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PRUP Toeristisch recreatief knooppunt Goolderheide – definitief  ontwerp januari 2018 
4212373022_MVT 6 

1 Inleiding 

1.1 Aanleiding  

Vakantiepark Goolderheide, gelegen te Bocholt, heeft de wens tot verruiming en verbreding van het 
toeristisch-recreatief aanbod. Goolderheide wil dit doen door een bijkomend aanbod aan 
verblijfsaccommodaties te voorzien, indoor-zwemvoorzieningen te bouwen en faciliteiten te 
ontwikkelen om in te spelen op zakentoerisme. Dit moet toelaten om de economische rendabiliteit 
van het toeristisch-recreatief bedrijf te verzekeren en te stabiliseren. Hiervoor is bijkomende ruimte 
nodig, buiten de huidige recreatieve perimeters van het gewestplan. 

Goolderheide wil deze ontwikkeling realiseren op een 10 ha bebost terrein, grenzend aan het huidig 
terrein van Goolderheide. Het terrein betreft 'bosgebied' op het gewestplan. Op 29 november 2012 
werd een voorwaardelijk positief planologisch attest afgeleverd voor de uitbreidingsvraag van 10ha.  
De opmaak van dit PRUP volgt uit dit planologisch attest en houdt rekening met de gestelde 
randvoorwaarden. Onder andere volgende voorwaarden werden opgelegd: 

 De korte termijn opties worden verschoven naar de lange termijn zodat ze verder uitgewerkt 
en onderzocht kunnen worden tijdens een RUP-procedure. De gevraagde uitbreiding moet 
beschouwd worden op de lange termijn. 

 Het gedeelte van de zonevreemde parking (gelegen tegenover de inkom) moet mee in de 
planningsprocedure worden opgenomen 

Het vakantiepark Goolderheide werd in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan geselecteerd als 
toeristisch-recreatief knooppunt type IIa; een toeristisch-recreatieve infrastructuur waar nog 
uitbreiding mogelijk is buiten de huidige perimeter van de recreatiezone. De provincie maakt voor 
deze terreinen provinciale RUP’s op.  

 

1.2 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet in de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen 
(RUP) als instrument ter uitvoering van de beleidsopties genomen in het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan: art. 2.1.13 van deze Codex stelt: “De provincie kan provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen opmaken en herzien ter uitvoering van het provinciaal ruimtelijk structuurplan en 
van dat deel van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen waarvan de uitvoering aan de provincie werd 
toegewezen.”  

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurt conform de bepalingen van De Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening en de bijhorende besluiten, en latere wijzigingen hiervan.  

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat: 

 een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing 
is; 

 de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting 
en/of het beheer, en, desgevallend, de normen, vermeld in artikel 4.1.12 en 4.1.13 van het 
decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid; 

 een weergave van de feitelijke en juridische toestand; 

 de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het 
een uitvoering is; 

 in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn 
met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 

 in voorkomend geval een overzicht van de conclusies van: 
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a. het planmilieueffectenrapport,  

b. de passende beoordeling, 

c. het ruimtelijk veiligheidsrapport, 

d. andere verplicht voorgeschreven effectenrapporten; 

 in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een 
planschadevergoeding, een planbatenheffing, of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 
of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 

In voorkomend geval wordt de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, §4, eerste lid, 2°, van het 
decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid opgenomen in 
een toelichtingsnota bij het ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

 

1.3 Situering plangebied 

Zie tevens bijlagen: 

Plan 1: Feitelijke en juridische toestand 

Plan 2: Orthofoto 

Vakantiepark Goolderheide is gelegen in het westen van de gemeente Bocholt, tegen de 
gemeentegrens met Peer en centraal in de driehoek gevormd door de kernen Kaulille, Bocholt en 
Grote Brogel. Goolderheide is bereikbaar via de Bosstraat, die aansluit op de Kaulillerweg 
(verbindingsweg tussen Kaulille en Bocholt) of via de Brogelerweg (verbindingsweg Bocholt-Peer). 
Goolderheide grenst aan de KMO-zone Meelderbroekheide. 

 

Figuur 1 Macrosituering plangebied 
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2 Afbakening plangebied 

Het plangebied van het PRUP Goolderheide bestaat uit verschillende onderdelen: 

 De aanleiding van het PRUP is de uitbreidingsvraag van vakantiepark Goolderheide met 10ha 
Het uitbreidingsgebied vormt het eerste deelgebied van het RUP (deelgebied I op Figuur 2 ).  

 Tegenover de ingang van het vakantiepark bevinden zich enkele aan het vakantiepark 
gekoppelde activiteiten (nl. parking, voetbalveld, stallen voor dieren, …). Deze zijn 
zonevreemd gelegen in agrarisch gebied. Conform de voorwaarden van het planologisch 
attest, wordt deze activiteiten mee opgenomen in het RUP en herbestemd naar 
recreatiegebied i.f.v. regularisatie. In totaal betreft dit een gebied van ca. 3,8ha(deelgebied 
II). 

 In navolging van het planologisch attest werd voor de uitbreiding van het vakantiepark 
(deelgebied I) en de regularisatie van de zonevreemde activiteiten (deelgebied II), een plan-
MER opgesteld. In dit plan-MER werd gesteld dat, gezien de omzendbrief RO/2010/01 
omtrent het beleid binnen herbevestigd agrarisch gebied, er een compensatie noodzakelijk 
is voor de herbestemming van de zonevreemde recreatieve activiteiten gelegen in 
herbevestigd agrarisch gebied naar recreatiegebied. Het compensatiegebied werd gevonden 
in aansluiting met het uitbreidingsgebied van het vakantiepark. Het betreft enkele percelen 
die momenteel binnen de bestemming 'bosgebied' gelegen zijn, maar al vele jaren in feitelijk 
gebruik zijn als landbouw, met een oppervlakte van in totaal ca. 4,9ha (deelgebied III). 

 Aangezien de ruimtebalans van het PRUP negatief is voor de bestemmingscategorie 
‘bosgebied’, werd gezocht naar een compensatiegebied voor het aangesneden bosgebied. 
Enkele percelen tussen het huidig vakantiepark en de bossen rondom de jeugdbeweging, 
worden herbestemd van recreatiegebied naar bosgebied, gebied van ca.4,8ha (deelgebied 
IV). 

Het bestaande zone-eigen gelegen vakantiepark vormt geen onderdeel van de plancontour aangezien 
er zich hier geen planologische of ruimtelijke knelpunten voordoen. 

 

Figuur 2 Afbakening plangebied 

I (10ha) 

II  (3,8ha) 

III (4,9ha) 

IV (4,8ha) 
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3 Juridisch kader 

Zie bijhorende bijlagen: 

Plan 1: Feitelijke en juridische toestand 

3.1 Samenvattende tabel 

Type plan Kenmerken 

 
Gewestplan Gewestplan nr. 18 Neerpelt-Bree (KB van 

22/03/1978) 

 Bosgebied 

 Agrarisch gebied 

 Recreatiegebied 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene plannen van aanleg Geen 

Bijzondere plannen van aanleg Geen 

Stedenbouwkundige verordeningen Gewestelijke verordening: 

 Hemelwater 

 Toegankelijkheid 

Provinciale verordening: 

 Afkoppeling van hemelwater 

afkomstig van dakvlakken 

 Afkoppeling van hemelwater van 

verharde oppervlakten 

 Overwelven van grachten, 

baangrachten, en niet 

gerangschikte onbevaarbare 

waterlopen 

Gemeentelijke verordening 

 Niet van toepassing 

Ruilverkavelingen Geen 

Verkavelingsvergunningen Geen 

Gewestelijke rooilijnplannen Geen 
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Provinciale rooilijnplannen Geen 

Gemeentelijke rooilijnplannen Geen 

Buurt- en voetwegen Buurtweg nr. 3 (Goolderheideweg) 

Buurtweg nr. 4 (Brogelerweg) 

 

Habitatrichtlijngebieden Geen 

Vogelrichtlijngebieden Geen 

Gebieden van het VEN – 1e fase Geen 

Erkende natuurreservaten Geen 

Beschermde monumenten Geen 

Beschermde landschappen Geen 

Beschermde stads- en dorpsgezichten Geen 

Polders en wateringen Geen 

Beschermingszones grondwaterwinningen Geen 

Geklasseerde waterlopen Balkenloop (2e cat.) noordelijke grens 

Golderbeek (3e cat.) zuidelijke grens 
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3.2 (Nieuw) logiesdecreet 

3.2.1 Huidig logiesdecreet 

Het huidig logiesdecreet dateert van 10/07/2008 (met latere wijzigingen). Dit decreet zorgt voor één 
overkoepelende regelgeving voor alle vormen van toeristische/commerciële verblijfsaccommodatie.. 
Jeugdverblijven, vakantiecentra en andere sociaal-toeristische verblijven vallen onder het ‘Toerisme 
voor Allen’-decreet.  

Het Logiesdecreet uit 2008 verdeelt toeristische verblijfsrecreatie in vijf categorieën (hotel, 
gastenkamer, vakantiewoning, vakantielogies en openluchtrecreatief terrein) en legt voor elk van deze 
categorieën kwaliteitseisen op.  

Vakantiepark Goolderheide wordt onderverdeeld in de subcategorie ‘camping’ onder de 
hoofdcategorie ‘openluchtrecreatief terrein’. 

 

3.2.2 Nieuw logiesdecreet1 

Op 27 januari 2016 keurde het Vlaams Parlement een voorstel van nieuw logiesdecreet goed. Het 
nieuw decreet wordt naar alle waarschijnlijkheid begin 2017 van kracht.  

Het nieuw logiesdecreet zal gelden voor alle vormen van verblijfslogies die tegen betaling voor één of 
meer nachten aan de toeristische markt worden aangeboden. Dit wil zeggen dat ook nieuwe 
logiesvormen als bv. AirB&B, aan de algemene voorwaarden opgelegd in het decreet (bv. 
brandverzekering) moeten voldoen Het decreet geldt niet voor gratis logies (Couchsurfing, 
gastgezinnen, …), occasioneel verhuur rechtstreeks aan familie en vrienden, vele vormen van 
jeugdlogies (evenementencampings, bivakzones en kampterreinen voor jeugdverenigingen, 
jeugdlokalen en jeugdverblijfcentra type A, B en C). 

De belangrijkste wijzigingen van het nieuw logiesdecreet zijn:  

 Jeugdherbergen en vakantiecentra (toerisme-voor-allen verblijven) zullen voortaan ook 
vallen onder het logiesdecreet.  

 Er wordt afgestapt van de verschillende categorieën van toeristische logies (hotel, 
gastenkamer, vakantiewoning, …); alleen nog heel algemene voorwaarden (bv. 
brandverzekering) worden opgelegd.  

 De aanvraag voor een erkenning gebeurt op vrijwillige basis.  

 De aanvraag voor een comfortclassificatie gebeurt op vrijwillige basis.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
1 http://www.toerismevlaanderen.be/vlaamse-logiesdecreet 
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3.3 Gewestplan (KB 5/04/1977) 

Het plangebied is gelegen in het gewestplan Neerpelt-Bree (18). De zone voor uitbreiding van het 
recreatiepark ligt in bosgebied. De zonevreemde recreatieve activiteiten die geregulariseerd worden, 
het noordelijk deel van het plangebied, liggen in agrarisch gebied (deels aangeduid als landschappelijk 
waardevol agrarisch gebied). Aansluitend aan de uitbreidingszone wordt een boszone op het 
gewestplan meegenomen in het RUP i.k.v. planologische compensatie. Het zuidwesten van het 
plangebied ligt in recreatiegebied.   

 

 

Figuur 3-1 Gewestplan t.h.v. het plangebied 

 

3.4 RUP’s  en BPA’s 

Het plangebied is niet gelegen in een RUP noch in een BPA.  

 

3.5 Buurt- en voetwegen 

Er bevinden zich twee buurt- en voetwegen aan de rand van het plangebied: 

 Buurtweg nr. 3 (Goolderheideweg) 

 Buurtweg nr. 4 (Brogelerweg) 
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Figuur 3-2   Buurt- en voetwegen t.h.v. het plangebied 

 

3.6 Vergunningstoestand 

3.6.1 Bouw- en stedenbouwkundige vergunningen 

Vakantiepark (buiten plangebied) 2 

Voor Goolderheide zijn volgende bouw- en stedenbouwkundige vergunningen bekend: 

Tabel 1 Bouw- en stedenbouwkundige vergunningen Vakantiepark Goolderheide 

NR vergunning aard afgiftedatum 

1970/059 Campinggebouw 11/09/1970 

1983/001 Frituur 04/01/1983 

1987/037 Kantine 21/04/1987 

1999/134 Burelen 11/08/1999 

2001/068 Inkomfaciliteiten 19/04/2001 

2001/104 Speeltoestellen 23/05/2001 

2003/001 Sanitaire cellen 09/01/2003 

2007/190 Polyvalente ruimte 16/09/2008 

deelgebied II op Figuur 2 (aan vakantiepark gekoppelde activiteiten tegenover de ingang – bv. 
parking, voetbalkantine) 

Van de constructies in deelzone II (zone tegenover de ingang, in de hoek van de Bosstraat en de 
Goolderheideweg) zijn geen vergunningen gekend. 

 

                                                                 
2 Bron: dossier aanvraag planologisch attest, 2012 
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deelgebied IV op Figuur 2 (enkele percelen ten zuiden van huidig vakantiepark die bestemd worden 
als bosgebied) 

Voor dit gebied zijn geen vergunningen gekend. 

 

3.6.2 Verkavelingsvergunningen 

Er zijn geen verkavelingsvergunningen bekend voor het domein van Goolderheide. 

 

3.6.3 Milieuvergunningen 

Voor Goolderheide is volgende milieuvergunning bekend: Besluit van de deputatie van Limburg d.d. 
19/06/2002 (geldig tot 19/06/2022) voor het hernieuwen en veranderen, door uitbreiding, wijziging 
en toevoeging, van een vergund zwembad met toebehoren (met omvatting van een aantal hinderlijk 
ingedeelde inrichtingen). 

3.6.4 Exploitatievergunningen 

In het kader van het Logiesdecreet 10/07/2008 heeft Goolderheide een exploitatievergunning 
gekregen van het Departement Internationaal Vlaanderen d.d. 31/05/2013. Goolderheide is vergund 
voor 887 plaatsen kampeerplaatsen, in de subcategorie ‘camping’ en met een classificatie van 4 
sterren3. 

 

                                                                 
3 Daarnaast zijn er ook nog 5 trekkershutten (ambtshalve/administratief hervergund d.d. 07/07/2011) in de comfortclassificatie 
‘basic’.  
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3.7 Eigendomsstructuur 

 

Figuur 3 Eigendomsstructuur plangebied situatie 01.01.2017 

 

3.8 Screening plan-mer-plicht 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan 
met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieueffecten 
en eventuele alternatieve in kaart brengen. 

Ter voorbereiding van de opmaak van het PRUP werd in 2013 een plan-MER opgestart voor: 

 De herbestemming van ca.10 ha bosgebied naar recreatiegebied i.f.v. de uitbreiding van het 

vakantiepark. 

 De herbestemming van agrarisch gebied naar recreatiegebied naar i.f.v. de planologisch 

bestendiging van de ondersteunende activiteiten tegenover de ingang. (3,64 ha) 

De plan-MER werd goedgekeurd op 3 juni 2016. 
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Volgend uit de plan-MER werd echter bij de opmaak van het PRUP besloten om een planologische 
compensatie te voorzien voor het verloren herbestemd agrarisch gebied (herbestemming parking). De 
percelen grenzend aan het uitbreidingsgebied, die al jaren in feitelijk landbouwgebruik zijn, doch 
binnen de bestemming ‘bosgebied’ zijn gelegen, zullen herbestemd worden naar agrarisch gebied.  

Aangezien de ruimtebalans van het PRUP negatief is voor de bestemmingscategorie ‘bosgebied’ werd 
eveneens bijkomend onderzoek verricht om middels het PRUP ook (een gedeeltelijke) planologische 
compensatie te voorzien voor het bosgebied. Om praktische redenen is een recreatieve invulling hier 
niet meer realistisch. 

De plan-MER van juni 2016 onderzocht enkel de eventuele milieueffecten van deelgebied I en 
deelgebied II van het PRUP. In een bijkomende plan-MER-screening zullen de eventuele milieueffecten 
van deelgebied III en deelgebied IV onderzocht worden onderzocht 

Deelgebied Inhoud Opp. bestemmingswijziging 

Deelgebied III Planologische compensatie van 
inname HAG 

4,9 ha Bosgebied 
→landbouw 

Deelgebied IV Planologische compensatie 
bosgebied 

Twee 
varianten:  
3,12 ha of 4,90 
ha 

Recreatiegebied → 
bosgebied 

De plan-MER-screening werd opgesteld voor bovenstaande zaken en zal een aanvulling vormen op de 
reeds opgestelde en goedgekeurde plan-MER.  

 
De plan-MER-screening werd goedgekeurd op 25 april 2017. 

 

 

 

 

 

 



 

PRUP Toeristisch recreatief knooppunt Goolderheide – definitief  ontwerp januari 2018 
4212373022_MVT 17 

4 Beleidskader en relevante studies 

4.1 Structuurplanning 

4.1.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen4 

4.1.1.1 Buitengebied versus stedelijk gebied 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) maakt een onderscheid tussen stedelijke gebieden en 
buitengebieden, waarbij voor elk gebied een ander ruimtelijk beleid wordt gevoerd. Binnen stedelijke 
gebieden moet een beleid worden gevoerd van concentratie en stimulering van diverse functies en 
ontwikkelingen. In de buitengebieden daarentegen staat het behoud van de open ruimte en het 
landelijke karakter centraal.  

Het buitengebied is – op het niveau van Vlaanderen bekeken – het gebied waarin de open 
(onbebouwde) ruimte overweegt. Elementen van bebouwing en infrastructuur die in functionele 
samenhang zijn met de niet bebouwde ruimte maken er onderdeel van uit en kunnen plaatselijk 
overwegen. In het buitengebied moeten de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden voor de 
structuurbepalende functies en activiteiten (landbouw, bos, natuur, wonen en werken op niveau van 
buitengebied) gevrijwaard worden. Versnippering moet worden tegengegaan. Er moet gestreefd 
worden naar goed gestructureerde gehelen voor landbouw-, natuur- en bosfunctie. Recreatieve en 
toeristische activiteiten zijn andere functies die in het buitengebied voorkomen. Ze kunnen in 
bepaalde gebieden van het buitengebied zelfs de hoofdfunctie zijn, maar worden niet als 
structurerend voor het volledige buitengebied opgevat. De ontwikkelingsmogelijkheden van de 
toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt bepaald door de positie ervan binnen en de impact ervan 
op de natuurlijke en agrarische structuur. De (Limburgse) Kempen worden als toeristisch-recreatief 
netwerk op Vlaams niveau beschouwd. 

Bocholt is volledig gelegen in het buitengebied en is gelegen in het toeristisch-recreatief netwerk van 
de (Limburgse) Kempen. 

4.1.1.2 Ontwikkelingsmogelijkheden voor hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur 

Het RSV bepaalt dat voor bestaande hoogdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur in het 
buitengebied strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden gelden en dat de bestaande infrastructuur 
gelegen moet zijn in een gebied wat in het provinciaal en gemeentelijk ruimtelijke structuurplan 
aangeduid wordt als toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk van toeristischrecreatief belang.  

4.1.1.3 Ontwikkelingsmogelijkheden voor openluchtrecreatieve verblijven 

Alle terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven (ongeacht de bestemming op het gewestplan) 
moeten worden geëvalueerd i.f.v. de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied. Deze 
benadering vertrekt van de feitelijke toestand, waarbij het zone-eigen of zonevreemd karakter en het 
tijdstip waarop het openluchtrecreatief verblijf is gerealiseerd slechts aspecten zijn bij de afweging. 
Het afwegingskader voor bestaande terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven ziet er als volgt 
uit. 

                                                                 
4RSV werd goedgekeurd op 23 september 1997 BVR. Goedkeuring eerste (partiele) herziening: BVR 12 december 2003. 
Goedkeuring tweede (partiele) herziening: BVR 17 december 2010. 
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4.1.2 Afbakening van de gewenste natuurlijke en agrarische structuur 

Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en 
middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien buiten-
gebiedregio’s. Voor elke regio heeft de Vlaamse Regering dat visievormingsproces afgerond met een 
beslissing over een actieprogramma voor de op te maken RUP’s. Voor de landbouwgebieden waar de 
bestemming van het gewestplan zeker behouden kan blijven, besliste de regering om de bestaande 
agrarische bestemmingen te herbevestigen.  

In 2008 stelde de Vlaamse overheid een visie op voor de regio Limburgse Kempen en Maasland (waarin 
het plangebied zich bevindt) die resulteerde in een Operationeel Uitvoeringsprogramma (december 
2008).  Ter hoogte van Goolderheide werden volgende visies en acties vooropgesteld: 

 Nr.55: Boscluster tussen Ellikom en Kaulille zuidelijk van Kolisbos: Opmaak van een 
gewestelijk RUP voor: Het behouden en versterken van de boscluster tussen Ellikom en 
Kaulille in ruimtelijke verweving met het land- en tuinbouwgebied tussen Bocholt, Kaulille en 
Grote Brogel en het land- en tuinbouwgebied Waartheide en omgeving. 
Verder onderzoek en overleg nodig i.f.v. het gedetailleerd in kaart brengen van het 
landbouwgebruik en de landbouwbedrijfszetels, concrete mogelijkheden voor uitbreiden van 
natuur- of bosgebieden en mogelijkheden voor waterberging. Opmaken gevoeligheidsanalyse 
voor bestaande landbouwbedrijven in het gebied 

 Nr.1: Bevestigen van de bestemming landbouwgebied voor de aaneengesloten 
landbouwgebieden ten noorden van de Abeekvallei tussen Kaulille, Lozen, Veldhoven, Kreiel, 
Bocholt en Reppel.  

Het agrarisch gebied in het plangebied is aangeduid als herbevestigd agrarisch gebied (HAG). 
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Figuur 4 Situering plangebied op Operationeel Uitvoeringsprogramma Limburgse Kempen en 
Maasland  

 

 

4.1.3  Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) (2003 + actualisatie 2012) 

4.1.3.1 Deelruimte Vlakte van Peer 

Volgens het RSPL moet het plangebied gesitueerd worden in de hoofdruimte Kempen en de 
deelruimte Vlakte van Peer. De vlakte van Peer is een belangrijk agrarisch en open gebied. Landbouw 
blijft er de belangrijkste functie. Verweving met kleinschalig toerisme en recreatie is mogelijk. 
Natuurontwikkeling gebeurt hoofdzakelijk langs de belangrijke beken. 

Volgende ruimtelijke principes worden voorgesteld. 

 In deze dynamische landbouwstreek wordt grondgebonden landbouw, vooral 
(melk)veehouderij, als ruimtelijke drager ondersteund. Dreigende versnippering van grote 
aaneengesloten landbouwgebieden - bijvoorbeeld door verlinting, uitbreiding van 
bedrijventerreinen en aansnijding van woonuitbreidingsgebieden - wordt tegengegaan. 

 Omdat dit open ruimte gebied vele functies draagt (landbouw, natuur in de beekvalleien, 
wonen, toerisme en recreatie), is de druk er vrij groot. Een goede ruimtelijke verweving is 
hier belangrijk om de draagkracht van het gebied niet te overschrijden. Het behoud van het 
agrarisch landschap met kleine landschapselementen moet worden gestimuleerd. Nieuwe 
hoogdynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen worden niet ontwikkeld (behoudens 
ruimtelijk verantwoorde uitbreiding of verruiming van bestaande infrastructuren of 
activiteiten). 

 De waardevolle leegstaande hoeves kunnen worden herbestemd voor plattelandstoerisme. 
Ter ondersteuning van het toerisme wordt een netwerk van wandel, fiets- en ruiterpaden 
uitgebouwd. 

 In de beekvalleien wordt grondgebonden landbouw met natuurverweving of 
beheerslandbouw toegepast. 
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4.1.3.2 Gewenste toeristisch-recreatieve structuur – verweving op het Kempens plateau 

In dit belangrijk open ruimte gebied wordt de toeristisch-recreatieve infrastructuur verweven met 
natuur, land- en bosbouw. Dit gebied is het Kempens centrum voor natuur- en plattelandstoerisme. 
Talrijke terreinen voor openluchtrecreatieve verblijven komen hier voor.  

Hoogdynamische toeristisch-recreatieve ontwikkelingen worden geconcentreerd op de rand van het 
Kempens Plateau. Zij zijn noodzakelijk voor de ontwikkeling van het Kempens Plateau als toeristisch-
recreatief product van Benelux-niveau. 

4.1.3.3 Selectie van toeristisch-recreatieve knooppunten 

Voor al deze toeristisch-recreatieve voorzieningen van provinciaal niveau gelden strikte locatie- en 
uitbreidingsvoorwaarden. Binnen de toeristisch-recreatieve knooppunten type II maakt de provincie 
een onderscheid tussen: 

 knooppunten waar nog uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur mogelijk is buiten 
de huidige perimeter van de recreatiezone (type IIa) 

 knooppunten waar geen uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt 
toegestaan buiten de huidige perimeter van de recreatiezone en/of van de huidige zonevreemde 
bestemming (type IIb). 

Vakantiepark Goolderheide is geselecteerd als knooppunt type IIa 

De selectie als knooppunt type IIa houdt rekening met de bestaande of potentiële toeristisch-
recreatieve clustering, de draagkracht en de toeristische potenties van de omgeving of het 
uitgesproken toeristisch en socio-economisch belang van de aanwezige infrastructuur. 

De provincie beoordeelt of de plannen voor mogelijke uitbreiding van de toeristisch-recreatieve 
knooppunten type IIa aan een reëel aantoonbare behoefte beantwoorden en toetst deze vervolgens 
aan de ruimtelijke draagkracht van het betrokken gebied. Meer concreet betekent dit dat zij nagaat 
of: 

 de uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur aansluit bij de bestaande 

 de uitbreiding past in een visie over de gewenste ontwikkeling van een ruimer gebied 

 de inplanting belangrijke natuurlijke, agrarische en landschappelijke gebieden of waarden ontziet 

 de ontsluiting op een goede manier kan verlopen zonder onaanvaardbare overlast voor 
verkeersgevoelige gebieden. 

4.1.3.4 Beleidskader voor openluchtverblijfsrecreatie 

Onderzoek naar ontwikkelingsmogelijkheden campings in Limburg (2004) 

In het oorspronkelijk provinciaal structuurplan (2003) was als actie opgenomen dat: “De provincie 
maakt een beleidskader op voor de openluchtrecreatieve verblijven als voorbereiding voor de opmaak 
van RUP’s.” (actie nr.56).  

In navolging van deze actie werd in 2004 een onderzoek gevoerd naar de ruimtelijke 
ontwikkelingsperspectieven van de campings in Limburg. Dit onderzoek heeft geleid tot: 

 Het formuleren van een beleidskader; 

 Een bijkomende selectie van toeristisch-recreatieve type II knooppunten (vastgelegd in de 
provincieraad van 21/04/2004) 
De selectie is enkel gebeurd in functie van de voorziening als bestaande ‘camping’ of 
‘openluchtrecreatief terrein’ op provinciaal niveau (hetzij na een gewenste dan wel beoogde 
uitbreiding). Dit wil zeggen dat indien het terrein in de toekomst anders wordt ingevuld en geen 
camping meer betreft, de provinciale selectie niet meer van toepassing is. 
Vakantiepark Goolderheide was één van die domeinen die bijkomend als knooppunt geselecteerd 
werd in 2004. 
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In het actualisatieproces van het RSPL (2012), werd het resultaat van dit onderzoek, m.n. het 
beleidskader en de bijkomende selecties van toeristisch-recreatieve knooppunten type II, ingebracht 
in het RSPL. 

 

Feitelijk beleidskader 

Het beleidskader voor openluchtrecreatieve terreinen bestaat uit basisvoorwaarden voor provinciale 
selectie en uit een ruimtelijk afwegingskader.  

Basisvoorwaarden voor provinciale selectie 

De basisvoorwaarden vormen de indicatie om een openluchtrecreatief terrein aan te duiden die van 
provinciaal niveau wordt geacht of kan worden beschouwd op ruimtelijk en/of toeristisch vlak. 
Volgende voorwaarden zijn van toepassing. 

 Het terrein moet voldoen aan minstens één van volgende voorwaarden.  
o De oppervlakte bedraagt 10 ha of meer. 
o Het terrein telt in totaal 250 eenheden of meer. 
o Het terrein telt minstens 75 toeristische eenheden. 
o Het terrein ligt op een ‘toeristische locatie’. 

 Minstens 50% van de totale oppervlakte van het in gebruik zijnde openluchtrecreatief terrein ligt 
in de juiste bestemmingszone (recreatiegebieden, gebieden voor verblijfsrecreatie, 
recreatiepark). 

 Het is de bedoeling/wens om de exploitatie verder te zetten in de toekomst. 

De selectie van Goolderheide als toeristisch-recreatief knooppunt type IIa is gebaseerd op 
bovenstaande basisvoorwaarden. Goolderheide voldoet aan de voorwaarden > 10 ha, > 250 eenheden 
en > 75 toeristische eenheden. Daarbij is > 50% juist gezoneerd en is het de bedoeling om de exploitatie 
verder te zetten. Goolderheide heeft m.a.w. ruimtelijk en toeristisch een belang op provinciaal niveau. 
In het onderzoek naar de ontwikkelingsperspectieven van campings (2004) is een beoordeling van de 
gewenste regularisatie en uitbreiding gebeurd op basis van het ruimtelijk afwegingskader. Als besluit 
werd geformuleerd dat de regularisatie en uitbreiding gerealiseerd kunnen worden onder 
voorwaarden. 

Ruimtelijk afwegingskader 

Het ruimtelijk afwegingskader wordt geschematiseerd met onderstaande figuur. 
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Voor bestaande openluchtrecreatieve terreinen die worden gecatalogeerd als type IIa, zoals Goolderheide, wordt uitbreiding tot meer leefbare economische entiteiten 
mogelijk gemaakt. Zowel voor bestaande als voor eventuele nieuwe openluchtrecreatieve terreinen die voldoen aan de basisvoorwaarden voor provinciale selectie, kan de 
provincie RUP’s opstellen. 
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4.1.3.5 Bindende bepalingen 

De relevante bindende bepalingen uit het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) zijn: 

 Nr. 19: De provincie selecteert Goolderheide te Bocholt als toeristisch-recreatief knooppunt type 
IIa. 

 Nr. 41: De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor de toeristisch-recreatieve 
knooppunten type IIa. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende 
partijen. 

 

4.1.4 Het plangebied in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Bocholt (GRS) (B.D. 

31/01/2008) 

4.1.4.1 Deelruimte Bocholt-Reppel-Goolderheide 

Toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de zuidelijke bos- en heidegordel 

Een belangrijk element in de toeristisch-recreatieve ontwikkeling van de bos- en heidegordel is het 
uitbouwen van de Brogelerweg als een recreatieve as tussen Goolderheide, het centrum van Bocholt 
en de Zuid-Willemsvaart. De Brogelerweg tussen Goolderheide en de kern van Bocholt kan 
opgewaardeerd worden tot een recreatieve as voor zacht verkeer (wandelen, fietsen). Zo ontstaat er 
een functionele link tussen het recreatieterrein en het centrum van Bocholt. De beekvalleien worden 
opgewaardeerd en ontwikkeld als groene linten in de deelruimte.  

4.1.4.2 Gewenste toeristisch-recreatieve structuur 

Bocholt wenst zich te profileren als een toeristisch-landelijke gemeente met hoge landschappelijke 
kwaliteiten waar de recreant kan komen fietsen, wandelen en genieten van de aangeboden 
activiteiten zoals natuurwandelingen, fietsroutes met halte-accommodatie, natuurtoerisme, 
hoevetoerisme, wandeltoerisme, ruitersport- en recreatie, campingtoerisme (Goolderheide), 
Watermolen, enz.…. 

Vakantiepark Goolderheide: element van provinciaal niveau: visie van de gemeente – suggesties 
aan de Provinciale overheid: 

Aangezien de uitbreidingswens van de eigenaar aansluit op de bestaande infrastructuur, er geen 
belangrijke natuurlijke, agrarische of landschappelijke gebieden worden aangetast en omdat de 
uitbreiding op deze locatie geen problemen betreffende mobiliteit in de gemeente zal teweegbrengen 
kan de gemeente de uitbreidingswens van de uitbater bijtreden. 

De gewenste ontwikkeling zoals omschreven in het informatief gedeelte wordt als suggestie 
meegegeven aan de provincie. De gemeente is vragende partij voor het organiseren van nauw overleg 
met de provincie over de camping Goolderheide. De gemeente wenst wel aan te geven dat het de taak 
van de provincie is (cfr. selectie als toeristisch-recreatief knooppunt van provinciaal niveau) om de 
nodige initiatieven te nemen betreffende dit overleg, evenals het opmaken van een eventueel 
provinciaal RUP. 

Uitbouwen van een recreatieve as tussen Goolderheide en de passantenhaven via de Brogelerweg 
en het centrum van Bocholt t 

Momenteel ligt het vakantieverblijf Goolderheide relatief geïsoleerd t.o.v. de kern van Bocholt. Om 
een functionele binding te realiseren tussen Goolderheide, het centrum van Bocholt en de 
passantenhaven is het wenselijk om via de Brogelerweg een toeristisch-recreatieve as uit te bouwen. 
Dit betekent dat de Brogelerweg opgewaardeerd wordt voor fietsers en voetgangers. Het voorstel is 
om een vrijliggend fiets- en wandelpad te realiseren tussen Goolderheide en het centrum van Bocholt 
langsheen de Brogelerweg. 

Doel is om de recreanten van Goolderheide te betrekken bij de kern van Bocholt. Dit komt ook ten 
goede voor de kleinhandel in Bocholt. 
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4.1.4.3 Gewenste natuurlijke structuur 

Lokale natuurelementen 

Het bosgebied Goolderheid wordt aangeduid als lokaal natuurelement. Dit zijn elementen die nu al 
een belangrijke natuurwaarde hebben en waar ook in de toekomst natuur richtinggevend is. De 
ruimtelijke ondersteuning voor natuur houdt hier vooral stimulerende maatregelen in om de 
natuurwaarde te vergroten en voorwaarden te scheppen voor het behoud, het herstel en de 
ontwikkeling van de aanwezige biotopen.  

4.1.4.4 Gewenste landschappelijke structuur 

De Bosstraat (toegangsweg naar het vakantiedomein) wordt aangeduid als te behouden dreef.  

  

Figuur 5 Uittreksel gewenste toeristisch-recreatieve structuur (GRS Bocholt) 

 

Figuur 6 Uittreksel gewenste ruimtelijke structuur Bocholt (GRS Bocholt) 
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4.2 Toerisme en recreatie 

Het plangebied wordt omgeven door verschillende recreatieve routes: 

 Het provinciaal toeristisch-recreatief fietsroutenetwerk loopt over de Goolderheideweg. Dit tracé 
is eveneens opgenomen in het functioneel fietsroutenetwerk (als alternatieve route).  

 Het ruiter- en menroutenetwerk loopt over de Bosstraat en de Goolderheideweg en verder door 
het bosgebied ten zuiden van Goolderheide. Ruiters passeren de hoofdingang van Goolderheide. 

 Ten westen van Goolderheide loopt een vaste mountainbike route als onderdeel van het 
mountainbikenetwerk Noord-Limburg. 

 De Reppelroute is een gemeentelijke wandelroute die de Goolderheideweg aandoet en de 
hoofdingang passeert. 

 

 

 

Figuur 7 Toeristisch-recreatieve routes in de nabijheid van het plangebied (bron: Toerisme Limburg) 
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4.3 Landschap, erfgoed en archeologie 

4.3.1 Landschapsatlas 

De zogenaamde ‘Landschapsatlas van Vlaanderen - opgemaakt door de afdeling Monumenten en 
Landschappen van de Vlaamse Gemeenschap -  verscheen in het voorjaar van 2001. De atlas vormt 
een historische momentopname van de Vlaamse landschappen op het eind van de 20e eeuw. Ze geeft 
een gedetailleerde inventaris van ruimtelijke zones waar gave en herkenbare relicten van de 
traditionele landschappen nog voorkomen. 

Er bevinden zich geen elementen van de landschapsatlas in het plangebied. De relictzone Grote Brogel 
ligt ten westen van het plangebied. 

 

 

Figuur 4-8 Landschapsatlas t.h.v. het plangebied 
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4.3.2 Erfgoed 

4.3.2.1 Beschermd erfgoed  

De overheid kan de meest gave en uitzonderlijke sites en landschappelijk waardevolle gebieden 
veiligstellen voor toekomstige generaties, door ze te beschermen.  

Sinds 1931 bestaat die mogelijkheid voor monumenten en landschappen. In 1976 wordt het concept 
stads- of dorpsgezicht toegevoegd aan de bescherming als monument. Sinds 1993 kan het 
archeologisch patrimonium worden beschermd. Recent werd bovendien een regeling voor het varend 
erfgoed uitgewerkt. 

Het plangebied ligt niet in een beschermd landschap, dorps- of stadsgezicht. Het dichtstbijzijnde 
beschermd erfgoed ligt in de kern van Bocholt. 

 

4.3.2.2 Bouwkundig erfgoed 

Op 9/11/2011 stelde de administrateur-generaal van het VIOE de recentste versie van de Inventaris 
van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen vast. Hierdoor is er voor het eerst een eenduidige lijst 
van het in Vlaanderen gebouwde patrimonium met erfgoedwaarde. 

Er bevindt zich geen bouwkundig erfgoed in het plangebied. Dichtstbijzijnde bouwkundig erfgoed ligt 
op ca.500m. 

 

4.3.2.3 Centraal archeologische inventaris 

De Centrale Archeologische Inventaris is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische 
vindplaatsen. Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen 
zit in de ondergrond, is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris 
uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of afwezigheid van 
archeologische sporen dient met verder onderzoek te worden vastgesteld.  

 

Binnen het plangebied komen geen locaties voor die aangeduid zijn op de Centraal Archeologische 

Inventaris. Ten westen van het plangebied komen volgende locaties voor: 

Nr CAI Naam  Datering Omschrijving 

700352 
Rietweg III Late Bronstijd Landbouw: Celtic Field 

700169 
Bosschellerheide 1 Late Bronstijd Landbouw: Celtic Field, oriëntatie van spoor 

NO-ZW (diagonaal t.o.v. de huidige 
percelering) 

700008 
Bosschellerheide 3 
(Elve Bemden, 
Kauliller complex 1) 

Late Bronstijd Landbouw: Celtic Field 

209352 
Kauliller complex 2 Metaaltijden Landbouw: Celtic Field (zichtbaar op dhm2) 

700314 
Golderheide 2 Late Bronstijd Landbouw: Celtic Field 

700313 
Golderheide 1 Late Bronstijd Landbouw: Celtic Field 
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Figuur 4-9 Situering plangebied t.o.v. de CAI (toestand april 2016), bron: Agiv. 
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4.4 Open ruimte beleid 

4.4.1 Biologische waarderingskaart 

De biologische waarderingskaart, is een inventaris opgemaakt door het Instituut voor natuur- en 
bosonderzoek (INBO). Er werd een uniforme evaluatie van het volledige Vlaamse gewest gemaakt voor 
wat betreft plantengroei, grondgebruik en kleine landschapselementen. 

De uitbreidingszone is aangeduid als biologisch waardevol (grove dennenbestand). Het agrarisch 
gebied is het noorden is voornamelijk biologisch minder waardevol. De (vis)vijver in dit agrarisch 
gebied is echter aangeduid als zeer waardevol. 

De als bosgebied bestemd zone in het zuidoosten, die echter vandaag een landbouwgebruik kent, is 
grotendeels aangeduid als biologisch minder waardevol.  

Het recreatiegebied ten zuiden van het vakantiepark, is deels aangeduid als waardevol, deels 
aangeduid als zeer waardevol en deels als minder waardevol gebied. 

 

 

Figuur 4-10 Biologische waarderingskaart t.h.v. plangebied 
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4.4.2 VEN en IVON 

De centrale doelstelling van het Vlaams gebiedsgericht natuurbeleid is de realisatie van een voldoende 
omvangrijke en samenhangende ‘natuurlijke structuur’ van Vlaanderen. Om dit te bereiken dient eerst 
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verweving- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
afgebakend te worden. 

Het VEN, dat bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO), wordt afgebakend door Vlaanderen in overleg met de provinciale en gemeentelijke 
overheden. 

Het IVON bestaat uit NVWG (natuurverwevingsgebieden) en NVBG (natuurverbindingsgebieden). De 
NVWG wordt afgebakend in het RSV. De NVBG worden echter afgebakend door de provincie, zij het 
in functie van de reeds door het Vlaams Gewest afgebakende GEN, GENO en NVWG en aan de hand 
van richtlijnen opgesteld op Vlaams niveau. 

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van 
het VEN. Het VEN 1e fase of Vlaams Ecologisch Netwerk staat voor 86.500 ha platteland waar natuur 
en natuurbescherming de belangrijkste plaats innemen. De afbakening van de NVGB werd nog niet 
beëindigd. 

Het plangebied ligt niet in de onmiddellijke omgeving van een VEN-gebied. Het dichtstbijzijnde VEN-
gebied, ligt op ca. 1400m ten zuiden van het plangebied. 

 

4.4.3 Natura2000 

In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de 
vogelstand uitgevaardigd, beter bekend als de Vogelrichtlijn. Het doel ervan is de instandhouding van 
alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten te bevorderen. Volgens artikel 4 van deze Richtlijn 
moeten er speciale beschermingsmaatregelen getroffen worden voor de leefgebieden van een aantal 
vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde Bijlage I van de richtlijn. Bovendien moet men ook de rui-, 
overwinterings- en rustplaatsen van geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder andere 
watervogels en ganzen) beschermen. Als belangrijkste maatregel dient elke lidstaat Speciale 
Beschermingszones (SBZ – V) aan te wijzen op basis van opgegeven selectienormen. In deze gebieden 
dienen maatregelen getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun 
leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones moeten de lidstaten zich inzetten om de vervuiling 
en verslechtering van de leefgebieden van de soorten te voorkomen. In Vlaanderen werden in 1988 in 
uitvoering van deze richtlijn een aantal Speciale Beschermingszones, Vogelrichtlijngebieden of 
kortweg SBZ-V genoemd, aangeduid. 

Op 21 mei 1992 werd de Europese Richtlijn 92/43/EEG, inzake de instandhouding van de natuurlijke 
habitats en de wilde flora en fauna (zogenoemde ‘Habitatrichtlijn’), uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft 
tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding én het herstel 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Bij deze richtlijn werd 
een Europees ecologisch netwerk tot stand gebracht dat "Natura 2000" is genoemd. Dit netwerk 
bestaat uit "speciale beschermingszones" die door alle lidstaten werden aangewezen overeenkomstig 
de bepalingen van deze richtlijn (de zogenaamde ‘Habitatrichtlijngebieden’ of SBZ – H), alsmede uit de 
speciale beschermingszones die uit hoofde van de vogelrichtlijn zijn ingesteld (zogenaamde 
Vogelrichtlijngebieden). Door Vlaanderen werden Habitatrichtlijngebieden afgebakend. Verder 
werden door de Habitatrichtlijn ook een reeks dier- en plantensoorten strikt beschermd en werden 
maatregelen genomen ten aanzien van de exploitatie en het onttrekken aan de natuur van een aantal 
dier- en plantensoorten. 

Het plangebied is niet in een Natura 2000-gebied gelegen, noch in de onmiddellijke omgeving ervan. 
Het Habitatrichtlijngebied ‘Abeek met aangrenzende moerasgebieden’, op ca.1700m ten zuiden van 
het plangebied is het dichtstbijzijnde. 
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4.4.4 Kaart Meest Kwetsbare Waardevolle Bossen (MKWB) 

Er komt een kaart waarop bepaalde bestaande bossen in Vlaanderen afgebakend worden als ‘meest 
kwetsbare waardevolle bossen’ (MKWB). Het gaat over ‘bossen’, volgens de definitie bos van het 
bosdecreet, dat op basis van een aantal criteria een score heeft gekregen (externe website) waardoor 
het beschouwd wordt als een waardevol bos; die gelegen zijn in een niet-groene bestemming 

In het Bosdecreet wordt een bos ruim opgevat, waardoor bijv. ook een groepje bomen in een tuin in 
bepaalde gevallen als bos aanzien zal worden. De ruimtelijke bestemming van het gebied waarin het 
bos staat en ook de oppervlakte spelen geen rol. 

De goedkeuring van de kaart gebeurt in verschillende stappen. 

Op 31 maart 2017 vond de voorlopige vaststelling plaats van de ontwerpkaart van de Meest Kwetsbare 
Waardevolle Bossen (MKWB) door de Vlaamse Regering. Tien dagen na publicatie van dit besluit in 
het Belgisch Staatsblad ontstaat een nieuw ontbossingsverbod voor bossen die op de ontwerpkaart 
staan. Die bossen kunnen niet meer via de normale weg van de stedenbouwkundige vergunning 
worden ontbost. Een initiatiefnemer die wil ontbossen, zal eerst een afwijking op het 
ontbossingsverbod moeten krijgen bij de Vlaamse Regering. 

 

Figuur 11 Kaart MKWB (geoloket, 20/04/2017) (roze aanduiding MKWB) 

 

4.5 Integraal waterbeleid 

Binnen Vlaanderen vormt het ‘decreet integraal waterbeleid’ van 18 juli 2003 het juridisch en 
organisatorisch kader waarbinnen het waterbeleid moet gevoerd worden. Het is een kaderdecreet dat 
de grote lijnen voor het beleid uitzet. De concretisering gebeurt via uitvoeringsbesluiten. Op 9 
september 2005 keurde de Vlaamse Regering het eerste uitvoeringsbesluit bij het decreet Integraal 
Waterbeleid goed. Dit besluit zorgt voor de geografische indeling van de watersystemen binnen het 
Vlaamse Gewest door de afbakening ervan in stroomgebieden, bekkens en deelbekkens. Daarnaast 
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omvat het de noodzakelijke bepalingen voor de formele oprichting van de overlegstructuren op de 
verschillende niveaus. 

 Het plangebied behoort tot het Maasbekken. 

 De Balkenloop (waterloop 2e cat.) stroomt langs de noordelijke grens van het plangebied. De 
Golderbeek (waterloop 3e cat.) stroomt langs de zuidelijke grens van het plangebied. 

 Het plangebied is aangeduid als niet overstromingsgevoelig gebied.  

 Het plangebied is bijna volledig niet- erosiegevoelig. 

 Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). 

 De uitbreidingszone is aangeduid als infiltratiegevoelig. Het agrarisch gebied (omgeving 
huidige parking), het recreatiegebied in het zuidwesten en het bosgebied in het zuidoosten 
(dat als landbouwgebied wordt gebruikt) zijn grotendeels aangeduid als niet 
infiltratiegevoelig. 

   
Figuur 4-12 Vlaamse Hydrografische atlas (2014)  
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5 Ruimtevraag uitbater (d.d. augustus 2012) 

Naar aanleiding van de aanvraag van het planologisch attest voor de uitbreiding van het vakantiepark, 
formuleerde de uitbater van het vakantiepark een voorstel van uitbreiding. Deze ruimtevraag wordt 
louter informatief mee opgenomen in deze toelichtingsnota. Het geeft geen beeld hoe het gebied er 
effectief zal uitzien.  

De visie van dit RUP wordt vertaald in een verordenend grafisch plan en voorschriften. Deze 
verordenende elementen leggen ruimtelijke principes en randvoorwaarden vast waaraan elke 
vergunningsaanvraag in dit gebied zal moeten worden voldoen. Het RUP vormt echter geen 
inrichtingsplan; het wenst voor de concrete inrichting van het gebied voldoende flexibiliteit over te 
laten aangezien deze kan wijzigingen door veranderende consumptiewensen, financiële aspecten, 
technische aspecten, ontwerp-aspecten 

De ruimtevraag van de uitbater d.d. augustus 2012, is als volgt: 

 200 bijkomende vakantiehuisjes (in diverse typologieën) (81 ‘ronde’ woningen, 23 open 
bebouwingen en 96 halfopen bebouwingen). Als uitgangspunt hiervoor wordt een maximale 
grondoppervlakte van 100m² geteld per vakantiehuisje (= footprint, niet nuttige 
vloeroppervlakte). Dit betekent een maximale bezette oppervlakte van 20.000m². De 
vakantiehuisjes hebben maximaal 2 bouwlagen (incl. dakverdieping / max. kroonlijsthoogte 6m). 
Afwijkingen van de bouwhoogte, bv. ingeval van realisatie van paalwoningen, moet mogelijk 
blijven.  

 Overdekte zwemfaciliteiten. Het betreft een thematisch en avontuurlijk ingericht 
zwembadcomplex met een aantal binnenbaden, maar ook beperkte buiten-zwemvoorziening. 
Verder zullen alle functioneel ondersteunende voorzieningen ingericht worden zoals 
kleedkamers, sanitair, technische installaties,… maar ook aanvullende horeca. Het gebouw 
beslaat een oppervlakte van ca. 10.000m². De hoogte kan (gedeeltelijk) gaan tot 15m (bijv. accent 
door torenvolume of glazen koepelconstructie). De effectieve wateroppervlakte van de 
zwembaden bedraagt ca. 1500m². 

 Motel bestaande uit 36 à 60 eenheden (gefaseerde ontwikkeling). Het betreft zowel motelkamers 
als binnen het motelconcept geïntegreerde appartementen (voor 4-6 personen). Voor deze 
functie wordt een bebouwing vooropgesteld van ca. 3000m² grondoppervlakte en een 
bouwhoogte van max. 3 bouwlagen (incl. dakverdieping). 

 Zakenfaciliteiten. Het betreft een aantal vergaderzalen voor meetings en kleine congressen. 
Bebouwde oppervlakte 500m², hoogte max. 6m. 

 Parkeervoorzieningen in functie van de diverse verblijfsvoorzieningen. Er worden ca. 255 
bijkomende parkeerplaatsen voorzien. Deze kunnen in kleinere clusters ingeplant worden (nabij 
de diverse functies zoals motel, Het is niet de bedoeling dat er geparkeerd wordt bij de individuele 
vakantiehuisjes, maar dat deze parkeerfaciliteiten gegroepeerd worden op het terrein. 

Voor de overdekte zwemfaciliteiten is geen bijkomende parking noodzakelijk. Hiervoor wordt de 
bestaande parking ten oosten van de Goolderheideweg gebruikt. Het gebruik van deze parking 
voor het openluchtzwembad dan wel het overdekt zwembad is perfect complementair 
(verschillende gebruiksperiodes). 

 Een waterbuffervoorziening, eventueel uitgewerkt als visueel element (fontein). Het betreft geen 
zwem- of recreatieplas. 

  Picknickzone (ca. 450m²) 

  Behoud van ruimte voor fietsenstalling en containers (zoals momenteel). 

Het is eveneens de wens om de bestaande ondersteunende activiteiten ten oosten van de 
Goolderheideweg [nl. parking, sportveld, (vis)vijver, paardenvoorzieningen (weiden, stallingen, 
stapmolens] planologisch te bestendigen.  
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6 Ruimtelijke analyse plangebied (ruimtelijk functioneren) 

Zie ook orthofoto (bijlage 1) + plan bestaande juridische toestand (bijlage 2) 

6.1 Bestaand vakantiepark 

Het is belangrijk inzicht te krijgen in het functioneren van het bestaande domein, ook al maakt dit geen 
onderdeel uit van de feitelijke plancontour.  

 

De inkom van het vakantiepark bevindt zich op de hoek van de Goolderheideweg en de Bosstraat. In 
het verlengde van inkom, bevindt zich een centrale as van waaruit de verschillende onderdelen 
ontsloten worden. Het vakantiepark is duidelijk opgedeeld in twee grote onderdelen: 

 De dagrecreatieve activiteiten: volledig gelegen ten noorden van de centrale inkomweg. De 
toegang tot de dagrecreatieve activiteiten bevindt zich nabij de inkom. (zone 1 op Figuur 13) 

 Het verblijfsgedeelte neemt veruit het grootste deel van het vakantiepark in beslag (ca.19ha). De 
toegang tot het verblijfsgedeelte van het vakantiepark is afgesloten met een slagboom ter hoogte 
van het receptiegebouw. (zone 2 op Figuur 13) 

Tegenover de inkom is nog een zone gelegen met aan het vakantiepark ondersteunende activiteiten. 
(zone 3 op Figuur 13) 

 

Figuur 13 Ruimtelijke structuur bestaand vakantiepark 

 

 

1

2

3
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Figuur 14 Parkplattegrond Bestaand Vakantiepark Goolderheide (bron: www.goolderheide.be; 
25/10/2016) 

 

De zone van de dagrecreatieve activiteiten: 

Deze zone omvat:  

 Openlucht zwembadfaciliteiten: 3 zwembaden met speelelementen (o.a. glijbaan), incl. 
kleedhokjes, toiletten en ligweide. 

 Een recreatieplas (zwem-, roei- en visvijver) + strand  

 sport- en spelfaciliteiten: 3 speeltuinen voor diverse leeftijdscategorieën, zandbak, voetbal, 
tennis, volleybal, badminton, minigolf, jeu de boule, skeelerbaan, stokkegelbaan, fietscross,… 

 ondersteunende voorzieningen: kantoor/receptie, winkel, café, wasserette, kantine en 
amusementscentrum, frituur, kinderboerderij, paard- en ponyverhuur 

 Feestzaal, fiets- en ruitercafé (incl. stallingsmogelijkheden voor paarden + overdekte 
fietsenstalling voor ca. 40 fietsen). 

 Conciërgewoning. 

http://www.goolderheide.be/
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 40 parkeerplaatsen. Gelegen langsheen de centrale inkomas, tegenover het receptiegebouw. 
(Naast deze parkeerplaatsen bevindt zich nog een hoofdparking, tegenover de ingang van het 
terrein van ca. 400 plaatsen, zie verder).  

 

Figuur 15 Focus/zoom centrale delen vakantiepark Goolderheide 

 

Verblijfsgedeelte: 

Het verblijfsgedeelte omvat5: 

 887 kampeerplaatsen, waarvan 

o 213 toeristische plaatsen (waaronder 13 verhuurtenten en 5 trekkershutten) 

o 24 seizoensplaatsen 

o 627 vaste jaarplaatsen (waaronder 24 verhuurcaravans) 

o 16 plaatsen voor tenten op de kampeerweide 

o 7 plaatsen voor kampeerauto’s 

Het kampeerterrein heeft een sterk bebost karakter. Het huidige vakantiepark omvat enkel 
staanplaatsen voor verplaatsbare constructies voor verblijfsrecreatie (tenten, caravans, mobilhomes, 
…)/ kampeerplaatsen. Er zijn geen vaste gebouwen/vakantiewoningen aanwezig. Er zijn wel enkele 
vaste jaarplaatsen aanwezig (mobilhomes die permanent op het terrein staan). 

De campingscars staan tussen bomen en de interne wegenis is onverhard. De kampeerpercelen 
worden af en toe onderbroken door een kleine open ruimte/weide. De kampeerders plaatsen de auto 
op hun eigen kampeerperceel. 

 

 

 

                                                                 
5 Bron: VO RUP, Provincie Limburg 2013 

Conciërgewoning 

Receptie 

Feestzaal Feestzaal Feestzaal Feestzaal 

Roei- en visvijer 

Receptie 

Zone – voor kampeerplaatsen 
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De zone tegenover de ingang met ondersteunende activiteiten: 

Het gebied heeft hoofdzakelijk een open karakter (m.u.v. de zone van het voetbalveld) en wordt 
omzoomd door een enkele bomenrij. Het voetbalveld is helemaal afgesloten van het omgevende 
landschap door een bomenrij en in het zuiden door een aarden wal. De bomenrij in zuiden vormt 
samen met de bomenrij aan de zijde van het bedrijventerrein een dreef naar de toegang van het 
vakantiepark.  

Deze zone omvat6: 

 Een parking met ca.400 plaatsen met groene inkleding (bomen en hagen) en niet verhard. De 
parking bevat geen aangeduide parkeerplaatsen zodat het reële aantal parkeerplaatsen in de 
praktijk lager zal liggen. Deze parking wordt in eerste instantie gebruikt door dagrecreanten 
aangezien de gebruikers van de campingplaatsen op het eigen terrein kunnen parken. 

 Voetbalveld (gelegen ten noorden van de parking) 

 Paardenvoorzieningen (ten oosten van de parking): paardenstallen + weilanden voor de paarden 
+ twee stapmolens en een paddock. 

 Vijver (in noordoostelijke hoek) in gebruik als visvijver (en sporadisch ingeschakeld als 
waterhindernissenparcours voor hondenclub actief op Goolderheide).7 

 Het gebied heeft hoofdzakelijk een open karakter. Het gebied wordt mede gekenmerkt door een 
aantal bomenrijen. (op parking, perceelsranden).  

 

 

 

                                                                 
6 Bron: VO RUP, Provincie Limburg 2013 
7 Bron: VO RUP, Provincie Limburg 2013 

Weilanden Weilanden Weilanden (paarden) 

(vis)vijver 
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6.2 De (overige) RUP-onderdelen 

De verschillende RUP-delen sluiten aan op het bestaande vakantiepark: 

1. De (zonevreemd gelegen) parking en aanliggende terreinen; 

Zie hoger bespreking bestaand vakantiepark. 

2. Uitbreidingsgebied vakantiepark; 

Dit gebied bestaat volledig uit een aangesloten dennenbos. Een bestand van grove den met 
een onderbegroeiing van lagere bomen (inheems loofhout en struwelen  

3. Bosgebied dat naar landbouw wordt omgezet (compensatie HAG); 

Het betreft onbebouwde landbouwgronden die landschappelijk een integraal aansluiten op 
de zuidelijk gelegen gronden. 

4. Recreatiegebied dat naar bosgebied wordt omgezet (compensatie bosgebied). 

Dit stuk van het vakantiepark bestaat grotendeels uit bos, verder is het voor een klein deel in 
gebruik door jeugdverblijfscentrum Sloerodoe. Dit jeugdverblijfscentrum gebruikt ook het 
bos als speelbos en gebruikt veder een gebouw + aanliggend weiland. Ten slotte wordt nog 
één perceel gebruikt als weiland. De terreinen in gebruik door het jeugdverblijfscentrum 
worden behouden als recreatiegebied en maken geen deel uit van het plangebied.  

 

Figuur 16 Situering plangebied t.o.v. bestaand vakantiepark 
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7 Visie 

Zie bijhorende bijlagen: 

Plan 2: Grafisch plan (verordenend) 

7.1 Verantwoording uitbreiding 

De Limburgse Kempen wordt volop ontwikkeld als een toeristische regio. Er is in deze regio een 
maatschappelijke behoefte aan recreatieve verblijven, waarbij bij uitbreiding of herstructurering, 
inspelend op de wijzigende tendensen, aandacht moet gaan naar diversificatie van het logiesapparaat. 

Goolderheide is een domein met een aanzienlijke omvang (30 ha) en toeristisch-recreatief belang (o.a. 
887 kampeerplaatsen, openluchtzwembaden) en is nog in volle exploitatie. Het is enerzijds recreatieve 
aantrekkingspool binnen de regio (omwille van zwembadfaciliteiten, feestzaal, horeca,… voor 
inwoners van Bocholt en omgeving) en anderzijds een uitvalsbasis voor toeristen voor laagdynamische 
omgevingsrecreatie (wandelen, fietsen, paardrijden) in de natuur- en bosgebieden van het Kempens 
Plateau. Goolderheide is m.a.w. een belangrijke én kwalitatieve speler in het toeristisch veld in 
Limburg en heeft een positieve toeristische rol in het geheel van het toeristisch-recreatief 
medegebruik van het Kempens Plateau. In het Provinciaal Structuurplan is het domein geselecteerd 
als toeristisch-recreatief knooppunt Type IIa. Conform de visie van het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan wordt aan dergelijk toeristisch-recreatief knooppunt, uitbreidingskansen gegeven, 
zolang het geen bovenlokale natuurlijke structuren aantast.  

 

De uitbreiding van Goolderheide is vooral te verantwoorden vanuit een toeristisch-economische 
invalshoek. De uitbreiding is gericht op een aanbodverbreding en seizoensverlenging. Dit is nodig om 
op termijn een stabiele en gezonde bedrijfsexploitatie te verzekeren. 

Er wordt een ander toeristisch product en doelpubliek beoogd dan wat de camping vandaag is, gericht 
op en geschikt voor een volwaardige jaarrondexploitatie. De uitbreiding beoogt het verblijven in 
vakantiehuisjes, vakantieappartementen, motel,… Ze zullen ook allemaal ingezet worden in het 
toeristisch verhuursegment (geen jaarplaatsen). De nieuwe verblijfsconstructies zullen in eigendom 
blijven van de uitbater, niet van particuliere kampeerders (zoals grotendeels vandaag op de camping). 

Daarnaast bieden de overdekte zwemfaciliteiten de kans op een meer weersongebonden exploitatie. 
Dit werkt ook sterk complementair aan het bestaande aanbod aan openluchtzwembaden. Bij slecht 
weer of in de winterperiode kan Goolderheide op die manier ook aantrekkelijk blijven voor 
verblijfstoeristen, dagtoeristen en recreanten uit de directe omgeving.  

In kader van doelgroepverbreding wordt er ingespeeld op zakentoerisme. Er worden 
vergaderfaciliteiten en (kleinschalige) meetingvoorzieningen uitgebouwd. De zakenactiviteiten 
kunnen ook in combinatie gaan met de aangeboden faciliteiten inzake sport/recreatie. Meerdaags 
zakentoerisme wordt mogelijk door de combinatie met motel en motelappartementen.  

 

7.2 Ruimtelijke visie uitbreiding 

Het vakantiedomein Goolderheide ligt in een kleinschalig boscomplex dat op zijn beurt is gelegen 
temidden van het agrarisch en open gebied van de Vlakte van Peer. Het landbouwgebied behoort tot 
de Vlaamse agrarische macrostructuur (herbevestigd agrarisch gebied). Het is van belang de 
bestaande ruimtelijke structuren te behouden en te versterken. De uitbreiding zal daarom gebeuren 
binnen het boscomplex zodat het agrarisch landschap niet wordt aangetast. Op die manier kan er op 
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het vakantiedomein ook gestreefd worden naar één integrale, groene beleving; het bosrijke karakter 
van de uitbreidingszone moet worden behouden.  

 

Verantwoording locatie uitbreiding t.o.v. de functies van het buitengebied: 

Zie ook plan-MER in bijlage. 

Natuur: Het vakantiepark ligt niet in de onmiddellijke omgeving van een VEN- of Natura2000-gebied. 
Het bosgebied waarop de uitbreiding van het vakantiepark is voorzien, maakt geen deel uit van een 
bovenlokaal boscomplex.  

Landbouw: De planologische bestendiging van de ondersteunende activiteiten tegenover de ingang 
van het vakantiepark, die vandaag zonevreemd gelegen zijn in landbouwgebied; zullen planologisch 
worden gecompenseerd binnen dit PRUP.  

 

7.3 Ruimtelijke concepten 

7.3.1 Ruimtelijke opdeling functies o.b.v. hun impact op het landschap 

Met dit RUP worden in een onbebouwde zone in uitbreiding van het bestaand vakantiepark, een aantal 
recreatieve activiteiten toegelaten. Niet al deze functies hebben dezelfde impact op het landschap 

 Categorie 1: Hotel, dagrecreatie ter ondersteuning van verblijfsrecreatie (bv. indoor-
zwembad, bowling), onthaal, restaurant, … Deze functies vereisen een zeker bouwvolume en 
bouwhoogte (zie onderstaande voorbeelden).  

 

Figuur 17 Indoor-zwembad en hotel in 
Sunparks Mol (bron: www.chalet.nu) 

 

Figuur 18 Indoor-zwembad Hengelhoef 
(bron: www.zoover.be) 

 Categorie 2: Vakantiewoningen: Een (alleenstaande) vakantiewoning vereist een relatief klein 
bouwvolume.  

 

Figuur 19 Landal Coldenhoeve 
(NL): bron: website Landal 

 

Figuur 20 Vakantiewoningen Molenheide: bron: 
GoogleMapsfoto 
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De functies met een grotere impact op het landschap moeten zoveel mogelijk aansluiten bij de 
bestaande dagrecreatieve activiteiten en bij de ingang van het terrein, in het noorden van de 
uitbreidingszone.  

Dit concept wordt bestendigd in het RUP door in het noorden een zone expliciet te bestemmen voor 
dagrecreatieve activiteiten, hotel en ondersteunende functies (en groenaanleg). De rest van 
uitbreidingszone blijft gevrijwaard voor vakantiewoningen.   

 

Berekening oppervlakte deelzone ‘activiteiten voor dagrecreatie, hotel en ondersteunende functies’ 

Binnen deze deelzone moet minstens voldoende ruimte zijn voor de realisatie van een gebouw voor 
indoorfuncties (indoor-zwembad, hotel, restaurant, …). Bij andere vakantieparken met een soortelijke 
oppervlakte als het toekomstige Goolderheide (Hengelhoef, Sunparks Mol, …) varieert de totale 
grondoppervlakte van dit gebouw van 7.000m² à 12.000m². In het planologisch attest van 
Goolderheide werd een oppervlakte van 10.000m² gehanteerd.  

I.f.v. behoud van een kwaliteitsvol landschap moet in deze deelzone nog voldoende groen voorzien 
worden. Minimum 45% van de zone moet onbebouwd blijven.  

Bijkomend aandachtspunt is dat gebouwen voor een indoor-zwembad eerder rond of ovaal zijn dan 
langgerekt, om voldoende bufferafstand te hebben langs het gebouw voor toegangspaden, 
speelruimtes, enz., wordt de zone afgebakend op ca.165m op ca.175m 

 

7.3.2 Inkapselen vakantiepark in groenbuffer 

Het vakantiedomein is gelegen in een boscomplex, te midden van de open ruimte. Het boscomplex 
wordt visueel bestendigd naar het omliggende landschapsbeeld door de buitenste rand van het 
boscomplex te verankeren. De bufferzone moet ervoor zorgen dat de nieuwe ontwikkeling van 
Goolderheide ingekapseld wordt, zodat de aanblik vanuit de omgeving grotendeels hetzelfde blijft 
(boscluster).  

Bijkomend werkt deze groene gordel ook als visuele groenbuffer voor de recreanten in het  
vakantiedomein en wordt het gevoel versterkt zich in een bosrijke omgeving te bevinden.  

4

1

4

hoog-dynamische 
activiteiten

kampeerplaatsen

hoog-dynamische 
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parking
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In het zuiden gaat deze groenbuffer over in de aangesloten bosgehelen langs de Brogelerweg. In het 
oosten vormt deze groenbuffer een visuele groenbuffer ten opzichte van het bedrijvenpark. Aan de 
zijde waar het uitbreidingsdeel aansluit op het bestaande recreatiegebied is uiteraard geen buffering 
nodig. 

De zone met ondersteunende functies tegenover de ingang heeft hoofdzakelijk een open ruimte 
karakter (parking, recreatieterrein, vijver, weiland, stallingen). Een massieve groene buffer rondom 
het terrein is daarom niet nodig. Enkel ten opzichte van het bedrijventerrein zal een groenscherm 
worden voorzien. 

 

 

 

7.3.3 Behoud groen karakter op het vakantiedomein 

In het vakantiedomein is het behoud van het groene en bosrijk karakter vereist, zowel in functie van 
een aangenaam verblijfsklimaat als in functie van een versterking en behoud van het geheel als 
‘boscomplex’. Aan de randen van het domein loopt de groene inkleding ongemerkt over in de 
groenbuffer.  

Zone voor vakantiewoningen  

Dit groen en bosrijk karakter moet in eerste instantie worden nagestreefd in de zone waar zich de 
vakantiewoningen bevinden. De vakantiewoningen vormen als het waren ‘gasten binnen het 
landschap’ en worden oordeelkundig en strategisch ingeplant. Er worden een aantal 
inrichtingsprincipes vooropgesteld om deze doelstelling te behalen. Deze principes worden vervolgens 
vertaald in de voorschriften: 

4
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1. De totale grondoppervlakte aan bebouwing in de zone wordt beperkt. Op die manier blijft in 
het grootste deel van het gebied een groen karakter behouden.8  

 

 

2. Creëren van groencorridors  

Op basis van vorig inrichtingsprincipe is in theorie een scenario mogelijk zijn dat alle 
bebouwing geclusterd wordt tot één deel van het terrein. Dit is echter geen wenselijk 
scenario. De beleving en beeldkwaliteit t.h.v. vakantiewoningen is laag. De vakantiewoningen 
staan zo dicht op elkaar dat er geen ruimte is om een groen karakter te creëren en het 
landschapsbeeld wordt overheerst door bebouwing.  

      

Anderzijds is het ook niet wenselijk de vakantiewoningen allemaal gelijkmatig te spreiden 
over de beschikbare oppervlakte. In dit scenario zijn de onbebouwde zones zo versnipperd 
dat geen kwaliteitsvolle groenzones ontwikkeld kunnen worden; ook al is de 
bebouwingsgraad identiek aan deze in het vorige scenario.   

 
 

Om kwaliteitsvolle groenzones te kunnen realiseren, moeten de vakantiewoningen 
geclusterd worden in een aantal clusters, nl. een vakantiewoningcluster. Een 
vakantiewoningcluster zijn twee of meer vakantiewoningen die op minder dan 4m onderlinge 
afstand worden ingeplant en die één fysisch of vormelijk geheel vormen (bv. rij van 
vakantiewoningen, vier-vakantiewoningen-onder-één-dak, enz.). De afstand tot de volgende 
vakantiewoningcluster moet voldoende groot zijn zodat een degelijke groencorridor 
ontwikkeld kan worden.  

Op dit principe kan de ontwikkelaar enkele varianten (scenario’s) ontwikkelen door de 
bouwhoogte te variëren. Hiermee kan hij een gevarieerde aanbod aan vakantiewoningen 
aanbieden. Een grote bouwhoogte geeft in verhouding niet een kleinere V/T-index. Dit wil 
zeggen dat meer vloeroppervlakte gerealiseerd kan worden door in de hoogte te werken.  Er 
kunnen ook varianten van scenario’s gerealiseerd worden (bv. deel van het plangebied 
hogere bouwhoogte met meerdere vakantiewoningen boven elkaar, deel van het plangebied 
lagere bouwhoogte. 

 

                                                                 
8 Dit RUP laat een maximale terreinbezetting toe van 35% van deze deelzone. Aangezien de bestemmingszone een totale 
oppervlakte heeft van ca.5,9ha biedt deze bezettingsgraad ruimte voor maximaal 200 vakantiewoningen van 100m² 
grondoppervlakte (oppervlakte op maaiveldniveau). Dit wordt beschouwd als een maximaal scenario. Er worden met dit RUP 
ook ander scenario’s mogelijk gemaakt en gestimuleerd zoals verduidelijkt onder principe ‘creëren van groencorridor ’s. Het 
realiseren van hogere gebouwen, leidt tot een hogere V/T index.   
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5 tot 10 clusters 
 dU = gemiddelde onderlinge afstand unit = 3m of 
minder 
 dC= min. onderlinge tussenafstand clusters = 20m 
h= max 10m 
1 bouwlaag (B/T index = V/T index) 
 
 
 
 
Stapelen units 
5 tot 10 clusters 
 dU = gemiddelde onderlinge afstand unit = 3m of 
minder 
 dC= onderlinge tussenafstand clusters = 40m 
2 bouwlagen (B/T index  x 3 = V/T index) 

 
 
 
 
Groepsunits 
5 tot 10 clusters 
 dU = gemiddelde onderlinge afstand unit = 3m of 
minder 
 dC= onderlinge tussenafstand clusters = 30m 
(B/T index  x 2 = V/T index) 

 

Figuur 21 enkele mogelijke scenario's 

 

 

 
Figuur 22 clustering vakantiewoningen tot vakantiewoningcluster mits voldoende 
tussenafstand (i.f.v. realisatie groencorridor) 
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Figuur 23 Voorbeeld groene corridor tussen twee rijen vakantiewoningen: Ontwerp 
Bungalowpark Eekhoornnest Bron: website ontwerpbureau Haver Droeze 

 
Figuur 24 Voorbeeld groene corridors tussen clusters vakantiewoningen: Vakantiepark 
Worriken (bron; http://www.bungalowspecials.be) 

 

 
Figuur 25 Voorbeeld aangesloten groene ruimtes omringd door vakantiewoningcluster 
(bron: Dayz Resort Seawest Reisprofs.nl) 
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3. Per oppervlakte van 5000m² moet een minimum oppervlakte uit opgaande beplanting 
bestaan. Op die manier verzekerd dat in elk segment van het vakantiepark een voldoende 
stuk aangesloten stuk groen wordt voorzien.  

 
Figuur 26 Per oppervlakte van 5.000m² moet een minimum oppervlakte uit opgaande 
beplanting bestaan. 

 
4. Tenslotte moet er tussen de bebouwing zoveel mogelijk groen worden aangeplant en/of 

behoden (bv. hagen). Deze vegetatie kan ook bijdragen aan de privacy van de aanwezige 
vakantielogies.  

 

Figuur 27 Voorbeeld van vegetatie die bijdraagt tot groen karakter zone voor 
vakantiewoning -  Sunparks De Haan (bron: Google Streetview) 
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Zone voor hotel en dagrecreatie 

De gebouwen worden maximaal geclusterd (compact ruimtegebruik). Er moet bij de inrichting 
aandacht worden besteed aan de beeldkwaliteit van de bebouwing als geheel en de inpassing in het 
landschap o.a. door aangepast materiaalgebruik.  
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7.3.4 Versterking beekvalleien 

Langs de noordelijke grens van het plangebied stroomt de Balkenloop (waterloop 2e categorie) en 
langs de zuidelijke grens stroomt de Goolderbeek (waterloop 3e categorie). Ter versterking van het 
creëren voor ruimte voor het beheer van de waterlopen wordt een zone voor beheer van de waterloop 
in overdruk aangeduid van 5m vanaf de waterloop, conform de richtlijnen en een indicatieve 
aanduiding zone voor waterloop voor het gedeelte van de waterloop dat binnen de plancontour is 
gelegen.  
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8 Motivatie afwijking HAG 

Het deel van het plangebied ten noorden van de Bosstraat (zonevreemde bestaand dagrecreatieve 
activiteiten en parking) (ca.3,77ha) is vandaag gelegen in herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Dit deel 
van het RUP wordt herbestemd naar recreatiegebied in functie van de regularisatie van de recreatieve 
activiteiten. Deze herbestemming wordt doorgevoerd omdat de zonevreemde recreatieve activiteiten 
aansluiten bij een bestaan toeristisch recreatief knooppunt type II.  

Inzake de motivatie tot aansnijding van het herbevestigd agrarisch gebied middels het RUP 
“Toeristisch-recreatief knooppunt Goolderheide (Bocholt)” wordt verwezen naar de omzendbrief RO 
2010/01: 

1. Onderzoek naar alternatieve locaties, buiten herbevestigd agrarisch gebied en een 
verantwoording waarom de alternatieven buiten herbevestigd agrarisch gebied niet 
weerhouden worden.  
Deze herbestemming wordt doorgevoerd omdat de zonevreemde recreatieve activiteiten 
aansluiten bij een bestaan toeristisch recreatief knooppunt type II. Verder is de opmaak van 
het RUP/herbestemming, het gevolg van de afgifte van een voorwaardelijk positief 
planologisch attest. Eén van de voorwaarden bij de afgifte van het planologisch attest was 
dat de zonevreemde parking aan de hoofdtoegang opgenomen moet worden in de 
planningsprocedure die verplicht decretaal volgt op de afgifte van het planologisch attest. 
Deze parking ligt in HAG. Gezien de door het planologisch attest verplichte opname ervan in 
het planproces, maakt een onderzoek naar alternatieve locaties weinig opportuun of zinvol. 
 

2. Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functioneel samenhang van de agrarische 
structuur 
Het RUP-deel dat vandaag in HAG is gelegen, is niet (meer) in landbouwgebruik. Er is geen 
impact op de bedrijfsvoering van landbouwbedrijven. De aangesloten landbouwzone bevindt 
zich ten noorden van het plangebied. Ten oosten van het plangebied bevinden zich nog 
drietal landbouwpercelen. Het RUP-deel bestaat vandaag uit recreatieve activiteiten en de 
daarbij horende functies (parking), deze activiteiten sluiten aan bij een bestaand 
recreatiegebied.  

 

Figuur 28 landbouwgebruikspercelen 2015 (bron: AGIV) 

3. Onderzoek naar mogelijke flankerende maatregelen voor de landbouw 
Aangezien er geen landbouwers getroffen worden door de planologische herbestemming 
van het agrarisch gebied, zijn er geen flankerende maatregelen nodig. Er wordt wel 
vooropgesteld het areaal aan landbouwgebied op het gewestplan, dat verdwijnt met dit RUP, 
te compenseren binnen eenzelfde planproces. Er werd een HAG-compensatiegebied 
gevonden aangrenzend (ten zuidoosten) bij het gewenste uitbreidingsgebied van 
Goolderheide. Het betreft enkele percelen die momenteel binnen de bestemming 
'bosgebied' gelegen zijn, maar al vele jaren ín feitelijk gebruik zijn als landbouw, met een 
oppervlakte van in totaal ca. 4,9ha. 
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9 Grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften 

9.1 Verordenend grafisch plan  

De elementen uit de visie worden vertaald naar een verordenend grafisch plan. Het grafisch plan geeft 
aan voor welk gebied of welke gebieden het plan van toepassing is. Het grafisch plan moet samen 
gelezen worden met de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de 
inrichting en/of het beheer. 

9.2 Verordenende stedenbouwkundige voorschriften  

De elementen uit de visie worden eveneens vertaald naar verordenende stedenbouwkundige 
voorschriften.   
 
Door middel van algemeen geldende bepalingen worden (een aantal bestemmingszones) 
verplichtingen opgelegd inzake onder meer:  

 beeldkwaliteit; 

 duurzaamheid 

 waterhuishouding;  

 parkeren. 

Specifieke stedenbouwkundige voorschriften worden geformuleerd voor de verschillende 
bestemmingszones aangeduid op het grafisch plan: 

Categorie van gebiedsaanduiding Bestemming 

recreatie Art. 1 – Zone voor dag- en verblijfsrecreatie binnen één 

bosrijk geheel 

recreatie Art. 2 – Zone voor dagrecreatie met open karakter 

recreatie Art. 3 – Zone voor groenbuffer 

n.v.t. Art. 4 – Zone voor het beheer van de waterloop (overdruk) 

landbouw Art. 5 – Agrarisch gebied  

bos Art. 6 – Bosgebied 

n.v.t. Art.7 – Zone voor waterloop (indicatieve aanduiding) 

9.3 Ruimtebalans 

Onder de vorm van enkele cijfergegevens kan een overzicht gemaakt worden van de verschillende 
bestemmingscategorieën en hun aandeel in het ruimtegebruik binnen het plangebied. 

Tabel 2 Ruimtebalans 

 gewestplan (m²) PRUP (m²) balans 

       

Recreatie 47.495 139.293 +91798 

Landbouw 37.711 48.513 +10802 

Bos 150.271 47.671 -102600 

Totaal 235.477 235.477 0 
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10 Op te heffen voorschriften 

Conform de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening d.d. 01.09.2009, wordt hieronder een limitatieve 
opgave gegeven van de voorschriften die strijdig zijn met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die 
opgeheven worden. 

 

10.1 Gewestplan 

 Agrarische gebieden: (cf. art. 11 KB 28/12/1972) 

De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens 
bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf 
noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid voor 
zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para 
agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de grond gebonden agrarische 
bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht 
worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een 
woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter betreft. De 
afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande 
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- en 
bosgebieden.  

 Bosgebieden (cf. art. 12 KB 28/12/1972) 

De bosgebieden zijn de beboste of de te bebossen gebieden, bestemd voor het bosbedrijf. 
Daarin zijn gebouwen toegelaten, noodzakelijk voor de exploitatie van en het toezicht op de 
bossen, evenals jagers- en vissershutten, op voorwaarde dat deze niet kunnen gebruikt 
worden als woonverblijf, al ware het maar tijdelijk. 
 

 Recreatiegebied (cf. art. 16 KB 28/12/1972) 

De recreatiegebieden zijn bestemd voor het aanbrengen van recreatieve en toeristische 
accommodatie, al dan niet met inbegrip van de verblijfsaccommodatie. In deze gebieden 
kunnen de handelingen en werken aan beperkingen worden onderworpen ten einde het 
recreatief karakter van de gebieden te bewaren. 
De gebieden voor dag- en verblijfsrecreatie zijn bestemd voor de recreatieve en toeristische 
accommodatie alsmede de verblijfsaccommodatie met inbegrip van de kampeerterreinen, de 
gegroepeerde chalets, de kampeerverblijfparken en de weekendsverblijfparken 
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11 Register m.b.t. planbaten, planschade, bestemmings-
wijzigingscompensatie en compensatie ingevolge 
beschermingsvoorschriften 

Artikel 2.2.2, §1, eerste lid, 7°, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening verplicht in voorkomend 
geval de opname van een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, 
vermeld in artikel 2.6.1 van deze Codex, een planbatenheffing, vermeld in artikel 2.6.4 van deze Codex, 
of een compensatie, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende 
het grond- en pandenbeleid. 

“Deze regeling is puur planologisch van aard: zij betreft enkel de aanwijzing van percelen waarop een 
bestemmingswijziging of een overdruk wordt aangebracht die in beginsel kan leiden tot een 
planbatenheffing of één van de genoemde vergoedingen. Bij de planopmaak moet geen onderzoek 
worden verricht naar de eigendomsstructuur betreffende deze percelen, naar de aanwezigheid van 
mogelijke vrijstellingen van planbatenheffing, naar het voorhanden zijn van uitzonderingsgronden 
inzake genoemde vergoedingen etc… Zulks zou het planproces uitermate vertragen en bezwaren. (MvT, 
Parl. St., Vl. Parl., 2008-09, nr. 2011/1, p. 40)”.  

11.1.1 Planschade 

Artikel 2.6.1. van de codex stelt: “§2. Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van 
een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel niet meer in aanmerking komt voor 
een vergunning om te bouwen, vermeld in artikel 4.2.1, 1°, of te verkavelen, terwijl het de dag 
voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam voor een 
vergunning om te bouwen of te verkavelen” en “§3. Voor de toepassing van planschadevergoeding 
moet bovendien aan volgende criteria samen worden voldaan op de dag voorafgaand aan de 
inwerkingtreding van het definitieve plan: 1°het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende 
uitgeruste weg overeenkomstig artikel 4.3.5, §1; 2°het perceel moet stedenbouwkundig en 
bouwtechnisch voor bebouwing in aanmerking komen; 3°het perceel moet gelegen zijn binnen een 
bebouwbare zone zoals bepaald in een plan van aanleg of ruimtelijk uitvoeringsplan; 4°enkel de eerste 
50 meter vanaf de rooilijn komt in aanmerking voor planschade.”  

In bepaalde gevallen is geen planschadevergoeding verschuldigd, opgesomd in artikel 2.6.1, §4. 

11.1.2 Planbaten 

Artikel 2.6.4 van de codex geeft de bestemmingswijzigingen aan die aanleiding kunnen geven tot een 
planbatenheffing: “Een planbatenheffing is verschuldigd wanneer een in werking getreden ruimtelijk 
uitvoeringsplan of bijzonder plan van aanleg op een perceel één of meer van de hiernavolgende 
bestemmingswijzigingen doorvoert”. In bepaalde gevallen is geen planbatenheffing verschuldigd, 
opgesomd in artikel 2.6.5 en artikel 2.6.6. 

11.1.3 Bestemmingswijzigingscompensatie en compensatie ingevolge 

beschermingsvoorschriften 

In art. 6.2.1. van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid staat het 
volgende vermeld: “een bestemmingswijzigingscompensatie is een gewestelijke, perceelsgebonden, 
financiële en subsidiaire compensatie voor de kapitaalschade ten gevolge van […] een gewestelijk, 
provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat een zone die onder de categorie van 
gebiedsaanduiding "landbouw" valt, omzet naar een zone die onder de categorie van 
gebiedsaanduiding "reservaat en natuur", "bos" of "overig groen" valt.”. 

In art. 6.3.1. van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid staat het 
volgende vermeld: “een compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften is een gewestelijke, 
perceelsgebonden, financiële en subsidiaire compensatie voor de kapitaalschade ten gevolge van 
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gewestelijke, provinciale of gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, plannen van aanleg […], 
dewelke op een agrarisch gebied of op een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding 
"landbouw" valt, meer beperkingen op het vlak van de economische aanwending van de grond 
opleggen dan redelijkerwijs geduld moet worden in het algemeen belang en ter vrijwaring van de op 
de vooravond van de beperkingen bestaande basismilieukwaliteit […], en door de nalev ing van de 
voorschriften van de Vlaamse regelgeving omtrent milieu en natuur. Indien de kapitaalschade 
voortvloeit uit een ruimtelijk uitvoeringsplan of een plan van aanleg, is aan het criterium, vermeld in 
het eerste lid, slechts voldaan, en wordt de compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften slechts 
toegekend, indien beide hiernavolgende vereisten zijn vervuld: 1° de aangebrachte overdruk betreft 
een nieuwe overdruk die nieuwe beschermingsvoorschriften betreffende inrichting en beheer oplegt; 
2°de aangebrachte overdruk betreft de overdruk "ecologisch belang", "ecologische waarde", 
"overstromingsgebied", "reservaat" of "valleigebied ", of een vergelijkbare, door de Vlaamse Regering 
aangewezen, overdruk.”  

 

Onderstaand register is puur planologisch van aard en betreft enkel de aanwijzing van percelen 
waarop een bestemmingswijziging of een overdruk wordt aangebracht die in beginsel zou kunnen 
leiden tot een planbatenheffing of één van de genoemde vergoedingen. 

Planschade 

Perceel Bestemmingswijziging  

72003C1181/00_000 

72003C1180/00F002 

72003C1180/00E002 

72003C1180/00A002 

72003C1180/00B002 

72003C1180/00W000 

Recreatie → bos 

Planbaten 

Perceel Bestemmingswijziging  

72003C1172/00_000 

72003C1170/00B000 

72003C1177/00_000 

72003C1175/00_000 

72003C1176/00_000 

72003C1173/00_000 

72003C1178/00_000 

72003C1152/00C000 

Landbouw  → recreatie 
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72003C1152/00X009 

72003C1174/00_000 

72003C1171/00_000 

72003C1180/00R000 Bos  → Recreatie 

72003C1180/00V000 

72003C1183/00A000 

72003C1182/00B000 

72003C1180/00T000 

Bos →  Landbouw 

Compensatie 

Perceel Bestemmingswijziging  

/ / 



 

PRUP Toeristisch recreatief knooppunt Goolderheide – definitief  ontwerp januari 2018 
4212373022_MVT 55 

12 Milieu-effectenrapportage 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan 
met – mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze milieueffecten 
en eventuele alternatieve in kaart brengen. 

Ter voorbereiding van de opmaak van het PRUP werd in 2013 een plan-MER opgestart voor: 

 De herbestemming van ca.10 ha bosgebied naar recreatiegebied i.f.v. de uitbreiding van het 

vakantiepark. 

 De herbestemming van agrarisch gebied naar recreatiegebied naar i.f.v. de planologisch 

bestendiging van de ondersteunende activiteiten tegenover de ingang. (3,64 ha) 

De plan-MER werd goedgekeurd op 3 juni 2016. 

Volgend uit de plan-MER werd echter bij de opmaak van het PRUP besloten om een planologische 
compensatie te voorzien voor het verloren herbestemd agrarisch gebied (herbestemming parking). De 
percelen grenzend aan het uitbreidingsgebied, die al jaren in feitelijk landbouwgebruik zijn, doch 
binnen de bestemming ‘bosgebied’ zijn gelegen, zullen herbestemd worden naar agrarisch gebied.  

Aangezien de ruimtebalans van het PRUP negatief is voor de bestemmingscategorie ‘bosgebied’ werd 
eveneens bijkomend onderzoek verricht om middels het PRUP ook (een gedeeltelijke) planologische 
compensatie te voorzien voor het bosgebied. Om praktische redenen is een recreatieve invulling hier 
niet meer realistisch. 

De plan-MER van juni 2016 onderzocht enkel de eventuele milieueffecten van deelgebied I en 
deelgebied II van het PRUP. In een bijkomende plan-MER-screening zullen de eventuele milieueffecten 
van deelgebied III en deelgebied IV onderzocht worden onderzocht 

Deelgebied Inhoud Opp. bestemmingswijziging 

Deelgebied III Planologische compensatie van 
inname HAG 

4,9 ha Bosgebied 
→landbouw 

Deelgebied IV Planologische compensatie 
bosgebied 

Twee 
varianten:  
3,12 ha of 4,90 
ha 

Recreatiegebied → 
bosgebied 

De plan-MER-screening werd opgesteld voor bovenstaande zaken en zal een aanvulling vormen op de 
reeds opgestelde en goedgekeurde plan-MER.  

 

12.1 Conclusies plan-MER 

12.1.1 Bepaling van de plan-MER-plicht 

Het PRUP voor de uitbreiding van het vakantiepark Goolderheide is plan-m.e.r.-plichtig omdat:  

 De opmaak van een PRUP valt onder de definitie van een plan of programma 

 Het PRUP Goolderheide valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. omdat het een 
plan is dat een kader vormt voor toekenning van een vergunning voor een project; 

 Het PRUP Goolderheide een plan is dat het kader vormt voor toekenning van een vergunning 
enerzijds in bijlage II van het project-m.e.r.-besluit opgesomde werken, nl. een 
vakantiedorp/permanent kampeerterrein met een terreinoppervlakte van 5 ha (rubriek 12a) 
of de wijziging en uitbreiding van een dergelijk project (rubriek 13) en een ontbossing van 
meer dan 3 ha (rubriek 1d) en anderzijds de opgesomde werken in functie van bijlage III 
(projecten die niet opgenomen zijn in bijlage III): ontbossing met het oog op een 
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omschakeling naar een ander bodemgebruik (rubriek 1d), vakantiedorpen buiten stedelijke 
zones, met bijhorende voorzieningen (rubriek 12c) of permanente kampeer- en 
caravanterreinen (rubriek 12d). 

12.1.2 Synthese effectenbespreking disciplines 

12.1.2.1 Oppervlaktewater 

Tabel 3 Synthese effectenbespreking discipline oppervlaktewater 

Discipline Effect-
beoordeling 

basisplan 

Effect-
beoordeling 

alternatieven 

Milderende maatregel Type 
maatregel: 

Plan, 
Project, 

Flankerend 

Effectbeoordeling 
na milderende 

maatregel 

Grondwaterwinning -1 Idem Hergebruik regenwater via 
hemelwaterputten Pr -1 

Studie gebruik watervrije 
urinoirs Pr -1 

Regenwater afvoer 0 Idem  
  

Lozing 
bedrijfsafvalwater 

-1 idem Studie het effect van eventuele 
overstorten  Pr -1 

 

12.1.2.2 Bodem en grondwater 

Tabel 4 Synthese effectenbespreking discipline bodem en grondwater 

Discipline Effect-
beoordeling 

basisplan 

Effect-
beoordeling 

alternatieven 

Milderende maatregel Type 
maatregel: 

Plan, 
Project, 

Flankerend 

Effectbeoordeling 
na milderende 

maatregel 

Graafwerken 
bodemgebruik 

-2 idem  
  

Graafwerken 
structuurwijziging 

-2 idem  
  

Graafwerken 
profielwijziging 

-1 -1 voor A; -2 
voor B 

   

Direct ruimtebeslag 
bodemkwaliteit 

0 tot -1 idem Gebruik noodprocedures om bij 
calamiteiten een ernstige 
bodemverontreiniging te 
voorkomen 

Pr 0 

Direct ruimtebeslag 
waterhuishouding 

-1 idem    

Bemaling wijziging 
bodemvochtregime 

0 tot -1 idem    

Bemaling 
bodemgebruik/ 
geschiktheid 

0 tot -1 idem    

 

12.1.2.3 Fauna en flora 

Tabel 5 Synthese effectenbespreking discipline fauna en flora 

Discipline Effect-
beoordeling 

basisplan 

Effect-
beoordeling 

alternatieven 

Milderende maatregel Type 
maatregel: 

Plan, 
Project, 

Flankerend 

Effectbeoordeling 
na milderende 

maatregel 

Verzuring 0 Idem  
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Discipline Effect-
beoordeling 

basisplan 

Effect-
beoordeling 

alternatieven 

Milderende maatregel Type 
maatregel: 

Plan, 
Project, 

Flankerend 

Effectbeoordeling 
na milderende 

maatregel 

Vermesting 0 idem  
  

Rustverstoring 0 Idem    

Water-
verontreiniging 

0 idem In de engineeringsfase 
Pesticidenvrij ontwerpen 

Pr 0 

Verdroging 0 Idem    

Biotoopverlies -1 -2 boscompensatie Pr -1 tot 0 

  

12.1.2.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Tabel 6 Synthese effectenbespreking discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Discipline Effect-
beoordeling 

basisplan 

Effect-
beoordeling 

alternatieven 

Milderende maatregel Type 
maatregel: 

Plan, 
Project, 

Flankerend 

Effectbeoordeling 
na milderende 

maatregel 

A. Omzetting bos naar recreatiezone 

Wijziging van de 
landschapsstructuren, 
landschapsecologische 
relaties en de 
perceptieve 
kenmerken 

-2 tot -3 idem Behoud van brede bosranden, 
behoud bomen en bebost 
karakter, aanleg groenstructuren 
met streekeigen soorten, 
buffering nieuwe parkings, 
onverharde paden, enz.. op te 
nemen in een inrichtingsplan. 

Pl+Pr 

0  tot -2 

   Bestaande bomen zo veel 
mogelijk behouden in functie van 
behoud bebost en groen karakter 

Pr 

   Wegen en paden zoveel mogelijk 
onverhard laten  

Pl + Pr 

   Nieuwe parkeerplaatsen aan de 
binnenzijde van een groenbuffer 
+ bijkomende lage haag 

Pl = Pr 

   Eventuele draadafsluiten aan de 
binnenzijde van de bufferstrook  

Pr 

  
 Ter hoogte van de zone parking 

het opgaand groen behouden Pr 

Ongedocumenteerde 
verstoring van 
archeologisch erfgoed 

-3 idem Uitvoeren van een archeologisch 
vooronderzoek 

Pr 0 tot -2 

B. Omzetting van agrarisch gebied naar recreatiezoen 

Wijziging van de 
landschapsstructuren 
en lanschaps-
ecologische relaties 

-1 tot -2 Idem Behoud van het groene karakter 
en van oude bomen is aan te 
bevelen 

Pr 0 tot -1 

Verstoring 
perceptieve 
kenmerken 

-1 idem    

 

Zoals blijkt uit bovenstaande synthesetabel worden in de plan-MER m.b.t. de discipline ‘landschap, 
erfgoed en archeologie’ enkele milderende maatregelen op planniveau geformuleerd. Dit om de 
effecten op ruimtebeslag t.h.v. bosgebied en verstoring van het landschapsbeeld in de 
uitbreidingszone te milderen. Concreet worden ze als volgt geformuleerd: 

 Het behoud van een brede bosrand langs de Goolderheideweg t.h.v. de zone uitbreiding zal 
een belangrijke maatregel zijn om de effecten te milderen. Voorgesteld wordt om minstens 
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een bosstrook van 10 – 15m breed langs de weg te behouden als groene buffer naar de 
omgeving toe. Deze strook mildert de effecten die optreden door de structuur- en 
relatiewijzigingen en zorgt voor een visuele afscherming van het vakantiepark en de geplande 
(hoge) bebouwing zoals het overdekt zwembad. De effecten na mildering zijn hoogstens nog 
negatief (-2) of plaatselijk beperkt negatief. 

Vertaling in het RUP: opname van een groenbuffer (Art.3) langs de zijden van de 
uitbreidingszone die niet aan het bestaande vakantiepark grenzen (zuidelijke grens en 
oostelijke grens). (Zie ook §7.3.2 Inkapselen vakantiepark in groenbuffer) 

 Een eventuele draadafsluiting kan geplaatst worden aan de binnenzijde van deze 
bufferstrook, zodat ze niet zichtbaar is vanuit de omgeving (Goolderheideweg). 
Vertaling in het RUP: werd opgenomen in de voorschriften 

 De nieuwe parkeerplaatsen dienen zich in het uitbreidingsgebied van het plangebied te 
vinden, aan de binnenzijde van deze groenbuffer (langsparkeerstrook) of elders en meer 
verspreid in de uitbreidingszone. Bijkomende lage hagen kunnen aangebracht worden aan de 
zijde vakantiepark, door gebruik te maken van streekeigen soorten. 
Vertaling in het RUP: er werd een voorschrift rond parkeren opgenomen, parkeerplaatsen 
kunnen niet in de bufferzone worden aangelegd. 

 Ter hoogte van de vakantiewoningen en rond de andere gebouwen dienen bestaande bomen 
zoveel mogelijk behouden te blijven, om het beboste karakter zo goed mogelijk te bewaren 
en de belevingswaarde in het domein te behouden of te verhogen. De visuele effecten 
verminderen tot hoogstens negatief (-2). 
Vertaling in het RUP: doelstelling van deze maatregel is om het beboste en groen karakter 
zoveel mogelijk te bewaren. Dit is ook één van de doelstellingen van het RUP (zie ook § 7.3.3 
Behoud groen karakter op het vakantiedomein) en er worden in de voorschriften dan ook 
verschillende (andere) maatregelen opgenomen om deze doelstelling na te streven, 
waaronder: 

o de vakantiewoningen moeten worden  geclusterd, zodat tussen de 
vakantiewoningclusters degelijke groencorridors van minimum 20m breed voorzien 
kunnen worden.  

o er wordt een maximaal bebouwingspercentage opgelegd 
o voor elke aangesloten oppervlakte van 5.000m² dient een aaneengesloten 

oppervlakte van tenminste 200m² te bestaan uit opgaande beplanting (deze moet 
worden voorzien binnen deze aangesloten oppervlakte van 5.000m²);  

o de gemiddelde afstand tussen 2 hoogstammige bomen, in de zone tussen twee 
vakantiewoningclusters, mag maximaal 12 meter bedragen.; 

o … 
Expliciet omtrent hoogstammige beplanting is opgenomen dat de gemiddelde afstand tussen 
2 hoogstammige bomen, in de zone tussen twee vakantiewoningclusters, maximaal 12 meter 
mag bedragen.  
In het kader van het beheer van het bosbestand wordt wel toegelaten dat strategisch en 
gefaseerd bomen kunnen worden vervangen (bv. vervangen van zieke of niet meer 
levensvatbare bomen of vervangen van bomen die een gevaar vormen voor de veiligheid of 
vervangen van enkele naaldbomen door streekeigen en standplaatsgeschikte loofbomen in 
functie van de verhoging van de biodiversiteit.)  
Het vervangen van bomen mag echter enkel gefaseerd gebeuren (zodat er steeds voldoende 
hoogstambomen aanwezig zijn) en de aanvraag voor het kappen van een hoogstamboom 
moet ook aantonen dat dit gebeurt in kader van een geïntegreerd geheel. In de toelichtende 
kolom is opgenomen dat dit kan aangetoond worden door middel van een 
beheersomvormingsplan.  
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 Wegen en paden zoveel mogelijk onverhard laten, om een betere landschappelijke inpassing 
te verkrijgen.  
Vertaling in het RUP: Ook van deze maatregel is de doelstelling zoveel mogelijk het bebost 
karakter te behouden en deze doelstelling wordt reeds met verschillende maatregelen 
nagestreefd in het RUP Desalniettemin worden er enkele beperkingen opgelegd rond 
verharding van de paden in het RUP. 

 Bovenstaande maatregelen dienen in een kwalitatief inrichtingsplan opgenomen te worden.  

 Vertaling in het RUP: Er wordt hieromtrent een voorschrift opgenomen in het RUP. Er is 
immers opgenomen dat er moet worden aangetoond dat de aanvraag een coherent 
totaalproject nastreeft, gebeurt best door middel van een inrichtingsstudie. De 
inrichtingsstudie is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het 
oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag. De inrichtingsstudie bevat een voorstel 
voor de inrichting en ontwikkeling van het volledige plangebied wat betreft bebouwing, 
functies, onbebouwde (gemeenschappelijke) ruimtes, hemelwaterinfiltratie, buffering, 
toegangen, enz. 
 

12.1.2.5 Mens – mobiliteit 

Tabel 7 Synthese effectenbespreking mens mobiliteit 

Discipline Effect-
beoordeling 

basisplan 

Effect-
beoordeling 

alternatieven 

Milderende maatregel Type 
maatregel: 

Plan, 
Project, 

Flankerend 

Effectbeoordeling 
na milderende 

maatregel 

Bereikbaarheid en 
toegankelijkheid 

0 -1 Aanpassen kruispunt 
Goolderheide – Brogelerweg Fl 

0 tot -1 

   Aanpassen kruispunt Bosstraat 
– Kaulillerweg Fl 

   Aanpassen kruispunt 
Goolderheide – Bosstraat en 
kruispunt Goolderheideweg - 
Galgenbergstraat 

Fl 

   Aanpassen kruispunt 
Galgenbergstraat (ten zuiden 
van Brogelerweg) 

Fl 

Parkeergelegenheid 
in normale 
omstandigheden 

0 Idem    

Parkeergelegenheid 
in piekmomenten 

-1 idem Tekort pp. op piekmomenten 
opvangen op voetbalterrein of 
nabijgelegen parkings 

Pr + Fl 0 

   Voorzien van bijkomende 
fietsenstalling 

Pr -1 tot 0 

   Voorzien van een 
fietsverhuurpunt 

Fl -1 tot 0 

   Stimuleren van alternatieve 
vervoerswijzen voor de 
werknemers 

Fl -1 tot 0 

Druktebeeld/ 

Ongevallenanalyse -1 tot 0 -1 
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12.1.2.6 Mens – Ruimtelijke aspecten 

Tabel 8 Synthese mens – ruimtelijke aspecten 

Discipline Effect-
beoordeling 

basisplan 

Effect-
beoordeling 

alternatieven 

Milderende maatregel Type 
maatregel: 

Plan, 
Project, 

Flankerend 

Effectbeoordeling 
na milderende 

maatregel 

Luchtemissies 
gebouwen 
stookinstallaties 

0 idem  
  

Luchtemissies 
voertuigen 

0 idem    

geluid 0 idem    

licht 0 idem    

Ruimtebeslag 
landbouwgrond 

-2 idem Compensatie 
landbouwgrond 

Pl + Pr 0 

Barrière-effecten 0 idem    

Belevingswaarde 0 idem    

Externe veiligheid 0 idem    

 

Zoals blijkt uit bovenstaande synthesetabel worden in de plan-MER m.b.t. de discipline ‘mens – 
ruimtelijke aspecten’ één milderende maatregel op planniveau geformuleerd, nl. compensatie van de 
aansnijding van het herbevestigd agrarisch gebied. 

 Vertaling in het RUP: herbestemming van een bosgebied (ten zuiden van de uitbreidingszone) 
naar agrarisch gebied. Dit gebied is al jaren in feitelijk landbouwgebruik. 

 

12.1.3 Beslissing dienst MER plan-MER 

De plan-MER voor de uitbreidingszone en de herbestemming van agrarisch gebied i.f.v. de 
planologisch bestendiging van de ondersteunende activiteiten tegenover de ingang, werd 
goedgekeurd door de dienst MER op 3 juni 2016. 

 

12.2 Conclusies plan-MER-screening 

12.2.1 Bepaling van de plan-MER-plicht 

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan met 
– mogelijk – aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze 
milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.  

Er geldt enkel een plan-MER-plicht voor deze plannen en programma’s die aanzienlijke milieueffecten 
kunnen hebben. Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-plicht moeten geval per geval 
de volgende drie stappen doorlopen worden: 

Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet 
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)? 

>> PRUP’s vallen onder deze definitie; 

Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het DABM?  

>> dit is het geval indien: 
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 Het plan het kader vormt voor de toekenning van een vergunning (stedenbouwkundige, milieu-
, natuur-, kap-,…) aan een project; 

 Het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op speciale beschermingszones waardoor een 
passende beoordeling vereist is. 

Het RUP vormt het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning toegekend wordt. Het 
PRUP ‘Goolderheide’ valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van het DABM. 

Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht? 

>> Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen: 

 Plannen die “van rechtswege” plan-MER-plichtig zijn (geen voorafgaande “screening”); 

o Plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I, II of III van het BVR van 10 
december 2004 en wijziging van 1 maart 2013 én niet gebruik regelen van een klein 
gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden én betrekking hebben op 
landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, 
waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening (een RUP voldoet 
per definitie aan deze laatste voorwaarde); 

o Plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is, uitgezonderd deze die het 
gebruik bepalen van een klein gebied op lokaal niveau of een kleine wijziging 
inhouden. 

 Plannen die niet onder de vorige categorie vallen en waarvoor geval per geval moet geoordeeld 
worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben >> “screeningplicht” 

 Plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig, maar hier niet relevant). 

Het PRUP ‘Goolderheide’ – onderdeel compensatiegebieden heeft geen betrekking op een project 
vermeld in Bijlage I, II of III van het BVR van 10/12/2004 en wijziging van 1 maart 2013, waardoor het 
RUP – onderdeel compensatiegebieden, derhalve screeningsgerechtigd is. 

Voor niet van rechtswege plan-MER-plichtige RUP’s dient geval per geval een screeningsprocedure 
doorlopen te worden teneinde een conclusie te kunnen maken omtrent eventuele plan-MER-plicht. In 
volgende paragrafen wordt het screeningsonderzoek, of het onderzoek naar het voorkomen van 
aanzienlijke milieueffecten als gevolg van het plan, gevoerd. 

Voor de overige onderdelen van het PRUP werd reeds een plan-MER doorlopen. 

12.2.2 Synthese effectenbespreking disciplines 

12.2.2.1 Bodem 

Vanuit de discipline bodem zijn voor beide referentiesituaties en beide scenario’s geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten ten gevolge van het compensatie-onderdeel van het PRUP Goolderheide. 

12.2.2.2 Water 

Vanuit de discipline Water zijn voor beide referentiesituaties en beide scenario’s geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten ten gevolge van het compensatie-onderdeel van het PRUP Goolderheide. 

12.2.2.3 Fauna en flora 

Vanuit de discipline Fauna en Flora zijn voor beide referentiesituaties en beide scenario’s geen 
aanzienlijke milieueffecten te verwachten ten gevolge van het compensatie-onderdeel van het PRUP 
Goolderheide. 
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12.2.2.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Vanuit de discipline Landschap, Bouwkundig Erfgoed en Archeologie zijn voor beide referentiesituaties 
en beide scenario’s geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten ten gevolge van het compensatie-
onderdeel van het PRUP Goolderheide. 

12.2.2.5 Mens 

Vanuit de discipline Mens zijn voor beide referentiesituaties en beide scenario’s geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten ten gevolge van het compensatie-onderdeel van het PRUP Goolderheide. 

12.2.3 Conclusie onderzoek milieueffecten 

Op basis van de op dit moment beschikbare informatie kan worden besloten dat t.g.v. het compensatie-
onderdeel van het PRUP ‘Goolderheide’ te Bocholt er geen aanwijzingen zijn dat er aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn.  

Dit onderdeel van het PRUP ‘Goolderheide’ te Bocholt, dat voorwerp vormt van dit onderzoek tot 
milieueffectenrapportage, valt volgens voorgaand effectenonderzoek bijgevolg niet onder de plan-
MER-plicht zoals voorzien in het plan-MER-decreet van 27/04/2007. 

12.3 Procedure plan-MER-screening en beslissing dienst MER 

Procedure 

Datum verzending screening naar Dienst MER: 14/12/2016 

Datum ontvangst advies Dienst MER: 23/12/2016 

Datum verzending screening naar adviesinstanties: 23/12/2016 

Datum verzending rappel naar adviesinstanties: 23/01/2017 

Datum beslissing Dienst MER: 25/04/2017 

Beslissing Dienst MER 

Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijk negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet 
nodig is. 
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13 Waterparagraaf – conclusie watertoets 

13.1 Beschrijving bestaande toestand 

 Het plangebied behoort tot het Maasbekken.  

 Het plangebied behoort tot het deelbekken van Noordoost-Limburg. 

Het deelbekkenbeheerplan Noordoost-Limburg bevat volgende bepalingen: algemeen 
project 2.1 .1 .1 ‘Behoud en herstel sponswerking bodem moet maximaal nagestreefd 
worden.’ 

 Er stromen geen waterlopen of in de directe omgeving van het plangebied.  

 De Balkenloop (waterloop 2e cat.) stroomt langs de noordelijke grens van het plangebied.  

 De Golderbeek (waterloop 3e cat.) stroomt langs de zuidelijke grens van het plangebied. 

 Het plangebied is niet overstromingsgevoelig.  

 Het plangebied is bijna volledig niet- erosiegevoelig. 

 Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2). 

 De uitbreidingszone is aangeduid als infiltratiegevoelig. Het agrarisch gebied (omgeving 
huidige parking), het recreatiegebied in het zuidwesten en het bosgebied in het zuidoosten 
(dat als landbouwgebied wordt gebruikt) zijn grotendeels aangeduid als niet 
infiltratiegevoelig. 

13.2 Beschrijving conclusie eventuele mogelijke effecten 

De omzetting van landbouwgebied naar recreatiegebied i.f.v. de regularisatie van de ondersteunende 
activiteiten geeft geen aanleiding tot relevante effecten op het oppervlakte- en grondwater. 

De toekomstige uitbreiding (omzetting bosgebied naar recreatiegebied) geeft aanleiding tot een hoger 
grondwaterverbruik) en tot een beperkt doch niet significant effect. Hierdoor wordt er ook meer 
afvalwater geproduceerd. Het gaat hierbij vooral om sanitair afvalwater en een beperkte hoeveelheid 
bedrijfsafvalwater afkomstig van het zwembad. Al dit afvalwater kan perfect verwerkt worden binnen 
de RWZI Bocholt. Daarnaast neemt de hoeveelheid aangebrachte verharding (gebouwen en 
wegenissen) in het uitbreidingsproject toe. Gezien de bodemgesteldheid (cfr. bodemkaart) hier 
uitermate geschikt is om het regenwater van de verharding te laten bezinken moet de lozing op de 
riolering minimaal zijn. Er moet ruimte voorzien worden om het regenwater te laten infiltreren. 
Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden mogelijk. Deze wijzigingen geven echter geen aanleiding tot 
relevante effecten op oppervlaktewater, infiltratiecapaciteit van de bodem en het grondwater.  

In de compensatiegebieden (bosgebied → landbouw en recreatiegebied → bosgebied) worden 
uitsluitend neutrale tot positieve effecten verwacht.  
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DEEL 2 BIJLAGEN  

 Plan 1. Feitelijke en juridische toestand 

 Plan 2. Orthofoto 

 Plan 3. Grafisch plan 

 Goedkeuring Dienst MER plan-MER 

 Goedkeuring Dienst MEr screening 

 Advies geen veiligheidsrapportage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


