþ Deputatie,

Äangezieo het provinciaal ruihteliik sftrctuutplan va¡ de ptovincie Limburg wetd
goedgekeutd bii M.B. vn 73/2/?-0M kan de Besteodke Deputatie in uitvoeting va¡ 44 v¡o.
het dec¡eet van 18 mei 1999 houdende de o¡gaoisatie van de tuimæliikc ordeoing gewiizigd bij
I¿te¡e de deeeten, ptovinciale ruimæliike uitvoedngsplaoneo (PRLJP) opmakeo.

De besteodþe depuøtie stuurt het voorootwerp var provinciaal n¡inteliik uitvoetingsplan
naàr de planologische ambteoaat, de colleges van burgemeestet eu schqreoeo vao de

benol:keo gemeenterr en de advisetende iustellingeo eo ldmiristr¿ties.

Teu woegste de eeneotwìntþte dag na het versturen van het voorontweq) doot de bestendþ
depuatie, houdt de bestendþ depuøtie een pleoaite met boveweffielde
lûsta.ûtles.

Âlleszins dient voldaan aan de bepaloþ v¿n het besluit va¡ de Vlaamse reçdng van 11 mei
2001 tot 

^rÃ\tùptf,g 
vaa de iostellingea err ¿rlñinistr4fiqs die advisereo over vooloûtçerpeû

vao ruimteliike uitvoeringsplaonen.

Van de plenaite vergadeting wotdt een schdfteliik vetsfu opgem¡akt Dit vetslag wotdt
binnen 14 dagen bezorgd aao de instasties die op de plenaire vergadeÉng aaanrezíg dienden te

ziin. Eveatuele teacdes op het versþ ku¡¡en wo¡de¡ inge,{iea¿ door de inst¿aties die

m
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In deel 3 v¿ordt ook de relatie aaogegeven met d€ añakeoing VENiebieden en

Habiattichtliinçbiedeo- In deze plaonen wotdeû twee Her¡teo gtoen gebnrikt s¡ea¡vao het
verscbil in betekenis ons ortgaat

Da¿m.east stelleo u¡e ook v¿st det de stedeobouwlandþ vootschdfipn e€ submier ziin Vaak

ontbteekt eeo duideliike inzicht va¡ de ißdútiry die doot de ootweqrer wordt beoogd. Hierop
wo¡dt vetde¡ in het advies dieper ingega¿¡-

On het geheel overzicùtelijker æ makeo stelleo wij voor orn, cooform eerdet opgesælde

ruintelijke uitvoaingsplannen, voot de vootscùrifterl eeo m¿tdxvootsteliog op te m¡ùe¡ waerbi
in tabelvotm een ovetzidrtwordtgegevenvaa de voþende çIem€ûteû
- iohoudelijk element
- eiseo gesteld aan i¡houdeliike elerreoteo

- vetordeneode stedenbouwkundþvoorscbtifteo
- opteheffeûvootscùriftet

A,fükel 44 van het decteet bepadt dat de planologische ambteoaar naar a¿¡lsidiog r¡aû ¿.
plenaite vergadering advies uitfueogt over de vereoþbaarleid het het ruimteliik structuurplan
Vl"rod.t o, de çwestelijke tuihteliike uitvoeringsplaonen, of, itr voo*omeod çval de

overc€ûstemming Ð.et ee¡. ootwetp vao nrimælijk sttuctuuqrlan Vlaande¡en en een ontwerp of
ontwetpeû vâr¡ ges¡esteliik nrimteliik uiwoetilçplan.

2 7 veteaþbaaúeid met het RSV

De opmaak van de PRUP's *R!øZf is o.a. een gevoþ van afqpraken omfte¡.t subsidi¡¡iteit

n:ssen AROHM en het ptoviociebesurur.

Inzake subsidiatiteit zijn in de respectieveliike br¡ndels evenwel weioþ dementeû oPgenomen

waz:uit bliikt dat het hiet handelt ovec een ruimteliik probleera dat het gerneenteliik niveau

overstiigt.

2.2- vereaígbaarheÌd me t (ontwetp)gæes telìilre RWs

Er wotdeu geen gerefeteetd naar de bepalinçn
o¡rgenomen ia oatwi!:kelingspetspectievea voor

gemeeoschaps- en en de'strikte voorw¿¿rdeü voo¡ de

ootwikkeling en uitbreiding vao afralwaterzuiverinçhÊastn¡ctuut'.

3.1. toeæing een PRS

De relatie met her ruiEreliik structuurplan of de nrimteliike strucnrurplø.onen waa¡aan het RUP

uipoe.i.g
die va¡ruit
venuit het

is in
gteft'

va.u de besø¿nde of te bouvsen isstsllâties'
In de toelichtiagsnota q¡ordt zeer ve¿l e¿¡d¿cht De

relevantie van dLe uitvoecþ omschriþiag van b het

kaq hier wotden ingebracht

BEDENKNGEN PER RIIIIúTELIJK UTTVOERINGSPL/TN

1 RWZI Hoepe*iogeate Bogloor¡

Voorliggend ruimteliik uitsoerirysPlz¡ wor t opgesæld om de bouw vao een Éeuw

rioolwäÉrzurvedagsinsøUAe mãçti¡t< te mzkeû, ZoeJs bliikt uit de biigevoegde

toelichtingsnoa *etd.o o iozake voodiggeod dossiet dive¡se altem¿tieven onderzocht voor

de inplanting van de RI?ZI. Vanuit nrimteliike overwegingen ging onze voorkeur uit oaat een
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altem¿tieve inpbnti¡gple¿ts, doch dit bleek omwille va¡ uitvoertechnische redeûen oiet
baø]ö,øat,

In ons schdjven vao.26.ú.2003 hebbeo wij o¡s dan ook gincþieel akkoo¡d ver.klaâ¡d met de
thans voodiggeode inplanting. Flieebij wetd echær çsæld da gøen de ligging van het
proiectgebied, - als od¿d¿el wt ætt oþt miah mtidor lza¿shcn fu tærbE, bet ûecfreþ¿ nlifuthop
un de omgeút¿en h i4batiqbinacn æn Røxr Oærtnøndgbicd (ROG) - e in het ontwerp extn

^al'dalcht çschookeo diende gesúookeo tÊ wotden aan de landscüappeliþ iotegtatie van het
RWZI.
]ùØe stelleo vast d¿t et in het þs5temñingsplafr 6s dg 5te,lmhouurlo'n.lige voorscb.dfteo
tekening rrerd gehouden met deze nrimteliike vootwaardeo, doch bet toegevoegd prelimif,air
ioplaatingplâû þøndaerdootweqp) doet vemoeden dat et çen exta iuspaoningen zullen
geleverd rsorden oÍn hiet een atchitecu:ra¡l eo laodschappelijk geiotçgreefd ontweq) op re

stelleû. Dit plâ.û is ovedgens strijdþ met de intenties vaa het bestemmiagsplan en komt er qua
plangebied niet mee overeen.

Voo¡ de motivedng van de gekozeo ioplantinplaats, stellen wij voor eeo scenadoaadyse toe
te voegefr. In het voodiggend document wordt eokel eeu omscbdiviag gegweû varr de dive¡se
ondezocJrte locaties, gevoþd doe¡ ¿sfr s¡rmmie¡e cosclusie,

Tot slot ve,rwijzen we fl,¡ar de ruimteboekhouding (zie pagina 8) waaòij gesteld wordt dat de
toøle oppervlakte van het PRUP 11,854 mz bedraagt. Dit in tegeosteling tot het
onteigeningsplan (áe p"gì.a 5) dat voorziet io eec onrcþeoing vaû een oppenrløkte v¡a.2l¡z
46a,50c-e,.

Opmerki¡gen stedenbouwkundte vootscbtiften

Ons ioziens dienen de stedenbouwkuodige vootscbdften heer io detail omscbreven te srotden
zodat de beoogde ruimteliike kwaliteitwotdt bekomeo-
Ook dient et duidelijket omscb¡even tä wo¡deq hoe de 'zone voor voo¡gebied' hier iogevuld
dient te wo¡de-n @oe integreren ir het suaatbeeld?).

2. RWZlTorgerenteTongeren

Dit P¡ovinciaal Ruimtelijk Uitvoedngsplan heeft betrelùiog op een besøande insall¿tre die
voþns het vigetende gewesþlan gioteûdeels gelegeo is biooea aatuutgebied, een kleine
strook langs de weg is als parkgebied" Op kote tetmiin wotdt een renovatie van
het RÏü7ZI gepland.
Ia westetiike eo nootdeliike dchting sluit de instell¿tie aan bii beboste petceler¡ aan oostelijke
en zuidelijke zijde bevindeo ách weilendeo met populiemaaplautiogen.

Gezien de perceelsconfguetie en terreinbezetting is er sþchts eea bq>etkæ tuinte (5 meter)
voorzien voof buffem eo groenelmmren.

Tet vewollediging dient het stetuut ver het Gemeeoteliik Ruimteliik Stuctuuplao verrreld te

wotdeo.

Onmerki¡-cen stedenbouwkundise vootsdËifteû

Het nut van het vootzie¡ van een voottuinstrook (zone voot vooqgebied) temidden van een

natuutgebied ontga¿t ons. Zoals -teeds hietboveo werd gesteld biedt de opdeling in
ve¡schillende bestemmingsvoorsch¡iften van de types buffet weinþ tuimteliike meeruraarde.

3. RWZI Zoldctte fleusdeo-Zolder

Dit Ptoviociaål Ruibteliik Uiwoetingsplan heeft betretùing op een bestaande inst¡ll¿tie die
voþns het vigeteode gewestplan gelegen is binneo natuuqebied, de toegangsweg
Iigt gtoteodeels in wooagebied en deels in agtarisch gebied-

De insr-ll2de ir g"l"g* in de deelge,neeote Viversel Het bettokkeo tecein grenst in
nootdelijke en westeliike ti"hti"C aaa de Laambed in zuideliike tichtiog aan natuurgebied en
i¡ oosteliike richting aan de achterzijde vao de wooiagen gelegen bngs de Kedsstta¿t.

Het bestemmingsplan is in oveteeostemming úet de opmer.kiûgefl die reeds bii de
voorbesprckinçn gegev@ wetden. Et wetden ¡rime buffetstroken voorzien rondom de
iostallatiæ

4. RWZI Eisden te Maasmechelen

Deze site is gelegeû ia een ovetwegend open landbouwlandschap, oet buiteo de wintetdijk die
het uite¡w¿atdenlandschap ven de lvl¡¿s begteosc Met de uitbouv¡ van het toetistisch
fietsrouteneturerk l(empm en Ma¡sl¡nd is de wintedijk in gebruik genomen als fietspad.
Doot het oive¿uvetschil van het fretspad bovenop de diik ten opzichte van het ñ,,iv€ld, heeft
de fietser een zicht over het RWZL Momenteel votdt de site als storeûd .errraren in het
landschoF. De ruimtelilke kwaliteit van de huidþ indchting is ¡ihil Door het oatbreken van
een groenscherm eo visuele buffets ziin de insøll¿ties zichtbaa¡. Eokel aan de westeliike ziide
wordt het teaein afçschernd doot eeo tii Italiaanse populieten. Het terrein ìs volledþ
omsloten door een draadafstuiting.
Bovendien stellen we vast dat et momeateel een gtote tereinin¡ame is en d¿t een groot

çdeelte van het terein braak ligt. Deze niet-gebnrikte tereinen ziio inçzaaið.tnet gr:Ls.

Uit het ontwe4r blijkt dat er langs de Schietkr¡ilstraet een zooe voor voorgebied wotdt
voorzien met het oog op een intçgtatie van de inst¡Il¡tie in het straatbeeld. Naa¡ het open
landschap toe, in westelijke en noordeliike tichting wordt eeo zone voor hoogstammen
voorziea, met het doel de inst¡ll¡ties visueel af te sche¡men en optimaf te integreren ìn het
landschap.
De huidþ intichting van het terein m-"kt het echter oiet mogeliik een volwaardþe buffer aan

re pl¡n¡¿¡1 aan de oostzijde, tegen de wintetdiik Hier wordt enkel een visueel schetn þag of
draad met klimplanten) voorzien.
Door het niveauvencbil vao de whetdijk eo de drzadafsluiting zal dit niet voldoende ziin om
de visuele hinder voo¡ de fietses tegen te gzå¡- Wii stellea daerom voöt om ofwel op het
terreio, arssen de draadaßluiting en de asfaltrerbardiag, eeo rii hoogstamboûret aan te planteú,

oftsel om een aanplaot vân heesters en struiken te vootzien aeû de buitenziide van de

witrtetdijk. Dit dient evenwel te gebeu¡eû in saoeosptaak rnet de .A.fdeling Maas en

Albetkaneal die instaao voor het beheet van de winterdijk"

Condusis De vootgestelde bestemminSzones bieden çen gataatie voor een landschappelijke
rntegm.tie. Het is wenselijk d¿t er ook aaa. de oosøijde een bijkomend groenaâûpl¿nt wofdt
vootzien om alzo een visueel schetm te tealiseten voot de Eetsen.

oomskinæn stedenhouurkundise voorsrhri ften

A,RTü<EL 1 : ZONE \¡OOR OPENBâ¡RNTIT

\X/if stellen voot om bij de 'Inrichting' van da,e zone op te nemeû dat et een landschapsplan moet

gemrrftt worden, Dit landschapspla¡ dieat û¿ een oplossing te geven een aanvullend
gtoenscherm ægen de winterdiik (op de wintetdiik of bioneo het terein);
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ARTtrcL 2 ZoNE VooRBUFFER.

Dit stedenbouwkwrdþ voo¡sch¡ift dieot te ¡pe1dm geschnpt aa¡gezim het hier niet van

toepassiog is.

AR]I¡cr 3: Zo¡¡e vooR vooRcmIED
Het lijkt aåogewezen deze zore. ih¡ideliiker æ omsch¡iiv€o- De huidþ iori.htbg is zekec geen

refercntiebeeld van hegeeo hiet verwadrt wodt

ARTTGL 4: ZoNE vooR HooGsr,{MMEN
We stellen voor deze omsórijving te verduidelijken Bliift de besteende bomeffû behouder¡? Is

dit het tefrteotiebeeld? Oos voorstel is d¿t de besta¿¡de bomeorii (Itrliaeose populiereo) æ

kappen en een houtwal aao æ pleoten-

5. RWZI llouthalen-Oost te llouúalen-flelchteten

De best¿aade i¡søll¿tie is gelegeo laogsheen de Donderslagsta¿L Het terreif, gr€$t itr het
zuiden aa¡ de N726, in het oosteo aan de Roostetbeelq i¡ westeliike en nootdeliike tichtiry
aan oaaldbos.. De teteinbezetting is enom gtoot zodat et bijoe geen ruimæ voonien is om

buffetzones te crea:re[. Aan de oost etr zuidziide vøordt eokel een visueel scherm voo¡zien

þaag of draad met ldimplanten). Doo¡ de na¿ldbossen is de visuele hinder van de

installaties teo opzichte van het omlþend laadschap beperlt Tegen de Doaderslagstraat werd

reeds een groena^¡pìanting voozieo.
Weliswaa¡ v¿otdt hier voot eeD. gemakkeliikheidoplossiûg geopteeld die çen garanties biedt

voor de to€komsL

Opme¡ki¡geo stederrbouqtlnmdt€ vootschriften

ARI.ITGL 1 : ZoNÈ voon oppr.rsÀARNur
In de vootschrifte¡r wordt ve,¡q'ezeo na¡rt eÆr7'vìsueel schemr'. Deze aaoduiding ontbreekt

echtet op het besæmmingsplan.

4. besluit

De landscbappeliike inægratie van de i¡søIl¡ties ved onvoldoeode uigewed<r \Ve beteuen het
feit dat op divetse plaatsen gebaLteli¡kheidoplossiogeo .".; voreo werdeo geschoven die
ruimteliik çeo mee¡sa¡¡de biedeo-
De sædeobouwkundþ Tooischdfteû yoot de vemchillende types briffers dieneo vereervoudþd
te wordeo. (eeo algetneen vootschdft met çbiedsgedchte b€pali¡geû).

FIet voogestelde yoorontwe+)en PRUP's ii. vaouit stedenbor¡whmdþ oopuot slechts
a¡svaa¡dbaar nits er rckeoiqg gehoudeo wordt met de bieiboveo gdormuleerde b

de ambtetu¡t de gewestelijk pknologisch ambtenaat

Ivo Palme¡s
,llgefì1eut

Luc De Belie
adiuoct van de di¡ccteu¡

afschrfi hr kexûsgeain¿ aan dc

.4RoHM gde tiz¿ *t n', H#fffi Í WX if:
1000 Bns¡el
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EeD ruimtselijk uítwoeringeplan geefÈ net haar indeling in
bestemi¡gszonee en de daaraa¡ gekoBpelde voorechriftel. aæ wat d.e
besÈeming is wan een gebied, welke functieE en acÈiviteiten l¡ het
gebied toegelateu zJ-Jo e¿ onder ¡relke væ¡rv¡aard.eE- Eet kan tevene
voon¿auden aÉ¡¡¡geven voor d.e i-nrichting en beheer væ b.eÈ gebÍed. Het
ruimÈe1iJk uitvoeringÉplan geeft a,h.w. de mrgea aæ marbinnæ de
activiteiÈen in een bepaald gebied ku:nen plaetÉgrijpea.

¡[1eÈ heÈ huidig geb¡îuik van deze site nocb. d.e LnÈenÈiee va¡. d.e
eigenaar/gebruiker voor hèt toekoút6ti9 gebnrik, malcen heË vooryrery uit
van de passende beoord.eling, doch wel ÌreÈ ruimÈelìjk uiÈvoeringeplan.
Eet ia dan ook wenselijk dat hêt plar op zich, m,n. d.e gebiedeindeling,
de bestemiagen en d.e voomaarden voor functies err acÈiviteiten. aan de
beoordelíng onderrcrpen wordt. Eet huldLg Eebruik, met name de
geschLktheid van de locaÈie voor afvalrdaÊ.erzuivering, de
uitrceringsmodatiÈeLtsen en de lozing wan effiueut ziin in dat gevat.
voomerp va de paesende beoordeling.

voorrrerÞ passende beoordellng

De paasende beoord.eling moet inzicht gewen J-n de effecten van eeu
rioolwaterzuiverj-ngslnstallatle op SBz op de betreffeEde tocatie en op de
wijze waarop deze effecten kunlen gemitlgeerd. worden. (b.v. door
voorzlen varx ruimte voor nazuiveriug, door voorzim van 3è
trapszuì-vering, afkoppeling regenwater, ...¡. Ilet nitigeren wan de
negatieve ef fecten is een essentiëIe voorwaarde voo¡ de herbestming.
Daar het ruimtelijk uitvoeríngspla¡. een passlef lnetrument ie (kæ
activÍËeltsen íergulbaar steller, Gar er niet toe werp].ichÈæ) Ls heÈ
noodzakelijk eeû duidelijk engagement te b.ebben vaû de betrokkeE partij
voor de nood.zakelijke werken (bv. bljkomeEde zuivering). Het RUP karÌ dan
bijvoorbeeld voorzien in de ruimEe nodig voor de ultbreidíng. In de
pasFend.e beoordellng van b.et RUP lnoet dit engagemenÈ met termijn en
budgettaire afepraken opgenomen zijn (bv. ate brief.
uitvoeringsprogranma. etc) .

In bepaalde gevallen zullen D.iet aIle negaFieve effecten kunen
geßiE.igeerd worden. Eierbij €turett we da.n aa¡ op eeft herlocaliEat,ie. een
uiÈdoofsce¡.arlo op temijn. Dlts ke d.oor iu de voorscùrlfÈea op te netren
dat eDke1 insÈandbdalingsrerken mogelijk zijn, maar geen uiÈbreLdinçien of
nleuwbouw.

De paêsend.e beoordeliug voor dc verschillende ruimÈelijke
uiÈvoerlng6pla¡¡¡en dLenen a¿¡n te toD.eD' of er aI dan nietsigaifica-Dte
effecten Èe verv¡achÈen zijn, iu welke ¡nate miEigatle mogelijk is, hoe
deze ruimteLijk wertaald wordt erl bij ontbreken væ mitigaÈie, welke
aDdere aIÈernatieven (uiedoofBcenarLo / relocatie) mogelijk zijn.

gtedenbouwkundiqe vooracbrLf ten
Buítæ ale zoae rcor openbaar nuts rcrden verschille¡ade tl¡pen rædzo¿es
beschouwd, zoal6 een zo[e voor buffer, voorgebied, overgang boqzone, zone
voor gracb.t, zouea voor hoogatatribomeu, zoûe6 DoD aedificandL, ..-.We
Etellen voor om dit Eot een zoBe (zone voor buffer) Èe besÈemeD.. De
zoDe8 langs de beken dienen hun rratuuryerbindende fu¡cÈie te behouden
en/of Ee herstellen. Rulmlngen aan de beken moeÈen bekeken wordêrr iD heÈ
lichÈ væ het bemdecreeÈ, waarbij ook de code voor goede natuur¡lraktsijk
van toepassing is.

vngqr/ È[¡ll
Katia Nagels
Katia-aagels

Betreft : værontwerp provinciaal Ruimtelijk uitvoeringÉple
Rlooll{aÈerzuiveriagsiaetallatie€

çeachte,

Eierbij vindt U de opmerkÍngen van de afdleliug NaÈuur op het voorontrerp
van de provinciale RtPs met betrekking tot verÊchilLende
RioolwaterzuiveringsinstallaÈiee .

verschillende ineÈa1latiea zijn gelegen iu/uabij een epeciale
beBcb.emingEzone conform de Eabl-taÈ of Vogelrichtlijn- oeze RIIPB vergetl
een pas.sende beoordeling conform altikel 36ter 53 van het Natuurdecreet
In bijlage vcu¡ de verecb.illeude RITPS ls eet veræÈrcordi!.gaûota llatuur
toegevoegd dl-e korÈ op de HabitaÈ- eD vogelrichtlijnproblenatiek ingaat
en een beoordellng olwat. tlJ-erbij zijn ecb.ter ee¡r aattal- opmerkingen te
fomuleren. Deze beoordelingen Btellen daÈ er geeu effecter zLJn,
aangezien er geen andere effecÈen zLjn Èe ver¡rachtsæ dæ deze die zich
reeds vær de afbakening va¡. de epeciale bescbermiugazone voordeden.

Een pasBeqde beoordell¡g cll-êD.t echter ook aa¡.dachÈ te besÈedeD. aan de
cumulatieve effecÈen, owatteode Cle voIÈooide pla.onenl,

Relatie Ëot pasÊepde beoordeling

VersÇhille¡rde RITPS betreffende de oreguLarfBatieo van een besÈaande
installatle: de bestemingewiJzlglng betreft een admiuietratieve
regulatisaÈ1e- Deze beatemningswijziglng zal DieÈE verand.eren aan de
gebruiksfu.actie '

L Het kan wæaelijík zìJn. w aaa9| de effæts w de pJ..ama qt projæ¡.ã dle het
be].ilgrilks¿e væne4) van de beoord:elinq Ditmaken, in een -meta-beoordel-inq" ook
de effecEÐ va reeds voltælde plæen s ptojecl|.@ æe te aas. IIoeæ7 reedÊ
voltaoide p]'æa 4 pro'ec¿ü tieÈ øde¡ l¡eË Þeærde].i!9svooî9úríft wæ ætike7
6, J.id 3. va77q, js l¡eÈ niecttrin belegrijk dat. zlj tot op zekere hoog'¡.e in
amerkiag worda genwæ ínàía zíj càronische ot du|Ææ gffilgs woÍ å,eÈ
gùied ¡.ùben ü er aúwìJzi.ng4 ¡eEtru rcor e4 ¡FtÞ@ w geleideTijke
Eefoorgæg @ de tratuufíjke ,ßærJcen væ àêË .bescÀêalde gebied.
linÈe¡?reÈatie-gidE a¡Èir<el 6, EEoEEEe emíaøíe )
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In eeraÈe lnsta!.Èie geveD wij oE'gurEÈLg aclviea gezleu de toegevoegde
pa6aeD.de beoord.ellngen door de afdering tùatuur nie! goedgekeurd l<l¡¡l¡eD

Provincie Linbutg,
3e directie, Ruimtel-ijke Ordening, planning
Universiteitslaan I
35OO HASSELT

I t .v irc ¡¿t¡tü|ltt
beleid r¡

N':>Tè¿..rôi^âÀr^-

m0{ -t1- 0 4worden (conform artikel 36te¡ S 3 ND) eh clringen tevens aan op een ¡¡ieuÍ¡e
clogEier nêt eeD. volledige paasead.eplenaire vergaderlng, waarblj het

beoordeling ¡rEE de nodige ergagemenÈen m de pasÊende beoord.elíag
volledl-g Èe opnieuw wordÈ woorgelegd.

wLoDr*
o23.02.?2 PRUP RVùZI

vngarÚ/cmil
Hendri-k Neven
hendrik. nevent4i in,vlaandercn.be

Betreft:

Mevrouw de Gouvemeur,
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28 oktober 2004

uw adviesaanvraag van 21 oktober 2004, advies uit
Landbouwkudj-g standpunt en uit het oogpunt vil een goede
landinrichting

De afdeling Land heeft uu adviesaanvraag behandel-d met betrekking tot:
Voorontwerpen Provinciale RuÍntelij ke Uitvoerj-ngspl_annen
'RioólwaterzuiverÍngsinstaJ.laties',
plenaire vergadering,

Na een onde¡zoek verleent de afdel-ing Land de volgende adviezen:

1. tF¡lZI l¡oeI)ertings¡' i¡ BolEloou
De instalLatie wordt ingeplant in omiddeflijke aansluiting op en naast
woongebied rnet landelijk karakter, aan de rand van de dorpskern van
Hoepertj-ngen en aan de rand van open agrarisch gebied, langs de
gewestweg.
De innile van het agrarisch gebied bedraagt circa I ha.
In de gegeven ruimteJ.ijke ornstandigheden fiorden de agrarische structuren
5:-echis in bêpêrktê mate aâng€tast.
Er wordt een qugli.g advies verstrekt voor het voorsÈel.

3. 'R¡fzI Zold€,r' i¡ H€Edæ-ZoI.dêE
Het betreft een bestetrmingsv.ijziglng j-n fmctie van een bestaande
waterzuivêringsínstallatie die grotendeels in natuurgebied en voor een
zeer bêperkt deel (de toegangsweg) l-n agrârlsch- en in woongebied
gesitueerd iq. Het uitvoeringsplan is gericht op het in overeensteming
brengen van de juridische toestand met de toestand op het terrein.
Er is geen enkel agrarisch belang bij betrokken: het betrokken agrarisch
gebied maakt deel ult van een ingesl-oten restgebiedje dat geen betekenis
neer heeft woor de beroepslandbouw.
Er wordt een gunstig advl-es vêrstrekt.

3



s
p r o v in c i eL¡mburg

4. 'R¡ùZI Siedm' i-f¡ I'taa6râohe].@
Het betieft een uitbreiding/grenscorrectie van een bestaande
waterzui-veringsinstarratie, geregen op een zone voor nutsvoorzieningen.
De bedoelde ingreep - de Juridische toestand in oeereensteming brengen
met de bestaande toestand - heeft geen enkele lnrpact op de
Iandbouwstructuten. Er wordt een grnstig advies verstrèkt_

3d. DIt..tl. tnfrastructuur, Rvimtelijke ordening, Mif¡eu en Nqtuur

5..t. r r.! l¡ft¿st¡uctuur - w¿t¿rlopen en Dome )

ADYIES SECTIEWATERLOPEN PRUP RWZI ZOI¡ER

Tokal op te ncmen:

ln govolge artikel 17 van de w€t van 28 december 1967 beùeffende de onbevaarbarewaterlopsr moeten aangelanden,

gebruikets en de eigenaars van kunstwerken op dêwaterlopen doorgang verlenen aan de pesoneelsleden, aan de

werklieden of andere met de uiwoering van de werkBn belasts personen. op hun gronden of elgendom mogan de uit de

bedding van de watorloop opgehqalde voorwerpen en de voor de uitvo*ing van de werken nodige mater¡alen,

gereedschappen eri werkhJlgen geplaatst wordff- D€ze bepal¡ngsn h€bben tot gevolg dat de vljfmeterzone langs de

watgrloop êen zone is wãar zonder schrittelijke mæhtiging gæn obstakels voor de rulmlngsrrerken kunnen worden

opgericht

Het bebeft hier de L¡AMBEEK onbevaarbarswaterloop van 2de categorle.

Do op het plan aângeduide zone non-aÊdiñcandi wordt daarom als "ruimingszone b'lj de watorloop' gereserveed. ln

deze zone non-aedificandi mogen geen constucties, beplantingen of afsluitingen, verhardingen enz behoudên ot

opgerichtworden met uiEondering van :

- de bestaande, gemachtìgde, te behouden constructias van de kubingen (aan de Kerksûaat),

loz¡ngsconstuct'res van de overstort (aan de Kerkstraat), en van dê loz¡ng van de rirolwatêrzu¡vêring van

de NVAquafin en evêntuele laterô aanpassingen aan deze lozingsænstruct¡e.

- te behouden beplantlng bastEende uit zeea lokale opslag van hakhoutstruweel( væmameliik eÞen) en

enkele bestaande volwassen canadabomen die de ruimingswerken niet hindsen (de zone 's verbre€d tot

7m)
- nieuwe bephnting die onder vorm van hakhout of haggn mag aangebracht wo¡den op €en afstand van

minstens 6 m van de taludinsteek van de watêrbop

- bestaande ondergrondse leidingen die op meer dan 1 m van de taludinsteek van dewaterloop liggen

- nieuwe ondergrondsa lelJingen die parallel met de as van d€ wat€rloop moeten minstons op 4 m van de

tåludinsts€k worden aang€bracht. Andere ondêrgrondse leidingen die in dewaterloop ultmonden of hêm

kruisen maken vootwerp uit van een afzonderliike machtiglng van d€ bestendiga deputatie. Voor alle

ondergrondse leiding€n geldt datdo ze afioende mo€ten bæchermd zijn tegen bæchadiging door

ruimingsmach¡nos van welke aard ook. lnspectþputten y'jn ook alleen onder dis voorwaardê toegelatên.

:

er bevlnden zich geen hindernissen Ìn de zone naast ds wate¡loop d¡e de ruimingen nu onmogelïk maken. De

bastaande beplanting wordt ganroon behouden en er wordt geen nieuwe voorzien, er is geen aftaster¡ng tegen ds

waterloop, de lozingsconslructie zelf is gomachtigd en als dusdanig ook door de wabring pqsitief geadv'seerd in het

kader van de machtiging tr €ventuelewi¡Zþing is onderhevig æn een nìeuwe machtþing , de omheining staÂt bulten

Geliewe de vertegenwoordiger van de afdeling Land te wil1en
verontsch]lldigèn voor de aanstaande plenaire vergaderlng.æ

Hoogachtend,

ar Vrieze,
a.l



de vljfmeterzons. Ondergrondse leidingen bemoeiliiken de ruimingswdken niet als ze tloldoen aan de voorschriften. E€n

af¿ond€rli¡ko to€lating tot afwiiking of advies van de watering in het kader van dit PRUP b niet vereist
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