
 

 

TOELICHTINGSNOTA  

 

 

versie definitieve vaststelling provincieraad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Provincie Limburg 

Universiteitslaan nr. 1 • 3500 Hasselt 

Tel. 011 23 73 56 

 



 



PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) 

162001  oktober 2017 2 60 │ │

 

Provincie Limburg 

 

D+A Consult nv – Meiboom 26, 1500 Halle – Borchtstraat 28, 2800 Mechelen - info@da.be – 

www.da.be 

 

 

 

Opgemaakt door ondergetekende ontwerper, 

 

 

 

Christophe Polak, projectleider, erkend ruimtelijk planner 

Joris Thijs, erkend ruimtelijk planner 

Axel Rijpers, erkend ruimtelijk planner 

 

 

 

 

fase document datum revisie versie 

1 voorontwerp 26/08/2016 - ar cp 1.1 

2 

 

voorontwerp – draft versie 02/09/2016 - ar cp 2.1 

voorontwerp – versie mer-screening - dienst 

MER 

30/09/2016 - jt cp 2.2 

voorontwerp – versie plenaire vergadering en 

verzoek tot raadpleging 

09/11/2016 - jt cp 2.3 

3 ontwerp – versie voorlopige vaststelling 

provincieraad 

24/03/2017 - jt cp 3.1 

4 ontwerp – versie definitieve vaststelling 

provincieraad 

24/08/2047 – jt cp 4.1 



 



PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) 

162001  oktober 2017 3 60 │ │

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) 

162001  oktober 2017 4 60 │ │

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 



PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) 

162001  oktober 2017 5 60 │ │

  

  

 

 

 

Gezien en voorlopig vastgesteld  door de provincieraad 

van Limburg in zitting van ………………………. 

 

De deputatie van de provincieraad van Limburg 

bevestigt dat onderhavig document ter inzage van het 

publiek op het stadhuis van Peer werd neergelegd van 

………………………. tot en met ………………………. 

 

De Provinciegriffier, 

Renata Camps 

De Voorzitter, 

Gilbert Van Baelen 

De Provinciegriffier, 

Renata Camps 

 

Gedeputeerde, 

Inge Moors 

 

 

 

 

Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad 

van Limburg in zitting van ………………………. 

Ruimtelijk planner, opgenomen in het register conform 

het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 

en latere wijzigingen  

 

De Provinciegriffier, 

Renata Camps 

De Voorzitter, 

Gilbert Van Baelen 

Christophe Polack  

 

 

 

 

 

 

  



 



PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) 

162001  oktober 2017 6 60 │ │

 

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat: 

1. Een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke gebieden het plan van 

toepassing is; 

2. De erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de 

inrichting en/of het beheer; 

3. Een weergave van de feitelijke en juridische toestand in tekst en op kaart; 

4. Een toelichtingsnota met: 

 Een beknopte situering en afbakening van het PRUP en duiding van het initiële 

programma van ruimtelijke acties voor het plangebied; 

 De relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan 

het een uitvoering is; 

 De relatie met de bestaande juridische context en de planningscontext; 

 Een overzicht van knelpunten en potenties; 

 Een visie op de gewenste ruimtelijke structuur en de gewenste ruimtelijke 

ontwikkeling; 

 Het onderzoek tot milieueffecten (= mer-screening). De screening betreft het 

onderzoek naar het al dan niet voorkomen van aanzienlijke milieueffecten ten gevolge 

van het voorgenomen plan of programma. Bij elke beslissing over een plan, 

programma of vergunning moet de bevoegde overheid eveneens nagaan of er schade 

kan ontstaan aan het watersysteem. Dit wordt onderzocht met behulp van de 

watertoets; 

 In voorkomend geval een overzicht van de conclusies van het ruimtelijk 

veiligheidsrapport, het plan-MER, passende beoordeling en andere verplicht 

voorgeschreven effectenrapporten; 

 Een overzicht van wijzigingen ten opzichte van de vroegere juridische toestand. Dit 

overzicht bevat een limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met het 

ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden; 

 In voorkomend geval een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een 

bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot 

planschadevergoeding, planbatenheffing zoals bedoeld in de codex ruimtelijke 

ordening of een compensatie zoals omschreven in het grond- en pandenbeleid; 

 Een overzicht van de administratieve inlichtingen. De gevolgen voor de juridisch-

administratieve en juridisch-technische aspecten worden gevaloriseerd bij 

goedkeuring van het voorliggend RUP. 

Het grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften hebben 

verordenende kracht. 
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In functie van het voortbestaan van de bestaande skipiste “Snow Valley” van Peer is een 

uitbreiding economisch noodzakelijk. 

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg werd herzien en goedgekeurd bij ministerieel 

besluit op 23 juli 2012. Daarin werd de skipiste “Snow Valley” te Peer geselecteerd als 

toeristisch-recreatief knooppunt type IIa. Dit heeft als belangrijk gevolg dat er nog 

uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur mogelijk is buiten de huidige 

perimeter van de recreatiezone. 

Op 21 oktober 2015 leverde de provincieraad een voorwaardelijk positief planologisch attest 

af. Het PRUP voor “Snow Valley” wordt opgemaakt in navolging hiervan en dient te 

resulteren in de planologische verankering van een uitbreiding/verlenging van de “Snow 

Valley”-skipiste.  

 

 Aanduiding plangebied binnen de stad Peer 
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De skipiste “Snow Valley” is gelegen in de sportzone “De Deust” aan de Deusterstraat 74 E 

te 3990 Peer. Het recreatiegebied sluit aan bij de bebouwing van Peer centrum. 

Het maakt deel uit van een lokale sportzone met o.a. een wielerpiste, BMX-parcours, tennis-

en voetbalterreinen, sporthal, atletiekpiste en skateparcours. 

 

 Luchtfoto, grootschalige winteropname 2013-2015 (Geopunt Vlaanderen, 2016) 

 

Het plangebied wordt begrensd door: 

 de voetbalvelden van K. Peer SV in het noorden; 

 akkerland en bosjes in het westen; 

 de Deusterstraat in het oosten; 

 agrarische gebieden in het zuiden. 
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 Aanduiding plangebied op het GRB (Geopunt Vlaanderen, 2016) 

 

Het plangebied wordt gekenmerkt door de aanwezigheid van een beperkt aantal recreatieve 

voorzieningen, met name een ski-infrastructuur, een wielerpiste en een BMX-piste. 

Het perceel waarop de huidige skipiste is opgericht, heeft een grote van 17 677 m². 
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 Luchtfoto 2015 met aanduidingen (Geopunt Vlaanderen, 2016) 

Het indoor ski- en snowboardcentrum “Snow Valley” omvat een grote skipiste, een 

kinderpiste en een boarderpiste. De kinderpiste sluit direct aan op de hoofdpiste, ze maken 

deel uit van hetzelfde volume. De parallel lopende funpiste (boarderspiste) staat hier los van. 

Op de verdieping is er een cafetaria met een aansluitende kantoorruimte. 

De pistes bestaan uit langgerekte volumes (gekoelde hallen opgebouwd uit sandwichpanelen 

en bedekt met kunstmatige sneeuw) gedragen door een in hoogte oplopende 

kolommenstructuur van staal. 

    

 snowvalley.be (2016) 
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De grote skipiste is het meest zuidelijk gelegen en heeft een lengte van 235 m, een hoogte 

van 42 m en een breedte van 30 m. 

    

 snowvalley.be (2016) 

De kinderpiste of oefenpiste sluit direct aan bij de grote piste en heeft een lengte van 100 m, 

een hoogte van 12 m en een breedte van 25 m. 

    

 snowvalley.be (2016) 

De funpark of boarderpiste is een apart volume en heeft een lengte van 85 m, een hoogte 

van 25 m en een breedte van 30 m. 

Daarnaast biedt “Snow Valley” ook volgende nevenactiviteiten aan: 

 een sportwinkel: verkoop van sportkleding en -schoenen, verhuur en herstelling van 

skimateriaal. 

 reca-activiteiten: een snowboardcafé, cafetaria, restaurant, dakterras, chalet 

 een binnenspeeltuin voor kinderen (play valley) 

 sanitaire accommodaties (toiletten en douches) 

 technische ruimte 
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Aansluitend ten noorden van de gebouwen en constructies is er een grote parking 

voorzien voor ca. 250 parkeerplaatsen. 

De parking is geen eigendom van “Snow Valley” maar van de stad Peer en wordt gedeeld 

gebruikt met de rest van de aanwezige activiteiten binnen sportzone De Deust. 

 

De buurtweg n°123, gekend als de Bosbeemdstraat, verbindt het noordoosten van het 

voorliggend plangebied met het zuiden waar de buurtweg eindigt. 
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Ten  oosten, zuiden en westen wordt de skipiste omzoomd door een hoogstammige 

bomenrij. Achter deze bomenrijen liggen weilanden, beboste percelen en enkele geïsoleerde 

woningen. Direct aanleunend ten noordoosten van de piste ligt een wielerpiste/skatepark. 

Deze wordt ten opzichte van de skipiste gescheiden door een groene berm en een open 

draadafsluiting. 

 

Het perceel waarop de uitbreiding wordt voorzien, heeft een oppervlakte van 11 480 m². 

Het deel van het perceel (nr. 363) waarop de uitbreiding wordt voorzien is niet bebouwd. 

Het is ingericht als grasland, maar heeft geen specifieke (landbouw)functie. Op dit stuk zijn 

geen specifieke plantensoorten terug te vinden met een hoge ecologische waarde (zie foto’s 

nr. 18 en 19 onder §2.2.6). 

Het noordelijk deel van het betreffend perceel is reeds ingericht met een BMX-parcours, dat 

verder doorloopt op het aangrenzend perceel (nr. 364). Ondanks het feit dat het BMX-

parcours kleinschalig aan het uitbreiden is, is het niet dominant aanwezig in het landschap. 

Het wordt omgrensd door groenbermen/groenheuvels (zie foto’s nr. 20 en 21 onder §2.2.6). 

Tussen het betreffend perceel en de skipiste loopt een buurtweg (n°123). Het is een uitloper 

van de Bosbeemdstraat (woonstraat) en wordt voornamelijk gebruikt door zacht verkeer en 

in functie van de ontsluiting van de achtergelegen landbouwpercelen.  

Op de perceelsgrenzen staan enkele hoogstammen en houtkanten (zie foto’s nr. 23 en 25 

onder §2.2.6). 

 

 

 
                          Buurtweg nr.123 

 
 
 

BMX PARCOURS 

 

PERCEEL UITBREIDING 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 Aanduiding perceel waarop uitbreiding skipiste wordt voorzien (uittreksel aanvraag tot PA, 

2015) 
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De situering van de opnamepunten van de foto’s is aangeduid op onderstaande figuur. 

  

 Kaart bestaande toestand met aanduiding van de fotopunten (GRB, 2016) 

 

 Foto A 
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 Foto B 

    

 Foto 1      Foto 2 

    

 Foto 3      Foto 4 

    

 Foto 5      Foto 6 
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 Foto 7      Foto 8 

    

 Foto 9      Foto 10 

    

 Foto 11     Foto 12 

    

 Foto 13     Foto 14 

    

 Foto 15     Foto 16 
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 Foto 17     Foto 18 

    

 Foto 19     Foto 20 

 

 Foto 21 

    

 Foto 22     Foto 23 

    

 Foto 24     Foto 25 



PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) 

162001  oktober 2017 18 60 │ │

    

 Foto 26     Foto 27 
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Volgens het RSV is de stad Peer een kern in het buitengebied. 

Voor het buitengebied wordt een dynamische en duurzame ontwikkeling gegarandeerd, 

zonder het functioneren van de structuurbepalende functies voor het buitengebied aan te 

tasten (landbouw, bos en natuur). Door bundeling van de ontwikkeling in kernen wordt de 

verdere versnippering van de open ruimte vermeden. 

Als ontwikkelingsperspectief binnen het RSV wordt onder meer het optimaliseren van 

recreatieve en toeristische voorzieningen en medegebruik vooropgesteld. 

Ten aanzien van de ontwikkeling van toeristische- en recreatieve voorzieningen worden op 

Vlaams niveau de volgende principes vooropgesteld: 

 De bestaande toeristisch-recreatieve infrastructuur in de stedelijke gebieden en in het 

buitengebied moet in grotere mate en op een meer optimale wijze benut worden. De 

verbetering van de kwaliteit van de aangeboden producten staat voorop en het 

aanbod van bestaande infrastructuur moet beter op elkaar inspelen.  

 In de stedelijke gebieden, de stedelijke netwerken en in die gebieden die in het 

provinciaal ruimtelijk structuurplan als toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk 

van primair belang werden aangeduid, kunnen er nieuwe en grootschalige toeristisch-

recreatieve infrastructuur met bijkomend ruimtegebruik worden gelokaliseerd. 

Voorwaarden hiertoe zijn onder meer de afstemming op het niveau van het betrokken 

stedelijk gebied, de draagkracht van de ruimte en het locatiebeleid. 

 De mogelijkheden die het buitengebied biedt aan toerisme en recreatie, worden 

erkend. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van toeristisch-recreatieve activiteiten in het 

buitengebied is het recreatief medegebruik met respect voor de draagkracht van het 

gebied. 

 Indien men de structuurbepalende functies van het buitengebied wil vrijwaren, kan de 

toeristisch-recreatieve infrastructuur er slechts op een specifieke manier aanwezig 

zijn. De aard en het type van de infrastructuur zelf zijn hierbij van belang. De 

ontwikkelingsmogelijkheden van de toeristisch-recreatieve infrastructuur zullen 

immers worden bepaald door de positie ervan binnen en de impact ervan op de 

natuurlijke en de agrarische structuur. Teneinde de impact van bepaalde toeristisch- 

recreatieve infrastructuren ten opzichte van het buitengebied te kunnen inschatten, 

wordt er op basis van de categorieën ‘toerisme en recreatie’ en de subcategorieën 

‘verblijf’ en ‘dag’ een onderscheid gemaakt tussen hoog-dynamische en laag-

dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur. Dit onderscheid geeft de relatie aan 

die er bestaat tussen de toeristisch-recreatieve infrastructuur in kwestie en de 

omliggende onderdelen van het buitengebied en spreekt zich in die zin uit over de 

belasting van deze laatste in functie van haar draagkracht.  

 Wat betreft bestaande hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur en de 

wildgroei van hinderlijke vormen van sport en recreatie (lawaai) in het buitengebied, 

gelden strikte locatie- en uitbreidingsvoorwaarden én moet de bestaande 

infrastructuur gelegen zijn in een gebied wat in provinciale en gemeentelijke 

ruimtelijke structuurplannen aangeduid wordt als toeristisch-recreatief knooppunt of 

netwerk van toeristisch-recreatief belang. 
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Het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg (RSPL) werd goedgekeurd door Ministerieel 

Besluit op 12 februari 2003 en geactualiseerd en goedgekeurd bij Ministerieel Besluit op 23 

juli 2012. 

 

Snow Valley is gelegen in de ‘De Kempen’. De Kempen wordt onderverdeeld in vier 

deelruimten. Peer ligt in 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. 

 

Peer heeft door zijn omgeving en zijn voorzieningen een uitgesproken ambitie en potentie 

voor het toerisme in Limburg. Mede door de aanwezigheid van “Snow Valley” en Center Parcs 

Erperheide vervult het een vooraanstaande toeristische rol op provinciaal niveau. In 2007 is 

Peer door de federale overheid erkend als toeristisch centrum. In maart 2011 is een 

regionaal toeristisch bezoekersonthaal geopend (‘Limburgkantoor’, A-kantoor), waarbij Peer 

een prominente rol krijgt in de ontsluiting van het landelijk toerisme voor de hele regio. 

De verdere versterking van het toerisme in de buitengebied gemeente Peer is voor de 

provincie Limburg een speerpunt. Dit moet gebeuren mits een goede ruimtelijke afweging 

met de andere structuurbepalende elementen (landbouw, natuur, bos). Het is een uitdaging 

om de toeristische ontwikkelingskansen en de bijbehorende ruimtelijke dynamiek te sturen 

en af te stemmen op de rest van het ruimtelijk beleid binnen de deelruimte ‘vlakte van Peer’ 

(grondgebonden landbouw, beekvalleien, open ruimte functies). Een goede ruimtelijke 

verweving is belangrijk om de draagkracht niet te overschrijden. Toerisme met een zekere 

agrarische link (bijvoorbeeld ruitersport, agrarisch edu-tainment) kan hier een goed 

voorbeeld van zijn, ook in de zin van economische verbreding van de landbouw. In die optiek 

is het niet aangewezen om nieuwe hoogdynamische toeristisch-recreatieve voorzieningen te 

ontwikkelen of in te planten. Een uitbreiding of verruiming van bestaande toeristisch-

recreatieve voorzieningen is, indien ruimtelijk verantwoord, wel mogelijk in de ‘vlakte van 

Peer’. 

In het kader van de leefbaarheid van de bestaande skipiste “Snow Valley” is een verlenging 

economisch noodzakelijk om het voortbestaan van de piste te garanderen. Hierdoor zal het 

bezoekerspotentieel stijgen en kan de piste voldoen aan de normen om te worden 

ingeschakeld in het internationaal circuit van wedstrijden en trainingen. Ook om de 

concurrentie te kunnen overleven met de piste “Snowworld” in Landgraaf (Nederland) is een 

verlenging noodzakelijk.  

Vooral dit laatste heeft gezorgd voor gewijzigde economische omstandigheden die een 

verlenging vereisen. De skipiste is van een groot toeristisch, recreatief, sportief en socio-

economisch belang op provinciaal niveau. Er zou nog een éénmalige en finale verlenging van 

de skipiste nodig zijn. Daarbij is er geen planologische ruimte-inname nodig voor een 

uitbreiding/verlenging van de skipiste. Het bijzonder plan van aanleg ‘sportzone de Deust - 

ski- en wielerpiste’ (goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10 juli 2007) voorziet 

recreatiegebied als grondbestemming waarop/waarboven de verlenging van de huidige 

skipiste zich zou situeren. De beleidsmatige planningscontext (met name de selectie als 

knooppunt type IIb) waarbinnen het bijzonder plan van aanleg is opgesteld, staat een 

uitbreiding evenwel in de weg. Ook de stedenbouwkundige voorschriften van dit bijzonder 

plan van aanleg laten een uitbreiding niet toe. 



PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) 

162001  oktober 2017 21 60 │ │

In het debat over de gevraagde uitbreiding van de skipiste spelen naast de ruimtelijke ook 

nog toeristisch-recreatieve en economische argumenten. In het ruimtelijk structuurplan 

provincie Limburg zijn een aantal toetsingscriteria opgenomen die worden gehanteerd bij de 

selectie van toeristisch-recreatieve knooppunt type IIa. Er zijn ook elementen opgenomen 

die moeten worden beoordeeld bij de afweging van de uitbreidingsvraag aan de ruimtelijke 

draagkracht. Ook hierin vindt men naast ruimtelijke ook toeristische en economische 

aspecten terug. Hieronder gebeurt een eerste toetsing van de uitbreiding van de skipiste aan 

al deze voorwaarden. 

 De uitbreiding van de toeristisch-recreatieve infrastructuur sluit aan bij de bestaande 

voorzieningen. De verlenging sluit aan bij de bestaande skipiste en de overige 

ontwikkelingen van sportzone ‘De Deust’. 

 Er is al een zekere dynamiek aanwezig in de sportzone de Deust (skipiste, wielerpiste, 

BMX-parcours, sporthal, boogschuttersberm, parkings). De voorzieningen vertonen 

een ruimtelijke samenhang binnen de sportzone, doch enkel de skipiste wordt als 

toeristisch-recreatieve voorziening en attractiepool van provinciaal niveau beschouwd. 

De overige elementen functioneren veeleer lokaal en bovenlokaal. De dynamiek van 

de sportzone is momenteel goed ingepast in het ruimtelijk functioneren van de 

omgeving, ook wat betreft de ligging van sportzone ‘de Deust’ ten aanzien van het 

centrum van Peer en de verbindingen ertussen. 

 Wat betreft de ruimtelijke draagkracht van de omgeving is een verlenging van de ski- 

piste te verantwoorden. De verhoging van de ruimtelijke dynamiek door de verlenging 

is eerder beperkt. De eventuele bijkomende verkeersaantrekking hiervan kan goed 

worden opgevangen binnen de sportzone. Deze zone wordt in haar geheel verder 

ontwikkeld en kwalitatief ingericht (volgens het uitgewerkt masterplan van de stad 

Peer voor sportzone ‘De Deust’). In het masterplan wordt rekening gehouden met de 

uitbreiding van de skipiste. In die zin past de uitbreiding van “Snow Valley” in een 

visie over de gewenste ontwikkeling van een ruimer gebied en wordt er tevens beter 

mee geïntegreerd. Het kan enkel gaan om een éénmalige en finale verlenging van de 

huidige skipiste. Door de verbetering van de architectuurkwaliteit van de skipiste 

(mede te bewerkstelligen door de reeds uitgevoerde ontwerpwedstrijd) kan de 

skipiste als een landschappelijk baken voor de omgeving fungeren, zonder dat er 

onoverkomelijke hinder ontstaat voor de omliggende woningen (bijvoorbeeld 

slagschaduw). 

 De gronden waarop/waarboven de uitbreiding wordt gerealiseerd, hebben al een 

bestemming als recreatiegebied en bevatten geen structurele landbouw- of natuur- 

waarden. Bestaande natuurwaarden (houtkanten) kunnen bij de uitbreiding behouden 

blijven. De landschappelijke waarden en impact moeten op een verantwoorde wijze 

worden aangepakt via een kwalitatief ontwerp (te beoordelen op vergunningsniveau). 

Een visuele verbetering van de constructie draagt bij tot de verhoging van de 

ruimtelijke kwaliteit van de Deust en omgeving. 

 De ontsluiting kan op een goede manier verlopen zonder onaanvaardbare overlast 

voor verkeersgevoelige gebieden. De huidige ontsluiting voldoet al voor de 

verkeersaantrekking van de skipiste. In de toekomst wordt de ontsluiting nog 

verbeterd. Een belangrijk bijkomend aspect is de verdere uitbouw van een kwalitatief 

padennetwerk (voor langzaam verkeer) als verbindingen tussen de verschillende 

toeristisch-recreatieve voorzieningen zoals “Center Parcs Erperheide”, de sportzone 

en het centrum van Peer. Dit laatste wordt in het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan van Peer als belangrijk strategisch project aangeduid. 
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 Het algemeen toeristisch belang van Peer in Limburg werd hoger al aangehaald. 

 Voor wat betreft het uitgesproken toeristisch en socio-economisch belang van de 

aanwezige infrastructuur is “Snow Valley” uitgebouwd tot een professionele en 

commercieel uitgebate indoor-skipiste. “Snow Valley” is de enige dergelijke skipiste in 

de provincie Limburg en heeft door deze unieke positie een grote meerwaarde voor 

zowel de toeristische aantrekkingskracht van Limburg als voor het recreatief, sportief 

en socio- economisch weefsel van Limburg in het algemeen en Peer in het bijzonder. 

 Voor wat betreft de bestaande of potentiële toeristisch-recreatieve clustering maakt 

“Snow Valley” deel uit van de sportzone ‘de Deust’ waar nog een aantal andere 

recreatieve voorzieningen zijn gesitueerd en verder worden uitgebouwd. Daarbij 

vormt ook de nabijheid van Center Parcs Erperheide en het centrum van Peer een 

basis voor een toeristische clustering (netwerkvorming). 

 De behoefte is reëel aantoonbaar. Omwille van professionalisering, concurrentiekracht 

en internationale ontwikkelingen in de indoor-skisport, is een verlenging noodzakelijk 

om het bezoekerspotentieel op pijl te houden en het economisch voortbestaan te 

garanderen. Een economisch gezond bedrijf heeft ook een positieve invloed op de 

ruimtelijke omgevingskwaliteit (‘financiële zuurstof’ geeft meer garanties voor een 

kwalitatieve architectuur en buitenaanleg). De uitbreiding van “Snow Valley” kan 

voldoen aan alle betreffende voorwaarden van het ruimtelijk structuurplan provincie 

Limburg. Zij past dan ook binnen de ruimtelijke visie op de toeristisch-recreatieve 

ontwikkelingen in de provincie zoals deze is uitgewerkt en opgenomen in het 

ruimtelijk structuurplan provincie Limburg. Mede aan de grondslag van die ruimtelijke 

visie liggen enkele principes en uitgangspunten zoals bijvoorbeeld de voorwaarden 

voor een type IIa-selectie.  

 

Volgende bindende bepalingen zijn relevant voor voorliggend PRUP: 

 “Snow Valley” wordt onder de bindende bepaling 19 geselecteerd als toeristisch-

recreatief knooppunt type IIa. Deze selectie 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. 

 Verder wordt in bindende bepaling 41 gesteld dat de Provincie ruimtelijke 

uitvoeringsplannen opmaakt voor toeristisch-recreatieve knooppunten IIa in overleg 

met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

 

Bij besluit van 23 februari 2006 heeft de bestendige deputatie van de provincie Limburg het 

gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) Peer goedgekeurd. 

 

Het plangebied grenst in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Peer aan de gemeentelijke 

sportinfrastructuur van de sportzone De Deust. 
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De sportinfrastructuur in het hoofddorp zal zich concentreren in de sportzone De Deust die 

geherstructureerd zal worden en eventueel uitgebreid aan de tegenoverliggende zijde. Bij de 

herstructurering gaat aandacht naar een goede en veilige ontsluiting van de zone, en een 

efficiënte parkeervoorziening, eventueel in samenwerking met “Snow Valley”. 

  

 

 Uittreksel gewenste recreatieve structuur met aanduiding plangebied (GRS Peer) 

  

 

 Uittreksel gewenste toeristische structuur met aanduiding plangebied (GRS Peer) 

“Snow Valley”, een deel van de sportzone de Deust, werd geselecteerd als toeristisch- 

recreatief knooppunt type IIb. Dit is het type van 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.1 

Gezien het deels bovenlokaal karakter van de Deust, wil de gemeente duidelijk aangeven dat 

de visie omtrent bovenlokale aspecten als suggestie naar voor geschoven worden. Naast het 

lokale karakter van de sportzone Deust, bevinden zich hier enkele bovenlokale functies 

(“Snow Valley”, wielerpiste), die belangrijk zijn voor de ondersteuning van de toeristisch-

recreatieve structuur. De gemeente vraagt echter om deze zone als één ruimtelijk geheel te 

benaderen zodat sommige ruimten gemeenschappelijk gebruikt kunnen worden. 

In samenspraak met de Provincie worden voor het bovenlokale deel van de sportzone 

ontwikkelingsmogelijkheden uitgewerkt in functie van leefbaarheid en het beter structureren 

                                                

1 In de geactualiseerde versie van het RSPL (d.d. 2012) wordt Snow Valley geselecteerd als toeristisch-

recreatief knooppunt type IIa in plaats van type IIb 
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en optimaliseren van de infrastructuren en hun omgeving. In die zin kan gedacht worden aan 

het ombuigen van een monofunctioneel gebruik naar een multifunctioneel karakter van deze 

bovenlokale infrastructuur zodat deze bestaande infrastructuren beter benut kunnen worden. 

In het kader hiervan wordt gedacht aan koppelen van infrastructuren aan elkaar, 

sportverblijfmogelijkheden (als aanvullend aanbod op overige verblijfsmogelijkheden in de 

gemeente),…Verder zal, omwille van het ruimtelijk impact van deze bovenlokale 

infrastructuur, gewerkt worden aan het ontwikkelen van deze zone als baken. Bij de 

uitwerking ervan wordt aandacht besteed aan een architecturaal aanvaardbaar concept. 

Indien de behoefte zich stelt, kan deze sportzone uitgebreid worden in noordoostelijke 

richting voor lokale sportinfrastructuren, over de Deusterstraat heen. Deze uitbreiding moet 

gezien worden als een multifunctionele ruimte die gebruikt wordt, zowel voor festivals 

(Rythm ’n Blues, … ) als voor lokale sportclubs (hondenclub,… ) e.a. 

De hele zone wordt als een  park geconcipieerd aan de zuidoostelijke stadsrand, waarbij de 

nieuw te ontwikkelen toeristische fiets-as Erperheide/Peer centrum dwars doorheen dit 

gebied loopt en zo gekoppeld wordt aan de padenstructuur. Bovendien wordt hierdoor een 

belangrijke link gelegd vanuit de sportzone naar het centrum van Peer en omgekeerd. Op die 

manier maakt de sportzone structureel deel uit van het hoofddorp van Peer; het ligt er niet 

langer zomaar aan de rand bij. 

 

Volgende bindende bepalingen zijn relevant voor voorliggend PRUP: 

 In bindende bepaling 11 van het GRS selecteert de gemeente de sportzone De Deust 

als lokaal attractiepunt ter ondersteuning van het lokaal toeristisch beleid. 

 In bindende bepaling 28 van het GRS neemt de gemeente de opmaak van een RUP op 

voor de inrichting en ontwikkeling van de sportzone De Deust 
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Volgens het gewestplan Neerpelt-Bree (KB 22 maart 1978 en latere wijzigingen) is het 

plangebied deels gelegen in gebied voor dagrecreatie en deels in landschappelijk waardevol 

agrarisch gebied. Er is een BPA opgemaakt dat het gewestplan heeft overschreven (cf. infra). 

Het plangebied is niet gelegen binnen een APA. 

Het plangebied is gelegen binnen het BPA “Sportzone De Deust, ski- en wielerpiste” 

goedgekeurd bij ministerieel besluit van 10/05/2007 

Dit BPA werd opgemaakt om de fragmentair gegroeide sportzone De Deust te re- 

organiseren, de ski- en wielerpiste in te passen in het omgevende landschap, ruimte te 

bieden voor een BMX-parcours en een oplossing te bieden voor de zonevreemde situatie van 

een deel van de “Snow Valley” skipiste. De piste werd namelijk op de grenslijn van het 

recreatiegebied en de agrarische zone ingeplant. 

Volgens het BPA ligt de skipiste binnen een zone voor recreatie met verblijf. 

 

 BPA “Sportzone De Deust, ski- en wielerpiste” 

Er bevinden zich noch gewestelijke, noch provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen in het 

plangebied of de omgeving. 
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Grenzend aan het plangebied van voorliggend PRUP is het gemeentelijke RUP Sportzone de 

Deust - fase 2 van kracht. Dit RUP werd door de deputatie goedgekeurd op 8 augustus 2010 

en had onder andere het opzet om de parkeerterreinen te rationaliseren. 

 

 RUP “ Sportzone De Deust, fase 2” 

 

speciale beschermingszones  

vogelrichtlijngebieden Het plan bevindt zich volledig binnen de 

grenzen van het vogelrichtlijngebied 
BE2217310 “Bocholt, Hechtel-Eksel, 
Meeuwen-Gruitrode en Peer”.  

habitatrichtlijngebieden niet van toepassing 

VEN- en IVON-gebieden niet van toepassing 

Vlaamse of erkende natuurreservaten / 

bosreservaten 

niet van toepassing 

biologische waarderingskaart Biologisch minder waardevol (zeer 

soortenarm, vaak tijdelijk grasland,  

recreatiezone) 
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Complex van biologisch minder waardevolle 

en waardevolle elementen (soortenarm 

permanent cultuurgrasland, bomenrij met 

dominantie van zomereik) 

Biologisch zeer waardevol (zuur eikenbos) 

overstromingskaart niet van toepassing 

overstromingsgevoeligheid niet-overstromingsgevoelig 

van nature overstroombare gebieden 

(NOG) 

niet van nature overstroombaar  

recent overstroomde gebieden (ROG) niet recent overstroomd 

zoneringsplan deels gelegen in collectief te optimaliseren 

buitengebied (skipisten) en deels in centraal 

gebied (BMX-parcours) 

beschermingszones grondwaterwinning / 

waterwingebieden 

 niet van toepassing 

beschermde monumenten, landschappen en 

dorpsgezichten 

niet van toepassing 

beschermde monumenten  

beschermde landschappen  

beschermde stads- en dorpsgezichten  

landschapsatlas niet van toepassing 

ankerplaatsen  

relictzones  

traditionele landschappen Land van Peer-Leeuwen in het Kempens 

Plateau 

inventaris van het erfgoed  niet van toepassing 

bouwkundig erfgoed  

landschappelijk erfgoed  
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openbaar vervoer De halte Peer “Snow Valley” in de 

Deusterstraat wordt bediend door de buslijn 

33  Genk – Neerpelt en buslijn 402 

Gruitrode – Hechtel bevindt zich op ca. 

350 m van het plangebied 

spoorwegen niet van toepassing 

fietsroutenetwerk De Deusterstraat en Oostweg zijn 

geselecteerd als onderdeel van de 

functionele fietsroute 

De Kapellekesstraat en Stevenstraat zijn 

aangeduid als recreatieve fietsroute in de 

nabijheid van het fietsknooppunt 03 

 

stedenbouwkundige vergunningen  25 november 1996: bouwen van een 

overdekte skipiste 

 11 september 1998: aanleg wielerpiste 

 5 juli 1999: uitbreiden van een ski-

centrum 

 9 oktober 2000: verlengen van de ski-

piste 

 27 augustus 2001: bouwen van een 

funpiste/boarderspiste 

 2 maart 2004: aanleg van een parking 

 4 januari 2008: aanleg BMX-parcours 

 31 oktober 2016: verlengen van de 

skipiste 

 er werden nog 7 andere 

stedenbouwkundige vergunningen 

verleend voor diverse kleine 

uitbreidingen van de site 

Toegekende milieu- en 

exploitatievergunningen 

 17 september 1997: basisvergunning 

voor het exploiteren van de overdekte 

skipiste (geldig tot 17 september 

2017) 

rooilijnplannen niet van toepassing 

wegen Deusterstraat (lokale weg type III) 
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buurtwegen  Buurtweg n°114 

 Buurtweg n°123 ~ Bosbeemstraat 

 Buurtweg n°115 (grenzend aan het 

plangebied en aansluitend op 

buurtweg n°114) 

bevaarbare waterlopen niet van toepassing 

onbevaarbare waterlopen niet van toepassing 

natuur grenzend aan een zone met recht van 

voorkoop i.f.v. een speciale 

beschermingszone natuur voor de Vlaamse 

Landmaatschappij ter hoogte van de 

Deusterstraat 

water niet van toepassing 

wonen niet van toepassing 

 

Op 21 oktober 2015 leverde de provincieraad een voorwaardelijk positief planologisch attest 

af, waarbij geoordeeld werd dat de uitbreiding mogelijk is mits voldaan wordt aan de 

volgende voorwaarden: 

 dat de aandachtpunten van hoofdstuk 9.4 “Conclusie” (doorvertaling milieuscreening) 

bij de verdere uitwerking van het RUP en de stedenbouwkundige aanvraag strikt 

worden meegenomen, zijnde: 

 Het voorzien van zo veel mogelijk waterdoorlatende verhardingen; 

 Het hemelwater maximaal laten infiltreren en er dient steeds voldaan te worden 

aan de gewestelijke verordening hemelwater; Er zal een ondergrondse buffertank 

onder de uitbreiding van de piste voorzien worden met een capaciteit van 75.600 

liter. 

 Voorafgaande boringen en sonderingen uitvoeren om het risico op bodemzettingen 

en profielwijziging te beperken; 

 Gebruik van vaste werfwegen en/of reeds verharde wegenis; 

 In geval van bemaling of afvoer van gronden: rekening houden met de vigerende 

sectorale wetgeving; 

 Maximaal behoud van bestaande houtkanten en hoogstammen op het terrein; 

 Aanplant nieuwe houtkanten en groenbuffers met inheemse standplaatsgeschikte 

soorten; Ze stellen voor om rond de skipiste een houtkant aan te planten van 

zomereik zoals aangegeven op de plannen; Deze bomen worden beheerd om te 

evolueren naar een hoogstammige bomenrij om enerzijds de natuurlijke 

connectiviteit te verhogen en anderzijds een landschappelijke inkleding te 

bekomen; 
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 Voldoende groenbuffering voorzien ten opzichte van de omgeving binnen de 

gehele sportzone De Deust; 

 Natuurtechnische inrichting van de waterpartij centraal in de sportzone of het 

voorzien van een poel die periodiek kan droogvallen met het oog op amfibieën 

(bijvoorbeeld tegen de bosrand naast het BMX parcours); Het gemeentebestuur 

van de Stad Peer geeft de voorkeur aan het voorzien van een poel tussen de 

bosrand en het BMX parcours die tevens losgekoppeld blijft van een eventuele 

opvang van regenwater afkomstig van verhardingen of gebouwen binnen de 

sportzone; 

 Kwalitatief ontwerp (architectuur) en gebruik van duurzame en esthetische ogende 

materialen; 

 Op niveau van het gebouw dient de lichthinder op grote hoogte geminimaliseerd te 

worden zonder afbreuk te doen aan het iconisch effect en de uitwerking als baken 

in het landschap door de uitvoering van enkel de gevels van het uiteinde van het 

gebouw in translucente panelen; Hierbij dient het ontwerp van Lens Architecten als 

richtinggevend gehanteerd te worden; 

 Op niveau van de gehele sportzone (RUP) kan een aangepaste natuurvriendelijke 

verlichting voorzien worden door het gebruik van armaturen met een neerwaartse 

lichtstraat met amberkleurig licht; 

 dat de opgelegde voorwaarden uit het advies van de provinciale dienst Water en 

Domeinen reeds onderdeel moeten uitmaken van het bouwaanvraagdossier en dat de 

dienst de voorkeur geeft om het ondergrondse bufferbekken te vervangen door een 

open infiltratievoorziening of een aanpassing van de bestaande grachten en 

bezinkput. De infiltratie van het hemelwater moet opnieuw bekeken worden bij de 

opmaak van het bouwaanvraagdossier en dit in overleg met de dienst Water en 

Domeinen; 

 dat de volgende opmerkingen als te onderzoeken elementen worden opgenomen in 

het bouwaanvraagdossier. Ze mogen niet verschoven worden naar de fase van het 

RUP;  

 het schrappen van de lus voor het keren van de hulpdiensten en het pre-advies 

van de brandweer,  

 de exacte inplanting van de poel, de opvang van het hemelwater en het onderhoud 

van de grachten,  

 geen mogelijkheid van terrasfunctie op het bovenste deel van de skipiste omwille 

van de privacy van de omwonenden,  

 de landschappelijke integratie van de piste (ook de bestaande) en de esthetische 

vormgeving zodat het totale complex als 1 geheel wordt ervaren 

 de uitvoering van de aanplantingen gelijktijdig met de piste  

 dat de beschildering van de palen van de draagstructuur (verwijzing naar de bomen) 

conform het ontwerp van LENS°ASS Architecten BV BVBA wordt opgenomen op de 

architectuurplannen van het bouwaanvraagdossier. 

 

In navolging van het afgeleverde planologisch attest werd een stedenbouwkundige 

vergunning aangevraagd voor ‘het uitbreiden van de skipiste, aanleggen van een 

buffervolume en brandweg en de aanleg van een tijdelijke werfzone en werfweg’. Bij besluit 

van 31 oktober 2016 van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Peer 

werd de vergunning afgeleverd, met inbegrip van een aantal voorwaarden. Tegen deze 

beslissing werd beroep aangetekend bij de deputatie. Het beroep werd niet ingewilligd. Bij 

besluit van 2 februari 2017 verleende de deputatie opnieuw de stedenbouwkundige 

vergunning onder dezelfde voorwaarden. 
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Doorheen het plangebied lopen de buurtwegen nr. 114 en 123. De procedure voor wijziging 

van buurtweg nr. 123 is lopende. Verder wordt ten zuidoosten van het plangebied 

aangesloten op de buurtweg nr. 115. 

 

 Uittreksel Atlas der Buurtwegen 

 

Op 22 maart 2011 werd de verbreding en verdieping van het mobiliteitsplan (beleidsplan) 

goedgekeurd. 

De aanwezige toeristisch-recreatieve potenties worden gekoppeld aan de door de provincie 

geselecteerde toeristisch recreatieve knooppunten op het grondgebied. Er wordt een divers 

recreatief en toeristisch netwerk uitgebouwd, waarbij de diverse polen en attractiepunten 

gekoppeld worden aan het historisch centrum van Peer. Dit kan onder meer d.m.v. 

kwalitatieve fiets-, wandel- en (ruiter-)verbindingen. 

De uitbreiding van de sportzone ‘De Deust’ werd als een belangrijk strategisch ruimtelijk 

project geselecteerd. De sportzone ‘De Deust’ zal gevoelig uitgebreid worden inzake 

sportactiviteiten. Het verwachte aantal bezoekers zal navenant stijgen van 320.000 per jaar 

thans naar 420.000 in de toekomst. De zone wordt momenteel overwegend met de auto 

bezocht (88.9%) terwijl 10% met de fiets of te voet komt. De ontsluiting van de sportzone 

De Deust wordt maximaal geënt op de N73. Ondanks de uurfrequentie met lijnbus 33 wordt 

het sportcentrum niet met het openbaar vervoer bezocht.  
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Ter hoogte van het plangebied is de Deusterstraat geselecteerd als lokale weg type I (tussen 

Kloosterbosstraat en Meeuwen) en type II (tussen ‘Pol Kip’ en de aansluiting met de 

Kloosterbosstraat). 

 

 uittreksel wegencategorisering (kaart 7, beleidsplan, 2011) 

Het strategisch ruimtelijk project Sportzone ‘De Deust’ dient ontsloten te worden door het 

netwerk van trage wegen. 

 

 uittreksel ruimtelijke entiteiten en activiteiten die ontsloten moeten worden door het netwerk 

van trage wegen (kaart 9, beleidsplan, 2011) 

 

Plangebied 
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De Deusterstraat is geselecteerd als functionele fietsroute. 

 

 uittreksel fietsroutenetwerken (kaart 11a, beleidsplan, 2011) 

In de buurt van het plangebied zijn er een aantal recreatieve routes aanwezig. 

 

 uittreksel fietsroutenetwerken recreatief (kaart 11b, beleidsplan, 2011) 

 

Het mobiliteitsprofiel werd beschreven in de aanvraag tot planologisch attest (2015) en 

wordt hieronder samengevat. 

De ontsluiting van het plangebied gebeurt via de Deusterstraat (verbindingsweg tussen Peer 

en Meeuwen) en via de Oostweg. Ter hoogte van de kruising van de Deusterstraat en de 

Oostweg werd een 4-takkig rondpunt ingericht. Een van de takken (de meest zuidelijke) 

vormt de toegang naar sportzone de Deust. 

De toegang naar “Snow Valley” gebeurt via geasfalteerde wegen doorheen het sportdomein. 

Plangebied 

 

Plangebied 
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 Aanduiding ontsluiting en parkeren op luchtfoto 

Onderstaande tabel toont het gemiddeld aantal voertuigbewegingen per week, waarbij een 

onderscheid wordt gemaakt tussen klanten, werknemers en voertuigbewegingen voor de 

bedrijfs- activiteiten (leveringen, ..). 

 ingaande 
bewegingen per 
week 

uitgaande 
bewegingen per 
week 

totaal aantal 
bewegingen per 
week 

klanten 700 700 1400 

werknemers 144 144 288 

Bewegingen door 
bedrijfsactiviteiten 

15 15 30 

TOTAAL   1718 

 Gemiddeld aantal voertuigbewegingen per week (aanvraag tot planologisch attest, 2015) 

“Snow Valley” is 7 dagen per week open. Het totaal aantal voertuigbewegingen per week kan 

bijgevolg verdeeld worden over de verschillende weekdagen, dit komt dan overeen met een 

gemiddelde van 245 voertuigbewegingen per dag. Vermoedelijk is het aantal bewegingen in 

het weekend groter dan tijdens de week. De pieken van de verkeersbewegingen van en naar 

“Snow Valley” vallen ook voornamelijk buiten de pieken van het overige verkeer op het 

omringende wegennet. 

 

Voorafgaand aan de ontwikkeling van de zone werd er een masterplan ontwikkeld voor de 

ruimere omgeving. Dit masterplan werd ondertussen grotendeels gerealiseerd op het terrein. 

De uitbreiding van de piste past ook binnen de visie van dit masterplan. 
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 Masterplan De Deust (Bureau Bongaerts) 

 

Anno 2010 werd door de stad Peer een wedstrijd uitgeschreven voor een visie en 

schetsontwerp voor de uitbreiding van de  huidige skipiste. De opdracht bestond eruit een 

visie te ontwikkelen op de verlenging en de architecturale verbetering en inpassing van de 

skipiste. 

Het ontwerp van LENS°ASS Architecten werd weerhouden. Dit ontwerp focust op de 

architecturale verbetering en de landschappelijke inkleding van de piste. Het ontwerp stelt 

het volgende voor: 

Om het concept van een “baken in het landschap” te kunnen concretiseren wordt het gebruik 

van Kalwall panelen voorgesteld. Door het uiteinde van de skipiste (in een spits uitlopende 

top) uit te werken met dit materiaal ontstaat een architecturaal visueel effect dat een relatie 

aangaat met de omgeving. De panelen zijn lichtdoorlatend met een kleine 

zontoetredingscoëfficiënt. Dit resulteert in een aangename binnenomgeving bovenaan de 

piste. De verlichting  (bij avond) binnenin geeft een zachte diffuse gloed aan de buitenzijde 

(geen lichtvervuiling). 



PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) 

162001  oktober 2017 36 60 │ │

 

 Conceptnota skipiste Peer (LENS°ASS Architecten, 2010) 

 

 Conceptnota skipiste Peer (LENS°ASS Architecten, 2010) 
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 Conceptnota skipiste Peer (LENS°ASS Architecten, 2010) 
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Het programma van voorliggend PRUP bestaat uit de doorvertaling van het goedgekeurd 

planologisch attest “Snow Valley”. Het planologisch attest toonde onderstaande ruimtelijke 

behoefte op korte termijn aan: 

 De uitbreiding van de piste zal een geprojecteerde lengte van ca. 111 meter, een 

breedte van 30 meter en een maximale hoogte van 62,50 meter hebben. De hoogte 

van het volume zelf (exclusief draagstructuur) bedraagt 6,8 meter. 

 

 

 

 uittreksel ruimte behoefte op korte termijn planologisch attest (2015) 

Het goedgekeurd planologisch attest stelt dat Snow Valley NV op de huidige locatie 

behouden kan blijven omdat de snowboard- en skipiste als hoofdzakelijk vergund beschouwd 

kan worden en dit zowel op stedenbouwkundig vlak als op vlak van milieuvergunning. Snow 

Valley NV is tevens in het RSPL aangeduid als toeristisch-recreatief knooppunt typa IIa en 

bijgevolg kan er een uitbreiding onderzocht worden. 

Er wordt gesteld dat de gevraagde uitbreiding op korte termijn, onder voorwaarden (cf. 

besluit planologisch attest in bijlage), mogelijk is. 

Verder omvat het plangebied van voorliggend PRUP ook de rest van de recreatieve zone 

zoals bestemd in het BPA. Deze zone wordt opgenomen binnen het PRUP om tot een grotere 

eenheid voor de gehele site te komen. De stedenbouwkundige voorschriften van het BPA 

worden hierbij afgestemd op de hedendaagse normen.  
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 Conform de geldende bestemmingsplannen is er duidelijk een ruimtelijk probleem dat 

het goed functioneren van het bedrijf belemmert en op termijn zelfs het voortbestaan 

van het bedrijf in gevaar brengt. Een verlenging van de bestaande skipiste is 

economisch noodzakelijk om het voortbestaan van de piste te garanderen. 

 De ruimtelijke verweving van de skipiste, wielerbaan, poel en BMX is beperkt.  

 De ruimte onder de skipistes is onbenut. 

 De buurtweg nr. 123 loopt doorheen het plangebied en de vooropgestelde uitbreiding 

van de skipiste 

 

 Door de nieuwe ontwikkeling wordt er gestreefd naar een hoogwaardiger 

architecturaal skicomplex. 

 De uitbreiding van de skipiste zal een bijkomende toeristische troef voor de streek 

betekenen.  

 Tewerkstelling wordt gegarandeerd en economische activiteit gestimuleerd. 

 De mogelijke invulling van de ruimte onder de skipistes met recreatieve 

bestemmingen zal de verankering van de site binnen het recreatiedomein versterken. 

 Er is een procedure gestart voor het verleggen van de buurtweg nr. 123. 
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Het PRUP voor “Snow Valley” wordt opgemaakt in navolging van een door de provincieraad 

voorwaardelijk positief afgeleverd planologisch attest (21 oktober 2015). Het PRUP dient te 

resulteren in de planologische verankering van een uitbreiding/verlenging van de “Snow 

Valley” skipiste.  

Het opnemen van een ruimer plangebied dan de contour van het planologisch attest (met 

name het volledig plangebied van het BPA) gebeurt om een planologische complexiteit te 

vermijden. Zo kan het volledig BPA worden opgeheven.  

 

 

Een uitbreiding van de oorspronkelijke skipiste wordt vooropgesteld onder de vorm van een 

verlengstuk aan de grote piste. 

Er moet onder andere aandacht besteed worden aan het zicht vanuit de omgeving door te 

werken met duurzame en esthetisch ogende materialen. 

 

 Uittreksel aanvraag tot planologisch attest (2015) 
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 Uittreksel aanvraag tot planologisch attest (2015) 

Als overgang ten aanzien van de directe omgeving worden nieuwe groenelementen (onder 

de vorm van een groene inkadering met hoogstambomen) ingericht en bestaande 

groenstructuren (zoals de hoogstammen en houtkanten ter hoogte van de perceelsgrenzen) 

maximaal behouden. 

Het gebruik van de buurtweg nr. 123 (uitloper van de doodlopende Bosbeemdstraat) dient 

behouden te blijven. Hiervoor dient de buurtweg verlegd te worden. De procedure voor de 

tracéwijziging is lopende. 

Het gebruik van de ruimte onder de grote piste dient gestimuleerd te worden in de vorm van 

open of deels gesloten recreatieve voorzieningen die zowel fysisch als visueel kunnen 

aansluiten met de directe omgeving. 

    

 Uittreksel aanvraag tot planologisch attest (2015) 

Het accent moet worden gelegd op het verbeteren van de architectuurkwaliteit en op het 

gebruik van een kwalitatief, duurzaam en esthetisch ogend materiaalgebruik. De skipiste kan 

als baken in het landschap fungeren. Dit concept werd reeds concreet uitgewerkt naar 

aanleiding van de wedstrijdvraag van de stad Peer. 
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BPA Sportzone ‘De Deust, ski- en 

wielerpiste’ 

PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone 

De Deust) 

zone voor recreatie met verblijf recreatie  

wegenis 

zone voor openbaar domein wegenis 

zone voor buffer buffer 

wegenis 

Het recreatieterrein rond de skipiste krijgt in het PRUP “Snow Valley (deel sportzone De 

Deust)” hoofdzakelijk dezelfde bestemmingen als in het BPA. Een klein gedeelte van het 

recreatiegebied en de bufferzone (ter hoogte van de Bosbeemdstraat) wordt omgezet naar 

zone voor wegenis in functie van bestaande wegenis. De afwijkingen t.o.v. de bestaande 

bestemmingsplannen worden bijgevolg vooral bekomen op niveau van de voorschriften die in 

functie van het goedgekeurde planologisch attest zullen worden aangepast. 

De herbestemmingen in het PRUP ten opzichte van het BPA zijn minimaal. Er zijn slechts 

kleine verschuivingen. Dit geeft volgende ruimtebalans (volgens bestemmingscategorie): 

 Recreatie: - 365 m² 

 Lijninfrastructuur: + 365 m².  

 

Niet van toepassing 

 

Er is een procedure lopende voor het aanpassen van het tracé van de buurtweg nr. 123 in 

functie van de te voorziene draagstructuur voor de uitbreiding van de skipiste. 

Niet van toepassing 
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De effecten van het RUP werden onderzocht op basis van de versie voorontwerp 

dd. 09/11/2016. Ten aanzien van deze versie kent voorliggend dossier lichte wijzigingen en 

bijsturingen. De wijzigingen en bijsturingen zijn echter geenszins van die aard dat zij zullen 

resulteren in een toename van de potentiële negatieve milieueffecten. De volledige mer-

screening is terug te vinden in bijlage. Bijsturingen aan de mer-screening op basis van 

ontvangen adviezen en voorgelegd aan de dienst MER in het kader van de besluitvorming 

plan-MER-plicht zijn aangeduid met een verticale lijn. 

 

Zie bijlage 

 

Het PRUP is gelegen in het vogelrichtlijngebied “Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode 

en Peer” (BE2217310). Omwille van deze ligging van het RUP wordt onderzocht of een 

passende beoordeling vereist is. Hierbij wordt nagegaan of de uitwerking van het RUP geen 

onherstelbare schade teweegbrengt of een belangrijke beperking vormt voor de 

instandhoudingsdoelstellingen geformuleerd voor de speciale beschermingszone (SBZ). 

 

 Situering vogelrichtlijngebied BE2217310 (Geopunt Vlaanderen, 2016)  

      Plangebied 
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Op 30 november 2009 werd de Europese richtlijn 2009/147/EG inzake het behoud van de 

vogelstand uitgevaardigd. Hiertoe worden speciale beschermingszones (SBZ) afgebakend, de 

zogenaamde vogelrichtlijngebieden, die deel uitmaken van een Europees ecologisch Natura 

2000-netwerk. Indien een activiteit, een plan of programma een betekenisvolle aantasting 

van de natuurlijke kenmerken van een SBZ kan veroorzaken, moet deze onderworpen 

worden aan een passende beoordeling. De goedkeuring van de vergunning, het plan of 

programma kan slechts gebeuren indien de uitvoering ervan geen betekenisvolle aantasting 

van de natuurlijke kernmerken zal veroorzaken, eventueel door het opleggen van 

voorwaarden. 

Het vogelrichtlijngebied werd aangemeld met vermelding van de volgende omschrijving. Het 

voornaamste kenmerk is het grote aantal broedgevallen van de Ortolaan (Emberiza 

hortulana). Daarnaast ook nog de aanwezigheid van 10 koppels Blauwborst (Luscinia 

svecica). Hierdoor alleen al heeft dit gebied een enorme ornitologische waarde. Het betreft 

een niet-integraal vogelrichtlijngebied waarbinnen volgende habitats beschermd zijn: 

houtkanten en houtwallen, lijn- en puntvormige elementen zoals houtkanten, hagen en 

plassen, beken en hun oevers.   

Een overzicht van de maximale aantallen broedende Annex I-soorten in het 

vogelrichtlijngebied wordt in onderstaande tabel weergegeven (er zijn geen niet-broedende 

Annex I-soorten): 

Soorten Elementen Aantal broedend 

vogels 

 Wespendief (Pernis apivorus) 

 Grauwe kiekendief (Circus pygargus)  

 Nachtzwaluw (Caprimulgus europaeus) 

 Ijsvogel (Alcedo atthis)  

 Blauwborst (Luscinia svecica) 

 Ortolaan (Emberiza hortulana) 

 1 

 1 

 10 

 5 

 10 

 40 

 Natura2000-gebieden (website Vlaanderen, 2016) 

 

Het plangebied is gelegen in het vogelrichtlijngebied BE2217310. Voor deze speciale 

beschermingszone dient specifiek nagegaan te worden of het RUP een betekenisvolle 

aantasting kan veroorzaken. Voor deze beoordeling dient volgend toetsingskader gehanteerd 

te worden: 

 In welke mate is er een afname van het vogelrichtlijngebied? 

 In welke mate treedt er verstoring op van de soorten? 

 In welke mate zijn deze effecten aanzienlijk? 

De beoordeling van de impact van het RUP op de natuurlijke waarden in het plangebied 

wordt niet beperkt tot het vogelrichtlijngebied. Hieronder wordt een globale beoordeling voor 

het volledige gebied gegeven waarin de impact op het vogelrichtlijngebied wordt 

meegenomen. Er worden een aantal specifieke verstoringsfactoren beoordeeld2.  

                                                
2 Een groot deel van de beschrijving is overgenomen uit de aanvraag en mer-screening in kader van de 
opmaak tot planologisch attest. De beschrijvingen werden aangevuld in relatie tot het ruimer plangebied 
van voorliggend PRUP. 
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De verlenging van de skipiste  en de overige nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor de 

recreatiezone brengen een fysisch ruimtebeslag met zich mee door een toename aan 

constructies, bebouwing en verharde oppervlakten. Dit kan leiden tot ecotoopverlies, 

versnippering en barrièrewerking. 

Het plangebied heeft, gelet op de reeds bestaande ontwikkeling, geen directe potenties om 

te ontwikkelen naar een waardevol leefgebied. 

Binnen het plangebied is nog een voormalige poel gesitueerd, dewelke echter op heden 

slechts tijdelijk waterhoudend is. Deze locatie is evenwel mogelijk van belang voor amfibieën 

en andere fauna- en flora-elementen. Verbinding met andere waterpartijen of waterrijk 

gebied is echter geheel ontbrekend, zodat hier slechts een beperkte uitwisseling van plant- 

of diersoorten plaatsvindt. 

De skipiste betreft een constructie op pijlers die als baken in het landschap fungeert. Door de 

open constructie waarop de piste steunt is er eventueel nog migratie van soorten mogelijk. 

De migratie van planten- en dierensoorten is afhankelijk van de mogelijke invulling van de 

recreatiezone onder de piste. De invulling onder de piste wordt via de stedenbouwkundige 

voorschriften beperkt tot maximaal de helft aan gesloten bebouwing. Op deze manier blijft 

de doorwaadbaarheid gegarandeerd. In het voorliggend PRUP Snow Valley Peer (deel 

sportzone De Deust) wordt verder voor de zone voor recreatie een maximale 

bebouwingsindex van 0,4 opgelegd en de bouwhoogte van nieuwe recreatieve 

infrastructuren (uitgezonderd de skipisten) worden beperkt tot 6 meter. 

De wijziging die het project met zich meebrengt betekent geen wijziging van de functie of 

voorgenomen gebruik. Het plangebied is immers in het BPA reeds bestemd als 

recreatiegebied; dit wordt zo behouden. De recreatieve infrastructuren sluiten aan bij de 

volledige sportzone ‘De Deust’ (fase2). 

Om het effect of de verstoring op de habitats maximaal te beperken, dienen de bestaande 

houtkanten en de hoogstammen op het terrein maximaal behouden te blijven. Bij kap of 

uitval dienen de bomen vervangen te worden minstens evenveel nieuwe bomen. Nieuwe 

houtkanten en groenbuffers met inheemse standplaatsgeschikte soorten dienen de 

natuurwaarden in het plangebied te versterken 

De buffer aan de rand de westelijke zijde van het plangebied dient gerealiseerd te worden. 

Om het effect door verlies aan wateroppervlak (poel) te beperken dient de nieuwe centrale 

waterpartij, gelegen achter de uitbreiding van de skipiste en ten zuiden van het BMX-

parcours - zoals opgenomen binnen het planologisch attest - passend ingericht te worden. 

Een passende inrichting van de poel bestaat uit voldoende ondiepe zones en de nodige 

begeleidende moerasvegetatie (met afwisseling van beschaduwde en zonbeschenen zones) 

om een belangrijke meerwaarde voor de biodiversiteit te kunnen betekenen. Om 

lichtverstrooiing tot een minimum te beperken dient verlichting doordacht worden ingepast. 

Verlichting dient steeds neerwaarts gericht te zijn. Op grote hoogte (cf. skipiste) dient er 

gebruik gemaakt te worden van diffuus licht. 

Bij de ontwikkeling van de recreatiezone (cf. uitbreiding skipiste en eventueel bijkomende 

recreatieve infrastructuren) zullen er ingrepen in de bodem gebeuren. Tijdens de 

werkzaamheden zullen er uitgravingen gebeuren en is er eventuele bemaling nodig. De 

uitgravingen en eventuele bemaling zijn tijdelijk waardoor de niveaus opnieuw zullen 

hersteld worden. Dergelijke werkzaamheden houden risico’s in op bodembezettingen, 

wijzigingen van de bodemkwaliteit en profielwijzigingen.  
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Na het realiseren van constructies zal er meer hemelwater afvloeien van verharde 

oppervlakte en zullen de infiltratiemogelijkheden dalen doordat het waterbergend vermogen 

is gedaald. Bijgevolg dient de vigerende wetgeving en de principes van het integraal 

waterbeleid gerespecteerd te worden (cf. opvang van hemelwater in functie van hergebruik, 

voor infiltratie in de bodem, gevolgd door buffering met vertraagde afvoer). In de 

stedenbouwkundige voorschriften wordt bovendien bijkomend opgenomen dat er een 

duurzame waterhuishouding vooropgesteld dient te worden, dat ingrepen in kader van het 

integraal waterbeleid toegelaten zijn, en dat de verhardingen – waterdoorlatende en/of 

halfverharde materialen tenzij dit niet mogelijk is omwille van milieuvereisten – tot een 

minimum beperkt dienen te worden.  

De bebouwingsindex wordt beperkt tot maximum 0,4. Afhankelijk van de concrete invulling 

van de recreatiezone is het mogelijk dat er onder skipisten nog mogelijkheden blijven voor 

infiltratie van hemelwater naar de bodem. 

De lozing van afvalwater dient te gebeuren via de vigerende wetgeving (cf. centraal gebied 

en collectief te optimaliseren buitengebied) en de toegekende milieuvergunningen. Voor de 

skipiste wordt er ten opzichte van de bestaande toestand – waarin de piste reeds afvalwater 

produceert en loost – weinig bijkomende impact verwacht. Hemelwater en afvalwater worden 

gescheiden afgevoerd.  

Het landgebruik, het beheer of de functies in het plangebied worden niet gewijzigd ten 

opzichte van de bestaande regelgeving volgens het huidig geldend BPA. 

De uitbreiding van de skipiste en de mogelijke ontwikkelingen binnen de recreatiezone zullen 

voor meer fysisch ruimtebeslag zorgen. Dit kan een verandering teweegbrengen op de 

aspecten barrièrewerking en versnippering. 

Het voorbestemd gebruik van de betreffende gronden is recreatie. Met de uitbreiding van de 

piste wordt dit recreatief gebruik niet gewijzigd. De positie en functie van de zone binnen het 

ruimtelijk netwerk wijzigt niet, de relatie met de omgeving wijzigt niet. Het blijft een 

recreatiezone die aansluit op de woonkern van Peer. 

De uitbreiding van de skipiste staat op peilers en overbrugt een buurtweg die zal worden 

verlegd (aparte procedure).  Bijgevolg wordt het gebruik hiervan niet gehypothekeerd. De 

doorwaardbaarheid van het gebied (voor zowel mens als fauna en flora) ondervindt weinig 

negatieve impact. In de voorafgaande bepalingen van stedenbouwkundige voorschriften 

wordt de goede ruimtelijke ordening vooropgesteld. Dit impliceert dan ook een aangepaste 

en logische doorwaadbaarheid van het plangebied. Dit gebeurt bij voorkeur met behulp van 

gepaste groeninrichtingen. 

Het plangebied is overwegend geïnventariseerd als biologisch minder waardevol. Het 

plangebied is verder niet gelegen in een faunistisch voornaam gebied (cf. biologische 

waarderingskaart). Een deel van het plangebied omvat een complex van biologisch minder 

waardevolle en waardevolle elementen door de aanwezigheid van een soortenarm permanent 

cultuurgrasland en door bomenrij met dominantie van zomereik (Quercus robur). Ter hoogte 

van de wegenis Deusterstraat is een zeer beperkt deel van het zuureikenbos gelegen binnen 

het plangebied. De voor de natuur waardevolle elementen, die zich grotendeels ter hoogte 

van de perceelsgrenzen situeren (houtkanten, bomen, …), kunnen maximaal bewaard en 

gevrijwaard worden.  

Ten aanzien van de bestaande en juridische situatie zijn bijkomende verstoringen door 

bewegingen als gevolg van de uitbreiding van de skipiste en de mogelijkheden voor nieuwe 

ontwikkelingen beperkt. De opties binnen voorliggend RUP maken een stijging van het aantal 

bezoekers mogelijk, maar de dynamiek blijft echter ongewijzigd. 
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De bestaande infrastructuur kan de stijging in het aantal (vervoers)bewegingen op 

voldoende wijze opvangen. De ontsluiting gebeurt in bestaande toestand reeds optimaal en 

ook het aantal bestaande parkeerplaatsen (in gemeenschappelijk gebruik) kan beantwoorden 

aan de mogelijke stijging in aantal bezoekers. 

De uitbreiding van de skipiste zal – ten opzichte van de bestaande situatie - geen 

aanzienlijke verandering teweegbrengen op vlak van lichthinder. In de stedenbouwkundige 

voorschriften zijn bepalingen opgenomen die enkel natuurvriendelijke verlichtingselementen 

toelaten. 

In vergelijking met de bestaande toestand zal er weinig bijkomende verstoring van de 

soorten optreden. Een verandering in de mortaliteit van soorten wordt dan ook niet 

verwacht. 

 

Er kan geconcludeerd worden dat de effecten van het voorliggend PRUP op de SBZ eerder 

beperkt en zeker niet aanzienlijk zullen zijn. De site is momenteel reeds aangeduid als 

recreatieve bestemmingszone. In het ruimtelijk structuurplan Limburg wordt de skipiste 

Snow Valley geselecteerd als toeristisch-recreatief knooppunt type IIa. De verschillende 

specifieke bepalingen in de stedenbouwkundige voorschriften zorgen ervoor dat eventuele 

schadelijke effecten zoals de potentiële verstoring en nadelige wijzigingen maximaal worden 

verhinderd. 

Het plan genereert geen potentiële impact op de habitats qua oppervlakte, ruimtelijke 

spreiding, structuur en kwaliteit. Het evenwicht tussen de verspreiding en densiteit van de 

soorten en populaties in zijn geheel wordt niet gewijzigd door voorliggend plan. Het plan 

heeft ook geen potentiële impact op de vitale factoren hoe de SBZ functioneert als 

ecosysteem. 

Het onderzoek tot passende beoordeling brengt geen aanzienlijke negatieve effecten aan het 

licht. De opmaak van de eigenlijke passende beoordeling is dan ook niet vereist. 

 

 

De kaart met overstromingsgevoelige gebieden werd opgemaakt om te kunnen beoordelen 

hoe belangrijk effecten van ingrepen op de overstromingsgevoeligheid zijn. 

Het plangebied gelegen in niet-overstromingsgevoelig gebied. Het plangebied is niet van 

nature overstroombaar en werd recent (sinds 1988) niet overstroomd. Het plangebied is 

verder niet gelegen in risicozone voor overstromingen (Geopunt Vlaanderen, 2016). 

Het voorliggend RUP laat een beperkte uitbreiding van constructies en bebouwde oppervlakte 

toe. De mogelijke uitbreidingen zijn beperkt tot maximaal 40% van het plangebied en zullen 

geen aanzienlijk effect generen op de overstromingsgevoeligheid. 

In het kader van de watertoets is het van belang de waterbeheerders te kennen van 

waterlopen in en/of nabij het plangebied. 

Het plangebied is niet gelegen in een watering. Het plangebied bevindt zich op ca. 600m ten 

westen van de Watering De Vreenebeek en op ca. 1 km ten oosten van de watering De 

Dommelvallei (Geopunt Vlaanderen, 2016).  
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Binnen het plangebied en in de onmiddellijke omgeving zijn er geen waterlopen aanwezig. 

Het plangebied is gelegen in het stroomgebied van de onbevaarbare Peerderloop, een 

waterloop van tweede categorie. 

Vanaf een verharde oppervlakte van meer dan 1 000 m² moet door de 

vergunningverlenende instantie advies worden gevraagd aan de waterbeheerder met 

betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het oppervlaktewater. In 

het kader daarvan moet voldaan worden aan de volgende voorwaarden.  

Gezien de bodemgesteldheid hier uitermate geschikt is om het regenwater van de verharding 

te laten bezinken, moet bij nieuwe verharding en bebouwing er van uitgegaan worden dat er 

geen lozing van hemelwater op de riolering plaatsvindt. Er moet, na de opvang voor 

hergebruik, voldoende ruimte voorzien worden om het regenwater te laten infiltreren. 

Bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds gekozen 

worden voor open waterstructuren zoals grachten of vijvers (wadi’s). Deze ruimtes moeten 

dienen voor de compensatie van de verharde oppervlakte van de wegenis, gebouwen en 

andere verhardingen. 

Er moeten infiltratieproeven worden uitgevoerd op de locaties waar men regenwater wenst 

op te vangen om de infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de dimensionering 

van het infiltratiebekken(s) te kunnen bepalen. Hierbij moet uitgegaan worden van een 

terugkeerperiode van de overloop van minimaal 20 jaar, met een minimum van 250 m³/ha 

verharde oppervlakte (los van de aanwezige hemelwaterputten) en een infiltratieoppervlakte 

van minimaal 4% van de verharde oppervlakte. Het risico van overloop moet zo mogelijk op 

eigen terrein worden gehouden. Tevens moet een inschatting gemaakt worden van de 

hoogste grondwaterstand. De dekking tussen de bodem van de infiltratievoorziening en de 

grondwatertafel moet minimaal 30 cm bedragen. 

Ook de bestaande wegenis, gebouwen en andere verhardingen moet afwateren naar de aan 

te leggen open infiltratievoorziening. De dimensionering ervan moet aangepast worden aan 

de totaal aangesloten verharde oppervlakte. Hieraan kan enkel voorbijgegaan worden indien 

aan de hand van een haalbaarheidsstudie blijkt dat afkoppelen van de bestaande verharding 

niet mogelijk is. 

Er moet in de te verwachten bouwvergunning(en) een dwarsprofiel van het 

infiltratie/bufferbekken toegevoegd worden met het niveau van de inloop en eventuele 

overloop. Het volume dat voor buffering instaat is het volume onder de overloop. 

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke 

gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie 

van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige 

afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 

Het plangebied is volledig gelegen in een infiltratiegevoelig gebied. De infiltratie in deze 

bodem naar de ondergrond verloopt relatief gemakkelijk. De bodem in het plangebied betreft 

hoofdzakelijk een lemige zandbodem.  

Bijgevolg wordt ruimte voorzien om het regenwater te laten infiltreren. Na de opvang met 

hergebruik in hemelwaterputten dient er gebruik gemaakt te worden van 

infiltratievoorzieningen.  

Bij de verlenging van de skipiste, wordt er conform het planologisch attest,  ter compensatie 

een nieuwe poel aangelegd tussen het BMX-parcours en de skipiste.  

Bepaalde delen van het plangebied zijn omwille van de reeds aanwezige bebouwing en 

constructies waterondoorlaatbaar. Toch zijn er momenteel onder de skipisten mogelijkheden 

tot infiltratie van hemelwater naar de bodem (cf. discrepantie met onderstaande figuur). In 
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de stedenbouwkundige voorschriften is opgenomen dat de verhardingen in de onbebouwde 

ruimte tot een minimum beperkt dienen te worden. Bovendien moeten de noodzakelijke 

verhardingen gerealiseerd worden in waterdoorlatende en/of halfverharde materialen tenzij 

dit niet mogelijk is omwille van milieuvereisten. De mogelijke uitbreidingen met constructies 

en bebouwing zijn beperkt via de maximale B/T van 0,4. 

 

 Wateronderlaatbaarheidskaart WOK, 2012 (Geopunt Vlaanderen, 2016) 

De kaart met grondwaterstromingsgevoelige gebieden werd opgemaakt om te kunnen 

beoordelen hoe belangrijk effecten van ingrepen op de grondwaterstroming zijn. Met 

grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de 

ondergrond en de toestroming door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de 

eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 

Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type2). Indien er in type 2 

gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 5 m en 

een horizontale lengte van meer dan 100 m dient advies aangevraagd te worden bij de 

bevoegde adviesinstantie. 

De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan 

geven tot een gewijzigd afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd 

afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke overstromingsgebieden, werd de 

winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 

bevaarbare waterlopen. Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de 

winterbedkaart. 

De hellingenkaart werd opgemaakt om de gevoeligheid voor overstroming en erosie van het 

gebied te kunnen beoordelen. Steile hellingen kunnen aanleiding geven tot een grote 

hoeveelheid afvloeiende neerslag, wat de overstromings- en erosiegevoeligheid beïnvloedt. 

Het plangebied kent overwegend een vlak reliëf met een hellingspercentages lager dan 5%. 

Aan de randen van de wielerpisten zijn enkele duidelijke reliëfverschillen waar te nemen. 



PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) 

162001  oktober 2017 50 60 │ │

De afwatering van het plangebied verloopt in noordwestelijke richting naar het centrum en 

verder naar de Peerderloop. 

 

 Hellingenkaart (Geopunt Vlaanderen, 2016) 

 

 Afstromingskaart (Geopunt Vlaanderen, 2016) 

De erosiegevoeligheidskaart werd opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in 

grondgebruik te kunnen inschatten. Deze kunnen immers aanleiding geven tot versnelde 

afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 

Het plangebied is niet erosiegevoelig, met uitzondering van de korte randen aan de 

wielerpiste. 

 Legende 

 
 

 <0,5% 

 
 

 0,5 – 5% 

 
 

 5 – 10% 

 
 

 >10% 
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 Erosiegevoelige gebieden (Geopunt Vlaanderen, 2016) 

De erosiegevoeligheid is afhankelijk van het reliëf, de hoeveelheid neerslag, het bodemtype 

en het bodemgebruik. Een bebouwde of verharde zone zal meer weerstand bieden tegen 

erosie dan een braakliggend terrein. Een permanente invulling van de onbebouwde en 

onverharde ruimte zal een positief effect hebben op de erosiebeperking. 

 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen problematiek voor de 

oppervlakte- en grondwaterhuishouding aan het licht. In de stedenbouwkundige 

voorschriften zijn bepalingen met betrekking tot duurzame waterhuishouding en -beheer 

ingeschreven. Verder dienen verhardingen tot een minimum beperkt te worden. 

Het advies van de provinciale dienst Water en Domeinen (ref. 124.02.10/S2016N049394) – 

opgenomen in bijlage – stelt dat “uit de toepassing van de nadere regels voor de toepassing 

van de watertoets bij besluit van 20 juli 2006, gewijzigd op 14 oktober 2011, is gebleken dat 

gebleken dat het voorontwerp PRUP Snow Valley een verandering van de toestand van 

watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft. Deze verandering heeft geen 

betekenisvol schadelijk effect op het milieu voor zover volgende voorwaarden worden 

opgenomen in het RUP: 

 Vanaf een verharde oppervlakte van meer dan 1 000 m² moet door de 

vergunningverlenende instantie advies worden gevraagd aan de waterbeheerder met 

betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het 

oppervlaktewater. In het kader daarvan moet – gezien de bodemgesteldheid – bij 

nieuwe verharding en bebouwing er van uitgegaan worden dat er geen lozing van 

hemelwater op de riolering plaatsvindt. Er moet voldoende ruimte voorzien worden 

om het regenwater te laten infiltreren. Na de opvang met hergebruik in 

hemelwaterputten (conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening) is het 

dus noodzakelijk gebruik te maken van infiltratievoorzieningen.  

 Bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds 

gekozen worden voor open waterstructuren zoals grachten of vijvers (wadi’s). Deze 

ruimtes moeten dienen voor de compensatie van de verharde oppervlakte van de 

wegenis, gebouwen en andere verhardingen. Dit kan in de vorm van een open gracht 

aan de rand van het perceel of een open bekken. 

 Legende 

 
 

 Niet erosiegevoelig 

 
 

 Erosiegevoelig 
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 Er moeten infiltratieproeven worden uitgevoerd op de locaties waar men regenwater 

wenst op te vangen om de infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de 

dimensionering van het infiltratiebekken te kunnen bepalen. Hierbij moet uitgegaan 

worden van een terugkeerperiode van de overloop van minimaal 20 jaar, met een 

minimum van 250 m²/ha verharde oppervlakte (los van de aanwezige 

hemelwaterputten) en een infiltratieoppervlakte van minimaal 4% van de verharde 

oppervlakte. Het risico van overloop moet zo mogelijk op eigen terrein worden 

gehouden. Tevens moet een inschatting gemaakt worden van de hoogste 

grondwaterstrand. De dekking tussen de bodem van de infiltratievoorziening en de 

grondwatertafel moet minimaal 30cm bedragen. 

 Ook de bestaande wegenis, gebouwen en andere verhardingen moet afwateren naar 

de aan te leggen open infiltratievoorziening. De dimensionering ervan moet 

aangepast worden aan de totaal aangesloten verharde oppervlakte. Hieraan kan enkel 

voorbijgegaan worden indien aan de hand van een haalbaarheidsstudie blijkt dat 

afkoppelen van de bestaande verharding niet mogelijk is. 

 Er moet in de te verwachten bouwvergunningen(en) een dwarsprofiel van het 

infiltratie/bufferbekken bijgebracht worden met het niveau van de inloop en eventuele 

overloop. Het volume dat voor buffering instaat is het volume onder de overloop 

 De ruimte voor water die moet gecreëerd worden onder vorm van een open 

waterbergingszones moet binnen elk van de voorgestelde zoneringen in dit RUP 

mogelijk zijn 
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Het toeristisch-recreatief knooppunt van provinciaal niveau Snow Valley, gelegen in de 

gemeentelijke sportzone de Deust, dient niet als een apart element bekeken te worden, 

maar er dient rekening gehouden te worden met de gemeentelijke visie over de hele 

sportzone de Deust. Dit onder meer in functie van het voorzien van gemeenschappelijke 

ruimten, landschappelijke inkleding, duurzame ontwikkeling, … 

Het opnemen van een ruimer plangebied dan de contour van het planologisch attest (met 

name het volledig plangebied van het BPA) gebeurt om een planologische complexiteit te 

vermijden. Zo kan het volledig BPA worden opgeheven. De stad Peer was vragende partij om 

het voorliggend PRUP af te stemmen op de planologische context van het gemeentelijk BPA. 

De stad Peer gaf bijgevolg haar akkoord aan de provincie Limburg om het BPA ‘Sportzone De 

Deust, ski- en wielerpiste’ te overschrijven. (Besluit College van Burgemeester en Schepenen 

van 17 oktober 2016 m.b.t. delegatie van planningsbevoegdheid conform art. 2.2.1 § 2 van 

de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.) 

 

Dossiernummer SCRPL16225 

 

De dienst MER formuleerde in haar contact op 27 oktober 2016 één opmerking over het 

voorontwerp PRUP Snow Valley (deel sportzone De Deust). 

 Onder hoofdstuk 7.1 wordt gemeld dat één van de doelstellingen is ‘om een ruimer 

plangebied dan de contour van het planologisch attest op te nemen’. Gelieve dit te 

verduidelijken. 

 De doelstellingen werd geherformuleerd ter verduidelijking 

 

Volgende relevante instanties werden geraadpleegd om hun mening te formuleren over de 

vraag of het voorliggend RUP mogelijk aanzienlijke milieueffecten kan genereren. Deze lijst 

van relevante betrokken instanties werd aangeleverd door de dienst MER: 

 Stad Peer 

 Sport Vlaanderen 

 Agentschap voor Natuur en Bos 

 Ruimte Vlaanderen 

 Onroerend Erfgoed 

 Agentschap Wonen-Vlaanderen 

 Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 De Lijn 
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De dienst MER stelt in haar besluit van 05/01/2017 dat het screeningsdossier de nodige 

informatie bevat over het voorgenomen plan en dat de relevante milieudisciplines op 

voldoende wijze besproken werden. Ze concludeerde dat het voorgenomen plan geen 

aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieueffecten en dat de opmaak van een plan-

MER dan ook niet nodig is. De beslissing van de dienst MER, de ontvangen adviezen, de mer-

screening en de nota aan de dienst MER betreffende de behandeling van de adviezen in 

kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden toegevoegd in bijlage. 

 

Op 14/12/2016 werd een plenaire vergadering georganiseerd. Voorliggende toelichtingsnota, 

voorschriften en plannen werden bijgestuurd overeenkomstig het verslag en de adviezen. 

 

Het PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) werd voorlopig vastgesteld oor de 

provincieraad van Limburg in zitting van 19 april 2017. 

 

Het PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) werd in openbaar onderzoek 

voorgelegd aan de bevolking van 15 mei 2017 tot en met 13 juli 2017. 

 

Het PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) zal worden voorgelegd aan de 

provincieraad voor definitieve vaststelling. 
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 beslissing voorwaardelijke positief planologisch attest 
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=
=
=

PLANOLOGISCH ATTEST=
=
=

Provincie Limburg 

råáîÉêëáíÉáíëä~~å=NI=PRMM=e~ëëÉäí=
qÉäK=MNNLOP=UP=QR=J=c~ñ=MNNLOP=UP=NM=
êçéä~åÖêçÉé]äáãÄìêÖKÄÉ=
ïïïKäáãÄìêÖKÄÉ=
=

Dit model wordt gebruikt voor alle attesten die aangevraagd zijn na 1 augustus 2013. 

Waarvoor dient dit attest? 
bÉå=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=îÉêãÉäÇí=çÑ=ÉÉå=ÄÉÇêáàÑ=ÄÉÜçìÇÉå=â~å=ïçêÇÉå=çé=ÇÉ=éä~~íë=ï~~ê=ÜÉí=ÖÉîÉëíáÖÇ=áëI=
Éå= ï~í= ÇÉ= çåíïáââÉäáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå= òáàå= çé= ÜÉí= îä~â= î~å= êìáãíÉäáàâÉ= çêÇÉåáåÖK= eÉí= îÉêãÉäÇí= ççâ= çÑ=
Ç~~êîççê=ÇÉ=éä~ååÉå=ãÉí=ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ=îççêëÅÜêáÑíÉå=ÖÉïáàòáÖÇ=òìääÉå=ïçêÇÉåK=
^äë=ÜÉí=~ííÉëí=îÉêãÉäÇí=Ç~í=ÇÉ=éä~ååÉå=ÖÉïáàòáÖÇ=òìääÉå=ïçêÇÉåI=Ç~å=ãçÉí=ÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=ÇáÉ=ÜÉí=~ííÉëí=ÜÉÉÑí=
~ÑÖÉÖÉîÉåI= Ç~~ê= ÄáååÉå= ÇÉ= éÉêáçÇÉ= î~å= ¨¨å= à~~ê= å~= ÇÉ= ~ÑÖáÑíÉ= î~å= ÜÉí= ~ííÉëí= ÉÉå= îççêçåíïÉêé= îççê=
çéã~âÉåK=
lé= ÖêçåÇ= î~å= ÜÉí= éä~åçäçÖáëÅÜ= ~ííÉëí= Ç~í= îÉêãÉäÇí= Ç~í= ÇÉ= éä~ååÉå= ÖÉïáàòáÖÇ= òìääÉå= ïçêÇÉåI= â~å= ÜÉí=
ÄÉÇêáàÑ= çåÇÉê= ÄÉé~~äÇÉ= îççêï~~êÇÉå= ~ä= ÉÉå= ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ= îÉêÖìååáåÖ= çÑ= ÉÉå= ãáäáÉìîÉêÖìååáåÖ=
âêáàÖÉå=ÇáÉ=~Ñïáàâí=î~å=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ=îççêëÅÜêáÑíÉåK=wçÛå=îÉêÖìååáåÖ=ãçÉí=ÄáååÉå=ÉÉå=
à~~ê=å~=ÇÉ=~ÑÖáÑíÉ=î~å=ÜÉí=~ííÉëí=ïçêÇÉå=~~åÖÉîê~~ÖÇK=
Opgelet!=eÉí=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=áë=òÉäÑ=ÖÉÉå=îÉêÖìååáåÖ>=

Waar vindt u meer informatie? 
jÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=îáåÇí=ì=çé=ïïïKêìáãíÉäáàâÉçêÇÉåáåÖKÄÉ=
=
=

dÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=~~åîê~ÖÉê=

=
sççêJ=Éå=~ÅÜíÉêå~~ãW= = `çê=jçääáå=
k~~ã=ÄÉÇêáàÑW= = = påçï=s~ääÉó=ks=
h_lJåìããÉêW= = = L=
píê~~í=Éå=åìããÉêW= = g~å=î~å=däáããÉëíê~~í=P=
mçëíåìããÉê=Éå=ÖÉãÉÉåíÉW= ONTM=jÉêâëÉã=
=
=

dÉÖÉîÉåë=î~å=ÜÉí=ÖçÉÇ=ï~~êçé=Çáí=~ííÉëí=ÄÉíêÉââáåÖ=ÜÉÉÑí=

=
píê~~í=Éå=åìããÉêW= = aÉìëíÉêëíê~~í=TQ=
mçëíåìããÉê=Éå=ÖÉãÉÉåíÉW= PVVM=mÉÉê=
h~Ç~ëíê~äÉ=éÉêÅÉÉäåìããÉêëW= ~ÑÇÉäáåÖ=N=ëÉÅíáÉ=`=åìããÉêEëF=OURjOI=PSP=
=
=

OMNRJNMJON=

 

= é=============================================================================ê===========================================ç===========î========================á==å=============Å===================á=================É====i áãÄìêÖ =

aá ê É Å í á É =====oìáãíÉ 

= a á É å ë í = = = = =oìáãíÉ ä á àâÉ=m ä~ååáåÖ=Éå=_É äÉ áÇ  

=
hÉåãÉêâ==
NOQKMPKNMLpOMNRkMQQTVV=
açëëáÉê=
OMNRkMMRRPP=
_áàä~ÖÉå=
=
=
=

=
hÉåãÉêâ==
=
açëëáÉê=
=
_áàä~ÖÉå=
=
=
=
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léÉåÄ~~ê=çåÇÉêòçÉâ=çîÉê=ÇÉ=~~åîê~~Ö=

=
_ÉÖáåÇ~íìãW= T=àìåá=OMNR=
báåÇÇ~íìãW= S=àìäá=OMNR=
^~åí~ä=êÉ~ÅíáÉëW= NM=~ÇîáÉòÉå=Eï~~êî~å=O=çåçåíî~åâÉäáàâF=Éå=P=ÄÉòï~êÉå=
=
=

^ÇîáÉòÉå=

=
wáÉ=áåíÉÖê~äÉ=~ÇîáÉòÉå=EÉå=ÄÉòï~êÉåF=~äë=Äáàä~ÖÉ=
=

A1.==Ruimte Vlaanderen 

 
lsbotbdbka=dbabbiqb==

páíìÉêáåÖ=

_ÉëÅÜêáàîáåÖ=ÄÉÇêáàÑë~ÅíáîáíÉáíÉå=E~~êÇ=î~å=ÇÉ=~ÅíáîáíÉáíÉåI=çéëí~êíÇ~íìã=çé=ÜìáÇáÖ=äçÅ~íáÉI=~~åí~ä=
ïÉêâåÉãÉêëI=îÉêîçÉêëÄÉïÉÖáåÖÉåF=
=
iáÖÖáåÖW=aÉ=ëí~Ç=mÉÉê=ëáíìÉÉêí=òáÅÜ=áå=ÜÉí=ãáÇÇÉå=î~å=ÇÉ=iáãÄìêÖëÉ=hÉãéÉåK=eÉí=áåÇççê=ëâáJ=Éå=
ëåçïÄç~êÇÅÉåíêìã=áë=ÖÉäÉÖÉå=áå=ÇÉ=ëéçêíòçåÉ=FaÉ=aÉìëíÒI=ÖÉäÉÖÉå=~~å=ÇÉ=òìáÇççëíÉäáàâÉ=ê~åÇ=î~å=ÜÉí=
ÅÉåíêìã=î~å=mÉÉêK=eÉí=êÉÅêÉ~íáÉÖÉÄáÉÇ=ëäìáí=~~å=Äáà=ÇÉ=ÄÉÄçìïáåÖ=î~å=mÉÉê=ÅÉåíêìãK=
=
mä~ååáåÖëÅçåíÉñíW=sçäÖÉåë=ÜÉí=ÖÉïÉëíéä~å=kÉÉêéÉäíJ_êÉÉ=Eh_=OO=ã~~êí=NVTUF=áë=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=ëâáéáëíÉ=
ÖÉäÉÖÉå=áå=ÖÉÄáÉÇ=îççê=Ç~ÖêÉÅêÉ~íáÉ=Éå=ÇÉÉäë=áå=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâ=ï~~êÇÉîçä=ÖÉÄáÉÇ=Éå=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=
ìáíÄêÉáÇáåÖ=áå=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâ=ï~~êÇÉîçä=~Öê~êáëÅÜ=ÖÉÄáÉÇK=
påçï=s~ääÉó=áë=ççâ=ÖÉäÉÖÉå=ÄáååÉå=ÇÉ=éÉêáãÉíÉê=î~å=ÜÉí=ÄáàòçåÇÉê=éä~å=î~å=~~åäÉÖ=FpéçêíòçåÉ=aÉ=aÉìëí=Ó=
Ñ~ëÉ=NFI=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇ=Äáà=ãáåáëíÉêáÉÉä=ÄÉëäìáí=î~å=NMLMRLOMMT=
eÉí=éä~å=ÄÉîáåÇí=òáÅÜ=îçääÉÇáÖ=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖêÉåòÉå=î~å=ÜÉí=îçÖÉäêáÅÜíäáàåÖÉÄáÉÇ=F_çÅÜçäíI=eÉÅÜíÉäJbâëÉäI=
jÉÉìïÉåJdêìáíêçÇÉ=Éå=mÉÉêÒ=
=
ráí=ÜÉí=ÇçëëáÉê=Ääáàâí=Ç~í=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=påçï=s~ääÉó=ks=ÜççÑÇò~âÉäáàâ=îÉêÖìåÇ=áëK=
eÉí=ÇçëëáÉê=çãî~í=ÉÉå=ÄÉëäáëëáåÖ=î~å=NULMOLOMNR=î~å=ÇÉ=ÇáÉåëí=ÄÉîçÉÖÇ=îççê=ãáäáÉìÉÑÑÉÅíê~ééçêí~ÖÉ=
ï~~êìáí=Ääáàâí=Ç~í=îççê=ÜÉí=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=ÖÉÉå=éä~åJjbo=ãçÉí=ïçêÇÉå=çéÖÉã~~âíK==
=
^ÑïÉÖáåÖ=

eÉí=êìáãíÉäáàâ=ëíêìÅíììêéä~å=sä~~åÇÉêÉå=ëíÉäí=Ç~í=ÄÉëí~~åÇÉI=îÉêÖìåÇÉ=òçåÉîêÉÉãÇÉ=ÄÉÇêáàîÉåI=ÖÉäÉÖÉå=
ÄìáíÉå=ÇÉ=âÉêåÉåI=áå=éêáåÅáéÉ=âìååÉå=ìáíÄêÉáÇÉå=~äë=êÉâÉåáåÖ=ïçêÇí=ÖÉÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉ=Çê~~Öâê~ÅÜí=î~å=ÇÉ=
çãÖÉîáåÖK==

sçäÖÉåë=ÜÉí=éêçîáåÅá~~ä=êìáãíÉäáàâ=ëíêìÅíììêéä~åI=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇ=Çççê=_Éëäìáí=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=oÉÖÉêáåÖ=î~å=
OP=àìäá=OMNOI=áë=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇ=~äë=íçÉêáëíáëÅÜJêÉÅêÉ~íáÉÑ=âåççééìåí=íóéÉ=ff~K=eáÉêÇççê=òáàå=Éê=
ìáíÄêÉáÇáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îççêòáÉåK=

qçÉíëÉå=ïÉ=ÇÉ=~~åîê~~Ö=~~å=ÇÉ=ÜáÉêÄçîÉå=ÖÉã~~âíÉ=çåíïáââÉäáåÖëéÉêëéÉÅíáÉîÉå=Ç~å=âçãÉå=ïÉ=íçí=
îçäÖÉåÇÉ=î~ëíëíÉääáåÖÉåW=

• sÉêÖìååáåÖëíçÉëí~åÇW=ráí=ÜÉí=ÇçëëáÉê=Ääáàâí=Ç~í=ÇÉ=~~åîê~~Ö=ÜççÑÇò~âÉäáàâ=îÉêÖìåÇ=áëK=

• pÅÜ~~ä=Éå=Çóå~ãáÉâ=î~å=ÇÉ=ÄÉÇêáàÑë~ÅíáîáíÉáíÉåW=ÇÉ=ÄÉççÖÇÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=ò~ä=ÉÉå=áåîäçÉÇ=ÜÉÄÄÉå=
çé=ÇÉ=êìáãÉ=çãÖÉîáåÖ=ÖÉäÉí=çé=ÇÉ=ÖêçíÉ=ÜççÖíÉK=bÅÜíÉê=áë=ÇÉòÉ=ÜççÖíÉ=åçÇáÖ=îççê=ÇÉ=
ÉÅçåçãáëÅÜÉ=äÉÉÑÄ~~êÜÉáÇ=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=Éå=ÜáÉêãÉÉ=~~å=îÉêÄçåÇÉå=ÇÉ=~~åïÉòáÖÉ=
ïÉêâÖÉäÉÖÉåÜÉáÇK=

• fåíÉÖê~íáÉ=áå=ÇÉ=çãÖÉîáåÖW=ÇÉ=ÄÉççÖÇÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=áë=áå=çîÉêÉÉåëíÉããáåÖ=ãÉí=ÇÉ=ÖÉïÉåëíÉ=
êìáãíÉäáàâÉ=ëíêìÅíììê=î~å=ÜÉí=opmiK=aççê=ÉÉå=~êÅÜáíÉÅíììê=íÉ=îççêòáÉå=ÇáÉ=~äë=ÉÉå=Ä~âÉå=áå=ÇÉ=
çãÖÉîáåÖ=ïÉêâíI=ò~ä=ÇÉ=ÅçåëíêìÅíáÉ=ïÉêâÉå=~äë=ÉÉå=ÜÉêâÉååáåÖëéìåí=îççê=ÇÉ=êÉÖáçK=

=

_bp`efhhbka=dbabbiqb=

eÉí=ÄÉÇêáàÑ=påçï=s~ääÉó=ks=â~å=ïçêÇÉå=ÄÉëíÉåÇáÖÇ=çé=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=ÄÉÇêáàÑëëáíÉK==

aÉ=îççêäáÖÖÉåÇÉ=~~åîê~~Ö=íçí=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=ïçêÇí=îççêï~~êÇÉäáàâ=ÖìåëíáÖ=ÖÉ~ÇîáëÉÉêÇ=îççê=ÇÉ=âçêíÉ=
íÉêãáàåÄÉÜçÉÑíÉëK=aÉ=~~åÇ~ÅÜíëéìåíÉå=î~å=ÜççÑÇëíìâ=VKQ=F`çåÅäìëáÉÒ=ãçÉíÉå=Äáà=ÇÉ=îÉêÇÉêÉ=ìáíïÉêâáåÖ=
î~å=ÜÉí=orm=Éå=ÇÉ=ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ=~~åîê~~Ö=ëíêáâí=ïçêÇÉå=ãÉÉÖÉåçãÉåK=



 3

bê=ïçêÇÉå=ÖÉÉå=ÄÉÜçÉÑíÉë=çé=ä~åÖÉ=íÉêãáàå=îççêòáÉåK=

=

A2.  eÉí=ï~íÉê~ÇîáÉë=î~å=ÇÉ=ÇáÉåëí=t~íÉê=Éå=açãÉáåÉå=áë=îççêï~~êÇÉäáàâ=ÖìåëíáÖK= 

 
WATERADVIES I.V.M. DE WATERTOETS=
EÇÉÅêÉÉí=áåíÉÖê~~ä=ï~íÉêÄÉäÉáÇ=~êíáâÉä=UF=
=
N _ÉëÅÜêáàîáåÖ=î~å=ÜÉí=ï~íÉêëóëíÉÉã=

• eÉí=ÄÉíêÉÑí=ÉÉå=~ÅíáîáíÉáí=ÄáååÉå=ÜÉí=ëíêççãÖÉÄáÉÇ=î~å=ÉÉå=çåÄÉî~~êÄ~êÉ=ï~íÉêäççé=î~å=PÇÉ=
Å~íÉÖçêáÉX=mÉÉêÇÉêäççéI=åìããÉê=TRK=

• eÉí=éÉêÅÉÉä=áë=îçäÖÉåë=ÜÉí=ÖÉïÉëíéä~å=ÖÉäÉÖÉåI=ÇÉÉäë=áå=ÖÉÄáÉÇ=îççê=Ç~ÖêÉÅêÉ~íáÉ=Éå=ÇÉÉäë=áå=
ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâ=ï~~êÇÉîçä=~Öê~êáëÅÜ=ÖÉÄáÉÇK=aÉ=ÖÉïÉåëíÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=áë=ÖÉäÉÖÉå=áå=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâ=
ï~~êÇÉîçä=~Öê~êáëÅÜ=ÖÉÄáÉÇK=

• eÉí=éÉêÅÉÉä=áë=Ç~~êÉåÄçîÉå=ÖÉäÉÖÉå=áåW==
o ÜÉí=ÄÉââÉå=î~å=ÇÉ=j~~ë=
o ÜÉí=ÇÉÉäÄÉââÉå=î~å=ÇÉ=açããÉä=

==
O t~íÉêéä~ååÉå==
eÉí=ÇÉÉäÄÉââÉåÄÉÜÉÉêéä~å=î~å=ÇÉ=açããÉä=ÄÉî~í=ÜáÉêçîÉê=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=ÄÉé~äáåÖÉåW=~äÖÉãÉÉå=éêçàÉÅí=
OKNKNKN=_ÉÜçìÇ=Éå=ÜÉêëíÉä=ëéçåëïÉêâáåÖ=ÄçÇÉã=ãçÉí=ã~ñáã~~ä=å~ÖÉëíêÉÉÑÇ=ïçêÇÉåK=
=
P qçÉíëÉå=~~å=ÇÉ=ÇçÉäëíÉääáåÖÉå=ÇÉÅêÉÉí=áåíÉÖê~~ä=ï~íÉêÄÉÜÉÉê=Ó=~êíáâÉä=R=
aÉ=~ÇîáÉëîê~~Ö=Ü~åÇÉäí=çîÉê=ÇÉ=êáÅÜíäáàå=ÖÉïáàòáÖÇÉ=~ÑëíêçãáåÖëêÉÖáãÉK=
=
sççê=ÇÉ=êáÅÜíäáàåÉå=FÖÉïáàòáÖÇÉ=~ÑëíêççãÜçÉîÉÉäÜÉáÇÒ=áë=ÉÉå=éçëáíáÉîÉ=ìáíëéê~~â=ãçÖÉäáàâ=áåÇáÉå=íÉåãáåëíÉ=
îçäÇ~~å=ïçêÇí=~~å=ÇÉ=îáÖÉêÉåÇÉ=ÖÉïÉëíÉäáàâÉ=ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ=îÉêçêÇÉåáåÖ=áåò~âÉ=ÜÉãÉäï~íÉêéìííÉå=
Éå=áåÑáäíê~íáÉîççêòáÉåáåÖÉå=E=U=çâíçÄÉê=OMNPFK=
=
s~å~Ñ=ÉÉå=îÉêÜ~êÇÉ=çééÉêîä~âíÉ=î~å=ãÉÉê=Ç~å=N=MMM=ã²=ãçÉí=Çççê=ÇÉ=îÉêÖìååáåÖîÉêäÉåÉåÇÉ=áåëí~åíáÉ=
~ÇîáÉë=ïçêÇÉå=ÖÉîê~~ÖÇ=~~å=ÇÉ=ï~íÉêÄÉÜÉÉêÇÉê=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ãçÖÉäáàâÉ=ëÅÜ~ÇÉäáàâÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=çé=ÇÉ=
íçÉëí~åÇ=î~å=ÜÉí=çééÉêîä~âíÉï~íÉêK=få=ÜÉí=â~ÇÉê=Ç~~êî~å=ãçÉí=îçäÇ~~å=ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=
îççêï~~êÇÉåW==
=
eÉí=îçäìãÉ=î~å=ÇÉ=çéÉå=áåÑáäíê~íáÉîççêòáÉåáåÖ=ãçÉí=ãáåáã~~ä=ORM=ã³LÜ~=îÉêÜ~êÇÉ=çééÉêîä~âíÉ=ÄÉÇê~ÖÉå=
Eäçë=î~å=ÇÉ=~~åïÉòáÖÉ=ÜÉãÉäï~íÉêéìííÉåFI=ÇÉ=áåÑáäíê~íáÉçééÉêîä~âíÉ=ãçÉí=ãáåáã~~ä=Q=B=î~å=ÇÉ=îÉêÜ~êÇÉ=
çééÉêîä~âíÉ=ÄÉÇê~ÖÉåK=fåÇáÉå=ÉÉå=áåÑáäíê~íáÉéêçÉÑ=ïçêÇí=ìáíÖÉîçÉêÇ=â~å=ÇÉ=ÇáãÉåëáçåÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=
áåÑáäíê~íáÉîççêòáÉåáåÖ=~~åÖÉé~ëí=ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=áåÑáäíê~íáÉçééÉêîä~âíÉ=Éå=ÇÉ=áåÑáäíê~íáÉÅ~é~ÅáíÉáí=EêÉâÉåáåÖ=
ÜçìÇÉåÇ=ãÉí=ÉÉå=íÉêìÖâÉÉêéÉêáçÇÉ=î~å=OM=à~~êFK=oáÅÜíï~~êÇÉå=áå=Ç~í=îÉêÄ~åÇ=òáàå=íÉêìÖ=íÉ=îáåÇÉå=áå=
çåÇÉêëí~~åÇÉ=í~ÄÉäK=aÉ=áåÑáäíê~íáÉÖê~ÅÜíLÄÉââÉå=ãçÉí=ãáåáã~~ä=PM=Åã=ÇÉââáåÖ=ÄÉÜçìÇÉå=ÄçîÉå=ÇÉ=
ÜççÖëíÉ=ÖêçåÇï~íÉêëí~åÇ=E~~å=íÉ=íçåÉåFI=Éå=ãçÉí=îä~â=çÑ=áå=íÉÖÉåÜÉääáåÖ=ïçêÇÉå=~~åÖÉäÉÖÇK=_çÇÉã=Éå=
ï~åÇÉå=ãçÉíÉå=áå=ï~íÉêÇççêä~íÉåÇÉ=ã~íÉêá~äÉå=ïçêÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=Éå=áåÖÉò~~áÇ=ãÉí=Öê~ëK=
=
=

áåÑáäíê~íáÉÅ~éK= jáåáã~äÉ=ÇáãÉåëáçåÉêáåÖëîççêï~~êÇÉå= çÑ=

OMJRM= ããLÜ=
EÑáàå=ò~åÇF=

QMM=ã³LÜ~=îÉêÜ~êÇÉ=çééÉêîä~âíÉ= EîKçKFI= áåÑKçééK=î~å=ãáåK=QB=
îÇ=îKçK=

ORM=ã³LÜ~= îç= Éå= OMB=
áåÑKçéé=

RMJNMM= PRM=ã³LÜ~=îç=Éå=Q=B=áåÑKçééK=
ORM=ã³LÜ~= îç= Éå= NMB=
áåÑKçéé=

[NMM= ORM=ã³LÜ~=îç=Éå=Q=B=áåÑKçééK= ==

=
fåÑáäíê~íáÉîççêòáÉåáåÖW=

=
=
=
=
=
=
=
=
=
=

=
áåÑáäíê~íáÉ==

åççÇçîÉêäççé==

ï~íÉêÇççêä~íÉåÇÉ=
ã~íÉêá~äÉå=

áåäççé=
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CONCLUSIES ONDERZOEK WATERBEHEERDER  

=
N t~íÉê~ÇîáÉë=áKîKãK=ÇÉ=ï~íÉêíçÉíë==
ráí=ÇÉ=íçÉé~ëëáåÖ=î~å=ÇÉ=å~ÇÉêÉ=êÉÖÉäë=îççê=ÇÉ=íçÉé~ëëáåÖ=î~å=ÇÉ=ï~íÉêíçÉíë=Äáà=ÄÉëäìáí=î~å=OM=àìäá=OMMSI=
ÖÉïáàòáÖÇ=çé=NQ=çâíçÄÉê=OMNNI=áë=ÖÉÄäÉâÉå=Ç~í=ÉÉå=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=îççê=ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ÇÉ=ëâáJ=Éå=
ëåçïÄç~êÇéáëíÉ=ÖÉäÉÖÉå=áå=ÇÉ=êÉÅêÉ~íáÉòçåÉ=Éå=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâ=ï~~êÇÉîçä=~Öê~êáëÅÜ=ÖÉÄáÉÇ=ÉÉå=
îÉê~åÇÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=íçÉëí~åÇ=î~å=ï~íÉêëóëíÉãÉå=EçÑ=ÄÉëí~åÇÇÉäÉå=Éêî~åF=íçí=ÖÉîçäÖ=ÜÉÉÑíK==

aÉòÉ=ëÅÜ~ÇÉäáàâÉ=îÉê~åÇÉêáåÖ=â~å=ÉîÉåïÉä=ïçêÇÉå=îÉêãÉÇÉåLÄÉéÉêâí=áåÇáÉå=ãÉí=îçäÖÉåÇÉ=îççêï~~êÇÉEåF=
êÉâÉåáåÖ=ïçêÇí=ÖÉÜçìÇÉåW=

• eÉí=éêçàÉÅí=ãçÉí=íÉåãáåëíÉ=îçäÇçÉå=~~å=ÇÉ=ÄÉé~äáåÖÉå=î~å=ÇÉ=ÜÉãÉäï~íÉêîÉêçêÇÉåáåÖX=

• eÉí=îçäìãÉ=î~å=ÇÉ=çéÉå=áåÑáäíê~íáÉîççêòáÉåáåÖ=î~å=ÇÉ=~~åÖÉëäçíÉå=îÉêÜ~êÇÉ=çééÉêîä~âíÉë=ãçÉí=
ORM=ã³=éÉê=Ü~=îÉêÜ~êÇÉ=çééÉêîä~âíÉ=ÄÉÇê~ÖÉåK=

• aÉ=ÄçîÉåëí~~åÇÉ=îççêï~~êÇÉå=Äáà=ÜÉí=ï~íÉê~ÇîáÉëK=
=

A3=aÉ=ÇáÉåëí=so=îê~~Öí=ÖÉÉå=êìáãíÉäáàâ=îÉáäáÖÜÉáÇëê~ééçêí=áå=ÜÉí=â~ÇÉê=î~å=Çáí=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëíK=

lã=ÉÉå=áåëÅÜ~ííáåÖ=íÉ=ã~âÉå=î~å=ÜÉí=~ëéÉÅí=ÉñíÉêåÉ=îÉáäáÖÜÉáÇI=ÇáÉåí=ÜÉí=îççêäáÖÖÉåÇ=orm=~ÑÖÉíçÉíëí=íÉ=
ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÅêáíÉêá~=ÇáÉ=ïÉêÇÉå=çéÖÉåçãÉå=çåÇÉê=ÇÉ=îçêã=î~å=ÉÉå=ÄÉëäáëëáåÖëÇá~Öê~ã=áå=
Äáàä~ÖÉ=Äáà=ÜÉí=ÄÉëäìáí=î~å=ÇÉ=sä~~ãëÉ=oÉÖÉêáåÖ=î~å=OSLMNLOMMT=ÜçìÇÉåÇÉ=å~ÇÉêÉ=êÉÖÉäë=áåò~âÉ=ÇÉ=
êìáãíÉäáàâÉ=îÉáäáÖÜÉáÇëê~ééçêí~ÖÉK=

• ráí=ÇÉ=Äáà=ÇÉ=ÇáÉåëí=so=ÄÉâÉåÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=Éå=ìáí=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=îÉêëíêÉâí=áå=ÜÉí=ÇçëëáÉê=Ääáàâí=Ç~í=
Çáí=ÄÉÇêáàÑ=ÖÉÉå=pÉîÉëçJáåêáÅÜíáåÖ=áëI=òç~äë=ÄÉÇçÉäÇ=áå=~êíK=P¬N=î~å=ÜÉí=p~ãÉåïÉêâáåÖë~ââççêÇK==

• ráí=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÜÉí=~~åîê~~ÖÇçëëáÉê=â~å=~ÑÖÉäÉáÇ=ïçêÇÉå=Ç~í=påçï=s~ääÉó=ãçÖÉäáàâ=ÉÉå=
~~åÇ~ÅÜíëÖÉÄáÉÇ=áëI=å~ãÉäáàâ=ÉÉå=Çççê=ÜÉí=éìÄäáÉâ=ÄÉòçÅÜí=ÖÉÄçìïI=ï~~êÄáà=ÇÉ=ÖÉãáÇÇÉäÇÉ=
~~åïÉòáÖÜÉáÇ=OMM=éÉêëçåÉå=éÉê=Ç~Ö=çÑ=ãÉÉê=â~å=òáàå=EÜÉí=ÇçëëáÉê=ëéêÉÉâí=çîÉê=NOMKMMM=
íáÅâÉíëLà~~ê=îççê=ÉÉå=áåêáÅÜíáåÖ=ÇáÉ=ÜÉí=à~~ê=êçåÇ=ÖÉçéÉåÇ=áëFK=

• sçäÖÉåë=ÇÉ=ÖÉÖÉîÉåë=î~å=ÇÉ=ÇáÉåëí=so=ÄÉîáåÇí=Éê=òáÅÜ=ÉÅÜíÉê=ÖÉÉå=pÉîÉëçJáåêáÅÜíáåÖ=ÄáååÉå=ÉÉå=
~Ñëí~åÇ=î~å=O=âã=î~å=Çáí=~~åÇ~ÅÜíëÖÉÄáÉÇK=

=
A4=eÉí=îÉêòçÉâ=çã=~ÇîáÉë=áë=áåíÉêå=îÉêëéêÉáÇ=Äáà=îÉêëÅÜáääÉåÇÉ=~ÑÇÉäáåÖÉå=î~å=ikbW=

• ^ÇîáÉë=ÇáÉåëí=i~åÇ=Éå=_çÇÉãÄÉëÅÜÉêãáåÖ=î~å=ÇÉ=~ÑÇK=i~åÇ=Éå=_çÇÉãÄÉëÅÜÉêãáåÖI=
låÇÉêÖêçåÇ=Éå=k~íììêäáàâÉ=oáàâÇçããÉåW=dÉòáÉå=ÇÉ=äáÖÖáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~åÖÉÄáÉÇ=òáàå=Éê=ÖÉÉå=
çéãÉêâáåÖÉå=ãKÄKíK=ÇÉ=~ëéÉÅíÉå=ÄçÇÉãÄÉëÅÜÉêãáåÖI=çåÇÉêÖêçåÇ=Éå=å~íììêäáàâÉ=êáàâÇçããÉåK=

• aÉ=ÇáÉåëí=jáäáÉìÉÑÑÉÅíê~ééçêí~ÖÉÄÉÜÉÉê=EÇáÉåëí=jboF=ÜÉÉÑí=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=çéãÉêâáåÖÉåW=
o fåÇáÉå=ÜÉí=îÉêéäáÅÜíÉ=çåÇÉêòçÉâ=íçí=ãáäáÉìÉÑÑÉÅíê~ééçêí~ÖÉ=î~å=ÜÉí=îççêçåíïÉêé=orm=

åçÖ=åáÉí=áë=çéÖÉëí~êíL~ÑÖÉêçåÇI=ïáääÉå=òÉ=Éêçé=ïáàòÉå=Ç~í=ÇÉ=ÇáÉåëí=jbo=ìáíÉêäáàâ=Äáà=ÇÉ=
îççêäçéáÖÉ=î~ëíëíÉääáåÖ=î~å=ÜÉí=éä~å=ÉÉå=ÄÉëäáëëáåÖ=ÖÉåçãÉå=ãçÉí=ÜÉÄÄÉå=çîÉê=ÇÉ=éä~åJ
jboJéäáÅÜí=î~å=ÜÉí=ormK=fåÇáÉå=ÉÉå=éä~åJjbo=EçÑ=çåíÜÉÑÑáåÖ=éä~åJjboF=î~å=íçÉé~ëëáåÖ=
áë=ïáääÉå=ïÉ=ì=Éêçé=ïáàòÉå=Ç~í=ÇÉ=ÇáÉåëí=jbo=ìáíÉêäáàâ=Äáà=ÇÉ=îççêäçéáÖÉ=î~ëíëíÉääáåÖ=î~å=
ÜÉí=éä~å=ÉÉå=ÖçÉÇâÉìêáåÖ=ãçÉí=ÖÉÖÉîÉå=ÜÉÄÄÉå=çîÉê=ÇÉ=éä~åJjbo=EçÑ=çåíÜÉÑÑáåÖFK=

o aÉ=ãáäáÉìã~~íêÉÖÉäÉå=EòçïÉä=éä~åÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇÉ=ã~~íêÉÖÉäÉå=~äë=ãáäÇÉêÉåÇÉ=
ã~~íêÉÖÉäÉåF=ÇáÉ=òáàå=çéÖÉåçãÉå=áå=ÇÉ=ãáäáÉìÄÉççêÇÉäáåÖ=ÇáÉåÉåI=áå=òçîÉêêÉ=Çáí=åçÖ=åáÉí=
òç=áëI=ã~ñáã~~ä=çéÖÉåçãÉå=ïçêÇÉå=áå=ÜÉí=éä~å=Éå=ãáåáã~~ä=îÉêëÅÜçîÉå=å~~ê=ÜÉí=
éêçàÉÅíåáîÉ~ì=çÑ=ÜÉí=Ñä~åâÉêÉåÇ=ÄÉäÉáÇK=bîÉåíìÉäÉ=~ÑïáàâáåÖÉå=Éêî~å=ÇáÉåÉå=~ÑÇçÉåÇÉ=
ÖÉãçíáîÉÉêÇ=íÉ=ïçêÇÉåK==

o ^äë=ÜÉí=éä~å=ïáàòáÖí=åK~KîK=ÇÉ=éäÉå~áêÉ=îÉêÖ~ÇÉêáåÖI=ÜÉí=çéÉåÄ~~ê=çåÇÉêòçÉâ=çÑ=~åÇÉêÉ=
êÉÇÉåÉåI=ãçÉí=Éê=çé=íçÉÖÉòáÉå=ïçêÇÉå=Ç~í=ïáàòáÖáåÖÉå=îçäÇçÉåÇÉ=ÖÉî~í=òáàå=Çççê=ÇÉ=
ãáäáÉìÄÉççêÇÉäáåÖëéêçÅÉÇìêÉK=fåÇáÉå=ÜÉí=~~åÖÉé~ëíÉ=éä~å=åáÉí=EãÉÉêF=îçäÇçÉåÇÉ=ÖÉî~í=
ïçêÇí=Çççê=ÇÉ=ãáäáÉìÄÉççêÇÉäáåÖI=Ç~å=ãçÉí=Çáí=~~åÖÉé~ëí=ïçêÇÉåI=Éå=ãçÉíÉå=ÇÉ=
êÉäÉî~åíÉ=~ÇîáÉëáåëí~åíáÉë=ãKÄKíK=ÇÉ=~~åé~ëëáåÖ=çã=~ÇîáÉë=ÖÉîê~~ÖÇ=ïçêÇÉå=Éå=ÇÉ=
ÇáÉåëí=jbo=çã=ÉÉå=åáÉìïÉ=ÄÉëäáëëáåÖ=~~å=ÇÉ=Ü~åÇ=î~å=ÜÉí=~~åÖÉé~ëíÉ=ÇçëëáÉê=ãÉí=ÇÉ=
ÉîÉåíìÉäÉ=ÄáàâçãÉåÇÉ=~ÇîáÉòÉå=Éå=ÇÉ=îÉêïÉêâáåÖ=Éêî~åK=sççê=ÉÉå=ÖÉãÉÉåíÉäáàâ=orm=
ãçÉí=Ç~~êÄáà=ãáåëíÉåë=ÇÉ=éêçîáåÅáÉ=~~åÖÉëÅÜêÉîÉå=ïçêÇÉåK=sççê=ÉÉå=éêçîáåÅá~~ä=orm=
ãçÉíÉå=ãáåëíÉåë=ÇÉ=ÄÉíêçââÉå=ÖÉãÉÉåíÉå=~~åÖÉëÅÜêÉîÉå=ïçêÇÉåK=sççê=ÉÉå=
ÖÉïÉëíÉäáàâ=orm=ãçÉíÉå=ãáåëíÉåë=ÇÉ=ÄÉíêçââÉå=ÖÉãÉÉåíÉå=Éå=éêçîáåÅáÉEëF=
~~åÖÉëÅÜêÉîÉå=íÉ=ïçêÇÉåK=

eÉí=~ÇîáÉë=î~å=ÇÉ=ÇáÉåëí=jbo=áë=ÖìåëíáÖI=áåÇáÉå=Éê=ïçêÇí=íÉÖÉãçÉí=ÖÉâçãÉå=~~å=ÇÉ=
ÄçîÉåîÉêãÉäÇÉ=çéãÉêâáåÖÉåK==

eÉí=ÇÉé~êíÉãÉåí=ikb=ÄÉîÉÉäí=ëíÉêâ=~~å=çã=ÉäÉãÉåíÉå=ÇáÉ=éçëáíáÉÑ=òáàå=îççê=ÜÉí=äÉÉÑãáäáÉì=Éå=Ü~~ê=
çãÖÉîáåÖëâï~äáíÉáí=îÉêçêÇÉåÉåÇ=çé=íÉ=åÉãÉå=áå=ÜÉí=éä~åK=qÉê=áåëéáê~íáÉ=ÖÉîÉå=òÉ=ÉÉå=äáåâ=ãÉÉ=å~~ê=ÉÉå=
ïÉÄëáíÉK==
=
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A5=qçÉêáëãÉ=iáãÄìêÖ=â~å=ÇÉ=~~åîê~~Ö=éçëáíáÉÑ=~ÇîáëÉêÉåK=aÉ=ëâáJ=Éå=ëåçïÄç~êÇéáëíÉ=áë=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=

íçÉêáëíáëÅÜJêÉÅêÉ~íáÉîÉ=~ííê~ÅíáÉ=îççê=iáãÄìêÖK=bÉå=îÉêäÉåÖáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=ëâáéáëíÉ=áë=ÉÅçåçãáëÅÜ=
åççÇò~âÉäáàâ=çã=ÜÉí=îççêíÄÉëí~~å=î~å=ÇÉ=éáëíÉ=íÉ=Ö~ê~åÇÉêÉåK=aççê=ÇÉòÉ=îÉêäÉåÖáåÖ=ëíáàÖí=ÜÉí=
ÄÉòçÉâÉêëéçíÉåíáÉÉä=Éå=â~å=ÇÉ=éáëíÉ=îçäÇçÉå=~~å=ÇÉ=åçêãÉå=çã=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=íÉ=ïçêÇÉå=áå=ÜÉí=
áåíÉêå~íáçå~~ä=ÅáêÅìáí=î~å=ïÉÇëíêáàÇÉå=Éå=íê~áåáåÖÉåK=aáí=áë=åçÇáÖ=çã=ÉÉå=ÅçåÅìêêÉåíáÉÉä=~~åÄçÇ=íÉ=ÜÉÄÄÉå=
çé=ÇÉ=ã~êâíK=s~åìáí=Ç~í=çéòáÅÜí=â~å=ÜÉí=áåáíá~íáÉÑ=íçí=îÉêäÉåÖáåÖ=î~åìáí=íçÉêáëíáëÅÜÉ=çîÉêïÉÖáåÖÉå=
çåÇÉêëíÉìåÇ=ïçêÇÉåK=eÉí=Çê~~Öí=Äáà=íçí=ÇÉ=îÉêëíÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=íçÉêáëíáëÅÜJêÉÅêÉ~íáÉîÉ=~ííê~ÅíáîáíÉáí=Éå=
éçëáíáçåÉêáåÖ=î~å=iáãÄìêÖK==
wÉ=ãÉêâÉå=çé=Ç~í=ÇÉ=ÖêçåÇÉå=ï~~êçé=ÇÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=òçì=ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇ=ïçêÇÉå=î~åÇ~~Ö=êÉÉÇë=Ó=îá~=_m^=
ëéçêíòçåÉ=aÉ=aÉìëí=Ó=ÄÉëíÉãÇ=òáàå=~äë=ÚòçåÉ=îççê=êÉÅêÉ~íáÉÛK=bÅÜíÉê=áë=ÉÉå=~~åé~ëëáåÖ=î~å=ÇÉ=
ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ=îççêëÅÜêáÑíÉå=åçÇáÖ=çã=ÇÉ=îÉêäÉåÖáåÖ=íÉ=âìååÉå=Ñ~ÅáäáíÉêÉåK=aáí=äáàâí=Üìå=ÉÉêÇÉê=ÉÉå=
âäÉáåÉ=ïáàòáÖáåÖI=ÇáÉ=Çççê=ÇÉ=ÜÉêòáÉåáåÖ=î~å=ÜÉí=opmi=òÉâÉê=íÉ=îÉê~åíïççêÇÉå=áëK=eáÉêáå=ïÉêÇ=påçï=s~ääÉó=
ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇ=~äë=íçÉêáëíáëÅÜJêÉÅêÉ~íáÉÑ=âåççééìåí=íóéÉ=ff~K=aÉ=~~åîê~~Ö=î~å=ÉÉå=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=îççê=
ÇÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=áë=ãK~KïK=ÉÉå=êÉÅÜíëíêÉÉâëÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=êÉÉÇë=ÉÉêÇÉê=ÖÉã~~âíÉ=ÄÉäÉáÇëâÉìòÉ=çé=
éêçîáåÅá~~ä=åáîÉ~ìK==
dÉòáÉå=ÇÉ=çãî~åÖ=î~å=ÇÉ=ëâáéáëíÉ=Éå=ÇÉ=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=áãé~Åí=Éêî~åI=áë=ÉÉå=ççêÇÉÉäâìåÇáÖÉ=ìáíïÉêâáåÖ=
î~å=~êÅÜáíÉÅíììê=ïÉä=ÄÉä~åÖêáàâI=òÉâÉê=îççê=áåé~ëëáåÖ=áå=ÇÉ=ÇáêÉÅíÉ=çãÖÉîáåÖK=wÉ=ëíÉääÉå=î~ëí=Ç~í=Çáí=áå=ÜÉí=
ÇçëëáÉê=ççâ=~~å=ÄçÇ=âçãíK=aÉ=ëÅÜ~ÇìïëíìÇáÉ=ÅçåÅäìÇÉÉêí=ÖÉÉå=çå~~åî~~êÇÄ~êÉ=éêçÄäÉãÉå=Éå=ÜÉí=
çåíïÉêé=áë=ëíÉêâ=ÖÉêáÅÜí=çé=ã~íÉêá~äáë~íáÉ=E`ÑK=îççêâÉìêëçåíïÉêé=ìáí=ïÉÇëíêáàÇ=î~å=iÉåëø^ëëFK=
=

A6=eÉí=^ÖÉåíëÅÜ~é=tÉÖÉå=Éå=sÉêâÉÉê=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=çéãÉêâáåÖÉå=Äáà=ÜÉí=îççêÖÉäÉÖÇ=ÇçÅìãÉåíK=aÉ=

~~åîê~~Ö=ÖêÉåëí=åáÉí=êÉÅÜíëíêÉÉâë=~~å=ÉÉå=ÖÉïÉëíïÉÖK=aÉ=çåíëäìáíáåÖ=ÖÉÄÉìêí=áå=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=íçÉëí~åÇ=
êÉÉÇë=çéíáã~~ä=Éå=â~å=ÇÉ=ëíáàÖáåÖ=î~å=ÜÉí=~~åí~ä=îÉêîçÉêëÄÉïÉÖáåÖÉå=çé=îçäÇçÉåÇÉ=ïáàòÉ=çéî~åÖÉåK=lçâ=
ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=é~êâÉÉêéä~~íëÉå=âìååÉå=ÄÉ~åíïççêÇÉå=~~å=ÇÉ=ëíáàÖáåÖ=î~å=ÜÉí=~~åí~ä=ÄÉòçÉâÉêëK==
=
A7=qçÉêáëãÉ=sä~~åÇÉêÉå=ÖÉÉÑí=ÉÉå=éçëáíáÉÑ=~ÇîáÉë=çãïáääÉ=î~å=çåÇÉêëí~~åÇ=ÖÉÖÉîÉåK==

aÉòÉ=ëâáJ=Éå=ëåçïÄç~êÇéáëíÉ=áë=ÉÉå=ÄÉä~åÖêáàâÉ=íçÉêáëíáëÅÜJêÉÅêÉ~íáÉîÉ=~ííê~ÅíáÉ=îççê=iáãÄìêÖK=aççê=ÇÉ=
îÉêäÉåÖáåÖ=î~å=ÇÉ=ëâáéáëíÉ=â~å=ÇÉòÉ=ïçêÇÉå=áåÖÉëÅÜ~âÉäÇ=áå=ÜÉí=áåíÉêå~íáçå~~ä=ÅáêÅìáí=î~å=ïÉÇëíêáàÇÉå=Éå=
íê~áåáåÖK=eáÉêÇççê=ëíáàÖí=ÜÉí=ÄÉòçÉâÉêëéçíÉåíáÉÉäK=s~åìáí=íçÉêáëíáëÅÜJêÉÅêÉ~íáÉÑ=ççÖéìåí=çåÇÉêëíÉìåÉå=ïáà=
ÇÉòÉ=îê~~ÖK=aáí=ò~ä=ÄáàÇê~ÖÉå=íçí=ÇÉ=îÉêëíÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=íçÉêáëíáëÅÜJêÉÅêÉ~íáÉîÉ=~ííê~ÅíáîáíÉáí=Éå=éçëáíáçåÉêáåÖ=
î~å=iáãÄìêÖK==
aÉ=ÖêçåÇÉå=ï~~êçé=ÇÉòÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=òçì=ÖÉêÉ~äáëÉÉêÇ=ïçêÇÉåI=òáàå=î~åÇ~~Ö=êÉÉÇë=éä~åçäçÖáëÅÜ=ÄÉëíÉãÇ=
~äë=FòçåÉ=îççê=êÉÅêÉ~íáÉÒ=Eîá~=ÜÉí=_m^=ëéçêíòçåÉ=aÉ=aÉìëíFK=bê=áë=ÉåâÉä=ÉÉå=~~åé~ëëáåÖ=î~å=ÇÉ=
îççêëÅÜêáÑíÉå=åççÇò~âÉäáàâ=çã=ÇÉòÉ=îÉêäÉåÖáåÖ=ãçÖÉäáàâ=íÉ=ã~âÉåK=eÉí=Ö~~í=ÄáàÖÉîçäÖ=çã=ÉÉå=âäÉáåÉ=
ïáàòáÖáåÖ=ÇáÉ=òÉâÉê=íÉ=îÉê~åíïççêÇÉå=áëK=a~~êÉåÄçîÉå=áë=påçï=s~ääÉó=áå=ÜÉí=éêçîáåÅá~äÉ=ëíêìÅíììêéä~å=
ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇ=~äë=ÉÉå=íçÉêáëíáëÅÜJêÉÅêÉ~íáÉÑ=âåççééìåí=íóéÉ=ff~K==
dÉòáÉå=ÇÉ=çãî~åÖ=î~å=ÇÉ=ëâáéáëíÉ=Éå=ÇÉ=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=áãé~Åí=Éêî~åI=áë=ÉÉå=áåé~ëëáåÖ=áå=ÇÉ=ÇáêÉÅíÉ=
çãÖÉîáåÖ=ïÉä=ÄÉä~åÖêáàâK=eáÉê=ïçêÇí=áå=ÜÉí=îççêäáÖÖÉåÇÉ=ÇçëëáÉê=Ç~å=ççâ=îçäÇçÉåÇÉ=~~åÇ~ÅÜí=~~å=
ÄÉëíÉÉÇK==
=
A8=eÉí=ÅçääÉÖÉ=î~å=ÄìêÖÉãÉÉëíÉê=Éå=ëÅÜÉéÉåÉå=î~å=ÇÉ=ëí~Ç=mÉÉê=âÉìêÇÉ=ÜÉí=îçäÖÉåÇÉ=~ÇîáÉë=ÖçÉÇ=çîÉê=

ÇÉ=^~åîê~~Ö=mä~åçäçÖáëÅÜ=^ííÉëí=DráíÄêÉáÇáåÖ=áåÇççê=ëâáJ=Éå=ëåçïÄç~êÇéáëíÉ=påçï=s~ääÉóDW=

• fåò~âÉ=ÇÉ=äìë=îççê=ÜÉí=âÉêÉå=î~å=ÇÉ=ÜìäéÇáÉåëíÉå=ÇáÉåí=Éê=êÉâÉåáåÖ=ÖÉÜçìÇÉå=íÉ=ïçêÇÉå=ãÉí=ÇÉ=
ïÉêâáåÖ=î~å=ÇÉ=_ju=`äìÄ=Éå=ÜÉí=éêÉJ~ÇîáÉë=î~å=ÇÉ=Äê~åÇïÉÉêK=få=Ç~í=â~ÇÉê=ïçêÇí=Éê=
îççêÖÉëíÉäÇ=ÇÉ=äìë=íÉ=ëÅÜê~ééÉå=Éå=ÜÉí=îÉêäÉåÖÇÉ=î~å=ÇÉ=_çëÄÉÉãÇëíê~~í=Éå=ÇÉ=aÉìëíÉêëíê~~í=
íÉ=ÖÉÄêìáâÉå=îççê=ÇÉ=ÜìäéÇáÉåëíÉå=~äë=ï~ó=áå=Éå=ï~ó=çìí=EòáÉ=éä~å=áå=Äáàä~ÖÉFK=aÉ=éáëíÉ=ÇáÉåí=Ç~å=
ïÉä=ÄÉêÉáâÄ~~ê=íÉ=òáàå=îççê=ÇÉ=Äê~åÇïÉÉê=EãçãÉåíÉÉä=ÉÉå=éççêí=~ÑÖÉëäçíÉå=Çççê=_juF=Éå=ÜÉí=
îççêÖÉÄáÉÇ=î~å=ÇÉ=éáëíÉ=ãçÉí=ÉÉå=îçäÇçÉåÇÉ=ëí~ÄáÉäÉ=çåÇÉêÖêçåÇ=ÜÉÄÄÉåK=

• aççê=ÜÉí=ëÅÜê~ééÉå=î~å=ÇÉ=äìë=â~å=ççâ=ÜÉí=í~äìÇ=î~å=ÜÉí=_ju=é~êÅçìêë=ÄäáàîÉå=äáÖÖÉå=Éå=ïçêÇÉå=
òáà=åáÉí=ÖÉÜáåÇÉêÇ=áå=Üìå=ïÉêâáåÖK=

• aÉ=Éñ~ÅíÉ=áåéä~åíáåÖ=î~å=ÇÉ=åáÉìïÉ=éçÉä=ÇáÉåí=å~ÇÉê=çåÇÉêòçÅÜí=íÉ=ïçêÇÉåK=aÉ=_ju=`äìÄ=
ÖÉÄêìáâí=ÜÉí=ëíìâ=ÖêçåÇ=íÉå=òìáÇÉå=î~å=ÜÉí=é~êÅçìêë=íáàÇÉåë=ïÉÇëíêáàÇÉåK=bÉå=îÉêëíçêáåÖ=î~å=ÇÉ=
éçÉä=ÇáÉåí=îççêâçãÉå=íÉ=ïçêÇÉåK=

• k~=ÇÉòÉ=îÉêäÉåÖáåÖ=ÇáÉåí=Éê=ÇÉÑáåáíáÉÑ=~ÑÖÉòáÉå=íÉ=ïçêÇÉå=î~å=åçÖ=ÉåáÖÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=áå=ÇÉ=ÜççÖíÉK=

• ^~åÖÉòáÉå=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=Öê~ÅÜíÉå=åì=êÉÉÇë=êÉÖÉäã~íáÖ=îÉêò~ÇáÖÇ=òáàåI=ÇáÉåí=Éê=òÉâÉê=îçäÇçÉåÇÉ=
ÄÉòáåâáåÖëÅ~é~ÅáíÉáí=îççê=ÜÉí=ÜÉãÉäï~íÉê=~ÑâçãëíáÖ=î~å=ÜÉí=Ç~â=î~å=ÇÉ=ëâáéáëíÉ=îççêòáÉå=íÉ=
ïçêÇÉåK=_çîÉåÇáÉå=ÇáÉåí=Éê=îçäÇçÉåÇÉ=~~åÇ~ÅÜí=ÖÉëÅÜçåâÉå=~~å=ÜÉí=éÉêáçÇáÉâ=çåÇÉêÜçìÇ=î~å=
ÇÉ=Öê~ÅÜíÉåK=

• bê=ã~Ö=ÖÉÉå=íÉêê~ëÑìåÅíáÉ=ãçÖÉäáàâ=òáàå=çé=ÜÉí=ÄçîÉåëíÉ=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ëâáéáëíÉ=íÉê=ÜççÖíÉ=î~å=ÇÉ=
îäìÅÜíïÉÖ=Éå=áåâáàâ=áå=ÇÉ=íìáåÉå=î~å=ÇÉ=çãïçåÉåÇÉå=ãçÉí=çåãçÖÉäáàâ=ÖÉã~~âí=ïçêÇÉåK=

• lçâ=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=éáëíÉ=ãçÉí=~~åÖÉé~âí=ïçêÇÉå=òçÇ~í=ÇÉ=éáëíÉ=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâ=ÖÉ≥åíÉÖêÉÉêÇ=áë=
Éå=ÇÉ=ÉëíÜÉíáëÅÜÉ=îçêãÖÉîáåÖ=~äë=ÇìëÇ~åáÖ=áë=Ç~í=ÜÉí=íçí~äÉ=éáëíÉåÅçãéäÉñ=~äë=¨¨å=ÖÉÜÉÉä=
Éêî~êÉå=ïçêÇíK=

• aÉ=~~åéä~åíáåÖÉå=ÇáÉåÉå=ÖÉäáàâíáàÇáÖ=ãÉí=ÇÉ=îÉêäÉåÖáåÖ=î~å=ÇÉ=éáëíÉ=ìáíÖÉîçÉêÇ=íÉ=ïçêÇÉåK=
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=

A9 eÉí=aáêÉÅíçê~~íJÖÉåÉê~~ä=iìÅÜíî~~êíI=áå=~ââççêÇ=ãÉí=aÉÑÉåëáÉ=Éå=_ÉäÖçÅçåíêçäI=ÇÉÉäí=ãÉÉ=ÖÉÉå=

ÄÉòï~~ê=íÉ=ÜÉÄÄÉå=íÉÖÉå=ÜÉí=éêçàÉÅíI=çé=îççêï~~êÇÉ=Ç~í=ÇÉ=çéÖÉÖÉîÉå=ÄçìïÜççÖíÉëI=îÉêãÉäÇ=çé=
îççêÖÉäÉÖÇÉ=éä~ååÉåI=åáÉí=ïçêÇÉå=çîÉêëÅÜêÉÇÉåK==
eÉí=éêçàÉÅí=áë=ÖÉäÉÖÉå=ÄáååÉå=ÉÉå=ãáäáí~áêÉ=òçåÉ=Å~íÉÖçêáÉ=^K=bê=ÇáÉåí=êÉâÉåáåÖ=ÖÉÜçìÇÉå=íÉ=ïçêÇÉå=ãÉí=
ÇÉ=îäáÉÖîÉáäáÖÜÉáÇ=çé=Éå=êçåÇ=ÇÉ=îäáÉÖÄ~ëáë=î~å=häÉáåÉ=_êçÖÉäK==
=
aÉ=ã~ñáãìã=íçÉÖÉä~íÉå=ÜççÖíÉ=îççê=Çáí=éêçàÉÅíI=ÖÉÄ~ëÉÉêÇ=çé=ÇÉ=~~å=ÇÉ=íÉêêÉáå=îÉêÄçåÇÉå=
ÜáåÇÉêåáëëÉåÄÉéÉêâÉåÇÉ=îä~ââÉåI=ÄÉÇê~~Öí=åçêã~~ä=QRã=^di=EÄçîÉå=ÜÉí=ÖêçåÇåáîÉ~ìFK=oÉâÉåáåÖ=
ÜçìÇÉåÇ=ãÉí=ÇÉ=å~ÄáàÜÉáÇ=î~å=ÉÉå=ÜççÖëé~ååáåÖëã~ëí=ÇáÅÜíÄáà=dêçíÉJ_êçÖÉä=Éå=ÜÉí=éä~~íëÉäáàâ=êÉäáØÑ=
ïçêÇí=ÉÉå=ã~ñáã~äÉ=ÜççÖíÉ=íçÉÖÉëí~~å=î~å=SPã=^di=EÄçîÉå=ÜÉí=ÖêçåÇåáîÉ~ìFK=dÉÉå=ÉåâÉä=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=
ëíêìÅíììê=ã~Ö=ÇÉòÉ=ã~ñáã~äÉ=ÜççÖíÉ=çîÉêëÅÜêáàÇÉåK=
aÉÑÉåëáÉ=îê~~Öí=çã=ÉÉå=Ç~ÖJ=Éå=å~ÅÜíÄÉÄ~âÉåáåÖ=íÉ=îççêòáÉå=çîÉêÉÉåâçãëíáÖ=ÇÉ=ÅáêÅìä~áêÉ=daclPK=aÉ=íÉ=
îççêòáÉåÉ=ÄÉÄ~âÉåáåÖ=ãçÉí=îçäÇçÉå=~~å=îçäÖÉåÇÉ=âÉåãÉêâÉåW=

• a~ÖÄÉÄ~âÉåáåÖW=ÉÉå=äáÅÜí=ãÉí=ãÉÇáìã=áåíÉåëáíÉáí=íóéÉ=^=EïáíI=Ñä~ëÜI=OMKMMM=ÅÇFK=aÉòÉ=ÇáÉåí=
ÖÉéä~~íëí=íÉ=ïçêÇÉå=çé=ÇÉ=íçé=î~å=ÇÉ=ëíêìÅíììêX=

• k~ÅÜíÄÉÄ~âÉåáåÖW=ÉÉå=äáÅÜí=ãÉí=ãÉÇáìã=áåíÉåëáíÉáí=íóéÉ=_=EoççÇI=Ñä~ëÜI=OKMMM=ÅÇF=çÑ=íóéÉ=`=
EêççÇI=î~ëíI=OKMMM=ÅÇFK=aÉòÉ=ÇáÉåí=ÖÉéä~~íëí=çé=ÇÉ=íçé=î~å=ÇÉ=ëíêìÅíììêK=

aÉ=ÄçìïÜÉÉê=ÇáÉåí=aÉÑÉåëáÉ=íÉåãáåëíÉ=PM=ïÉêâÇ~ÖÉå=îççê=~~åî~åÖ=î~å=ÇÉ=ïÉêâò~~ãÜÉÇÉå=ëÅÜêáÑíÉäáàâ=
çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=íÉ=ÄêÉåÖÉå=î~å=ÇÉ=ÄÉÖáåÇ~íìãI=ÇÉ=àìáëíÉ=éçëáíáÉ=áå=i~ãÄÉêí=TOJÅç∏êÇáå~íÉåI=ÇÉ=íçí~äÉ=
ÜççÖíÉ=î~å=ÜÉí=çÄëí~âÉäK=_çîÉåÇáÉå=ïçêÇí=Éê=ÖÉîê~~ÖÇ=~~å=ÇÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÉ=îççê=ÜÉí=éêçàÉÅí=íáàÇáÖ=ÇÉ=
êÉäÉî~åíÉ=áåÑçêã~íáÉ=Eéä~~íëÉå=î~å=âê~åÉåIÁF=îá~=Ñ~ñ=çé=íÉ=ëíìêÉå=~~å=`ljlmp^fo=^áêëé~ÅÉ=`çåíêçä=léë=
Éå=ÜÉí=ja`K=
aÉ=îçääÉÇáÖÉ=áåÜçìÇ=î~å=ÜÉí=~ÇîáÉë=ÇáÉåí=ãÉÉÖÉÇÉÉäÇ=íÉ=ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=ÄçìïÜÉÉêK=
aÉ=~~åîê~ÖÉê=ÇáÉåí=ÜÉí=aáêÉÅíçê~~íJÖÉåÉê~~ä=iìÅÜíî~~êí=ëÅÜêáÑíÉäáàâ=çé=ÇÉ=ÜççÖíÉ=íÉ=ÄêÉåÖÉå=î~å=ÜÉí=
ÖÉîçäÖ=Ç~í=~~å=òáàå=~ÇîáÉë=ïÉêÇ=ÖÉÖÉîÉåK=
^äë=ÇÉ=ïÉêâÉå=òçìÇÉå=ìáíÖÉîçÉêÇ=ïçêÇÉå=òçåÇÉê=êÉâÉåáåÖ=íÉ=ÜçìÇÉå=ãÉí=ÄçîÉåîÉêãÉäÇÉ=çéãÉêâáåÖÉåI=
ÜÉí=aáêÉÅíçê~~íJÖÉåÉê~~ä=iìÅÜíî~~êí=áå=Ç~í=ÖÉî~ä=~ääÉ=îÉê~åíïççêÇÉäáàâÜÉáÇ=~Ñïáàëí=áå=ÖÉî~ä=î~å=ÉîÉåíìÉäÉ=
éêçÄäÉãÉå=áå=îÉêÄ~åÇ=ãÉí=äìÅÜíî~~êíÖÉÄçåÇÉå=~ÅíáîáíÉáíÉåK=
eÉí=aáêÉÅíçê~~íJÖÉåÉê~~ä=iìÅÜíî~~êí=ÜçìÇí=òáÅÜ=íÉîÉåë=ÜÉí=êÉÅÜí=îççê=çã=ÇÉòÉ=îççêëÅÜêáÑíÉå=íÉ=ä~íÉå=
å~äÉîÉå=ãÉí=~ääÉ=àìêáÇáëÅÜÉ=ãáÇÇÉäÉå=ÇáÉ=ÜÉã=íÉê=ÄÉëÅÜáââáåÖ=ëí~~åK=
=

A10 eÉí=^ÖÉåíëÅÜ~é=k~íììê=Éå=_çë=ÜÉÉÑí=ÖÉÉå=ÑìåÇ~ãÉåíÉäÉ=çéãÉêâáåÖÉå=Éå=â~å=òáÅÜ=~ââççêÇ=

îÉêâä~êÉå=ãÉí=ÇÉ=áåÜçìÇI=ÇÉ=çéÄçìï=Éå=ÇÉ=ÄÉëäìáíîçêãáåÖ=áå=ÇÉ=~~åîê~~Ö=î~å=ÜÉí=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëíK=
eÉí=^ÖÉåíëÅÜ~é=áë=î~å=ççêÇÉÉä=Ç~í=ÇÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ÇÉ=ëâáéáëíÉ=ÖÉÉå=~~åäÉáÇáåÖ=ÖÉÉÑí=íçí=~~åòáÉåäáàâÉ=
ãáäáÉìÉÑÑÉÅíÉå=Éå=Ç~í=ÖÉÉå=é~ëëÉåÇÉ=ÄÉççêÇÉäáåÖ=åççÇò~âÉäáàâ=áëK=eÉí=^ÖÉåíëÅÜ~é=ÖÉÉÑí=ÉÉå=ÖìåëíáÖ=
~ÇîáÉë=îççê=ÇÉ=îÉêÄçìïáåÖ=Éå=ìáíÄêÉáÇáåÖK=bê=ïçêÇÉå=ÖÉÉå=ëáÖåáÑáÅ~åíÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ÉÑÑÉÅíÉå=îÉêï~ÅÜí=çé=ÇÉ=
péÉÅá~äÉ=ÄÉëÅÜÉêãáåÖëòçåÉK==
=
=

^ÇîáÉë=î~å=ÇÉ=ÄÉîçÉÖÇÉ=~ÇîáÉëÅçããáëëáÉ=

=
a~íìãW= = = = O=ëÉéíÉãÄÉê=OMNR=
p~ãÉåî~ííáåÖ=çÑ=ÅçåÅäìëáÉW== òáÉ=ÜÉí=áåíÉÖê~äÉ=mêçÅçêçJ~ÇîáÉë=~äë=Äáàä~ÖÉ=
=
aÉ=mêçÅçêç=ëíÉäí=îççê=ÉÉå=îççêï~~êÇÉäáàâ=éçëáíáÉÑ=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=~Ñ=íÉ=äÉîÉêÉåI=ãáíë=êÉâÉåáåÖ=
ÖÉÜçìÇÉå=ïçêÇí=ãÉí=îçäÖÉåÇÉ=ê~åÇîççêï~~êÇÉåW=

=
~Kt~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=âçêíÉ=íÉêãáàåW=

• Ç~í=ÇÉ=~~åÇ~ÅÜíéìåíÉå=î~å=ÜççÑÇëíìâ=VKQ=F`çåÅäìëáÉÒ=EÇççêîÉêí~äáåÖ=ãáäáÉìëÅêÉÉåáåÖF=Äáà=ÇÉ=
îÉêÇÉêÉ=ìáíïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉí=orm=Éå=ÇÉ=ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ=~~åîê~~Ö=ëíêáâí=ïçêÇÉå=
ãÉÉÖÉåçãÉåI=òáàåÇÉW=

o eÉí=îççêòáÉå=î~å=òç=îÉÉä=ãçÖÉäáàâ=ï~íÉêÇççêä~íÉåÇÉ=îÉêÜ~êÇáåÖÉåX=
o eÉí=ÜÉãÉäï~íÉê=ã~ñáã~~ä=ä~íÉå=áåÑáäíêÉêÉå=Éå=Éê=ÇáÉåí=ëíÉÉÇë=îçäÇ~~å=íÉ=ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=

ÖÉïÉëíÉäáàâÉ=îÉêçêÇÉåáåÖ=ÜÉãÉäï~íÉêX=bê=ò~ä=ÉÉå=çåÇÉêÖêçåÇëÉ=ÄìÑÑÉêí~åâ=çåÇÉê=ÇÉ=
ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ÇÉ=éáëíÉ=îççêòáÉå=ïçêÇÉå=ãÉí=ÉÉå=Å~é~ÅáíÉáí=î~å=TRKSMM=äáíÉêK=

o sççê~ÑÖ~~åÇÉ=ÄçêáåÖÉå=Éå=ëçåÇÉêáåÖÉå=ìáíîçÉêÉå=çã=ÜÉí=êáëáÅç=çé=ÄçÇÉãòÉííáåÖÉå=Éå=
éêçÑáÉäïáàòáÖáåÖ=íÉ=ÄÉéÉêâÉåX=

o dÉÄêìáâ=î~å=î~ëíÉ=ïÉêÑïÉÖÉå=ÉåLçÑ=êÉÉÇë=îÉêÜ~êÇÉ=ïÉÖÉåáëX=
o få=ÖÉî~ä=î~å=ÄÉã~äáåÖ=çÑ=~ÑîçÉê=î~å=ÖêçåÇÉåW=êÉâÉåáåÖ=ÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉ=îáÖÉêÉåÇÉ=

ëÉÅíçê~äÉ=ïÉíÖÉîáåÖX=
o j~ñáã~~ä=ÄÉÜçìÇ=î~å=ÄÉëí~~åÇÉ=Üçìíâ~åíÉå=Éå=ÜççÖëí~ããÉå=çé=ÜÉí=íÉêêÉáåX=
o ^~åéä~åí=åáÉìïÉ=Üçìíâ~åíÉå=Éå=ÖêçÉåÄìÑÑÉêë=ãÉí=áåÜÉÉãëÉ=ëí~åÇéä~~íëÖÉëÅÜáâíÉ=

ëççêíÉåX=wÉ=ëíÉääÉå=îççê=çã=êçåÇ=ÇÉ=ëâáéáëíÉ=ÉÉå=Üçìíâ~åí=~~å=íÉ=éä~åíÉå=î~å=òçãÉêÉáâ=
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òç~äë=~~åÖÉÖÉîÉå=çé=ÇÉ=éä~ååÉåX=aÉòÉ=ÄçãÉå=ïçêÇÉå=ÄÉÜÉÉêÇ=çã=íÉ=ÉîçäìÉêÉå=å~~ê=
ÉÉå=ÜççÖëí~ããáÖÉ=ÄçãÉåêáà=çã=ÉåÉêòáàÇë=ÇÉ=å~íììêäáàâÉ=ÅçååÉÅíáîáíÉáí=íÉ=îÉêÜçÖÉå=Éå=
~åÇÉêòáàÇë=ÉÉå=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=áåâäÉÇáåÖ=íÉ=ÄÉâçãÉåX=

o sçäÇçÉåÇÉ=ÖêçÉåÄìÑÑÉêáåÖ=îççêòáÉå=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=
ëéçêíòçåÉ=aÉ=aÉìëíX=

o k~íììêíÉÅÜåáëÅÜÉ=áåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÇÉ=ï~íÉêé~êíáà=ÅÉåíê~~ä=áå=ÇÉ=ëéçêíòçåÉ=çÑ=ÜÉí=îççêòáÉå=
î~å=ÉÉå=éçÉä=ÇáÉ=éÉêáçÇáÉâ=â~å=ÇêççÖî~ääÉå=ãÉí=ÜÉí=ççÖ=çé=~ãÑáÄáÉØå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=
íÉÖÉå=ÇÉ=Äçëê~åÇ=å~~ëí=ÜÉí=_ju=é~êÅçìêëFX=eÉí=ÖÉãÉÉåíÉÄÉëíììê=î~å=ÇÉ=pí~Ç=mÉÉê=
ÖÉÉÑí=ÇÉ=îççêâÉìê=~~å=ÜÉí=îççêòáÉå=î~å=ÉÉå=éçÉä=íìëëÉå=ÇÉ=Äçëê~åÇ=Éå=ÜÉí=_ju=
é~êÅçìêë=ÇáÉ=íÉîÉåë=äçëÖÉâçééÉäÇ=ÄäáàÑí=î~å=ÉÉå=ÉîÉåíìÉäÉ=çéî~åÖ=î~å=êÉÖÉåï~íÉê=
~ÑâçãëíáÖ=î~å=îÉêÜ~êÇáåÖÉå=çÑ=ÖÉÄçìïÉå=ÄáååÉå=ÇÉ=ëéçêíòçåÉX=

o hï~äáí~íáÉÑ=çåíïÉêé=E~êÅÜáíÉÅíììêF=Éå=ÖÉÄêìáâ=î~å=Çììêò~ãÉ=Éå=ÉëíÜÉíáëÅÜÉ=çÖÉåÇÉ=
ã~íÉêá~äÉåX=

o lé=åáîÉ~ì=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=ÇáÉåí=ÇÉ=äáÅÜíÜáåÇÉê=çé=ÖêçíÉ=ÜççÖíÉ=ÖÉãáåáã~äáëÉÉêÇ=íÉ=
ïçêÇÉå=òçåÇÉê=~ÑÄêÉìâ=íÉ=ÇçÉå=~~å=ÜÉí=áÅçåáëÅÜ=ÉÑÑÉÅí=Éå=ÇÉ=ìáíïÉêâáåÖ=~äë=Ä~âÉå=áå=
ÜÉí=ä~åÇëÅÜ~é=Çççê=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÉåâÉä=ÇÉ=ÖÉîÉäë=î~å=ÜÉí=ìáíÉáåÇÉ=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=
áå=íê~åëäìÅÉåíÉ=é~åÉäÉåX=eáÉêÄáà=ÇáÉåí=ÜÉí=çåíïÉêé=î~å=iÉåë=^êÅÜáíÉÅíÉå=~äë=
êáÅÜíáåÖÖÉîÉåÇ=ÖÉÜ~åíÉÉêÇ=íÉ=ïçêÇÉåX=

o lé=åáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=ëéçêíòçåÉ=E=ormF=â~å=ÉÉå=~~åÖÉé~ëíÉ=å~íììêîêáÉåÇÉäáàâÉ=
îÉêäáÅÜíáåÖ=îççêòáÉå=ïçêÇÉå=Çççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=~êã~íìêÉå=ãÉí=ÉÉå=åÉÉêï~~êíëÉ=
äáÅÜíëíê~~í=ãÉí=~ãÄÉêâäÉìêáÖ=äáÅÜíX=

• Ç~í=ÇÉ=çéÖÉäÉÖÇÉ=îççêï~~êÇÉå=ìáí=ÜÉí=~ÇîáÉë=î~å=ÇÉ=éêçîáåÅá~äÉ=ÇáÉåëí=t~íÉê=Éå=açãÉáåÉå=
êÉÉÇë=çåÇÉêÇÉÉä=ãçÉíÉå=ìáíã~âÉå=î~å=ÜÉí=Äçìï~~åîê~~ÖÇçëëáÉê=Éå=Ç~í=ÇÉ=ÇáÉåëí=ÇÉ=îççêâÉìê=
ÖÉÉÑí=çã=ÜÉí=çåÇÉêÖêçåÇëÉ=ÄìÑÑÉêÄÉââÉå=íÉ=îÉêî~åÖÉå=Çççê=ÉÉå=çéÉå=áåÑáäíê~íáÉîççêòáÉåáåÖ=çÑ=
ÉÉå=~~åé~ëëáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=Öê~ÅÜíÉå=Éå=ÄÉòáåâéìíK=aÉ=áåÑáäíê~íáÉ=î~å=ÜÉí=ÜÉãÉäï~íÉê=ãçÉí=
çéåáÉìï=ÄÉâÉâÉå=ïçêÇÉå=Äáà=ÇÉ=çéã~~â=î~å=ÜÉí=Äçìï~~åîê~~ÖÇçëëáÉê=Éå=Çáí=áå=çîÉêäÉÖ=ãÉí=ÇÉ=
ÇáÉåëí=t~íÉê=Éå=açãÉáåÉåX=

• Ç~í=ÇÉ=çéãÉêâáåÖÉå=çãíêÉåí=W=
o ÜÉí=ëÅÜê~ééÉå=î~å=ÇÉ=äìë=îççê=ÜÉí=âÉêÉå=î~å=ÇÉ=ÜìäéÇáÉåëíÉå=Éå=ÜÉí=éêÉJ~ÇîáÉë=î~å=ÇÉ=

Äê~åÇïÉÉêI==
o ÇÉ=Éñ~ÅíÉ=áåéä~åíáåÖ=î~å=ÇÉ=éçÉäI=ÇÉ=çéî~åÖ=î~å=ÜÉí=ÜÉãÉäï~íÉê=Éå=ÜÉí=çåÇÉêÜçìÇ=î~å=

ÇÉ=Öê~ÅÜíÉåI==
o ÖÉÉå=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=î~å=íÉêê~ëÑìåÅíáÉ=çé=ÜÉí=ÄçîÉåëíÉ=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ëâáéáëíÉ=çãïáääÉ=î~å=

ÇÉ=éêáî~Åó=î~å=ÇÉ=çãïçåÉåÇÉåI==
o ÇÉ=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=áåíÉÖê~íáÉ=î~å=ÇÉ=éáëíÉ=Eççâ=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉF=Éå=ÇÉ=ÉëíÜÉíáëÅÜÉ=

îçêãÖÉîáåÖ=òçÇ~í=ÜÉí=íçí~äÉ=ÅçãéäÉñ=~äë=N=ÖÉÜÉÉä=ïçêÇí=Éêî~êÉå=
o ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=~~åéä~åíáåÖÉå=ÖÉäáàâíáàÇáÖ=ãÉí=ÇÉ=éáëíÉ==

~äë=íÉ=çåÇÉêòçÉâÉå=ÉäÉãÉåíÉå=ïçêÇÉå=çéÖÉåçãÉå=áå=ÜÉí=Äçìï~~åîê~~ÖÇçëëáÉêK=wÉ=ãçÖÉå=åáÉí=
îÉêëÅÜçîÉå=ïçêÇÉå=å~~ê=ÇÉ=Ñ~ëÉ=î~å=ÜÉí=ormX==

• Ç~í=ÇÉ=ÄÉëÅÜáäÇÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=é~äÉå=î~å=ÇÉ=Çê~~ÖëíêìÅíììê=EîÉêïáàòáåÖ=å~~ê=ÇÉ=ÄçãÉåF=ÅçåÑçêã=ÜÉí=
çåíïÉêé=î~å=ibkpø^pp=^êÅÜáíÉÅíÉå=_s=_s_^=ïçêÇí=çéÖÉåçãÉå=çé=ÇÉ=~êÅÜáíÉÅíììêéä~ååÉå=î~å=
ÜÉí=Äçìï~~åîê~~ÖÇçëëáÉêK==

=
ÄK=t~í=ÄÉíêÉÑí=ÇÉ=ä~åÖÉ=íÉêãáàåW=
aÉ=êìáãíÉäáàâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=çé=ä~åÖÉ=íÉêãáàå=áë=áÇÉåíáÉâ=~~å=ÇÉòÉ=çé=âçêíÉ=íÉêãáàåK=bê=áë=Çìë=ï~í=ÄÉíêÉÑí=
êìáãíÉÄÉÜçÉÑíÉ=çé=ä~åÖÉ=íÉêãáàå=ÖÉÉå=îÉêÇÉêÉ=åççÇK=aÉ=îççêÖÉëíÉäÇÉ=îÉêÑê~~ááåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=
íçÉëí~åÇ=ãÉí=ÜÉí=ççÖ=çé=ÉÉå=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=áåíÉÖê~íáÉ=î~å=ÜÉí=íçí~äÉ=éáëíÉÅçãéäÉñ=~äë=¨¨å=ÖÉÜÉÉäI=
ïçêÇí=êÉÉÇë=çéÖÉäÉÖÇ=~äë=ÉÉå=ê~åÇîççêï~~êÇÉ=Äáà=ÇÉ=âçêíÉ=íÉêãáàåK=

=
aÉ=mêçÅçêç=ãÉêâí=çé=Ç~í=ÜÉí=îÉêäÉÖÖÉå=î~å=ÉÉå=ÄììêíïÉÖ=åáÉí=íçí=ÜÉí=íçÉé~ëëáåÖëÖÉÄáÉÇ=î~å=ÉÉå=
ÄçìïîÉêÖìååáåÖ=çÑ=ÉÉå=orm=ÄÉÜççêíK=sá~=ÉÉå=~é~êíÉ=éêçÅÉÇìêÉ=ÇáÉåí=ÉÉå=îÉêäÉÖÖáåÖ=íáàÇáÖ=~~åÖÉîê~~ÖÇ=
Éå=ÖçÉÇÖÉâÉìêÇ=íÉ=ïçêÇÉåK=
=
aÉ=mêçÅçêç=ëíÉäí=íÉîÉåë=îççê=çã=ÇÉ=~ÇîáÉòÉå=î~å=ÇÉ=éêçîáåÅá~äÉ=ÇáÉåëí=t~íÉê=Éå=açãÉáåÉå=E^OF=Éå=î~å=
ÜÉí=aáêÉÅíçê~~íJÖÉåÉê~~ä=iìÅÜíî~~êí=E^VF=áåíÉÖê~~ä=çîÉê=íÉ=ã~âÉå=~~å=ÇÉ=~~åîê~ÖÉê=Éå=ÇÉ=ëí~Ç=mÉÉêK==
=
=

pí~åÇéìåí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÜÉí=ÄÉÜçìÇ=î~å=ÜÉí=ÄÉÇêáàÑ=çé=ÇÉ=éä~~íë=ï~~ê=ÜÉí=ÖÉîÉëíáÖÇ=áë=

=
aÉ=éêçîáåÅáÉê~~Ç=ëíÉäí=Ç~í=påçï=s~ääÉó=ks=çé=ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=äçÅ~íáÉ=ÄÉÜçìÇÉå=â~å=ÄäáàîÉå=çãÇ~í=ÇÉ=
ëåçïÄç~êÇJ=Éå=ëâáéáëíÉ=~äë=ÜççÑÇò~âÉäáàâ=îÉêÖìåÇ=ÄÉëÅÜçìïÇ=â~å=ïçêÇÉå=Éå=Çáí=òçïÉä=çé=
ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖ=îä~â=~äë=çé=îä~â=î~å=ÇÉ=ãáäáÉìîÉêÖìååáåÖK=påçï=s~ääÉó=ks=áë=íÉîÉåë=áå=ÜÉí=
opmi=~~åÖÉÇìáÇ=~äë=íçÉêáëíáëÅÜJêÉÅêÉ~íáÉÑ=âåççééìåí=íóéÉ=ff~=Éå=ÄáàÖÉîçäÖ=â~å=Éê=ÉÉå=ìáíÄêÉáÇáåÖ=
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çåÇÉêòçÅÜí=ïçêÇÉåK=`çåÑçêã=ÇÉ=ÄÉëäáëëáåÖ=î~å=ÇÉ=ÇáÉåëí=jbo=çé=NU=ÑÉÄêì~êá=OMNR=ÖÉÉÑí=ÜÉí=
îççêÖÉåçãÉå=éä~å=íçí=ìáíÄêÉáÇáåÖ=ÖÉÉå=~~åäÉáÇáåÖ=íçí=~~åòáÉåäáàâÉ=åÉÖ~íáÉîÉ=ãáäáÉìÖÉîçäÖÉåK=
=
=

pí~åÇéìåí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=çé=âçêíÉ=íÉêãáàå=

=
aÉ=éêçîáåÅáÉê~~Ç=ëíÉäí=Ç~í=ÇÉ=ìáíÄêÉáÇáåÖ=çé=âçêíÉ=íÉêãáàå=ãçÖÉäáàâ=áë=çãïáääÉ=î~å=ÄçîÉåëí~~åÇÉ=êÉÇÉåÉåI=
ãáíë=îçäÇ~~å=ïçêÇí=~~å=ÇÉ=îçäÖÉåÇÉ=îççêï~~êÇÉåW=

• Ç~í=ÇÉ=~~åÇ~ÅÜíéìåíÉå=î~å=ÜççÑÇëíìâ=VKQ=F`çåÅäìëáÉÒ=EÇççêîÉêí~äáåÖ=ãáäáÉìëÅêÉÉåáåÖF=Äáà=ÇÉ=
îÉêÇÉêÉ=ìáíïÉêâáåÖ=î~å=ÜÉí=orm=Éå=ÇÉ=ëíÉÇÉåÄçìïâìåÇáÖÉ=~~åîê~~Ö=ëíêáâí=ïçêÇÉå=
ãÉÉÖÉåçãÉåI=òáàåÇÉW=

o eÉí=îççêòáÉå=î~å=òç=îÉÉä=ãçÖÉäáàâ=ï~íÉêÇççêä~íÉåÇÉ=îÉêÜ~êÇáåÖÉåX=
o eÉí=ÜÉãÉäï~íÉê=ã~ñáã~~ä=ä~íÉå=áåÑáäíêÉêÉå=Éå=Éê=ÇáÉåí=ëíÉÉÇë=îçäÇ~~å=íÉ=ïçêÇÉå=~~å=ÇÉ=

ÖÉïÉëíÉäáàâÉ=îÉêçêÇÉåáåÖ=ÜÉãÉäï~íÉêX=bê=ò~ä=ÉÉå=çåÇÉêÖêçåÇëÉ=ÄìÑÑÉêí~åâ=çåÇÉê=ÇÉ=
ìáíÄêÉáÇáåÖ=î~å=ÇÉ=éáëíÉ=îççêòáÉå=ïçêÇÉå=ãÉí=ÉÉå=Å~é~ÅáíÉáí=î~å=TRKSMM=äáíÉêK=

o sççê~ÑÖ~~åÇÉ=ÄçêáåÖÉå=Éå=ëçåÇÉêáåÖÉå=ìáíîçÉêÉå=çã=ÜÉí=êáëáÅç=çé=ÄçÇÉãòÉííáåÖÉå=Éå=
éêçÑáÉäïáàòáÖáåÖ=íÉ=ÄÉéÉêâÉåX=

o dÉÄêìáâ=î~å=î~ëíÉ=ïÉêÑïÉÖÉå=ÉåLçÑ=êÉÉÇë=îÉêÜ~êÇÉ=ïÉÖÉåáëX=
o få=ÖÉî~ä=î~å=ÄÉã~äáåÖ=çÑ=~ÑîçÉê=î~å=ÖêçåÇÉåW=êÉâÉåáåÖ=ÜçìÇÉå=ãÉí=ÇÉ=îáÖÉêÉåÇÉ=

ëÉÅíçê~äÉ=ïÉíÖÉîáåÖX=
o j~ñáã~~ä=ÄÉÜçìÇ=î~å=ÄÉëí~~åÇÉ=Üçìíâ~åíÉå=Éå=ÜççÖëí~ããÉå=çé=ÜÉí=íÉêêÉáåX=
o ^~åéä~åí=åáÉìïÉ=Üçìíâ~åíÉå=Éå=ÖêçÉåÄìÑÑÉêë=ãÉí=áåÜÉÉãëÉ=ëí~åÇéä~~íëÖÉëÅÜáâíÉ=

ëççêíÉåX=wÉ=ëíÉääÉå=îççê=çã=êçåÇ=ÇÉ=ëâáéáëíÉ=ÉÉå=Üçìíâ~åí=~~å=íÉ=éä~åíÉå=î~å=òçãÉêÉáâ=
òç~äë=~~åÖÉÖÉîÉå=çé=ÇÉ=éä~ååÉåX=aÉòÉ=ÄçãÉå=ïçêÇÉå=ÄÉÜÉÉêÇ=çã=íÉ=ÉîçäìÉêÉå=å~~ê=
ÉÉå=ÜççÖëí~ããáÖÉ=ÄçãÉåêáà=çã=ÉåÉêòáàÇë=ÇÉ=å~íììêäáàâÉ=ÅçååÉÅíáîáíÉáí=íÉ=îÉêÜçÖÉå=Éå=
~åÇÉêòáàÇë=ÉÉå=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=áåâäÉÇáåÖ=íÉ=ÄÉâçãÉåX=

o sçäÇçÉåÇÉ=ÖêçÉåÄìÑÑÉêáåÖ=îççêòáÉå=íÉå=çéòáÅÜíÉ=î~å=ÇÉ=çãÖÉîáåÖ=ÄáååÉå=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=
ëéçêíòçåÉ=aÉ=aÉìëíX=

o k~íììêíÉÅÜåáëÅÜÉ=áåêáÅÜíáåÖ=î~å=ÇÉ=ï~íÉêé~êíáà=ÅÉåíê~~ä=áå=ÇÉ=ëéçêíòçåÉ=çÑ=ÜÉí=îççêòáÉå=
î~å=ÉÉå=éçÉä=ÇáÉ=éÉêáçÇáÉâ=â~å=ÇêççÖî~ääÉå=ãÉí=ÜÉí=ççÖ=çé=~ãÑáÄáÉØå=EÄáàîççêÄÉÉäÇ=
íÉÖÉå=ÇÉ=Äçëê~åÇ=å~~ëí=ÜÉí=_ju=é~êÅçìêëFX=eÉí=ÖÉãÉÉåíÉÄÉëíììê=î~å=ÇÉ=pí~Ç=mÉÉê=
ÖÉÉÑí=ÇÉ=îççêâÉìê=~~å=ÜÉí=îççêòáÉå=î~å=ÉÉå=éçÉä=íìëëÉå=ÇÉ=Äçëê~åÇ=Éå=ÜÉí=_ju=
é~êÅçìêë=ÇáÉ=íÉîÉåë=äçëÖÉâçééÉäÇ=ÄäáàÑí=î~å=ÉÉå=ÉîÉåíìÉäÉ=çéî~åÖ=î~å=êÉÖÉåï~íÉê=
~ÑâçãëíáÖ=î~å=îÉêÜ~êÇáåÖÉå=çÑ=ÖÉÄçìïÉå=ÄáååÉå=ÇÉ=ëéçêíòçåÉX=

o hï~äáí~íáÉÑ=çåíïÉêé=E~êÅÜáíÉÅíììêF=Éå=ÖÉÄêìáâ=î~å=Çììêò~ãÉ=Éå=ÉëíÜÉíáëÅÜÉ=çÖÉåÇÉ=
ã~íÉêá~äÉåX=

o lé=åáîÉ~ì=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=ÇáÉåí=ÇÉ=äáÅÜíÜáåÇÉê=çé=ÖêçíÉ=ÜççÖíÉ=ÖÉãáåáã~äáëÉÉêÇ=íÉ=
ïçêÇÉå=òçåÇÉê=~ÑÄêÉìâ=íÉ=ÇçÉå=~~å=ÜÉí=áÅçåáëÅÜ=ÉÑÑÉÅí=Éå=ÇÉ=ìáíïÉêâáåÖ=~äë=Ä~âÉå=áå=
ÜÉí=ä~åÇëÅÜ~é=Çççê=ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÉåâÉä=ÇÉ=ÖÉîÉäë=î~å=ÜÉí=ìáíÉáåÇÉ=î~å=ÜÉí=ÖÉÄçìï=
áå=íê~åëäìÅÉåíÉ=é~åÉäÉåX=eáÉêÄáà=ÇáÉåí=ÜÉí=çåíïÉêé=î~å=iÉåë=^êÅÜáíÉÅíÉå=~äë=
êáÅÜíáåÖÖÉîÉåÇ=ÖÉÜ~åíÉÉêÇ=íÉ=ïçêÇÉåX=

o lé=åáîÉ~ì=î~å=ÇÉ=ÖÉÜÉäÉ=ëéçêíòçåÉ=E=ormF=â~å=ÉÉå=~~åÖÉé~ëíÉ=å~íììêîêáÉåÇÉäáàâÉ=
îÉêäáÅÜíáåÖ=îççêòáÉå=ïçêÇÉå=Çççê=ÜÉí=ÖÉÄêìáâ=î~å=~êã~íìêÉå=ãÉí=ÉÉå=åÉÉêï~~êíëÉ=
äáÅÜíëíê~~í=ãÉí=~ãÄÉêâäÉìêáÖ=äáÅÜíX=

• Ç~í=ÇÉ=çéÖÉäÉÖÇÉ=îççêï~~êÇÉå=ìáí=ÜÉí=~ÇîáÉë=î~å=ÇÉ=éêçîáåÅá~äÉ=ÇáÉåëí=t~íÉê=Éå=açãÉáåÉå=
êÉÉÇë=çåÇÉêÇÉÉä=ãçÉíÉå=ìáíã~âÉå=î~å=ÜÉí=Äçìï~~åîê~~ÖÇçëëáÉê=Éå=Ç~í=ÇÉ=ÇáÉåëí=ÇÉ=îççêâÉìê=
ÖÉÉÑí=çã=ÜÉí=çåÇÉêÖêçåÇëÉ=ÄìÑÑÉêÄÉââÉå=íÉ=îÉêî~åÖÉå=Çççê=ÉÉå=çéÉå=áåÑáäíê~íáÉîççêòáÉåáåÖ=çÑ=
ÉÉå=~~åé~ëëáåÖ=î~å=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=Öê~ÅÜíÉå=Éå=ÄÉòáåâéìíK=aÉ=áåÑáäíê~íáÉ=î~å=ÜÉí=ÜÉãÉäï~íÉê=ãçÉí=
çéåáÉìï=ÄÉâÉâÉå=ïçêÇÉå=Äáà=ÇÉ=çéã~~â=î~å=ÜÉí=Äçìï~~åîê~~ÖÇçëëáÉê=Éå=Çáí=áå=çîÉêäÉÖ=ãÉí=ÇÉ=
ÇáÉåëí=t~íÉê=Éå=açãÉáåÉåX=

• Ç~í=ÇÉ=çéãÉêâáåÖÉå=çãíêÉåí=W=
o ÜÉí=ëÅÜê~ééÉå=î~å=ÇÉ=äìë=îççê=ÜÉí=âÉêÉå=î~å=ÇÉ=ÜìäéÇáÉåëíÉå=Éå=ÜÉí=éêÉJ~ÇîáÉë=î~å=ÇÉ=

Äê~åÇïÉÉêI==
o ÇÉ=Éñ~ÅíÉ=áåéä~åíáåÖ=î~å=ÇÉ=éçÉäI=ÇÉ=çéî~åÖ=î~å=ÜÉí=ÜÉãÉäï~íÉê=Éå=ÜÉí=çåÇÉêÜçìÇ=î~å=

ÇÉ=Öê~ÅÜíÉåI==
o ÖÉÉå=ãçÖÉäáàâÜÉáÇ=î~å=íÉêê~ëÑìåÅíáÉ=çé=ÜÉí=ÄçîÉåëíÉ=ÇÉÉä=î~å=ÇÉ=ëâáéáëíÉ=çãïáääÉ=î~å=

ÇÉ=éêáî~Åó=î~å=ÇÉ=çãïçåÉåÇÉåI==
o ÇÉ=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=áåíÉÖê~íáÉ=î~å=ÇÉ=éáëíÉ=Eççâ=ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉF=Éå=ÇÉ=ÉëíÜÉíáëÅÜÉ=

îçêãÖÉîáåÖ=òçÇ~í=ÜÉí=íçí~äÉ=ÅçãéäÉñ=~äë=N=ÖÉÜÉÉä=ïçêÇí=Éêî~êÉå=
o ÇÉ=ìáíîçÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=~~åéä~åíáåÖÉå=ÖÉäáàâíáàÇáÖ=ãÉí=ÇÉ=éáëíÉ==

~äë=íÉ=çåÇÉêòçÉâÉå=ÉäÉãÉåíÉå=ïçêÇÉå=çéÖÉåçãÉå=áå=ÜÉí=Äçìï~~åîê~~ÖÇçëëáÉêK=wÉ=ãçÖÉå=åáÉí=
îÉêëÅÜçîÉå=ïçêÇÉå=å~~ê=ÇÉ=Ñ~ëÉ=î~å=ÜÉí=ormX==
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• Ç~í=ÇÉ=ÄÉëÅÜáäÇÉêáåÖ=î~å=ÇÉ=é~äÉå=î~å=ÇÉ=Çê~~ÖëíêìÅíììê=EîÉêïáàòáåÖ=å~~ê=ÇÉ=ÄçãÉåF=ÅçåÑçêã=ÜÉí=
çåíïÉêé=î~å=ibkpø^pp=^êÅÜáíÉÅíÉå=_s=_s_^=ïçêÇí=çéÖÉåçãÉå=çé=ÇÉ=~êÅÜáíÉÅíììêéä~ååÉå=î~å=
ÜÉí=Äçìï~~åîê~~ÖÇçëëáÉêK==

=
aÉ=éêçîáåÅáÉê~~Ç=ïÉåëí=Éê=åçÖ=çé=íÉ=ïáàòÉåW=

• Ç~í=ÜÉí=îÉêäÉÖÖÉå=î~å=ÉÉå=ÄììêíïÉÖ=åáÉí=íçí=ÜÉí=íçÉé~ëëáåÖëÖÉÄáÉÇ=î~å=ÉÉå=ÄçìïîÉêÖìååáåÖ=çÑ=
ÉÉå=orm=ÄÉÜççêíK=sá~=ÉÉå=~é~êíÉ=éêçÅÉÇìêÉ=ÇáÉåí=ÉÉå=îÉêäÉÖÖáåÖ=íáàÇáÖ=~~åÖÉîê~~ÖÇ=Éå=
ÖçÉÇÖÉâÉìêÇ=íÉ=ïçêÇÉåK=

• Ç~í=ÇÉ=~ÇîáÉòÉå=î~å=ÇÉ=éêçîáåÅá~äÉ=ÇáÉåëí=t~íÉê=Éå=açãÉáåÉå=E^OF=Éå=î~å=ÜÉí=aáêÉÅíçê~~íJ
ÖÉåÉê~~ä=iìÅÜíî~~êí=E^VF=áåíÉÖê~~ä=ïçêÇÉå=çîÉêÖÉã~~âí=~~å=ÇÉ=~~åîê~ÖÉê=Éå=ÇÉ=ëí~Ç=mÉÉêK==

=
=

pí~åÇéìåí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=çé=ä~åÖÉ=íÉêãáàå=

=
aÉ=éêçîáåÅáÉê~~Ç=ëíÉäí=Ç~í=ÇÉ=êìáãíÉäáàâÉ=ÄÉÜçÉÑíÉ=çé=ä~åÖÉ=íÉêãáàå=áÇÉåíáÉâ=áë=~~å=ÇÉòÉ=çé=âçêíÉ=íÉêãáàåK=
bê=áë=Çìë=ï~í=ÄÉíêÉÑí=êìáãíÉÄÉÜçÉÑíÉ=çé=ä~åÖÉ=íÉêãáàå=ÖÉÉå=îÉêÇÉêÉ=åççÇK=aÉ=îççêÖÉëíÉäÇÉ=îÉêÑê~~ááåÖ=î~å=
ÇÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=íçÉëí~åÇ=ãÉí=ÜÉí=ççÖ=çé=ÉÉå=ä~åÇëÅÜ~ééÉäáàâÉ=áåíÉÖê~íáÉ=î~å=ÜÉí=íçí~äÉ=éáëíÉÅçãéäÉñ=~äë=
¨¨å=ÖÉÜÉÉäI=ïçêÇí=êÉÉÇë=çéÖÉäÉÖÇ=~äë=ÉÉå=ê~åÇîççêï~~êÇÉ=Äáà=ÇÉ=âçêíÉ=íÉêãáàåK=
=
=

pí~åÇéìåí=ãÉí=ÄÉíêÉââáåÖ=íçí=ÇÉ=çéã~~â=çÑ=ïáàòáÖáåÖ=î~å=ÇÉ=éä~ååÉå=î~å=~~åäÉÖ=çÑ=êìáãíÉäáàâÉ=

ìáíîçÉêáåÖëéä~ååÉå=

=
aÉ=éêçîáåÅáÉê~~Ç=îÉêïáàëí=çãíêÉåí=ÜÉí=ÄÉÜçìÇ=Éå=ÇÉ=çåíïáââÉäáåÖëéÉêëéÉÅíáÉîÉå=î~å=påçï=s~ääÉó=ks=çé=
ÇÉ=ÜìáÇáÖÉ=äçÅ~íáÉ=å~~ê=ÜÉí=oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=mêçîáåÅáÉ=iáãÄìêÖ=EopmiF=ï~~êáå=påçï=s~ääÉó=ks=~äë=
íçÉêáëíáëÅÜJêÉÅêÉ~íáÉÑ=âåççééìåí=íóéÉ=ff~=áë=ÖÉëÉäÉÅíÉÉêÇK=
=
=

jçíáîÉêáåÖ=

=
aÉ=ÄÉëí~~åÇÉ=ÄÉëíÉããáåÖëéä~ååÉå=òìääÉåI=êÉâÉåáåÖ=ÜçìÇÉåÇ=ãÉí=ÇÉ=Çççê=ÜÉí=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=
çéÖÉäÉÖÇÉ=îççêï~~êÇÉåI=ÖÉïáàòáÖÇ=ïçêÇÉå=ãáÇÇÉäë=ÉÉå=éêçîáåÅá~~ä=êìáãíÉäáàâ=ìáíîçÉêáåÖëéä~åK=
=
=

låÇÉêíÉâÉåáåÖ=

=
a~íìãW= = ON=çâíçÄÉê=OMNR=
e~åÇíÉâÉåáåÖW=
= = aÉ=éêçîáåÅáÉÖêáÑÑáÉêI= = = = = aÉ=îççêòáííÉêI=
=
=
=
=
= = oÉå~í~=`~ãéë= = = = = = dáäÄÉêí=s~å=_~ÉäÉå=
=
=

eçÉ=îÉêëíììêí=ì=Çáí=~ííÉëí\=

=
aáí=~ííÉëí=ãçÉí=ãÉí=ÉÉå=ÄÉîÉáäáÖÇÉ=òÉåÇáåÖ=ïçêÇÉå=ÄÉòçêÖÇ=~~å=ÇÉ=~~åîê~ÖÉêK=bê=ãçÉí=ççâ=çåãáÇÇÉääáàâ=
ÉÉå= âçéáÉ= îÉêòçåÇÉå= ïçêÇÉå= ~~å= ÜÉí= aÉé~êíÉãÉåí= oìáãíÉ= sä~~åÇÉêÉå= E~ííÉëíÉå= ~ÑÖÉÖÉîÉå= Çççê= ÇÉ=
éêçîáåÅáÉê~~Ç= çÑ= Çççê= ÇÉ= ÖÉãÉÉåíÉê~~ÇFI= Éå= ~~å= ÇÉ= ÇÉéìí~íáÉ= E~ííÉëíÉå= ~ÑÖÉÖÉîÉå= Çççê= ÇÉ=
ÖÉãÉÉåíÉê~~ÇFK=
=
=

t~í=òáàå=ÇÉ=ÄÉêçÉéëãçÖÉäáàâÜÉÇÉå=îççê=ÇÉ=ÄÉîçÉÖÇÉ=çîÉêÜÉáÇ=Éå=ÇÉ=~~åîê~ÖÉê\=

=

Schorsend administratief beroep van de deputatie of de leidend ambtenaar van het 

departement. 
eÉí=ÄÉêçÉé=î~å=ÇÉ=ÇÉéìí~íáÉ=çÑ=ÇÉ= äÉáÇÉåÇ=~ãÄíÉå~~ê= î~å=ÜÉí=ÇÉé~êíÉãÉåí=ïçêÇí= ëÅÜêáÑíÉäáàâ= áåÖÉëíÉäÇ=
ÄáååÉå= ÉÉå= íÉêãáàå= î~å= ÇÉêíáÖ= Ç~ÖÉåI= ÇáÉ= áåÖ~~í= ÇÉ= Ç~Ö= å~= ÇÉ= çåíî~åÖëí= î~å= ÜÉí= ~ÑëÅÜêáÑí= î~å= ÜÉí=
éä~åçäçÖáëÅÜ= ~ííÉëíK= bÉå= ~ÑëÅÜêáÑí= î~å= ÜÉí= ÄÉêçÉéëÅÜêáÑí= ïçêÇí= ÄÉòçêÖÇ= ~~å= ÇÉ= ÜçìÇÉê= î~å= ÜÉí=
éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=Éå=~~å=ÇÉ=ÇÉéìí~íáÉI=êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=ÜÉí=ÅçääÉÖÉ=î~å=ÄìêÖÉãÉÉëíÉê=Éå=ëÅÜÉéÉåÉåK=
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aÉ=sä~~ãëÉ=êÉÖÉêáåÖ=â~å=ÇÉ=ÜçìÇÉê=î~å=ÜÉí=éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=Éå=ÇÉ=éêçîáåÅáÉê~~ÇI= êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=ÇÉ=
ÖÉãÉÉåíÉê~~ÇI= áå= ëí~~í= ëíÉääÉå=çã=ëÅÜêáÑíÉäáàâ= Üìå= òáÉåëïáàòÉå= íÉ=ÄÉòçêÖÉåI= îççê= òçîÉê=Ç~í= åçÇáÖ=ïçêÇí=
ÖÉ~ÅÜí=îççê=ÉÉå=òçêÖîìäÇáÖÉ=ÑÉáíÉåîáåÇáåÖK=
^äë=ÇÉ=sä~~ãëÉ=êÉÖÉêáåÖ=ÜÉí=ÄÉêçÉé=îÉêïÉêéíI=ïçêÇí=ÇÉ=ëÅÜçêëáåÖ=çéÖÉÜÉîÉå=Éå=âêáàÖí=ÜÉí=éä~åçäçÖáëÅÜ=
~ííÉëíI=òç~äë=ÜÉí=ïÉêÇ=~ÑÖÉÖÉîÉå=Çççê=ÜÉí=ÄÉîçÉÖÇÉ=ÄÉëíììêëçêÖ~~åI=ìáíïÉêâáåÖK=^äë=ÇÉ=sä~~ãëÉ=êÉÖÉêáåÖ=
ÜÉí= ÄÉêçÉé= áåïáääáÖíI= ïçêÇí= ÜÉí= éä~åçäçÖáëÅÜ= ~ííÉëí= îÉêåáÉíáÖÇI= Éå= ãçÉí= ÇÉ= éêçîáåÅáÉê~~Ç= çÑ= ÇÉ=
ÖÉãÉÉåíÉê~~Ç= çéåáÉìï= ÄÉëäáëëÉå= çîÉê= ÇÉ= ~~åîê~~Ö= íçí= éä~åçäçÖáëÅÜ= ~ííÉëíI= êÉâÉåáåÖ= ÜçìÇÉåÇ=ãÉí= ÇÉ=
ãçíáÉîÉå=îççê=ÇÉ=áåïáääáÖáåÖ=î~å=ÜÉí=ÄÉêçÉéK=
aÉ=sä~~ãëÉ=êÉÖÉêáåÖ=îÉêëíììêí=Ü~~ê=ÄÉêçÉéëÄÉëäáëëáåÖ=ãÉí=ÉÉå=ÄÉîÉáäáÖÇÉ=òÉåÇáåÖ=å~~ê=ÇÉ=ÜçìÇÉê=î~å=ÜÉí=
éä~åçäçÖáëÅÜ=~ííÉëí=Éå=å~~ê=ÇÉ=ÇÉéìí~íáÉI=êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=ÜÉí=ÅçääÉÖÉ=î~å=ÄìêÖÉãÉÉëíÉê=Éå=ëÅÜÉéÉåÉåK=aÉ=
ÄÉêçÉéëÄÉëäáëëáåÖ= ïçêÇí= îÉêëíììêÇ= ÄáååÉå= ÉÉå= íÉêãáàå= î~å= òÉëíáÖ= Ç~ÖÉåI= ÇáÉ= áåÖ~~í= çé= ÇÉ= Ç~Ö= å~= ÇáÉ=
ï~~êçé=ÜÉí=ÄÉêçÉé=áë=áåÖÉëíÉäÇK==
bÉå=~ÑëÅÜêáÑí=î~å=ÇÉ=ÄÉêçÉéëÄÉëäáëëáåÖ=ïçêÇí=~~å=ÜÉí=ÇÉé~êíÉãÉåíI=êÉëéÉÅíáÉîÉäáàâ=ÇÉ=ÇÉéìí~íáÉ=ÄÉòçêÖÇK=
=

Beroep van de aanvrager=
^äë=ì=ÜÉí= ~äë= ~~åîê~ÖÉê= î~å=ÜÉí= ~ííÉëí= åáÉí= ÉÉåë=ÄÉåí=ãÉí=ÇÉ=ÄÉëäáëëáåÖ=çîÉê=ìï=~~åîê~~ÖI=Ç~å=âìåí=ì=
ÄáååÉå=ÇÉ=SM=Ç~ÖÉå=å~=ÇÉ=çåíî~åÖëí=î~å=ÜÉí=~ííÉëí=ÄÉêçÉé=~~åíÉâÉåÉå=Äáà=ÇÉ=o~~Ç=î~å=pí~íÉK=
r=âìåí=ÇÉ=o~~Ç=îê~ÖÉå=çã=ÇÉ=ÄÉëäáëëáåÖ=íÉ=îÉêåáÉíáÖÉåI=Éå=ÉîÉåíìÉÉä=ççâ=çã=òÉ=áå=~Ñï~ÅÜíáåÖ=Ç~~êî~å=íÉ=
ëÅÜçêëÉåK=
píììê= Ç~í= îÉêòçÉâëÅÜêáÑí= çÑïÉä= ãÉí= ÇÉ= éçëí= ~~åÖÉíÉâÉåÇ= å~~ê= ÇÉ= ÖêáÑÑáÉ= î~å= ÇÉ= o~~Ç= î~å= pí~íÉI=
tÉíÉåëÅÜ~éëëíê~~í=PPI=NMQM=_êìëëÉäI=çÑ=ÇáÉå=ÜÉí=áå=îçäÖÉåë=ÇÉ=ÉäÉâíêçåáëÅÜÉ=éêçÅÉÇìêÉK=jÉÉê=áåÑçêã~íáÉ=
îáåÇí= ì= áå= ÇÉ= êìÄêáÉâ= ÚbJéêçÅÉÇìêÉÛ= çé= ÇÉ= ïÉÄëáíÉ= î~å= ÇÉ= o~~Ç= î~å= pí~íÉW= ïïïKê~~Çî~åëí~íÉKÄÉK= lé=
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 onderzoek tot mer  

 lijst met aan te schrijven adviesinstanties 

 adviezen van de verschillende instanties 

 nota aan dienst MER met behandeling van de adviezen 

 besluit dienst MER 
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De mer-screening (onderzoek tot mer) wordt hier integraal geïntegreerd in de 

toelichtingsnota van het voorliggend RUP. Deze dient dan ook samen gelezen te worden met 

de andere hoofdstukken van de toelichtingsnota, de bestaande toestand, het grafisch plan en 

de stedenbouwkundige voorschriften. Op deze wijze heeft de lezer steeds volledige inzage in 

het RUP en specifiek in de bestaande toestand als referentiesituatie en de planningscontext 

waarbinnen het voorliggend RUP kadert. 

Een deel van de beschrijving is overgenomen uit de aanvraag en mer-screening in kader van 

de opmaak tot planologisch attest. De beschrijvingen werden aangevuld in relatie tot het 

ruimer plangebied van het voorliggend PRUP. 

 

Een eerste stap in het onderzoek tot mer is nagaan of het RUP niet ‘van rechtswege’ plan-

MER-plichtig is volgens de regelgeving zoals vastgelegd in het plan-mer-decreet van 27 april 

2007. Indien dit niet het geval is kan overgegaan worden op de beschrijving en evaluatie van 

de te verwachten effecten van het voorgenomen plan en de redelijke alternatieven. 

Om het onderzoek naar de milieueffecten op een kwalitatieve en eenduidige wijze te kunnen 

voeren, wordt het plangebied onderverdeeld in verschillende planonderdelen. Deze worden 

zodanig gekozen dat de ontwikkelingsmogelijkheden geboden door voorliggend RUP binnen 

eenzelfde planonderdeel sterk gelijkaardig zijn. Voor elk planonderdeel wordt het 

afwegingskader ingevuld samen met de kwetsbaarheid van de verschillende disciplines 0F

1. Dit 

afwegingskader doet dienst als toetsing van de relevantie van de verschillende disciplines 

waarbinnen milieueffecten kunnen optreden. De beoordeling kan variëren tussen zeer 

relevant, relevant, beperkt relevant en niet relevant. Afhankelijk van deze beoordeling zullen 

de disciplines meer of minder uitgebreid onderzocht en besproken worden. 

Bij het onderzoek van de milieueffecten worden er per discipline volgende stappen 

ondernomen. 

 In een eerste fase wordt de referentiesituatie besproken. Deze geeft een indicatie van 

de kwetsbaarheid van het plangebied. 

 In een tweede fase worden de milieueffecten en milderende maatregelen besproken. 

Afhankelijk van het oordeel in het afwegingskader kan het gaan om een zeer 

beknopte, beknopte of uitgebreide bespreking. 

 Tenslotte wordt een besluit getrokken over het al dan niet aanwezig zijn van 

aanzienlijke negatieve milieueffecten. 

  

                                                
1 De kwetsbaarheid van de verschillende disciplines wordt afgeleid uit de referentiesituatie in het 
plangebied. De bespreking hiervan gebeurt bij de beoordeling van de milieueffecten. 
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Het RUP is niet ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig omwille van volgende redenen: 

 Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project 

opgesomd in bijlage I, II of III van het project-mer-besluit van 10 december 2004, 

namelijk voor een project opgesomd in rubriek 12a (skihelling en bijhorende 

voorzieningen) en rubriek 13 (wijziging of uitbreiding van projecten) van bijlage III. 

Het RUP betreft echter een kleine wijziging die zich beperkt tot het mogelijk maken 

van de ruimtebehoefte uit het goedgekeurde planologisch attest voor Snow Valley en 

voor het overnemen van een gelijkaardige bestemming voor recreatie uit het BPA. Bij 

de aanvraag tot planologisch attest werd er reeds een plan-mer-screening 

goedgekeurd (SCRPL14153). Het RUP is bijgevolg screeningsgerechtigd. 

 Het onderzoek tot passende beoordeling in het kader van het artikel 36ter §3 van het 

natuurdecreet brengt geen betekenisvolle effecten op de natuurlijke kenmerken van 

de speciale beschermingszones aan het licht. De opmaak van de eigenlijke passende 

beoordeling is dan ook niet vereist (zie 10.2 onderzoek tot passende beoordeling). 

Omwille van bovenstaande motivering dient besloten te worden dat het RUP ‘van 

rechtswege’ niet plan-MER-plichtig is, maar wel screeningsplichtig. Naargelang het resultaat 

van het onderzoek naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten, wordt er een oordeel geveld 

over de noodzaak van de opmaak van een plan-MER: 

 indien er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn: geen plan-MER-plicht; 

 indien er wel aanzienlijke milieueffecten kunnen worden aangetoond voor één of 

meerdere criteria: wel plan-MER-plicht. 

 

Om het onderzoek tot mer op een kwalitatieve wijze te kunnen voeren, worden 

onderstaande planonderdelen afgebakend binnen het PRUP Snow Valley (deel sportzone De 

Deust) dat een totale oppervlakte van zo’n 6,34 ha beslaat. 

De planonderdelen in het plangebied zijn: 

 A: recreatie: +/- 5,84 ha 

 B: buffer: +/- 0,30 ha 

 C: wegenis: +/- 0,20 ha 

De straatnamen binnen het plangebied en in de omgeving zijn terug te vinden op het plan 

feitelijke en juridische toestand. 

Onderstaande tabel geeft een synthese van de te verwachten milieueffecten per 

planonderdeel. Ze vormt eveneens de basis om te bepalen of het noodzakelijk is om een 

discipline aan een uitgebreid, beknopt, zeer beknopt of geen nader onderzoek te 

onderwerpen. De invulling van deze tabel wordt verklaard in de tekstuele bespreking van de 

verschillende disciplines. 
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referentie o oo o/x o/x oo oo o/x o/x o o/x 

beoordeling 
effect 

 nvt    nvt     

A (-)  (-) (-) +/-  (-) (-) - + 

B (+)  +/- +/- (+)  (+) (+) (+) (+) 

C +/-  +/- +/- +/-  +/- +/- +/- +/- 

relevantie x o x o/x o o o/x x x xx 

referentie: kwetsbaarheid van de discipline 

xx 

x 

o/x 

o 

oo 

zeer kwetsbaar 

kwetsbaar 

matig kwetsbaar 

niet uitgesproken kwetsbaar 

niet kwetsbaar 

beoordeling effect: mate waarin binnen het planonderdeel effecten op een specifieke discipline kunnen 
verwacht worden 

nvt 

-- 

- 

(-) 

+/- 

(+) 

+ 

++ 

t 

niet van toepassing  

een aanzienlijk negatief effect  

een negatief effect  

een licht negatief effect  

geen effect  

een licht positief effect  

een positief effect  

een aanzienlijk positief effect  

een tijdelijk effect 

relevantie: belang van discipline bij beoordeling milieueffecten 

xx 

x 

o/x 

o 

zeer relevant – uitgebreide bespreking aangewezen  

relevant – beknopte bespreking aangewezen 

beperkt relevant – zeer beknopte bespreking aangewezen 

niet relevant – bespreking niet aangewezen 

  



PRUP Snow Valley (deel sportzone De Deust) 

162001  november 2016 mer-screening │

 

Fysische toestand 

De bodem in het plangebied bestaat hoofdzakelijk uit een matig droge lemig zandbodem met 

weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizont (Scft). De bodems aan bepaalde randen van 

het plangebied bestaat uit een matig natte lemig zandbodem met duidelijke ijzer en/of 

humus B horizont (Sdgt) en een matig droge zandbodem met weinig duidelijke ijzer en/of 

humus B horizont (Zcft). De bodems binnen het plangebied heeft een drainageklasse c 

(matig droog) of d (matig nat). 

Uit een boring in de directe omgeving van het plangebied blijkt dat de quartaire afzetting een 

dikte heeft van 4,30 meter (Geopunt Vlaanderen, 2016). 

 

 Bodemkaart (Geopunt Vlaanderen, 2016) 

Er kan gesteld worden dat de fysische bodemtoestand van het plangebied niet uitgesproken 

kwetsbaar is. De zone kent reeds een sterk antropogene invloed omwille van de aanwezige 

bebouwing en constructies. De huidige invulling omvat diverse recreatieve voorzieningen met 

bijhorende verhardingen in functie van ontsluiting en parkeergelegenheden. 

Bodemkwaliteit 

Bij de beoordeling van de bodemkwaliteit vormen de gevoeligheidskaarten voor verzuring, 

verdroging en eutrofiëring belangrijke informatiebronnen. De kwetsbaarheid van deze 

elementen wordt hoofdzakelijk in verband gebracht met agrarische activiteiten. Het 

landbouwgebruik binnen voorliggend plangebied is afwezig (ALV 2015, Geopunt Vlaanderen, 

2016). Bijgevolg is het voorliggend plangebied niet tot weinig kwetsbaar voor deze 

variabelen (mer-screening ikv aanvraag tot planologisch attest, 2015). 

 Legende 

 Sterk vergraven grond 

 
 

 Matig droge lemig zandbodem 

 
 

 Matig natte lemig zandbodem 

 
 

 Matig droge zandbodem 

 
 

 Droge zandbodem 

 
 



PRUP Snow Valley (deel sportzone De Deust) 

162001  november 2016 mer-screening │

 

 landbouwgebruikspercelen ALV, 2015 (Geopunt Vlaanderen, 2016) 

Binnen het plangebied en in de omgeving werden er geen bodemonderzoeken uitgevoerd 

(OVAM, 2016). Er zijn tevens geen meldingen van bodemverontreiniging of calamieten 

geregistreerd.  

Globaal kan worden gesteld dat het plangebied niet uitgesproken kwetsbaar is wat betreft de 

discipline bodem. 

Fysische bodemtoestand 

De fysische bodemtoestand in het plangebied zal in beperkte mate gewijzigd worden door 

bebouwings- en verhardingsmogelijkheden. De effecten op de bodem zullen zich vooral 

tijdens de aanlegfase manifesteren. Tijdens de werken zullen uitgravingen gebeuren voor de 

fundering van constructies. De actuele situatie al reeds deels bebouwd en verhard. Binnen de 

recreatiezone (planonderdeel A) wordt een bebouwingindex opgelegd van maximum 0,4. In 

de huidige toestand is er al een bebouwingsindex van 0,21 die weldra zal toenemen tot 0,26 

door de uitbreiding van de skipiste in kader van een goedgekeurd planologisch attest. De 

overige mogelijkheden tot bebouwing worden voorzien in functie van de uitbreiding van de 

recreatieve voorzieningen binnen het plangebied. 

In de voorafgaande bepalingen van het voorliggend PRUP worden bepalingen opgenomen die 

stellen dat de verhardingen tot een minimum beperkt dienen te worden. De verhardingen 

dienen maximaal gerealiseerd te worden in waterdoorlatende en/of halfverharde materialen, 

tenzij niet-waterdoorlatende materialen worden opgelegd in functie van milieuvereisten (bv. 

een laden en loszone,...).  

Bodemkwaliteit 

Het voorliggend RUP maakt geen activiteiten met een negatieve impact op de bodemkwaliteit 

mogelijk. Aspecten met betrekking tot verzuring, verdroging en eutrofiëring worden 

overwegend verbonden met agrarische activiteiten en worden niet mogelijk gemaakt binnen 

dit plan. Lozing van afvalwater gebeurt volgens de bepalingen zoals opgenomen in de 

milieuvergunning en via de vigerende wetgeving. Bijgevolg wordt gesteld dat de bodem 

gevrijwaard zal blijven van aanzienlijke vervuiling. 

 
Legende 

 Landbouwinfrastructuur 

 
 

 Grasland  

 
 

 Maïs 
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Concluderend kan gesteld worden dat de uitvoering van voorliggend RUP de bodem beperkt 

kan wijzigen door bijkomende antropogene ingrepen. Het RUP biedt mogelijkheden voor een 

uitbreiding van bebouwing en verhardingen. De bodem is hier niet kwetsbaar en de effecten 

zijn niet van die aard dat er sprake zal zijn van aanzienlijke negatieve milieueffecten op de 

discipline bodem. 

De uitvoering van voorliggend RUP zal geen aanzienlijke wijzigingen veroorzaken in de 

aanwezige energie- en grondstoffenvoorraden. De principes van duurzaam bouwen worden 

ingeschreven in de stedenbouwkundige bepalingen van voorliggend PRUP. 

Grond- en oppervlaktewaterhuishouding 

Binnen de contouren van het plangebied en in onmiddellijke omgeving stromen er geen 

waterlopen. 

De drainage van het plangebied is matig droog (c) tot matig nat (d).  

Andere aspecten van de grond- en oppervlaktewaterhuishouding zullen besproken worden 

onder de watertoets. 

Kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater 

Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor grondwater- of 

oppervlaktewaterwinning.  

Het plangebied is niet gelegen in een watering. 

Het stroomgebiedbeheerplan van de Maas is van toepassing. 

Volgens het zoneringsplan van de Vlaams Milieumaatschappij bevindt het plangebied van 

voorliggend RUP deels in centraal gebied (cf. aansluiting op een operationele 

waterzuiveringsinstallatie via het rioleringsstelsel) en deels in collectief te optimaliseren 

buitengebied. 

  

 Zoneringskaart (VMM, 2016) 

 Legende 

 
 

 
Centraal gebied 

 
 

 
Collectief geoptimaliseerd buitengebied 

 
 

 
Collectief te optimaliseren buitengebied 

 
 

 
Individueel te optimaliseren buitengebied – IBA aanwezig 

 
 

 
Individueel te optimaliseren buitengebied – IBA gepland 

 
 

 
Individueel te optimaliseren buitengebied – aanwezig gesloten opvangsysteem 

 
 

 
Individueel te optimaliseren buitengebied – gepland gesloten opvangsysteem 
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Wat betreft de grondwaterkwetsbaarheid is het plangebied zeer kwetsbaar (Ca1). Ca1-

gronden hebben een zandige en/of beperkte (dikte tot minder dan 5 m) deklaag. De 

watervoerende laag bestaat uit zand (Geopunt Vlaanderen, 2016). 

Uit dit alles kan worden geconcludeerd dat het plangebied matig kwetsbaar is voor wat 

betreft de discipline grond en oppervlaktewater. 

Grond- en oppervlaktewaterhuishouding 

De effecten op de grond- en oppervlaktewaterhuishouding en de aandachtselementen 

worden hier kort besproken. Bebouwing en verhardingen hebben een grote invloed op de 

grond- en oppervlaktewaterhuishouding. Een toename in bebouwing en verharde oppervlakte 

resulteert immers in een toename in de hoeveelheid afvloeiend hemelwater. Er wordt in 

beperkte mate een verlies van de bergingscapaciteit van hemelwater in de bodem verwacht 

ten gevolge van bijkomende bebouwing, constructies en verhardingen. Aangezien de site 

reeds voor een deel bebouwd en verhard is, zal de impact van de mogelijke ontwikkelingen, 

toegelaten door voorliggend RUP, eerder beperkt zijn. Niettemin dienen de nodige 

maatregelen genomen te worden om het hemelwater op te vangen en vervolgens te 

hergebruiken, te laten infiltreren in de bodem en/of vertraagd af te voeren. 

Infiltratievoorzieningen dienen gerealiseerd te worden in open structuren. 

Kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater 

Wat betreft de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater moeten enkele aspecten in 

rekening genomen worden. De zandige en/of beperkte deklaag bovenop de watervoerende 

zandlaag zorgt ervoor dat het grondwater binnen het plangebied zeer kwetsbaar is. De 

bestemmings- en inrichtingsbepalingen vanuit het voorliggend RUP maken echter geen 

activiteiten mogelijk die zouden kunnen resulteren in de vervuiling van het grond- en 

oppervlaktewater. Het afvalwater wordt afgevoerd volgens de normen van de geldende 

milieuvergunningen en conform de vigerende wetgeving. 

Concluderend kan gesteld worden dat de uitvoering van het RUP niet zal resulteren in 

aanzienlijke milieueffecten op de discipline grond- en oppervlaktewater. Het voorliggend RUP 

maakt de ontwikkeling van activiteiten met een aanzienlijk negatief effect op het grond- en 

oppervlaktewater niet mogelijk. De voorafgaande bepalingen in de stedenbouwkundige 

voorschriften garanderen een duurzame waterhuishouding voor het plangebied. 

Een uitgebreide bespreking van de discipline geluid en trillingen voor het RUP is weinig 

relevant. De geluidsbelasting (zowel emissie als immissie) binnen het plangebied wordt 

overwegend veroorzaakt door de buitenactiviteiten op het sportdomein (cf. voetbal, BMX, 

wielerbaan, …). De activiteiten die Snow Valley aanbiedt betreffen binnenactiviteiten. De 

overige geluidsbelasting wordt gegenereerd door het gemotoriseerd verkeer van bezoekers, 

werknemers en leveringen. Gelet op de ontsluiting tot de site en de parkeergelegenheden, 

gelegen op grote afstand van de woongelegenheden, is de eventuele geluidsimpact door 

gemotoriseerde vervoersbewegingen naar de omwonenden te verwaarlozen. Verder zijn er 

geen grote infrastructuurassen met veel verkeersbewegingen die geluid en trillingen 

genereren. 

Beperkte trillingen zijn mogelijk tijdens werkzaamheden bij de inrichting (bouw en aanleg) 

van recreatieve infrastructuren. 
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Het voorliggend PRUP laat geen aanzienlijke toename van recreatieve voorzieningen toe. Een 

beperkte uitbouw van het recreatief knooppunt wordt wel vooropgesteld maar zal geen 

aanzienlijke geluidshinder genereren. Gelijkaardige activiteiten zijn reeds mogelijk binnen de 

voorschriften van het geldend BPA (met uitzondering van de uitbreiding van de skipiste). 

Bijgevolg zal er dus geen sprake zijn van een noemenswaardige (emissie-)stijging in de 

verkeersbelasting en de eraan verbonden geluiden en trillingen. Andere aspecten met 

betrekking tot mobiliteit zullen besproken worden onder de discipline ‘mens en ruimte’. 

Geconcludeerd kan gesteld worden dat de geluidsproductie in beperkte mate kan toenemen 

in gevolge eventuele nieuwe ontwikkelingen binnen het plangebied. De uitbreiding van de 

skipiste betreft en blijft een indoor-sportactiviteit. Er zal bijgevolg geen aanzienlijk negatief 

effect op de discipline geluid en trillingen gegenereerd worden. 

Binnen deze discipline geldt er een overdracht naar de discipline mens en ruimte. 

Een uitgebreide bespreking van de discipline lucht is niet aan de orde. De gegevens van de 

dienst lucht van de Vlaamse Milieumaatschappij (anno 2014) met betrekking tot de 

luchtkwaliteit in Vlaanderen geven een beeld van de luchtkwaliteit in het plangebied2. Het 

jaargemiddelde voor NO2 bedraagt in de omgeving van het plangebied tussen 11 en 

15 μg/m³. Het jaargemiddelde voor fijn stof (PM10) bedraagt tussen 16 en 20 μg/m³ en voor 

zeer fijn stof (PM2,5) bedraagt tussen 11 en 12 μg/m³. Er kan dan ook gesteld worden dat 

het plangebied wordt gekenmerkt door een goede luchtkwaliteit, maar dat de waarden voor 

ozon beter kunnen (cf. jaargemiddelde tussen 46 en 55 µg/m³).  

Gelet op de omvang van de activiteiten die mogelijk zijn in voorliggend plangebied kan 

gesteld worden dat deze niet zullen resulteren in een negatief effect op de luchtkwaliteit in 

het gebied en de omgeving. 

Globaal kan gesteld worden dat de mogelijke effecten op de luchtkwaliteit door de 

voorliggende planopties nihil zullen zijn. 

Binnen deze discipline geldt er een overdracht naar de discipline lucht. 

Een bespreking van de discipline atmosfeer en klimatologische factoren voor het voorliggend 

PRUP is niet aan de orde (zie discipline lucht). 

 

                                                
2 De polluenten NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof) zijn hiervoor de belangrijkste indicatoren in 
Vlaanderen. De huidig geldende Europees vastgelegde jaargrenswaarde bedraagt voor de betrokken 
polluenten NO2 en PM10 40 µg/m³. 
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Binnen deze discipline geldt er een overdracht naar de discipline mens en ruimte. 

Het voorliggend RUP maakt geen activiteiten mogelijk die een aanzienlijk negatieve invloed 

zullen hebben op de discipline licht. In de stedenbouwkundige voorschriften is opgenomen 

dat er steevast natuurvriendelijke verlichting gebruik dient te worden. Verder moet er bij de 

bestaande en toekomstige inplanting en keuze van verlichtingselementen (lichtsterkte, 

straalrichting, verlichtingsduur…) rekening gehouden worden met de privacy van de 

omwonende en de aanwezige natuurlijke en landschappelijke waarden in de omgeving. Om 

lichtverstrooiing te beperken moet de lichtstraal steeds neerwaarts gericht zijn. Bij het 

inrichten van verlichtingselementen moet er rekening gehouden worden met de ligging 

binnen het vogelrichtlijngebied. Er kan bijgevolg gesteld worden dat afdoende bepalingen 

opgenomen worden om aanzienlijke negatieve effecten op de discipline licht te vermijden.  

De schaduweffecten in gevolge het uitbreiden van de skipiste worden besproken onder de 

discipline ‘mens en ruimte’. 

Het plangebied is niet gelegen in een VEN of IVON-gebied. Het plangebied, en bij uitbreiding 

de gemeente Peer en omstreken, is gelegen in een speciale beschermingszone, met name 

het vogelrichtlijngebied “Bocholt, Hechtel-Eksel, Meeuwen-Gruitrode en Peer” (BE2217310).  

Op de biologische waarderingskaart worden ter hoogte van het plangebied geen faunistisch 

voorname zones aangeduid. 

De biologische waardering van het plangebied en de omgeving werd aan de hand van een 

terreinbezoek in augustus 1998 door een karteerder geïnventariseerd. Het plangebied werd 

deels geselecteerd als biologisch minder waardevol omwille van de recreatiezone en een zeer 

soortenarm, vaak tijdelijk grasland. Het westelijk deel van het plangebied werd gekarteerd 

als een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen door de 

aanwezigheid van een soortenarm permanent cultuurgrasland en een bomenrij met 

dominantie van zomereik (Quercus robur). In het zuidoosten van het plangebied werd een 

kleine zone gekarteerd als biologisch zeer waardevol omwille van het aanpalend zuur 

eikenbos. Palend aan het plangebied is er een variatie van biologisch minder waardevolle en 

biologisch zeer waardevolle zones. 

De biologische waardering van het plangebied, geïnventariseerd in 1998, is deels 

achterhaald. Binnen het plangebied is er geen zuur eikenbos terug te vinden en in het 

westen van het plangebied werd het cultuurgrasland ingericht met een BMX-parcours (zie 

plan feitelijk-juridische toestand). 

waar? categorie elementen 

ten noorden  biologisch minder waardevol soortenarm, vaak tijdelijk grasland en 

recreatiezone 

ten oosten biologisch zeer waardevol 

complex van biologisch 
minder waardevolle en 
waardevolle elementen 

zuur eikenbos 

soortenarm permanent cultuurgrasland en 
bomenrij met dominantie van zomereik 
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ten zuiden biologisch zeer waardevol  

biologisch waardevol 
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complex van biologisch 
minder waardevolle en 
waardevolle elementen 

ondergroei van kruiden of ruigtevegetatie 

akker op zandige bodem, soortenarm 
permanent cultuurgrasland en bomenrij 
met dominantie van zomereik  

ten westen biologisch minder waardevol soortenarm permanent cultuurgrasland 

 

 Biologische waarderingskaart (Geopunt Vlaanderen, 2016) 

De ecosysteemkwetsbaarheidskaart met de kwetsbaarheid voor ecotoopverlies (mer-

screening ikv de aanvraag tot planologisch attest, 2015) is gebaseerd op de biologisch 

waarderingskaart. 

Binnen het plangebied is nog een voormalige poel gesitueerd dewelke echter op heden 

slechts tijdelijk waterhoudend is (mer-screening ikv de aanvraag tot planologisch attest, 

2015). Deze locatie is evenwel mogelijk van belang voor amfibieën en andere fauna- en 

flora-elementen. Verbinding met andere waterpartijen of waterrijk gebied is echter geheel 

ontbrekend, zodat hier slechts een beperkte uitwisseling van plant- of diersoorten 

plaatsvindt. 

De verlenging van de skipiste zal een fysisch ruimtebeslag met zich meebrengen en een 

toename van de bebouwde en verharde oppervlakte. Dit kan leiden tot ecotoopverlies, 

versnippering en barrièrewerking. Het plangebied is echter volgens de biologische 

waarderingskaart overwegend biologisch weinig waardevol. Mogelijke recreatieve 

ontwikkelen op de site (andere dan de uitbreiding van de skipiste) zijn globaal genomen 

reeds toegelaten volgens het vigerend BPA. 

 Legende 
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Binnen voorliggend plangebied zijn de biologisch waardevolle elementen beperkt. De 

aanwezige houtkanten en hoogstammige bomen dienen maximaal behouden te blijven. Bij 

kap (bv. door ziekte, omwille van de veiligheid, etc.) of uitval dienen de bomen vervangen te 

worden door minstens evenveel nieuwe bomen. Het voorliggend PRUP voorziet niet in een 

wijziging van de functie of voorgenomen gebruik. Het plangebied is reeds bestemd als 

recreatiegebied; dit wordt zo behouden. Het gebruik sluit in het noorden aan bij de omgeving 

(sportzone de Deust) en wordt als dusdanig ook ingepast in de omgeving. 

De aanwezige waterpartij dient passend ingericht te worden. Een passende inrichting van de 

poel bestaat uit voldoende ondiepe zones en de nodige begeleidende moerasvegetatie (met 

afwisseling van beschaduwde en zonbeschenen zones) om een belangrijke meerwaarde voor 

de biodiversiteit te kunnen betekenen 

In de stedenbouwkundige voorschriften worden bepalingen met betrekking tot ecologie 

opgenomen. Zo wordt de maximale bebouwbare zone beperkt tot 40% van planonderdeel A 

en mag de ruimte onder de pistes voor maximaal de helft ingericht te worden met gesloten 

bebouwing opdat de doorwaadbaarheid voor fauna wordt verzekerd. Verder dienen 

voldoende groenvoorzieningen ingericht te worden op het terrein om de aanwezige habitats 

te versterken. Er dient hierbij rekening gehouden te worden met het vogelrichtlijngebied. De 

aanwezige waterpartij dient passend ingericht te worden. Verder dient de zone voor buffer 

(planonderdeel B) aaneengesloten beplant te worden met opgaand groen. De samenstelling 

van het plantenmateriaal (bomen en heesters) dient te gebeuren op basis van streekeigen 

en inheemse plantensoorten. 

Effecten door bv. schaduwwerking, ijsvorming, wijziging waterhuishouding door de skipiste 

op de in de omgeving aanwezige vegetaties zijn niet te verwachten gezien er zo goed als 

geen waardevolle vegetaties voorkomen in de directe omgeving van de piste.  

Voor de analyse van de impact op de SBZ (vogelrichtlijngebied) wordt verwezen naar 

hoofdstuk ‘onderzoek tot passende beoordeling’ 

Concluderend kan gesteld worden dat de uitvoering van het RUP niet zal resulteren in een 

aanzienlijk negatief effect op de discipline fauna en flora. De stedenbouwkundige 

voorschriften garanderen een gepaste inrichting van groenelementen in functie van fauna en 

flora binnen de recreatiezone (planonderdeel A). 

Het plangebied is gelegen in het traditioneel landschap 'Land van Peer-Leeuwen' binnen het 

'Kempens Plateau'. Binnen het plangebied en in de onmiddellijke omgeving bevinden zich 

geen bouwkundige relicten, beschermde monumenten, landschappen, en stad- of 

dorpsgezichten. 

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van tot nog toe gekende 

archeologische vindplaatsen. In de onmiddellijke omgeving van het plangebied van het RUP 

geeft de CAI geen vindplaatsen van archeologisch erfgoed weer. De meest nabijgelegen 

vindplaats van archeologie bevindt zich op ongeveer 400 m van het plangebied. 

In de huidige situatie is de skipiste visueel sterk aanwezig in het landschap. De huidige 

skipiste is enkel voor wat betreft de grote piste 42 meter hoog. De overige elementen 

(kinderpiste, boarderspiste, BMX-parcours en wielerpiste) zijn veel minder hoog en ook niet 

sterk zichtbaar van op afstand gelet op de groene omkadering van de sportzone en de 
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overige gebouwen. Het plangebied sluit verder aan bij andere aangrenzende 

sportinfrastructuur (cf. voetbal- en tennisvelden en sporthallen). 

De piste vormt vandaag reeds een baken in het landschap zonder daarbij overweldigend over 

te komen. De verlenging van de piste sluit aan bij de bestaande skipiste en de overige 

ontwikkelingen van sportzone ‘de Deust’. De hoogte van de skipiste wordt vastgelegd op 

maximum 62,5 meter hoogte. De hoogte van de overige bebouwing bedraagt maximum 

6 meter. De uitbreiding van de skipiste zal een zekere bijkomende impact hebben op de 

omgeving en het omliggende landschap. Door een kwalitatief ontwerp, het verbeteren van de 

architectuurkwaliteit en het gebruik van duurzame en esthetisch ogende materialen kan de 

skipiste de rol opnemen als visueel aantrekkelijk baken voor de omgeving. De ruimtelijke 

kwaliteit en beeldkwaliteit kan op deze manier uitgewerkt worden als een blikvanger en 

aanduiding van de gehele sportzone ten opzichte van de omgeving. 

De effecten ten aanzien van de perceptieve kenmerken en belevingswaarde vanuit de nabije 

omgeving zijn een subjectief gegeven en niet eenduidig te bepalen. De beoordeling zal sterk 

afhankelijk zijn van de persoonlijke appreciatie van de waarnemer en zijn beleving van de 

skipiste in het algemeen. 

Binnen het plangebied van voorliggend RUP zijn er geen archeologische vondsten aangeduid 

binnen de CAI. 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. Bijgevolg dient de vigerende wetgeving inzake archeologisch erfgoed toegepast te 

worden. 

Globaal kan gesteld worden dat het RUP niet zal resulteren in een negatieve impact op de 

discipline landschap, onroerend erfgoed en archeologie. De uitbreiding van de skipiste zal 

duidelijk nog zichtbaarder worden in het landschap, waardoor deze ingericht dient te worden 

als een landschappelijk baken met een kwalitatieve architecturale waarde. Dit is opgenomen 

in de stedenbouwkundige voorschriften.   

Ruimtelijke aspecten 

De recreatiezone aan de zuidoostelijke rand van het centrum van Peer maakt deel uit van de 

sportzone “De Deust”. Het recreatiedomein sluit in het westen aan bij de bebouwing van 

Peer centrum en bij een openruimtegebied in het zuiden en oosten. 

Binnen sportzone “De Deust” zijn er de drie skipisten van Snow Valley, een BMX-parcous, 

een wielerbaan met atletiekpiste en skatepark, voetbalterreinen, tennisvelden, sporthallen, 

en een Finse piste ingericht. De verschillende activiteiten functioneren autonoom. 

Snow Valley vormt de zuidelijke rand van de sportzone. De uitbreidingszone ten 

noordwesten is momenteel niet bebouwd. 

Schaduwwerking 

De schaduwwerking van de bestaande skipiste wordt voornamelijk waargenomen in de 

wintermaanden. Het gebouw heeft een vrij smalle vorm en werd gebouwd op een 

staalconstructie. De schaduwwerking van het huidige gebouw wordt dus voornamelijk 

bepaald door het dichte deel waarbinnen zich de helling bevindt. 

Onderstaand geven we een beeld van de huidige schaduwwerking van het bestaande 

gebouw. 
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 Schaduwstudie best- en worst-case scenario (mer-screening ikv de aanvraag tot planologisch 

attest, 2015) 

Mobiliteit 

Ontsluiting 

De ontsluiting van de site gebeurt via de Deusterstraat (verbindingsweg tussen Peer en 

Meeuwen) en via de Oostweg. De Oostweg vormt verbinding met de noordelijk gelegen N73 

/ baan naar Bree en werd recent aangelegd om het centrum van Peer te ontlasten van 

doorgaand verkeer.  

Ter hoogte van de kruising van de Deusterstraat en de Oostweg is een 4-takkig rond punt 

ingericht. De zuidelijke tak vormt de toegang naar sportzone de Deust. De toegang naar 

Snow Valley gebeurt via geasfalteerde wegen doorheen het sportdomein.  

Het BMX-parcours enkel bereikbaar via een verbindingspad naar de skipiste. 
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Parkeergelegenheden 

Aansluitend ten noorden van de skipiste is er een grote parking voorzien voor ca. 250 

parkeerplaatsen. Binnen het plangebied zijn 113 parkeergelegenheden ingericht. De 

parkeergelegenheden worden gedeeld gebruikt met de volledige sportzone ‘De Deust’. 

Verkeersbewegingen 

Voor Snow Valley zijn er gemiddeld 1 400 in- en uitgaande verkeersbewegingen per week 

door  bezoekers. Bijkomend zijn er ongeveer nog 318 verkeersbewegingen per week in 

gevolge woon-werkverkeer en leveringen. 

“Snow Valley” is 7 dagen per week open. Het totaal aantal voertuigbewegingen per week kan 

bijgevolg verdeeld worden over de verschillende weekdagen, dit komt dan overeen met een 

gemiddelde van 245 voertuigbewegingen per dag. Vermoedelijk is het aantal bewegingen in 

het weekend groter dan tijdens de week. De pieken van de verkeersbewegingen van en naar 

“Snow Valley” vallen ook voornamelijk buiten de pieken van het overige verkeer op het 

omringende wegennet. 

Voor het BMX-parcours zijn er vier trainers die tien groepen van elk een tiental leden  

coachen. De trainingen vinden plaatsen van dinsdag tot vrijdag tussen 18u en 21u. Op 

woensdagnamiddag zijn er vrije trainingen tussen 13u30 en 15u. Een aantal keer per jaar 

worden er wedstrijden georganiseerd. Ongeveer 90% van de leden komt met de auto naar 

de training. 

De wielerpiste, een ovale wielerbaan van 400 m in asfalt (hellend in de bochten), de 

atletiekpiste en het skatepark is voor iedereen toegankelijk. Enkel bij zeer slechte 

weersomstandigheden is, om veiligheidsredenen, de toegang niet toegestaan (ijzel, sneeuw 

en zware regen). 's Avonds is het complex verlicht tot 22 uur. In de winterperiode is er enkel 

licht bij gunstige weersomstandigheden tot 20 uur en op donderdag tot 22 uur. Het 

gemotoriseerd verkeer is eerder beperkt. 

Seveso-activiteiten 

Binnen een straal van 2 km  rondom het plangebied bevinden zich geen seveso-inrichtingen.  

Ruimtelijke aspecten 

Het RUP beoogt een doorvertaling van de uitbreidingsmogelijkheden voor “Sow Valley” 

conform het goedgekeurd planologisch attest. De grote skipiste wordt hierbij 346 meter lang, 

62,5 meter hoog en 30 meter breed. Voor de overige recreatieve infrastructuren worden er 

geen wijzigingen vooropgesteld. De mogelijkheden volgens het BPA blijven globaal 

behouden. Het inrichten van overige recreatieve voorzieningen is dus toegelaten. 

Schaduwwerking 

De schaduwwerking van de verhoogde skipiste is vooral relevant voor de woningen gelegen 

langs de Bosbeemdstraat. Om dit te kunnen weergeven werd een 3D-model van de skipiste 

uitgewerkt waarmee de stand van de zon op verschillende tijdstippen kan worden 

gesimuleerd gedurende het jaar. Logischerwijs is er meer schaduwwerking in de 

wintermaanden gelet op de gemiddeld lagere stand van de zon. Onderstaand geven we een 

beeld van de site en de schaduwwerking ten opzichte van se woningen op de twee uiterste 

momenten namelijk de langste en de kortste dag van het jaar: 
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 Schaduwstudie bij verlenging piste: best case scenario: 21 juni om 15u30 (aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning, 2016) 

 

 Schaduwstudie bij verlenging piste: worst case scenario: 21 december om 11u55 (aanvraag tot 

stedenbouwkundige vergunning, 2016) 

Om meer in detail weer te geven wat de momenten op jaarbasis en op dagbasis zijn waarop 

de woningen schaduw ondervinden worden hieronder beelden weergegeven van de periode 

oktober tot maart. Gedurende de overige maanden van het jaar ondervinden de woningen 

geen schaduwwerking van de uitbreiding van de skipiste. 
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 Schaduwstudie bij verlenging piste: oktober - november (aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning, 2016) 

 

 Schaduwstudie bij verlenging piste: december - januari (aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning, 2016) 
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 Schaduwstudie bij verlenging piste: februari - maart (aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning, 2016) 

Samenvattend kan het volgende gesteld worden over de schaduwwerking na uitbreiding van 

de skipiste: 

 

 Conclusie schaduwstudie bij verlenging piste (aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, 

2016) 

De woningen in de Bosbeemdstraat hebben enkel in de wintermaanden van oktober tot 

maart invloed van de uitbreiding van de skipiste voor wat betreft schaduw. In oktober wordt 

enkel de gevel van de eerste woning geraakt door de schaduwwerking. Gelet op het 

aanwezig bos op het perceel palend aan de eerste woning is er vandaag ook reeds sprake 

van beperkte schaduwwerking door de bestaande bomen maar deze werden niet opgenomen 

in het 3D-model. 

Gemiddeld gezien hebben de woningen 896 minuten schaduw ten gevolge van de uitbreiding 

van de skipiste indien we uitgaan van continue zonneschijn gedurende de volledige dag en 

gedurende de volledige periode van het onderzoek (wintermaanden). 
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Tijdens de wintermaanden zijn er minder zonuren. Het gemiddeld aantal uren zonneschijn 

per maand is weergegeven in de volgende tabel. Hieruit volgt dat de schaduwwerking 

aanzienlijk minder zal zijn dan de theoretisch berekende 94 minuten per dag.  

 

 Klimatologisch Normalen, Station Ukkel, KMI, 1981-2010 

Op basis van bovenstaande kan besloten worden dat de uitbreiding van de skipiste geen 

betekenisvolle negatieve effecten genereert voor wat betreft de te verwachten 

schaduwwerking op de woonomgeving. Gelet op de hoogte, de vorm en de plaats van de 

skipiste en het verminderde aantal uren zonneschijn per maand in de winter, is de 

schaduwwerking beperkt qua periode en duurtijd. 

Mobiliteit 

Ontsluiting 

De bereikbaarheid en ontsluiting blijft ongewijzigd ten opzichte van huidige situatie. 

Parkeergelegenheden 

Het aantal parkeergelegen wordt niet gewijzigd. Er zijn parkings aangelegd voor de volledige 

sportsite waarbij een gemeenschappelijk gebruik wordt vooropgesteld. Daar er voor de 

volledige sportzone ‘De Deust’ een bundeling van de parkeervoorziening wordt 

vooropgesteld, wordt via de stedenbouwkundige voorschriften aangestuurd om de 

parkeervoorzieningen maximaal te bundelen ter hoogte van de Deusterstraat. Deze locatie 

sluit aan bij een andere parkeergelegenheden buiten het plangebied. 

Verkeersbewegingen 

Voor Snow Valley wordt er door de uitbreiding rekening gehouden met een geschat aantal 

bijkomende bezoekers van 15% en een geschat aantal bijkomende werknemers. In totaal 

komt dit neer op een gemiddelde toename van ca. 21% meer vervoersbewegingen per week. 

Verspreid over de week geeft dit een gemiddelde van 297 voertuigbewegingen per dag, met 

vermoedelijk een hoger aantal in de weekenddagen. Op wedstrijddagen of andere 

piekmomenten kan het aantal vervoersbewegingen hoger liggen.  

Gezien het verkeer wordt afgewikkeld via meerdere wegen, zijnde Deusterstraat en 

Oostweg, waarbij de Oostweg recent werd aangelegd om het centrum van Peer te ontlasten 

van doorgaand verkeer, worden geen aanzienlijke effecten verwacht op vlak van mobiliteit. 

Voor de overige recreatieve voorzieningen worden er geen wijzigingen in het aantal 

gemotoriseerde verkeersbewegingen voorzien. Bij nieuwe invullingen van de site met 

recreatieve voorzieningen kan de verkeersbewegingen toenemen. Door de relatief beperkte 

ruimte voor bijkomende voorzieningen zal de toename echter niet aanzienlijk zijn; ook niet 

indien er andere infrastructuren worden vervangen. 

Seveso-inrichtingen 

Het voorliggend RUP laat geen seveso-bedrijvigheid toe. 

Globaal kan gesteld worden dat de uitvoering van het RUP niet zal resulteren in een 

aanzienlijk negatief effect op de discipline mens en ruimte. De huidige bestemming wordt 

niet gewijzigd. De verwachte schaduw voor een specifieke tijdsperiode in het jaar door het 
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verlengen van de skipiste wordt erkend, maar kan niet als aanzienlijk negatief worden 

beschouwd. 

Er wordt dan ook geconcludeerd dat het RUP niet zal resulteren in een negatieve impact op 

de discipline mens en ruimte. 

 

Er worden geen significante cumulatieve effecten verwacht ten gevolge van de overige 

ontwikkelingen in de omgeving (Masterplan site de Deust). Uit de plan-m.e.r.-screening van 

het RUP Sportzone De Deust fase 2 blijkt dat de verkeersgenererende werking van de 

bijkomende ontwikkelingen beperkt zal zijn. Hier wordt beoordeeld dat de grootste 

verkeersgenererende werking zal worden veroorzaakt door de skipiste. Er kan worden 

beoordeeld dat de cumulatieve effecten op vlak van mobiliteit beperkt zullen zijn. 

In de periode april 2016 werd er door de stadsdienst mobiliteit van de stad Peer een 

mobiliteitstoets gedaan aangaande de mobiliteit en parkeermogelijkheden op de sportzone 

De Deust. Er werd navraag gedaan naar het gemotoriseerd verkeer en het gebruik van de 

parkeerplaatsen bij de voetbalclub Peer SV, I-fitness, de tennisclub De Krekel, Snow Valley 

en de sporters die gebruik maken van de sporthal. Er werd een gedetailleerde opsomming 

bekomen over het gemotoriseerd verkeer op de sportsite. In het onderzoek wordt 

vastgesteld dat momenteel 223 parkeerplaatsen verspreid zijn ingericht over de sportsite De 

Deuster. Alle parkeerplaatsen zijn voor iedereen toegankelijk, zonder enige opsplitsing naar 

verschillende doelgroepen/clubs. Bij grotere evenementen moeten er geen extra parkings 

opengesteld worden. Er zijn bijgevolg nog voldoende parkeergelegenheden beschikbaar.   

Voor de ontsluiting van de sportzone werd overigens reeds een nieuwe ontsluitingsweg 

voorzien, zijnde de Oostweg, om het centrum van Peer te ontlasten van doorgaand verkeer. 

Voor het opvangen van de parkeerbehoefte zal de parking langs de Deusterstraat uitgebreid 

worden. Voor het overige worden er geen cumulatieve effecten verwacht. 

 

Als alternatief voor de uitvoering van het RUP zal hier kort aandacht besteed worden aan het 

nulalternatief. In het nulalternatief zou de bestemming volgens het BPA en de ermee 

gerelateerde bepalingen en voorschriften behouden blijven.  

Hoewel de site gelegen is recreatiegebied (volgens het BPA “Sportzone De Deust – fase 1: 

ski- en wielerpiste”) is de gewenste uitbreiding van de skipiste niet in overeenstemming met 

de stedenbouwkundige voorschriften van het BPA. Gezien een uitbreiding, zijnde verlenging 

van de bestaande skipiste, economisch noodzakelijk is om het voortbestaan van de piste te 

garanderen, is het nulalternatief geen redelijk alternatief. 

Naast het nulalternatief kan er eveneens gekeken worden naar de locatie- en inrichtings- 

en/of uitvoeringsalternatieven.  

Het behouden (en uitbreiden in functie van het garanderen van het voortbestaan) van de 

bestaande skipiste Snow Valley is in overeenstemming met de bepalingen in het RSPL en 

GRS. Er wordt uitgegaan van een uitbreiding die aansluit bij de bestaande toestand. Het in 

overweging nemen van alternatieve locaties is in dit geval niet aan de orde. 

De inrichtings- en uitvoeringsalternatieven zijn echter beperkt. Het programma en de 

bepalingen in de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de inrichting zijn 

immers afgestemd op de actuele situatie, het gewenste beleid en de ontwikkelingswensen. 

Abstractie maken van de actuele situatie is niet wenselijk gezien dit zou resulteren in een 

onwerkbaar RUP. De uitbreiding van de site betreft een verlenging van de bestaande grote 

skipiste. Deze verlenging, in dezelfde richting als de bestaande piste, is noodzakelijk om de 

piste te laten voldoen aan de normen om te worden ingeschakeld in het internationaal circuit 
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van wedstrijden en trainingen en om de (internationale) concurrentie te kunnen aangaan 

met andere skipiste. Een bespreking van de inrichtings- en uitvoeringsalternatieven is hier 

dan ook niet aan de orde. 

 

Gelet op de ligging van het plangebied, de schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van 

aanzienlijke milieueffecten dient te worden geconcludeerd dat er geen gewest- of 

landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen door de geplande ontwikkelingen van 

het RUP. 

 

Er dient geconcludeerd te worden dat voor de activiteiten die binnen het kader van het PRUP 

kunnen worden gerealiseerd, er van rechtswege geen plan-MER-plicht is. Het resultaat van 

bovenstaande mer-screening toont ook aan dat de uitvoering van het voorliggende RUP geen 

aanzienlijke milieueffecten zal veroorzaken die de opmaak van een plan-MER noodzakelijk 

maken. 

De bestemmingen ten opzichte van het BPA blijven behouden. De gewenste ontwikkelingen 

in het gebied zijn niet van dergelijke aard dat ze de ontwikkeling van activiteiten met 

aanzienlijke milieueffecten toelaten. Voor de discipline mens en ruimte dient er aandacht 

besteed te worden aan een kwalitatieve afwerking van de verlenging van de grote skipiste. 

Uit het onderzoek tot m.e.r komen een aantal aandachtselementen naar voren: 

 in de stedenbouwkundige voorschriften dienen de nodige bepalingen opgenomen te 

worden om de skipiste uit te werken als een landschappelijk baken en met een 

kwalitatieve architectuur door gebruik te maken van duurzame en esthetisch ogende 

materialen; 

 bij het plaatsen van verlichtingselementen dient in het bijzonder rekening gehouden 

te worden met het aanwezige vogelrichtlijngebied; 

 de principes van het integraal waterbeleid dienen gerespecteerd te worden; 

 de lozing van het afvalwater dient te gebeuren via de vigerende wetgeving en de 

bepalingen van de milieuvergunningen; 

 verhardingen dienen maximaal ingericht te worden in waterdoorlatende of half-

verharde materialen; 

 de bepalingen omtrent het archeologisch erfgoed, conform de vigerende wetgeving, 

dienen gerespecteerd te worden. 
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Joris Thijs

Van: Joris Thijs

Verzonden: maandag 12 december 2016 16:13

Aan: 'info@peer.be'; 'aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be'; 'limburg@onroerenderfgoed.be'

CC: Christophe Polak; gulay.aydogan@limburg.be

Onderwerp: 161212_162001_adviesinstanties_mer_verzoek tot raadpleging_PRUP Snow 

Valley_Peer

Beste, 
 
In november 2016 werd een verzoek tot raadpleging verzonden aan uw diensten in het kader van het onderzoek 
tot milieurapportage voor het PRUP Snow Valley (deel sportzone De Deust).  
 
De decretaal voorziene termijn van 30 dagen voor het uitbrengen van advies is ondertussen verstreken. Wij willen 
u dan ook namens de provincie Limburg herinneren aan dit verzoek tot raadpleging en hopen spoedig te 
vernemen of u over dit PRUP advies in kader van de mer-screening wenst uit te brengen.  
Indien we geen reactie ontvangen, zullen wij overgaan tot het verzenden van het dossier naar de dienst MER.  
 
Het verzoek tot raadpleging is te raadplegen via https://we.tl/k2ELmCCHFg 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

 

Joris Thijs  

Ruimtelijk planner | geograaf  

Meiboom 26, 1500 Halle  

Tel: 02 371 02 57    GSM: 0472 53 60 05  

E-mail: joris.thijs@da.be    www.da.be  
 

 

 

Van: Joris Thijs  

Verzonden: donderdag 10 november 2016 14:33 
Aan: 'info@peer.be'; 'omgeving@sport.vlaanderen'; 'aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be'; 'apl.lim@rwo.vlaanderen.be'; 

'limburg@onroerenderfgoed.be'; rup@rwo.vlaanderen.be; Adviesverlening Departement MOW 
(advies.departement@mow.vlaanderen.be); 'paul.smeets@delijn.be' 

CC: Christophe Polak; gulay.aydogan@limburg.be; 'jo.schoefs@limburg.be'; 'vera.peeters@peer.be'; 

'Ilse.Leijnen@Peer.be' 
Onderwerp: 161110_162001_adviesinstanties_mer_verzoek tot raadpleging_PRUP Snow Valley_Peer 

 

Geachte,  
 
De provincie Limburg maakt als initiatiefnemer het PRUP Snow Valley (deel sportzone De Deust) op. Voor dit plan 
werd een screeningsnota opgesteld waarin werd onderzocht of dit plan mogelijk kan resulteren in aanzienlijke 
negatieve milieueffecten. In naam van de provincie Limburg maken wij u de screeningsnota over. Deze screening 
is terug te vinden via volgende link: https://we.tl/ODeRKykiDe  
De screening bestaat uit: 

 een toelichtingsnota met geïntegreerde m.e.r.-screening 
 stedenbouwkundige voorschriften, een plan feitelijke-juridische toestand en een grafisch plan 

 
Als adviesinstantie heeft u expertise in één van de onderzochte milieudisciplines of bent u betrokken bij het plan. 
Graag vernamen wij van u of u het eens bent met ons gemotiveerd besluit dat het plan in zijn huidige vorm geen 
aanzienlijke negatieve milieueffecten kan genereren.  
Opmerkingen op het plan zelf dienen gegeven te worden naar aanleiding van de plenaire vergadering en/of tijdens 
het openbaar onderzoek over het voorlopig vastgesteld RUP. 
 
Indien u vindt dat het plan in zijn huidige vorm toch aanzienlijke negatieve milieueffecten teweeg kan brengen, 
vragen wij u dit zeer duidelijk te motiveren. In dat geval geeft u ook best voorstellen tot wijziging van het plan 
mee of vraagt u om maatregelen op te nemen in het plan die ervoor kunnen zorgen dat de milieueffecten van het 
plan niet meer als “aanzienlijk” negatief te beschouwen zijn. 
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Als u over gegevens beschikt die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de milieueffecten en die in de 
screeningsnota nog niet aan bod gekomen zijn, kan u deze ook in uw advies vermelden. 
 
Uw advies zal samen met de screeningsnota en adviezen van andere geraadpleegde instanties voorgelegd worden 
aan de dienst Mer die een beslissing zal nemen over de plan-m.e.r.-plicht. Als de dienst Mer tot het besluit komt 
dat het plan geen aanzienlijke negatieve milieueffecten kan genereren, moet er geen plan-MER opgemaakt 
worden. Als de dienst Mer echter tot het besluit komt dat het plan wel aanzienlijke negatieve milieueffecten kan 
genereren, dan moet er alsnog een plan-MER opgemaakt worden. Deze beslissing wordt gepubliceerd op de 
website www.mervlaanderen.be. 
 
Gelieve ons uw advies te bezorgen binnen de decretaal daartoe voorziene termijn van 30 dagen na de datum van 
ontvangst van deze e-mail. 
 
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en wensen u een goede ontvangst van deze documenten. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 

 

Joris Thijs  

Ruimtelijk planner | geograaf  

Meiboom 26, 1500 Halle  

Tel: 02 371 02 57    GSM: 0472 53 60 05  

E-mail: joris.thijs@da.be    www.da.be  
 

 

 





 

  
 

* Gelieve dit kenmerk in al uw briefwisseling te vermelden. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uw bericht van uw kenmerk              ons kenmerk              bijlagen 

23/11/2016                871.7/00061/il/20161114         16-14096-LI                        - 

vragen naar/e-mail          telefoonnummer              datum 

Alex Ballet         011 74 24 50             datum ondertekening 

alex.ballet@lne.vlaanderen.be 

 
 
Betreft: plenaire vergadering R.U.P.  

Onderwerp 

Provinciaal R.U.P. “Snow Valley (deel sportzone De Deust)” 

Datum van ontvangst 

25/11/2016 

Situering 

Kadaster Peer 1/C/363 en 364  

Adres Deusterstraat te Peer 

Aanvrager 

Naam Gemeentebestuur stad Peer 

Adres Zuidervest 2a te Peer 

Ruimtelijke bestemming 

Het plangebied heeft de bestemming agrarisch gebied met landschappelijke waarde volgens het gewestplan 
Neerpelt-Bree. 

Beschermingsstatus 

Het plangebied ligt binnen de perimeter van de Speciale Beschermingszone in uitvoering van de Vogelrichtlijn “3.10. 

Gebieden gelegen te Peer en te Hechtel-Eksel”, waarbinnen de habitats houtkanten en houtwallen, lijn- en puntvormige 
elementen en de beken en hun oevers bijzondere bescherming genieten. 

Biologische waarderingskaart 

Soortenarm, permanent grasland (hp) met bomenrijen met dominantie van zomereik (kbq) 

Aan het College van Burgemeester en Schepenen 
van de Stad Peer 

Zuidervest 2a 
 

3990 PEER 

Vlaamse overheid 

Adviezen en Vergunningen 

Vlaams-Brabant en Limburg 

Koningin Astridlaan 50 bus 5 

3500 HASSELT 

 

T 011 74 24 50 

aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be 
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Bespreking passende beoordeling 

De initiatiefnemer van de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma heeft geen Passende 
Beoordeling) PB opgemaakt. Er werd wel een onderzoek naar de noodzaak tot het opmaken van een PB 
opgenomen in de Toelichtingsnota. Uit de aangeleverde informatie door de betrokkene blijkt dat mits 
naleving van milderende maatregelen er geen sprake zal zijn van een betekenisvolle aantasting van de 
instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone.  

 
Deze milderende maatregelen worden niet opgelijst door de initiatiefnemer, maar kunnen wel door het 
A.N.B. worden geduid, nl. het voorzien van een nieuwe amfibieënpoel en het zoveel mogelijk sparen 

van de zeer zware en oude zomereiken in rijverband en als solitair. Waar toch bomen moeten 
worden gerooid, dienen minstens evenveel nieuwe bomen na uitvoering van de werken te 
worden aangeplant. Deze voorwaarden zijn reeds opgenomen in een stedenbouwkundige vergunning voor 
het verlengen van de skipiste, afgeleverd op basis van het verleende planologisch attest. 
 
Bijgevolg oordeelt het Agentschap voor Natuur en Bos dat alle noodzakelijk informatie werd aangeleverd 
zodat er geen verder stappen moeten genomen worden voor het opstellen van een formele PB. 

Bespreking van de M.E.R.-screening 

In de toelichtingsnota werd ook een onderzoek tot M.E.R. opgenomen. Dergelijk onderzoek werd reeds door 
onze administratie geadviseerd i.k.v. de M.E.R.-screening voor het planologisch attest. Omdat er in de M.E.R.-
screening geen melding van de amfibieënpoel werd gemaakt, werd in eerste instantie geoordeeld dat door 
effectief biotoopverlies er wel degelijk significant negatieve effecten op zouden treden.  Dat biotoopverlies 
gold ook voor de vermindering aan bomenrijen van oude zomereiken.  

De M.E.R.-screening in de toelichtingsnota maakt wel gewag van de poel, maar neemt de aanleg van een 
nieuwe poel niet op als milderende maatregel. 

We willen de aanleg van een poel wel opgenomen zien als een milderende maatregel, temeer 
omdat dit reeds als voorwaarde in de afgeleverde bouwvergunning is opgenomen. 

De locatie van de nieuwe poel sluit aan bij de voorziene bufferzone (art. 4) in het bestemmingsplan. Om de 
poel juridisch duurzaam te verankeren, stellen we voor dat de oppervlakte van de poel als 
bufferzone wordt ingekleurd en niet wordt opgenomen binnen de zone voor recreatie. 

Bespreking van het RUP 

Het provinciaal R.U.P. volgt op een positief planologisch attest voor de verlenging en verhoging van de 
bestaande skipiste en houdt een wijziging in van een reeds goedgekeurd B.P.A. “Sportzone De Deust, ski- en 
wielerpiste” (goedgekeurd per Min. Besl. van 10/05/2007. 

Op basis van het planologisch attest werd recent reeds een bouwvergunning afgeleverd voor deze werken. 

De skipiste wordt verlengd tot een totale lengte van nagenoeg 350 meter, een breedte van 30 meter en een 
maximale hoogte van 62,5 meter. De ruimte onder de piste mag voor maximaal 50% opgevuld worden met 
constructies (horeca), waardoor er nog enige connectiviteit voor fauna mogelijk is. In het planologisch attest 

zijn ook dwingende maatregelen opgenomen inzake het behoud van de huidige lijnvormige 
landschapselementen, een degelijke groenbuffering en het inrichten van een vervangende poel. 

Het plangebied omvat het plangebied van het oorspronkelijk B.P.A. De bouwvoorschriften worden aangepast 
opdat een uitbreiding van de skipiste onder strikte voorwaarde mogelijk wordt. Deze uitbreiding werd 
mogelijk gemaakt doordat Snow Valley NV in het herziend R.S.P.L. wordt aangeduid als een toeristisch-
recreatief knooppunt type IIa. 

T.b.v. de uitbreiding is een procedure opgestart om de buurtweg nr. 123 om te leiden. Deze omleiding mag 
niet tot verdere degradatie van de oude bomenrijen en houtkanten op de site. 

 

Tegelijk met het advies op het R.U.P. wordt ook advies gevraagd omtrent de M.E.R.-screening van dat 
R.U.P. Onderhavig advies moet gezien worden als een geïntegreerd advies voor zowel het R.U.P. op zich als 
op de M.E.R.-screening. 
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Vermits voorliggend R.U.P. een doorvertaling is van het planologisch attest dat in 2015 door het 
provinciebestuur werd afgeleverd, is ons advies gelijklopend aan het advies op het planologisch attest. 

De aandachtspunten en voorwaarden vanuit ecologisch (en landschappelijk) standpunt zijn identiek vermits 
er inhoudelijk niets verandert. Deze standpunten en voorwaarden moeten dan ook in het R.U.P. zijn 
opgenomen, temeer omdat ze ook al deel uitmaakten van de afgeleverde bouwvergunning. 

Conclusie 

Op basis van bovenstaande uiteenzetting stelt het Agentschap voor Natuur en Bos vast dat de bestaande 
natuurwaarden niet worden geschaad indien de aan te leggen poel wordt opgenomen in de bufferzone en 
indien de bestaande lijnvormige groenelementen langs het huidige tracé van de buurtweg als groencorridor 
worden bestendigd. De duurzame inplanting van beide elementen is immers van belang opdat ze een 
ecologische rol kunnen spelen. 

 

Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan “Snow Valley (deel sportzone De Deust)” wordt voorwaardelijk 
gunstig geadviseerd. 

 
Het Agentschap Natuur en Bos zal niet aanwezig zijn tijdens de plenaire vergadering op woensdag 14/12 e.k. 

 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Katia Nagels 

Adjunct-directeur adviezen en vergunningen  

Vlaams-Brabant & Limburg 

Agentschap voor Natuur en Bos 
 



 
 

 
 

 
Ruimte Vlaanderen Limburg, Hendrik Van Veldekegebouw – Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt 
www.ruimtevlaanderen.be 

uw kenmerk 
 

ons kenmerk 
2.13/72030/102.1 

uw brief van 
 

vragen naar 
Dominic Vincken 
 

telefoonnummer 
011 74 21 00 

datum 

bijlage:  
 
Betreft: Provincie Limburg, PRUP “Snow Valley (deel sportzone De Deust)”: verzoek tot 
raadpleging in het kader van een onderzoek tot milieueffectrapportage  
 
 
Geachte, 
 
Het betreffende “verzoek tot raadpleging” werd door het departement Ruimte Vlaanderen 
ontvangen op 10/11/2016.   
 
In toepassing van artikel 4.2.5 van het decreet van 27 april 2007 inzake de 
milieueffectrapportage over plannen en programma’s en van artikel 3 van het besluit van de 
Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en 
programma’s, vindt u hierbij het advies van het departement Ruimte Vlaanderen in verband met 
de ingeschatte effecten op de ruimtelijke ordening.  
 
De screeningnota maakt een voldoende inschatting van de milieueffecten voor de ruimtelijke 
ordening.  
 
Dit advies vervangt geenszins het advies van het departement Ruimte Vlaanderen in 
toepassing van artikel 2.2.13 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Voor het departement, 
 
 
 
 
 

Kopie ter informatie aan : 
D+A nv 

t.a.v. dhr. Joris Thijs 
Meiboom 26 

1500 Halle 
 
 

Aan de leden van de Deputatie van de 
provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt  
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Joris Thijs

Van: Gorssen, Jos <jos.gorssen@rwo.vlaanderen.be>

Verzonden: donderdag 17 november 2016 14:34

Aan: Joris Thijs

Onderwerp: Wonen-Vlaanderen: advies mer_verzoek tot raadpleging_PRUP Snow Valley_Peer

Beste, 

  

Bij deze kan ik u meedelen dat, op basis van onze expertise, het voorontwerp van PRUP Snow Valley te Peer geen 

milieu-effecten zal genereren die de opmaak van een plan-mer noodzakelijk maken. 

  

We zijn het bijgevolg eens met uw inschatting dat de mogelijke gevolgen op het leefmilieu op een correcte wijze zijn 

beschreven in het “verzoek tot raadpleging”. 

  

Met vriendelijke groeten, 

  

  

Jos Gorssen 

Waarnemend diensthoofd 

  

Vlaamse overheid 

AGENTSCHAP WONEN-VLAANDEREN 

Wonen Limburg 

T 011 74 22 36, F 011 74 22 19 

jos.gorssen@rwo.vlaanderen.be 

Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt 

www.wonenvlaanderen.be 

  
//////////////////////////////////////////////////////////////// 
  

 
  

Van: Joris Thijs [mailto:Joris.Thijs@da.be]  

Verzonden: donderdag 10 november 2016 14:33 

Aan: info@peer.be; omgeving@sport.vlaanderen; ANB AVES Limburg <aves.lim.anb@lne.vlaanderen.be>; APL LIM, 

RWO <apl.lim@rwo.vlaanderen.be>; limburg@onroerenderfgoed.be; RUP RWO <rup@rwo.vlaanderen.be>; 

Adviesverlening Departement MOW <advies.departement@mow.vlaanderen.be>; paul.smeets@delijn.be 

CC: Christophe Polak <Christophe.Polak@da.be>; gulay.aydogan@limburg.be; jo.schoefs@limburg.be; 

vera.peeters@peer.be; Ilse.Leijnen@Peer.be 

Onderwerp: 161110_162001_adviesinstanties_mer_verzoek tot raadpleging_PRUP Snow Valley_Peer 

  
Geachte,  
  
De provincie Limburg maakt als initiatiefnemer het PRUP Snow Valley (deel sportzone De Deust) op. Voor dit plan 
werd een screeningsnota opgesteld waarin werd onderzocht of dit plan mogelijk kan resulteren in aanzienlijke 
negatieve milieueffecten. In naam van de provincie Limburg maken wij u de screeningsnota over. Deze screening 
is terug te vinden via volgende link: https://we.tl/ODeRKykiDe  
De screening bestaat uit: 

        een toelichtingsnota met geïntegreerde m.e.r.-screening 
        stedenbouwkundige voorschriften, een plan feitelijke-juridische toestand en een grafisch plan 

  



2

Als adviesinstantie heeft u expertise in één van de onderzochte milieudisciplines of bent u betrokken bij het plan. 
Graag vernamen wij van u of u het eens bent met ons gemotiveerd besluit dat het plan in zijn huidige vorm geen 
aanzienlijke negatieve milieueffecten kan genereren.  
Opmerkingen op het plan zelf dienen gegeven te worden naar aanleiding van de plenaire vergadering en/of tijdens 
het openbaar onderzoek over het voorlopig vastgesteld RUP. 
  
Indien u vindt dat het plan in zijn huidige vorm toch aanzienlijke negatieve milieueffecten teweeg kan brengen, 
vragen wij u dit zeer duidelijk te motiveren. In dat geval geeft u ook best voorstellen tot wijziging van het plan 
mee of vraagt u om maatregelen op te nemen in het plan die ervoor kunnen zorgen dat de milieueffecten van het 
plan niet meer als “aanzienlijk” negatief te beschouwen zijn. 
  
Als u over gegevens beschikt die relevant kunnen zijn voor de beoordeling van de milieueffecten en die in de 
screeningsnota nog niet aan bod gekomen zijn, kan u deze ook in uw advies vermelden. 
  
Uw advies zal samen met de screeningsnota en adviezen van andere geraadpleegde instanties voorgelegd worden 
aan de dienst Mer die een beslissing zal nemen over de plan-m.e.r.-plicht. Als de dienst Mer tot het besluit komt 
dat het plan geen aanzienlijke negatieve milieueffecten kan genereren, moet er geen plan-MER opgemaakt 
worden. Als de dienst Mer echter tot het besluit komt dat het plan wel aanzienlijke negatieve milieueffecten kan 
genereren, dan moet er alsnog een plan-MER opgemaakt worden. Deze beslissing wordt gepubliceerd op de 
website www.mervlaanderen.be. 
  
Gelieve ons uw advies te bezorgen binnen de decretaal daartoe voorziene termijn van 30 dagen na de datum van 
ontvangst van deze e-mail. 
  
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn en wensen u een goede ontvangst van deze documenten. 
  
Met vriendelijke groeten, 
  
  

 

Joris Thijs  

Ruimtelijk planner | geograaf  

Meiboom 26, 1500 Halle  

Tel: 02 371 02 57    GSM: 0472 53 60 05  

E-mail: joris.thijs@da.be    www.da.be  
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Adviesaanvraag in het kader van de plan MER screening bij het PRUP Snow Valley te Peer 

Geachte heer Thijs, 

Mijn medewerkers hebben uw dossier over het “PRUP Snow Valley Peer” aandachtig doorgenomen. 

 

Het plangebied is goed ontsloten door het openbaar vervoer door de haltes Peer Snow Valley en Peer 

Kraanbergstraat, op wandelafstand van de recreatieve site. Deze halte wordt bediend door lijn 33 (op 

uurfrequentie) en lijn 402 (enkel spitsritten). Op een kwartier wandelen ligt de hoofdhalte van Peer, Peer Pol Kip. 

Hier komt een breed gamma aan lijnen vanuit alle windstreken samen. Meer bepaald gaat het dan om lijnen 14, 

33, 48, 68, 283, 302, 402 en belbus 752.  

 

De Lijn kan zich dan ook vinden in de conclusie dat het betreffende PRUP geen aanleiding kan geven tot 

aanzienlijke milieueffecten. 

Met vriendelijke groeten 

Heidi Roubben 

directeur  
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Dossiernummer SCRPL16225 

 

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage werden op basis van een lijst 

aangeleverd voor de dienst MER volgende instanties geraadpleegd: 

 stad Peer 

 Sport Vlaanderen 

 agentschap voor Natuur en Bos – Limburg 

 Ruimte Vlaanderen – APL – Limburg 

 Onroerend Erfgoed – Limburg 

 agentschap Wonen-Vlaanderen 

 departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 De Lijn - Limburg 

Er werd advies uitgebracht door alle aangeschreven adviesinstanties, uitgezonderd door de 

stad Peer. De stad Peer liet tijdens de plenaire vergadering van 14/12/2016 weten geen 

advies uit te brengen. De adviezen en de lijst met de aan te schrijven instanties zoals 

aangeleverd door de dienst MER zijn opgenomen als bijlage bij deze nota. 

 

In kader van het onderzoek tot milieueffectrapportage van het PRUP Snow Valley (deel 

sportzone De Deust) hebben de aangeschreven instanties, volgens de lijst aangeleverd door 

de dienst MER, het ‘verzoek tot raadpleging’ doorgenomen en hun advies overgemaakt. 

Alle adviezen stellen dat: 

 er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht worden als gevolg van het plan 

 het ‘onderzoek naar aanzienlijke milieueffecten’ op correcte wijze is gebeurd. 

Door het agentschap voor Natuur en Bos worden enkele opmerkingen geformuleerd die in 

rekening dienen genomen te worden bij de verdere uitwerking van het PRUP Snow Valley. 

Deze opmerkingen worden hieronder behandeld. 
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Uit de aangeleverde informatie door de betrokkene blijkt dat mits naleving van milderende 

maatregelen er geen sprake zal zijn van een betekenisvolle aantasting van de 

instandhoudingsdoelstellingen van een speciale beschermingszone. Deze milderende 

maatregelen worden niet opgelijst, maar kunnen wel door ANB worden geduid, nl. het 

voorzien van een nieuwe amfibieënpoel en het zoveel mogelijk sparen van de zeer zware en 

oude zomereiken in rijverband en als solitair. Waar toch bomen moeten worden gerooid, 

dienen minstens evenveel nieuwe bomen na uitvoering van de werken te worden aangeplant. 

Deze voorwaarden zijn reeds opgenomen in een stedenbouwkundige vergunning voor het 

verlengen van de skipiste, afgeleverd op basis van het verleende planologisch attest. 

De mer-screening in de toelichtingsnota maakt wel gewag van de poel, maar neemt de 

aanleg van een nieuwe poel niet op als milderende maatregel. We willen de aanleg van een 

poel wel opgenomen zien als een milderende maatregel, temeer omdat dit reeds als 

voorwaarde in de afgeleverde bouwvergunning is opgenomen. De locatie van de nieuwe poel 

sluit aan bij de voorziene bufferzone (art. 4) in het bestemmingsplan. Om de poel juridisch 

duurzaam te verankeren, stellen we voor dat de oppervlakte van de poel als bufferzone 

wordt ingekleurd en niet wordt opgenomen binnen de zone voor recreatie. 

Op de plenaire vergadering is beslist om het grafisch plan en de stedenbouwkundige 

voorschriften aan te vullen naar aanleiding van deze opmerkingen. 

De poel zal, naast de beschrijving ervan in de voorschriften, op het grafisch plan 

aangeduid worden binnen een overdrukzone. De ecologische waarde van de poel wordt 

hierbij bestendigd. De opname binnen de bufferzone is niet aangewezen daar het gaat 

om de inrichting van een landschappelijke en visuele buffer en dergelijke inrichtingen 

ook de ecologische waarde van de poel zou beperken. 

Het maximaal behoud van de bomenrij langsheen de skipiste werd reeds opgenomen 

binnen de stedenbouwkundige voorschriften. In de stedenbouwkundige voorschriften 

zal verder aangevuld worden dat bij kap of uitval van bestaande hoogstammige bomen 

(bv. door ziekte, omwille van de veiligheid, etc.) deze vervangen dienen te worden 

door andere hoogstammige bomen. Op het grafisch plan zal de bestaande bomenrij 

langsheen de skipiste indicatief worden aangeduid.   

 

In het onderzoek tot m.e.r. zal onder de discipline “fauna en flora” het volgende 

worden toegevoegd: “[...] De aanwezige houtkanten en hoogstammige bomen dienen 

maximaal behouden te blijven. Bij kap (bv. door ziekte, omwille van de veiligheid, 

etc.) of uitval dienen de bomen vervangen te worden door minstens evenveel nieuwe 

bomen. [...] De aanwezige waterpartij dient passend ingericht te worden. Een 

passende inrichting van de poel bestaat uit voldoende ondiepe zones en de nodige 

begeleidende moerasvegetatie (met afwisseling van beschaduwde en zonbeschenen 

zones) om een belangrijke meerwaarde voor de biodiversiteit te kunnen betekenen. 

In het onderzoek tot passende beoordeling zal onder het fysisch ruimtebeslag het 

volgende worden aangevuld: “Om het effect of de verstoring op de habitats maximaal 

te beperken, dienen de bestaande houtkanten en de hoogstammen op het terrein 

maximaal behouden te blijven. Bij kap of uitval dienen de bomen vervangen te worden 

minstens evenveel nieuwe bomen. [...] Om het effect door verlies aan wateroppervlak 

(poel) te beperken dient de nieuwe centrale waterpartij, gelegen achter de uitbreiding 

van de skipiste en ten zuiden van het BMX-parcours - zoals opgenomen binnen het 

planologisch attest - passend ingericht te worden. Een passende inrichting van de poel 

bestaat uit voldoende ondiepe zones en de nodige begeleidende moerasvegetatie (met 

afwisseling van beschaduwde en zonbeschenen zones) om een belangrijke 

meerwaarde voor de biodiversiteit te kunnen betekenen. [...]” 
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De opmerkingen zullen verwerkt worden in het dossier zoals omschreven in voorliggende 

nota. Na deze aanpassingen dient gesteld te worden dat het PRUP Snow Valley (deel 

sportzone De Deust) geen aanzienlijke milieueffecten met zich mee zal brengen en dat het 

‘onderzoek naar de aanzienlijke milieueffecten’ op correcte wijze is gebeurd. Er kan dan ook 

op voldoende wijze gemotiveerd worden dat de opmaak van een plan-MER niet vereist is. 
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NOTA
voor Gulay AYDOGAN - Provincie Limburg

Vootwetp: Peer - het voorontwerp PRUP Snow Valley

Redactie: Raf Cox

Als bijlage vindt u het advies in het kader van de watertoets.

Met achting

0 v tn c I e Limburg

omgeving

&
p

Direct¡e

Watet en Domeinen

r
Sofie Van Belleghem
ingenieur integraal waterbeheer

Kenmerk
'l 24.02.1 0 /5201 6N049394
Dossier
2016N012021 -RUP-483
Bijlage





2016-10-24

p r o v in c i eLimburg

D¡rcctie omgeving

Woter en Domeinen

DOSSIER: HET VOOROilTWERP PRUP SNOW VALLEY

DEEL I TNLTCHTINGENFTCHE

Aanvrager:
. naam en adres; Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt
. telefoon: 011 23 73 56

Ontweroer:
. naam en adres: D+A Consult Studiebureau nv, Meiboom 26, 1500 Halle
. telefoon:02 363 89 10
. e-mailadres:info@da.be

Ligginq van het perceel:
o kadaster: gemeente Peer, afdeling 1, sectie C, nrs. 285M2,285W2 & 363
r adres: Deusterstraat 74 E
. niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied

Waterloop en machtiging
. stroomgebied van de onbevaarbare waterlopen: PEERDERLOOP' nummet 75' cat.: 2de

DEEL 2 WATEBADVIES I.V.TI. DE WÁTEßTOEÍS
(decreet integraal waterbeleid artikel 8)

1 Beschrijving van het watersysteem
¡ Het betreft een activiteit binnen het stroomgebied van een onbevaarbare waterloop van 2de

categorie; zie hoger.
. Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in recreatiegebied;
. Het perceel is daarenboven gelegen in:

o het bekken van de Maas
o het deelbekken Dommel

2 Waterplannen
Het stroomgebiedbeheerplan van de Maas is van toepassing.

3 Toetsen aan de doelstellingen decreet inteqraal waterbeheer - artikel 5
De adviesvraag handelt over de richtlijn gewijzigde afstromingsregime.

Vanaf een verharde oppervlakte van meer dan 1 000 m2 moet door de vergunningverlenende instantie
advies worden gevraagd aan de waterbeheerder met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de
toestand van het oppervlaktewater ln het kader daarvan moet voldaan worden aan de volgende
voon¡vaarden: gezien de bodemgesteldheid (cfr. bodemkaart) hier uitermate geschikt is om het
regenwater van de verharding te laten bezinken moet bij nieuwe verharding en bebouwing er van
uitgegaan worden dat er geen lozing van hemelwater op de riolering plaatsvindt. Er moet voldoende

Kenmerk
1 24.O2.1 0 /5201 6N049393
Dossier
2016N012021 -RUP-483
Bijlagen

Advies in verband met de watertoets



ruimte voorzien worden om het regenwater te laten infiltreren. Na de opvang met hergebruik in
hemelwaterputten (conform de gewestelijke stedenbouwkundige verordening) ¡J net dus -- rekening
houdend met de aanwezige zandbodem - noodzakelijk gebruik te maken vãn infiltratievoorzieningenl
Deze bepalingen moeten worden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften en worden
aangevuld in de watertoets.

Bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds gekozen worden voor
open watelstluctulen zoals grachten of vijvers (wadi's). Deze ruimtes moeten dienen voor de
compensatie van de verharde oppervlakte van de wegenis, gebouwen en andere verhardingen. Dit kan in
de vorm van een open gracht aan de rand van het perceel of een open bekken.

Er moeten infiltratieptoeven worden uitgevoerd op de locaties waar men regenwater wenst op te
vangen om de infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de dimensionering van het
infiltratiebekken(s) te kunnen bepalen. Hierbij moet uitgegaan worden van een terugkeerperiode van
de overloop van minimaal 20 iaan, met een minimum van 250 m3lha verharde oppervlakte (los van
de aanwezige hemelwaterputten) en een infiltratieoppervlakte van minimaal 4%o van de verharde
oppervlakte. Het risico van overloop moet zo mogelijk op eigen terrein worden gehouden. Tevens moet
een inschatting gemaakt worden van de hoogste grondwaterstand. De dekking tussen de bodem van de
infiltratievoorziening en de grondwatertafel moet minimaal 30 cm bedragen.

Ook de bestaande wegenis, gebouwen en andere verhardingen moet afwateren naar de aan te leggen
open infiltratievoorziening. De dimensionering ervan moet aangepast worden aan de totaal aangesloten
verharde oppervlakte. Hieraan kan enkel voorbijgegaan worden indien aan de hand van een
haalbaarheidsstudie blijkt dat afkoppelen van de bestaande verharding niet mogelijk is.

Er moet in de te venruachten bouwvergunning(en) een dwarsprofiel van het infiltratie/bufferbekken
bijgebracht worden met het niveau van de inloop en eventuele overloop. Het volume dat voor buffering
instaat is het volume onder de overloop.

De ruimte voor water die moet gecreëerd worden onder vorm van open waterbergingszones moet
binnen elk van de voorgestelde zoneringen in dit GRUp mogelijk zijn.

DEEL 3 coMcl uslEs oNDERzoEK WATEÐBEHEEEDER (samenvartingf

1 Wateradvies i.v.m. de watertoets
Uit de toepassing van de nadere regels voor de toepassing van de watertoets bij besluit van 20 juli 2006,
gewijzigd op 14 oktober2011, is gebleken dat hetvoorontwerp PRUP SnowValleyeen verandering van
de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot gevolg heeft. Deze verandering heeft-geen
betekenisvol schadelijk effect op het milieu voor zover de voonraarden onder deel 2 worderiopgenomen
in de stedenbouwkundige voorschriften.

Het wateradvies is dan ook voorwaardelijk gunstig.

Opgesteld te Hasselt d.d. 24 oktober 2016

Raf Cox
adviesverlener watertoets
011 237391
raf.cox@limburg.be
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DEPARTEMENT
LEEFM¡LIEU,
NATUUR, &
ENER,GIE

Afdeling Milieu-, Natuur- en
Energiebeleid
Dienst Veiligheidsrapportering
Koning Albert ll-laan 20 bus 8
1000 Brussel
T 02 ss3 03 55
seveso@vlaanderen.be
www.lne.be

uw bericht van
29lLrl20L6

Aan de provincie Limburg

uw kenmerk
16-230

ons kenmerk
RVR.AV-o263

telefoonnummer
02 5s3 03 55

bijlagen
Toetsgegevens

datum
29lLtl20l6

vragen naar/e-mail
seveso@vlaanderen.be

Betreft: Advies RVR-eis inzake RUP 'PRUP Snow Valley (deel sportzone De Deust) te Peef

Geachte,

Ter uitvoering van de Seveso-richtlijrÊ dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 anderzijds. Deze doelstelfing wordt
verwezenl¡jkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op
wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande
Seveso-inrichtingen.

Het onderstaand advies heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico's waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de internettoepassing op 29lLL/201"6, met
ref. RVR-AV-0263), kan worden geconcludeerd dat:

¡ Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
. Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-

. ü:it'Ït"rt;ten van nieuwe seueso-¡nr¡.htingen in het plangebied nietinogelijk is, aangezien er
geen bedrijvigheid aanwezig of gepland is binnen het plangebied,

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem en dient
er voor het betrokken RUP geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden opgemaakt.

De dienst VR wenst zich hierbij te verontschuldigen voor de plenaire vergadering

Gelieve deze brief, samen met de bijlage, toe te voegen aan de toelichtingsnota van het RUP

Vlaanderen
ls milieûbewust
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Met vriendelijke groeten,

Paul van Snick
Algemeen Directeur
Afdelingshoofd AMNE
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Bijlage l: Toetsgegevens
Hier volgen de gegevens die in de toets werden ingegeven, en op basis waarvan advies is
gegeven:

RUP lD nummer

RUP titel
lnitiatiefnemer
nlànjeoied

16-230

PRUP Snow Valley (deel sportzone De Deust) te Peer

provincie Limburg

Toets uitgevoerd op

Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:

Vraag ls er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?

Antwoord Nee, er is geen bedrijvigheid aanwezig noch gepland

Vlaanderen

29lLtl20t6

Voor zover op het moment van de toets bekend, liggen er GEEN
bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het hierboven weergegeven
plangebied

,/ñ
¡s mllieubewust
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