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DEEL 1:

Doelstelling en motivatie opmaak Prup

De provincie acht rioolwaterzuiveringsinstallaties van provinciaal niveau, waarvan het afvalwater:

x afkomstig is uit meerdere gemeenten;
x afkomstig is uit een zuiveringsgebied dat (delen van) kleinstedelijke gebieden bevat;
x afkomstig is van regionale bedrijventerreinen in kleinstedelijke gebieden en in de specifiek economische knooppunten.
Volgende ruimtelijke principes en randvoorwaarden voor de ontwikkeling en uitbreiding van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
(rioolwaterzuiveringsinstallaties, rioleringen en collectoren), worden vooropgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen:
x Uitgangshouding voor de ontwikkeling en uitbreiding van RWZI’s is het principe van gedeconcentreerde bundeling. De verenigbaarheid qua reuk-,
lawaai- en visuele hinder met de woonfunctie is maximaal;
x De schaal van de RWZI sluit aan bij het landschap;
x De omvang van de RWZI tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan;
x Voor de aanleg van rioleringen en collectoren geldt zoveel mogelijk het principe van bundeling van lijninfrastructuren.
Daarnaast formuleert de provincie een bijkomend principe:
x Inplanting van infrastructuur voor afvalwaterzuivering dient steeds te kaderen binnen het provinciaal en gebiedsgericht ruimtelijk beleid;
x Afstemming tussen het provinciaal ruimtelijk beleid en integraal waterbeheer wordt vooropgesteld.
De RWZI Sint-Joris-Winge wordt in functie van het lopend investeringsprogramma gerealiseerd. Daarbij is na de locatiekeuze, die wordt bepaald door een
aantal technische parameters, nagegaan op welke locaties, i.f.v. de realisatie, juridische beperkingen liggen als gevolg van de bestemming volgens het
gewestplan.
De RWZI Sint-Joris-Winge omvat het oprichten van een zuiveringsinstallatie met slibverwerkings-installatie.
Het betreft een problematiek van bovengemeentelijk niveau aangezien de zuiveringsgebieden gemeentegrensoverschrijdend zijn.
Het gehele zuiveringsgebied omvat Lubbeek en Binkom (Lubbeek), Sint-Joris-Winge en Meensel-Kiezegem (Tielt-Winge) en Kerkom (Boutersem).

Kaart 1: zuiveringsgebied RWZI Sint-Joris-Winge (Aquafin)
Voor een integrale aanpak wordt de Provincie aangesproken om d.m.v. ruimtelijke uitvoeringsplannen de juiste bestemmingen te realiseren en de bouw van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties mogelijk te maken.
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Voorwaarden ontwikkeling van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
Vanuit technisch oogpunt is de locatiekeuze voor een RWZI afhankelijk van gravitatieprincipes en van de nabijheid van een waterloop voor de lozing van het
effluent. Daarnaast kan een aantal ruimtelijke voorwaarden worden gesteld aan de locatiekeuze van nieuwe- en de uitbreiding en/of landschappelijke
integratie van bestaande RWZI’s.
Principe gedeconcentreerde bundeling en verenigbaarheid met woonfunctie:
De RWZI is gelegen in de buitengebiedgemeente Tielt-Winge en sluit ruimtelijk aan bij de woonkern van Sint-Joris-Winge, het natuurgebied en het regionaal
bedrijventerrein. Deze infrastructuur wordt aldus gebundeld door de ontwikkelingsperspectieven van concentratie van de aan het wonen gekoppelde
gemeenschapsvoorzieningen en -infrastructuren in de kernen van het buitengebied. De installatie is verenigbaar met de woonfunctie door de afstand ten
opzichte van de woningen en de visuele buffering.
De schaal van de RWZI sluit aan bij het landschap:
De schaal van de RWZI sluit aan op de schaal van het landschap. De omvang tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het
buitengebied niet aan. De installatie sluit behoorlijk goed aan op de schaal van de omgeving en het omliggend landschap omwille van de buffer en de
bestaande taludbeplanting langs de Aarschotsesteenweg; de beperkte omvang van de site en de hoogtebeperking tot 5 meter boven het maaiveld. Integratie in
het landschap wordt voorzien door een visuele inpassing en een buffering.
De omvang tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies in het buitengebied niet aan:
De nieuwe installatie situeert zich tussen de woonzone en het golfterrein en sluit aan op de Aarschotsesteenweg. De RWZI betekent geen structurele
aantasting van de functies van het buitengebied.
Het principe van bundeling van infrastructuren:
Door de aansluitende ligging van de Aarschotsesteenweg en de nabijheid van het regionaal bedrijventerrein (Het Gouden Kruispunt) is er een duidelijke
bundeling van de ontwikkeling in de kern.
De inplanting dient te kaderen binnen het provinciaal en gebiedsgericht ruimtelijk beleid:
De RWZI ligt in de vallei van de Molenbeek (Demerbekken). De site Cluyseveld tussen de Oude Aarschotsebaan en de Aarschotsesteenweg sluit kort aan op
de uitloper – de Oude Aarschotsebaan en de Gemptstraat – van de kern van Sint-Joris-Winge. De installatie ligt dan ook voldoende aansluitend bij een
woonkern. De site zelf ligt ingesloten tussen het woonlint op de Oude Aarschotsebaan en de steenweg en betekent geen aantasting van het landelijk karakter
van het gebied, met de grote open ruimtegehelen en de nadrukkelijk aanwezige landbouw. De integratie in het landschap wordt voorzien door een visuele
inpassing en buffering.
De afstemming tussen het provinciaal ruimtelijk beleid en het integraal waterbeheer:
De RWZI verzorgt de waterkwaliteit. In de nabijheid van de nieuwe installatie zijn geen overstroombare gebieden en de komberging van de aangrenzende
Wingebeek wordt niet aangetast. In de voorschriften wordt voldoende aandacht besteed aan waterinfiltratie.
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DEEL 2:

NK

Situering

pfqrbofkd=mi^kdb_fba=

Het project ligt op het grondgebied van de gemeente Tielt-Winge, in deelgemeente Sint-Joris-Winge. De inplantingsplaats situeert zich in de hoek van de
Aarschotsesteenweg, de Leuvensesteenweg en de Oude Aarschotsebaan. Kadastraal is het terrein gekend als ‘Cluyseveld’.
Kaart 2: situering op macroniveau
Kaart 3: situering op microniveau

OK

jlqfs^qfb=fkmi^kqfkd=

De RWZI Sint-Joris-Winge wordt ingeplant in de hoek tussen de Aarschotsesteenweg (secundaire weg type I), Leuvensesteenweg(secundaire weg type III) en
de Oude Aarschotsebaan (lokale weg). Voor deze locatie werd een consensus bekomen door alle betrokken partijen. Het plangebied ligt in landschappelijk
waardevol agrarisch gebied. De RWZI wordt gefaseerd voorzien. Door het wijzigen van de inplantingsplaats werd het eerder voorzien influentgemaal
gewijzigd. Voor een mogelijke uitbreiding naar de tweede fase, zullen de nodige voorzieningen en de nodige ruimte worden opgenomen in de eerste fase.
Historiek
Zes inplantingsplaatsen werden onderzocht, namelijk:
1. hoek tussen de Staatsbaan en Schubbeek
2. hoek tussen de Leuvensesteenweg en de Doelstraat
3. langs de Molenbeek ter hoogte van de Sassenbeek
4. tussen de Leuvensesteenweg en de Boterveldstraat
5. op het industriegebied aan het Gouden Kruispunt
6. langs de Oude Aarschotsebaan
Lokaties 1,2 ,3 en 6 zijn gelegen in ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’, lokatie 4 is gelegen in ‘agrarisch gebied’ en lokatie 5 is gelegen in ‘zone
voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s’.
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Toelichtingsnota
Kaart 3:
Situering op microniveau
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Tabel 1: afweging van de inplanting RWZI
CRITERIA

1

2

3

4

5

6

Aansluiting bebouwing

-

-

-

-

+

-

Geurhinder voor omwonenden binnen de
gemeente

0

0

0

++

-

0

Hoogtepeil

--

--

-

--

+

+

Biologische waarderingskaart

0

0

0

0

0

0

Aanwezigheid natuurgebied

+

+

+

+

+

+

Landbouwgebruik

-

-

-

-

+

0

---

--

--

-

+++

0

TOTAAL
Betekenis symbolen:
+ : gunstige beoordeling
- : ongunstige beoordeling
0 : neutraal

Kaart 4: historiek inplantingsplaatsen
De RWZI Sint-Joris-Winge zal dan voorzien worden op de inplantingsplaats langs de Oude Aarschotsebaan, in de hoek tussen de Aarschotsesteenweg en de
Leuvensesteenweg. Over deze inplantingsplaats werd door alle betrokken partijen consensus bekomen, na bespreking met de betrokken instanties en evaluatie
op het terrein.

PK

qb`ekfp`eb=^pmb`qbk=otwf=

Deze RWZI wordt gefaseerd voorzien. In een eerste fase zal de RWZI uitgebouwd worden voor 5.600 IE met de mogelijkheid tot uitbreiding tot 8.400 IE in
de tweede fase. Zoals in de meeste gevallen wordt ook hier naast de slibverwerking een mechanische en biologische zuivering voorzien. Het afvalwater zal
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hoofdzakelijk via persleidingen aangevoerd worden. Dit is een gevolg van de verplaatsing van de inplantingsplaats. Het eerder voorzien influentgemaal zal
hierdoor gewijzigd worden. Dit moet echter nog in een aangepast TP uitgewerkt worden. Het totaal in te nemen debiet verandert echter niet.
Om een inzicht te krijgen in de ruimtelijke vertaling van deze inrichting binnen de grenzen van het PRUP, is in bijlage 1 het preliminair inplantingsplan
van de RWZI gevoegd.
Kaart 5: orthofoto

QK

elldqbifddfkd=s^k=ebq=qboobfk=

Het RWZI ligt in de vallei van de Molenbeek (Demerbekken) op een gemiddelde hoogte tussen + 40 en + 50 meter. In de mate van het mogelijke en
afhankelijk van de hydrografische toestand, wordt het maaiveld van de N 223 voor de inplanting van de RWZI.

RK

fkmi^kqfkdpmi^^qp=slidbkp=ebq=qom=bk=ab=rfqdbslboab=oflibofkd=bk=`liib`qbofkd=

De RWZI Sint-Joris-Winge is voorzien op de inplantingsplaats langs de Oude Aarschotsebaan.
Deze RWZI wordt gefaseerd voorzien. In een eerste fase zal de RWZI uitgebouwd worden voor 5.600 IE met de mogelijkheid tot uitbreiding van 8.400 IE in
de tweede fase. Naast de slibverwerking wordt ook een mechanische en biologische zuivering voorzien. Het afvalwater zal hoofdzakelijk via persleidingen
aangevoerd worden.

SK

lkqs^kdpq`^m^`fqbfq=s^k=ab=t^qboillm=

Geen gegevens beschikbaar.

TK

i^kap`e^mmbifghb=efkabo=

De RWZI wordt ingepast in het landschap en geïntegreerd in zijn omgeving. Een duidelijke bufferstrook, richting woningen, dient afgebakend.

UK

ht^ifqbfq=s^k=ab=lkabodolka=

Uit de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat een beschrijvend bodemonderzoek niet noodzakelijk is. Het perceel dient niet opgenomen te
worden in het register van verontreinigde gronden.
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Toelichtingsnota
Kaart 5:
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VK

_bobfh_^^oebfa=

Er wordt voorgesteld de RWZI te ontsluiten via de N 223. De toegang wordt voorzien halverwege het terrein, met de poort enkele meters terug t.o.v. de
Aarschotsesteenweg, binnen de buffer. In een schrijven van AWV Vlaams-Brabant d.d. 07/12/2004, kan de bevoegde overheid zich hiermee akkoord
verklaren, gezien de minimale impact op de verkeersafwikkeling in de omgeving en op het ‘Gouden Kruispunt’. Ook de ruimtelijke impact blijft beperkt.
In het kader van de besprekingen van de PRUP over de inplantingsplaats van de RWZI Sint-Joris-Winge is er een vergadering (plaatsbezoek) doorgegaan met
het gemeentebestuur en AWV, en dit meer bepaald met betrekking tot de toegangsweg naar de RWZI en de aansluiting ervan op de Gewestweg N223.
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DEEL 3:

NK

Planningscontext

orfjqbifghb=mi^kkfkdp`lkqbuq=

De gemeente Sint-Joris-Winge is een buitengebiedgemeente. De doelstellingen gaan uit van het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies, het
tegengaan van versnippering en het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied. De ontwikkelingsperspectieven gaan uit van de
concentratie van de aan het wonen gekoppelde gemeenschapsvoorzieningen en -infrastructuren in de kernen. De aan het wonen gekoppelde
gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen worden geconcentreerd in de kernen. Het niveau en de reikwijdte van de voorziening wordt in
overeenstemming gebracht met het belang van de kern. De schaal van de RWZI sluit aan op de schaal van het landschap, de omvang tast de structuur en de
functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan.
De RWZI functioneert bovenlokaal (boven het niveau van de woonkern). De bestaande infrastructuur van aanvoerleidingen, de bestaande beken en waterlopen
en het reliëf verantwoorden de huidige locatiekeuze.
De inplanting van de RWZI sluit aan bij de woonkern Sint-Joris-Winge. Het functioneren van de openruimtestructuren komt niet in het gedrang. De RWZI
functioneert bovenlokaal en dit is om technische redenen verantwoord.

NKNK

oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=sä~~åÇÉêÉåN=

Bindende bepalingen
In het RSV zijn geen bindende bepalingen opgenomen in verband met infrastructuur voor afvalwater-zuivering.

Richtinggevend gedeelte
Natuur, landbouw, bos en wonen en werken zijn structuurbepalende functies van het buitengebied.
Binnen het buitengebied zijn en blijven vele functies en activiteiten aanwezig en mogelijk. Onderscheid wordt gemaakt tussen:
de structuurbepalende functies en activiteiten. Dit zijn natuur en bos, landbouw en wonen en werken;

1

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1997
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-

andere functies en activiteiten van het buitengebied. Hieronder worden die functies en activiteiten verstaan die in bepaalde gebieden van het
buitengebied weliswaar hoofdfunctie zijn maar die niet als structurerend voor het gehele buitengebied worden beschouwd. Dit zijn de recreatieve en
toeristische activiteiten, sommige gemeenschaps- en nutsvoorzieningen (onder meer afvalbeheer/slib, waterzuivering, drinkwater- en
energievoorzieningen), ontginningen en waterwinning.
In het buitengebied is het beleid gericht op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het verweven van de belangrijke structurerende elementen. Dit kan
alleen vanuit een integrale, samenhangende ruimtelijke visie op de ruimte en op het buitengebied in het bijzonder. Sectorale ontwikkelingen worden hierin
gekaderd.
Dit betekent niet dat het buitengebied wordt 'bevroren'. De bestaande ruimtelijke structuur en het fysisch systeem bieden het raamwerk, waarbinnen
dynamische activiteiten en functies met steeds wijzigende omgevingsvereisten op flexibele manier moeten kunnen functioneren.

NKOK

mêçîáåÅá~~ä=oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=sä~~ãëJ_ê~Ä~åíO=

Bindende bepalingen
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd bij ministerieel besluit van 7 oktober 2004 definitief goedgekeurd. Op 1 december 2004 is het plan in
werking getreden.
In het PRS zijn volgende bindende bepalingen opgenomen in verband met infrastructuur voor afvalwater-zuivering:
3. Acties en Prioriteiten - 3.1.Open ruimte - 3.1.4. Inplanting rioolwaterzuiveringsinstallaties: Tegen eind 2006 is de provincie i.s.m. de bevoegde
instanties en Aquafin minimaal gestart met de opmaak van 1 of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de inplanting, uitbreiding en herbestemming
van de rioolwaterzuiveringsinstallaties van bovenlokaal belang.
Richtinggevend gedeelte
De gemeente Tielt-Winge situeert zich op de grens van de deelruimten ‘Demernetwerk’ en ‘Landelijke Kamer Oost’. Het plangebied behoort tot de
‘Landelijke Kamer Oost’. In deze deelruimte wordt het behoud van het landelijk karakter van het gebied, met de grote open ruimtegehelen en de nadrukkelijk
aanwezige landbouw, nagestreefd. Het beleid wenst de karakteristieken van een dun bezaaid en verspreid nederzettingspatroon te behouden en te versterken.
Het plangebied grenst aan een geselecteerde ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang: het golfterrein Sint-Joris-Winge als stapsteen tussen Tafelbos
en Troostembergbos (10f). Deze nieuwe bossen sluiten bij voorkeur op elkaar aan, waardoor centraal in het Hageland een complex bosnetwerk met meerdere
scharnierpunten ontstaat tussen de verschillende valleien en met uitlopers tot aan het boscomplex Meerdaalwoud-Heverleebos op het Brabants Plateau.
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Het projectgebied bevindt zich tussen 2 geselecteerde ‘gave landschappen’, namelijk ‘Hellingbossen Hageland’ (35) en ‘Wingevallei: Wingese broekenMolenbeek’ (36). Hierbij gaat de aandacht voornamelijk naar de versterking van de boskernen, de ontwikkeling van bosovergangsgebieden en
bosverbindingstructuren en naar de kleinschalige bosstructuur om een grotere landschappelijke verwevenheid tot stand te brengen. Het landschappelijk
vlechtwerk wordt opgehangen aan de beekvalleien, die in verbinding staan met de Velpevallei. Deze beekvalleien dienen ook voor het herstel of onderhoud
van de aansluiting op de grotere boscomplexen in het noordelijk deel. Zowel de heuvelflanken als de toppen van de heuvelruggen van Diestiaanzanden
moeten, in de mate van het mogelijke, van verdere bebouwing gespaard blijven en waar mogelijk moet de bebouwing worden afgebouwd. Tegelijk moet het
overgangsgebied naar de vallei worden hersteld.
In de gewenste open ruimtestructuur bevindt het plangebied zich tussen de zone voor ‘getuigen-heuvels’ en de zone voor ‘landbouw als belangrijkste
vormgever van open ruimte’. Het westelijk deel van de gemeente Tielt-Winge wordt gekenmerkt door concentraties van tuinbouw onder glas of plastiek.
Landschappelijk kenmerkt het gebied zich door ‘veldbossen met kasteelsites’.
Inzake de nederzettingsstructuur bevindt Tielt-Winge zich in het gebied met beperkt woonaanbod met aandacht voor historisch nederzettingspatroon. Tieltwinge is geselecteerd als hoofddorp, de deelgemeente Sint-Joris-Winge als woonkern.
Het waterbeleid is grondig in beweging, zowel binnen de provincie als in het hele Vlaamse Gewest, en is geëvolueerd naar een integraal waterloopbeheer, dat
zowel de kwalitatieve, kwantitatieve als ecologische aspecten in ogenschouw neemt. De provincie wenst hierin een ondersteunende en faciliterende functie te
vervullen.De visie omtrent een integraal waterbeheer bestaat uit 4 elementen:
x Ruimte voor water: voorkomen van wateroverlast, waarbij er wordt van uitgegaan dat het respecteren van de natuurlijke kenmerken van watersystemen de
beste garanties biedt voor het vermijden van problemen.
x Ondersteunen van een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van de structuurkenmerken van het waterlopennetwerk. Hierbij wordt uitgegaan van het
vertragen van de waterafvoer in de bovenstroomse gebieden. Vanuit de ruimtelijke ordening zal maximaal de mogelijkheid worden geboden om de
retentie- en bergingscapaciteit van de waterlopen te verhogen.
x Ondersteunen van behoud en ontwikkeling van waterkwaliteit. Dit houdt in dat het omgevend ruimtegebruik dient afgestemd te worden op de functie van
de waterloop en dat er ruimte dient gevrijwaard te worden voor de aanleg van buffers en/of overgangszones tussen waterloop en eventueel vervuilende
functies.
x Ondersteunen en versterken van de ecologische verbindingsfunctie van de waterloop. Hierbij is het van belang om het beheer, het onderhoud en de
inrichting van de waterlopen zoveel mogelijk af te stemmen op de aanwezige (potentiële) natuurwaarden. Het is ook van belang om de waardering van de
watersystemen te versterken.
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Geen relevante gegevens m.b.t. het plangebied.
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Het plangebied grenst aan de rand van geselecteerde bosstructuren alsook in de zone met structu-rerende reliëfcomponenten.
Bossen zijn landschappelijk structurerende elementen. De Hellingbossen Hageland en de Wingevallei zijn geselecteerd als gave landschappen.
Het reliëf beïnvloedt het grondgebruik en bepaalt in hoge mate het landschapsbeeld. Het creëert uiteenlopende en vaak zeer bijzondere overgangssituaties en
begrenst de natuurlijke ontwikkelings-mogelijkheden. De structurerende reliëfcomponenten zijn structuurbepalend voor het Vlaams-Brabantse landschap. Ze
zijn visueel duidelijk aanwezig en beklemtonen gebiedsovergangen.
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In de omgeving van de inplantsingsplaats bevindt zich een ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang, namelijk het golfterrein Sint-Joris-Winge als
stapsteen tussen Tafelbos en Troostembergbos.
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Type Plan

binnen het plangebied

aangrenzend aan het plangebied

RUIMTELIJK
Gewestplan(nen)

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen
Provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Aarschot – Diest (K.B. 07.11.1978)
Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied
geen

geen

geen

geen
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Algemene plannen van aanleg

geen

geen

Bijzondere plannen van aanleg

geen

geen

Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

geen

geen

Verkavelingsvergunningen

geen

geen

Ruilverkaveling / landinrichting

geen

geen

Beschermde monumenten

geen

geen

Beschermde dorpsgezichten

geen

geen

Beschermde landschappen

geen

golfterein aan de overzijde van de
Aarschotsesteenweg ( ecologische
infrstructuur van bovenlokaal
belang)

Vogelrichtlijngebieden

geen impact

geen impact

Habitatrichtlijngebieden

geen impact

geen impact

Gebieden van het duinendecreet

niet van toepassing

niet van toepassing

SECTORAAL

Gebieden van het Vlaams
situeert zich niet in of grenst niet
Ecologisch Netwerk (VEN), decreet aan een GEN / GENO
Natuurbehoud

geen GEN / GENO in de directe
omgeving

Gebieden met recht van voorkoop

geen

talud Aarschotsesteenweg, ten
noorden van het plangebied

Natuurreservaten

geen

geen

Bosreservaten

geen

geen

Beschermingszones
grondwaterwinningen

geen

geen

Bevaarbare waterlopen

geen

geen

Onbevaarbare waterlopen
Klasse

geen

Wingebeek en Molenbeek – 2e cat.
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Sassenbeek – 3e cat.
Rooilijnen

geen

geen

Voet- en buurtwegen

-

-

Tabel 2: toetsingstabel bestaande juridische toestand
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De inplantingsplaats bevindt zich niet of grenst niet aan een habitat- of vogelrichtlijngebied en situeert zich buiten de grenzen van de 700 meter bufferzone.
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De inplantingsplaats van de RWZI situeert zich niet in of grenst niet aan een GEN/GENO.

OKPK

dÉïÉëíéä~å=

Kaart 6: gewestplan
Het plangebied situeert zich in het gewestplan Aarschot - Diest (Koninklijk besluit van 07.11.1978). De inplantingsplaats bevindt zich in landschappelijk
waardevol agrarisch gebied.
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Geen
Kaart 7: juridische toestand en andere beschermingen vanuit het leefmilieu
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Algemeen
Het decreet Integraal Waterbeleid waarmee Vlaanderen haar waterbeleid afstemt op de Europese kaderrichtlijn water, voert bepaalde verplichtingen in,
waaronder de watertoets. Dit houdt in dat de overheid die over een plan (hier een RUP), een programma of een vergunningsplichtig project moet beslissen,
erover moet waken dat er geen schadelijke effecten ontstaan, of dat de schadelijke effecten zoveel mogelijk worden vermeden. In de watertoets worden de
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Gewestplan

Legende:
RWZI-grens Sint-Joris-Winge
0100- woongebied
0105- woonuitbreidingsgebied
0200- gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
0400- recreatiegebieden

N

0401- gebieden voor dagrecreatie
0402- gebieden voor verblijfsrecreatie

P

0410- gebieden voor toeristische
recreatieparken (TRP)
0500- parkgebieden

T

0600- bufferzones

N
P

0700- groengebieden

P

N

0701- natuurgebieden

R

0702- natuurgebieden met wetenschappelijke
waarde of natuurreservaten
0800- bosgebieden
0900- agrarische gebieden
0901- landschappelijk waardevolle
agrarische gebieden
0910- agrarische gebieden met ecologisch
belang
1000- industriegebieden
1100- regionale bedrijventereinen met
openbaar karakter
1700- landelijke gebieden

R
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Juridische toestand en
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doelstellingen en de beginselen van het integraal waterbeleid getoetst. In afwachting van de waterbeheersplannen worden de kaarten met aanduiding van de
van nature overstroombare gebieden, recent overstroomde gebieden en risicozones overstromingsgebieden gehanteerd (zie kaart 8).
Effecten op het watersysteem: algemeen
Vooreerst moet gesteld worden dat de inplanting van een RWZI gebonden is aan tal van hoofdzakelijk technische aspecten zoals de ligging t.o.v.
lozingspunten, collectoren, e.d. Dit maakt dat bij een locatieonderzoek men steeds uitkomt nabij een (ontvangende) waterloop of in een vallei. De kans is dus
groot dat men in een overstromingsgebied terecht komt en dat schadelijke effecten worden gegenereerd.
Voor een RWZI zijn er 3 aspecten die in ogenschouw moeten genomen worden bij het onderzoek naar de invloed die zij al dan niet hebben op de infiltratie
van hemelwater en de ruimte voor het watersysteem:
- de hoogteligging van het terrein waarop de RWZI wordt opgetrokken, waarbij uiteraard elk overstromingsgevaar moet worden uitgesloten,
- de aanwezige bebouwing, installaties en de verhardingen,
- de hoeveelheid gezuiverd afvalwater dat geloosd wordt in de ontvangende waterloop.
Mogelijke schadelijke impact op het watersysteem en de infiltratiemogelijkheden van hemelwater worden maximaal beperkt. De principes en uitgangspunten
voor het beperken van mogelijke wateroverlast zijn: eerst hergebruik van hemelwater, dan infiltratie, dan bufferen en dan pas vertraagd afvoeren. Deze zullen
ook toegepast worden bij de bouw en de exploitatie van een RWZI.
Voorstel milderende maatregelen m.b.t. ligging, bebouwing en verharding:
- hemelwater van de verharde oppervlaktes (wegen) wordt opgevangen en naar het effluent afgevoerd,
- de gebouwen worden voorzien van een regenwaterput conform de geldende stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
- infiltratie hemelwater: er wordt geen nodeloze verharde oppervlakte voorzien, in de buffers blijft de mogelijkheid tot infiltratie. Afstromend hemelwater
kan opgevangen worden in een afwateringsgracht omheen de RWZI indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.
- In de buffers kan een buffercapaciteit ingebouwd worden in de vorm van poelen of plassen.
- de verhoogde ligging van de installaties van de RWZI (vrijwaring van overstromingsgevaar) kan plaatselijk een beperkte afname van de bergingscapaciteit
van de waterloop tot gevolg hebben. In overleg met de beheerder van de waterloop zal geoordeeld worden of hier maatregelen tegenover staan.
Alle hierboven opgesomde maatregelen kunnen allen gerealiseerd worden binnen het verordenend grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige
voorschriften. De laatste maatregel zal, indien van toepassing, buiten het plangebied vallen zodat hierop niet kan geanticipeerd worden binnen de PRUP.
Voorstel milderende maatregelen m.b.t. de lozing in de ontvangende waterloop:
- de RWZI op zich is ook een buffer daar het ingenomen water ongeveer 24u in de installatie verblijft,
- een extra buffering van het effluent kan eventueel worden ingebouwd door het vertraagd afvoeren naar de waterloop via een grachtensysteem,
- het effluent kan via buffering (met beperking van het doorvoerdebiet) naar de beek afgevoerd worden.
Bovendien zullen de maatregelen opgelegd in het kader van het integraal waterbeleid er op termijn voor zorgen dat de RWZI minder verdund water - dus
minder regenwater - ontvangt en dus minder water moet lozen in de ontvangende waterloop, wat het risico op overstromingen verkleint.
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Eventuele bijkomende maatregelen kunnen steeds in overleg met de beheerder van de waterloop onderzocht en bepaald worden i.f.v. het milderen van
eventuele schadelijke effecten. Dit zal gebeuren conform de geldende besluitvorming van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels betreffende
de toepassing van de watertoets4
De locatie van de RWZI is gelegen buiten elk gekend overstromingsgebied (ROG-NOG kaarten 2005, zie kaart 8: overstromingsgebieden).
Er kan dus in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijke effect op de waterhuishouding beperkt of quasi nihil zal zijn.
Kaart 8: overstromingsgebieden

4

Op het moment van de opmaak van dit RUP is dit besluit nog niet bekrachtigd.
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Overstromingsgebieden
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DEEL 4:
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Bestaande ruimtelijke structuur plangebied
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Kaart 9: bestaande feitelijke toestand
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Aanduiding fotostandpunten: zie kaart bestaande feitelijke toestand.

Foto 1

Foto 2
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Aangezien het hier gaat om een nieuwe inplanting van een RWZI met ruimtelijke en functionele wijzigingen t.o.v. de directe omgeving, wordt een analyse van
het landschap gemaakt en een concept uitgewerkt tot inrichting van de inplanting met inbegrip van de gewenste ruimtelijke structuur en van de buffering.
Kaart 10: landschapsanalyse
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Bestemming volgens het gewestplan

Bestemmingen volgens het PRUP

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (ca.
1,99 ha.)

- Zone voor inplanting RWZI
- Zone voor groenbuffer
- Zone voor toegangsweg
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Toelichtingsnota
kaart 10:
Landschapsanalyse
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DEEL 5:

Bijlagen

Bijlage 1: Preliminair inplantingsplan
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