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1. INLEIDING
Dit document bevat een onderzoek tot milieueffectrapportage. Dit is het initiatief van het provinciebestuur van de provincie Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3010 Leuven.
In een eerste deel wordt het project, de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, beschreven en verduidelijkt. Hierop aansluitend
worden de mogelijke milieueffecten van het plan beschreven en ingeschat.
In een laatste deel wordt de conclusie van dit onderzoek geformuleerd.
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2. VERZOEK TOT RAADPLEGING
Het voorliggende provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan komt in aanmerking voor een verzoek tot raadpleging. Het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan vormt namelijk geen kader voor bijlage I of II projecten uit de project-m.e.r- besluit van 10 december 2004 (B.S. 17 februari 2005).
Aangezien het plangebied niet gelegen is in of grenst aan een natura-2000 gebied, dient er ook geen passende beoordeling opgemaakt te
worden.
De beschrijving van het plan en de mogelijke milieu-effecten worden in de volgende hoofdstukken besproken. Bij de toetsing wordt een
vergelijking gemaakt met het nulalternatief, dit is het alternatief waarbij wordt uitgegaan van de bestaande situatie.
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3. BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING VAN HET PLAN
Het plan heeft als doel het herbestemmen van het agrarisch gebied in functie van de uitbreiding van het bedrijf 'Hobby Garden'. Hierbij wordt een
uitbreiding van de handelsruimte mogelijk, alsook de aanleg van parkeervoorzieningen. In het achterliggende deel van het perceel wordt een buffer
voorzien.
De reikwijdte van het voorgenomen plan is strikt vooropgesteld door aanduiding van het projectgebied op de verschillende kaarten.
De detailleringsgraad van voorgenomen plan bestaat erin het bestaande perceel te herbestemmen naar enerzijds zone voor kleinhandel en
anderzijds bufferzone.
Het bedrijf 'Hobby Garden' is gelegen op de Assesteenweg 2, te Edingen. Het bedrijf wil uitbreiden op grondgebied Herne.(1e afdeling, sectie E, nr.
257t) Aangezien deze uitbreidingszone gelegen is in agrarisch gebied, heeft het bedrijf een planolgisch attest aangevraagd. Op 26 november 2009
werd er door de deputatie van Vlaams-Brabant een positief planologisch attest afgeleverd voor de geplande uitbreidingen van het bedrijf.
Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied. Om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige eisen van de markt, wenst het bedrijf op korte
termijn uit te breiden. Hobby Garden heeft op korte termijn hoofdzakelijk nood aan enerzijds bijkomende winkelruimte en anderzijds een interne
reorganisatie van de zaak. Bovendien dient de bestaande parking geoptimaliseerd te worden. De site van Hobby Garden werd voor de komst van
de zaak ingenomen door een oud fabriekscomplex van de 'Fabrique nationale de lampes electriques S.A.' De gebouwen reikten minstens tot aan
de achterste grens van perceel 257 t en vermoedelijk ook verder tot in het achterliggende akkerland. Getuige hiervan zijn de funderingsresten die
men plaatselijk in de bodem aantreft.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in het kader van het voorwaardelijk positief afgeleverde planologisch attest dat
afgeleverd werd aan 'Hobby Garden' op 26 november 2009. Volgens art. 4.26 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het betrokken
bestuursorgaan ertoe verplicht om binnen het jaar na afgifte van een planologisch attest een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan op te
maken. Op 12 januari 2011 werd er voor de geplande werken een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van burgemeester
en schepenen van de gemeente Herne.
Op korte termijn wil de handelszaak uitbreiden met 3 serres. De bestaande loodsen op het perceel worden afgebroken.
Met de invulling op korte termijn wordt de beschikbare ruimte maximaal benut. De uitbreiding op korte termijn moet ook de ruimtebehoefte op
lange termijn dekken.
Aan het planologisch attest dat afgeleverd werd op 26 november 2009 is de voorwaarde gekoppeld dat de site gebufferd wordt naar het
achterliggende agrarisch gebied.
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Topografische kaart (NGI)
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Orthofoto
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4. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
4.1 Het voorzien van een bestendiging van de huidige bedrijfsactiviteit en het begrenzen van een maximaal toelaatbare uitbreiding.
Het huidige bedrijf is ontstaan langsheen de Assesteenweg in de stad Edingen op de plaats waar vroeger een lampenfabriek gevestigd was. Het
bedrijf bestaat uit een kleinhandelszaak in tuin- en dierenartikelen. Door de constante groei en door het uitbreidende assortiment aan producten
heeft Hobby Garden in de bestaande situatie te kampen met een tekort aan ruimte. Door een uitbreiding mogelijk te maken op grondgebied van
Herne, kan het bedrijf op de huidige plaats haar activiteiten blijven beoefenen. De gebouwen zijn hoofdzakelijk vergund.
Aangezien het bedrijf verweven is met het stedelijk gebied in Edingen, is het ruimtelijk verantwoord om een uitbreiding op grondgebied Herne te
voorzien. Het bedrijf is goed ontsloten door de ligging aan een bovenlokale verbindingsweg.
Binnen de uitbreidingszone in Herne zal een uitbreiding mogelijk zijn van kleinhandelsactiviteiten. De uitbreidingen mogen de ruimtelijke draagkracht
van het gebied niet overschrijden. Naast het voorzien van nieuwe verkoopsruimten is het aanleggen van een buffer en extra parkeergelegenheden
prioritair voor het gebied.
4.2 Het respecteren van de landschappelijke inpassing.
Tussen de voorziene uitbreiding van de handelszaak en het achterliggend agrarisch gebied wordt een strook buffergroen aangelegd van minimaal 3
meter breed. Op deze manier wordt het bedrijf ingekaderd in het achterliggende landschap. De buffer zal worden aangeplant met streekeigen
groen. Aan de westzijde van het terrein is de landschappelijke impact beperkt omwille van de aanwezigheid van het spoorwegtalud.
4.3 Het voorzien van aangepaste parkeermogelijkheden.
Aangezien er met de uitbreiding van de handelszaak een toenemende mobiliteit verwacht wordt, worden er extra parkeerplaatsen op het terrein
voorzien. In totaliteit zullen er een 50-tal parkeerplaatsen op het terrein voorhanden zijn.
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5.RELATIE TUSSEN HET PLAN EN DE VERSCHILLENDE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN
5.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geeft een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. De gemeente Herne
behoort tot het buitengebied.
In het buitengebied worden wonen en werken geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. In de kernen van het buitengebied moet een
multifunctionele ontwikkeling en de verweving van functies en activiteiten voorop staan. Daarom wordt de bijkomende ruimtebehoefte in het
buitengebied voor onder meer dienstverlening, kleinhandel en locale economie in het hoofddorp gelokaliseerd.
Het behoud van de economische dynamiek is essentieel zowel buiten de stedelijke gebieden, als in de kernen van het buitengebied. Voor lokale
bedrijven moeten uitbreidingsmogelijkheden gegarandeerd blijven, maar moeten deze steeds samen met de ruimtelijke ontwikkeling van de kern
bekeken worden op gemeentelijk niveau.
De uitbreiding van het bedrijf 'Hobby Garden' sluit aan bij de kern van Edingen.
5.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)
Herne behoort tot de deelruimte 'landelijke kamer west'. In deze deelruimte staat het maximale behoud van het landelijk karakter centraal. De
open ruimte wordt in eerste instantie gereserveerd voor de landbouw, natuur en water.
Hoogdynamische ontwikkelingen dienen zich te richten naar de randen van het gebied. De flankerende ontwikkelingspolen Halle, Edingen,
Geraardsbergen, Ninove en in tweede orde het Vlaams Stedelijk Gebied rond Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk gewest dienen deze taak op
zich te nemen. Deze ontwikkelingspolen zijn beter ontsloten dan de enige kern in de landelijke kamer,hebben een uitgebreider
voorzieningenniveau en hebben een groter inwonersaantal. Ontwikkelingen dienen afgestemd te zijn op de kwaliteiten van de open ruimte en het
omliggende landschap. De agrarische, natuurlijke en landschappelijke structuur blijven prioritair.
5.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Herne (GRS)
Voor de gemeente Herne gelden de volgende ruimtelijke ontwikkelingsopties voor bedrijvigheid:
• Een vermenging van wonen en werken, zonder creatie van ontoelaatbare hinder voor de bewoners.
• Stimuleren van de werkgelegenheid in de gemeente zonder noemenswaardige ruimtelijke overlast.
• Een doelmatig en kwalitatief ruimtegebruik: hogere productiviteit met minder ruimtebeslag
• Het scheppen van zekerheid voor zonevreemde bedrijven.
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6. BESCHRIJVING EN INSCHATTING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN VAN HET PLAN
a) Gezondheid en veiligheid van de mens
Huidige situatie:
Het bedrijf is gelegen op waals grondgebied (gemeente Edingen). Het bedrijf wenst uit te breiden op vlaams grondgebied. (gemeente Herne). De
uitbreiding vindt plaats in agrarisch gebied. In het bedrijf vinden er geen activiteiten plaats die schadelijk zijn voor de mens of die de veiligheid in
gedrang brengen. Het betreft geen nieuw aandachtsgebied en er zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig of mogelijk binnen een straal van 2 km.
Mogelijke effecten:
Het plan geeft geen aanleiding tot siginificante nieuwe of bijkomende effecten voor de veiligheid en de gezondheid van de mens.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
Aangezien het plan geen invloed heeft op de gezondheid en de veiligheid van de mens zijn er geen milderende maatregelen van toepassing.
b) Ruimtelijke ordening
Huidige situatie:
Het bedrijfssite is volgens het gewestplan (Ath-Lessines-Enghien) gelegen in woongebied. De uitbreiding is volgens het gewestplan (?) gelegen in
agrarisch gebied.De site van Hobby Garden werd voor de komst van de zaak ingenomen door een oud fabriekscomplex van de 'Fabrique nationale
de lampes electriques S.A.' De gebouwen reikten minstens tot aan de achterste grens van perceel 257 t en vermoedelijk ook verder tot in het
achterliggende akkerland. Getuige hiervan zijn de funceringsresten die men plaatselijk in de bodem aantreft. Het bedrijf is grotendeels gelegen in
het woongebied van Edingen.
Mogelijke effecten:
Het plan zorgt voor een herbestemming van agrarische zone naar een zone voor kleinhandel, zodat een uitbreiding en aanleg van parkeerplaatsen
mogelijk wordt. Hiernaast wordt bufferzone voorzien ter buffering van het bedrijf naar het achterliggende agrarisch gebied toe. Aangezien het
terrein in de geschiedenis reeds werd ingepalmd werd door een lampenfabriek, is de agrarische waarde van dit agrarisch gebied nagenoeg nihil.
Toetsing aan het nulalternatief:
Aangezien het gebied vandaag de dag al ingenomen is door opslagruimten en parkeervoorzieningen voor het bedrijf, wordt er weinig verschil
verwacht ten opzichte van het nulalternatief. Het plan lost de zonevreemdheid van het bedrijf op, creëert een betere rechtszekerheid voor de
eigenaar die gepaard gaat met ruimere ontwikkelingsmogelijkheden.
Milderende maatregelen:
Het plan heeft een niet significant negatief effect door de herbestemming van de gronden. Het gebied wordt gebufferd naar het achterliggend
agrarisch gebied toe.
Screeningsnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hobby Garden'

12

PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Gewestplan
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c) Fauna, flora en biodiversiteit
Huidige situatie:
Het plangebied is niet gelegen in een biologisch waardevol gebied. In de direkte omgeving van het plangebied bevindt zich biologisch waardevol
gebied. Het plangebied is niet gelegen binnen een VEN-of IVON-gebied, Vogelrichtlijngebied, Habitatgebied of Natura2000-gebied.
Mogelijke effecten:
Het plan heeft geen effect op de fauna en de flora van de omgeving. De activiteiten beperken zich tot het aan en afrijden van personeel, cliënteel
en leveranciers. De naburige fauna en flora wordt afdoende beschermd door een groenbuffer.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
De landschappelijke inpassing van het bedrijf met streekeigen aanplanten, zorgt voor een positief effect naar buffering en bescherming van de
omliggende fauna en flora.
d) Energie-en grondstoffenvoorraden
Huidige situatie:
Binnen het plangebied bevinden zich geen energie-en grondstoffenvoorraden.
Mogelijke effecten:
Het voorgenomen plan omvat deels een wijziging van agrarische zone naar een zone voor kleinhandel. De energie-en grondstoffenvoorraden
worden hierbij niet verder aangetast.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
Aangezien het plan geen invloed heeft op de energie-en grondstoffenvoorraden, zijn geen milderende maatregelen van toepassing.
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Biologische waarderingskaart (BWK) en Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
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e) Bodem
Huidige situatie:
De bodem in het plangebied betreft een bodem van antropogene oorsprong. De percelen van het bedrijf ' Hobby Garden' zijn niet aangemeld in
het register van de verontreinigde gronden.
Mogelijke effecten:
Het programma van het bedrijf is niet van die aard dat het de bodem of ondergrond kan aantasten of verontreinigen. Verder dient het plangebied
niet als ontginningsgebied. De bedrijfsactiviteit bestaat uit het verkopen van planten en tuinartikelen. Bijhorende bij de verkoopsruimte hoort een
parkeerplaats zowel voor het personeel als voor het cliënteel.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
Aangezien het plan geen invloed heeft op de bodem, zijn geen milderende maatregelen van toepassing.
f) Water
Huidige situatie:
Het plangebied omvat geen waterwingebieden en wordt gesitueerd binnen het Denderbekken. Binnen het plangebied lopen geen waterlopen. de
dichtsbijzijnde waterloop is de Geinebeek, een waterloop van 2e categorie, welke loopt op een afstand van 30m van het plangebied. Het
plangebied is gedeeltelijk mogelijk overstromingsgevoelig.
De bestaande toestand van het plangebied wordt getoetst aan volgende watertoetskaarten:
- Overstromingsgevoeligheid van plangebied: deels mogelijk overstromingsgevoelig;
- Infiltratiegevoeligheid plangebied: niet infiltratiegevoelig;
- Grondwaterstromingsgevoeligheid:matig gevoelig voor grondwaterstroming;
- Winterbedkaart:Er bevindt zich geen winterbedding in het plangebied noch in de direkte omgeving ervan.
- Hellingenkaart: Het plangebied is relatief vlak. In het uiterst westelijk deel van het perceel , bestaat er een helling door middel van het aanwezige
spoorwegtalud.
- Erosiegevoeligheid:Het plangebied wordt gedeeltelijk aangeduid als erosiegevoelig.
Mogelijke effecten:
Het plan heeft geen significante impact op de waterhuishouding. De wijzigingen in verharde oppervlakte worden uitgevoerd in waterdoorlatende
materialen zodat het natuurlijk waterbergend vermogen van het gebied bewaard wordt. Zo dienen de parkeerplaatsen die voorzien worden op het
terrein in waterdoorlatend materiaal voorzien te worden tenzij dit verboden is vanuit de milieuwetgeving. Bovendien dient alle water gebufferd te
worden op eigen terrein.
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Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
De aanleg van de parking voorziet in het gebruik van waterdoorlatende materialen. Waterbuffering gebeurt op eigen terrein.
g) Atmosfeer en klimatologische factoren
Huidige situatie:
Het bedrijf oefent geen invloed uit op de atmosfeer of andere klimatologische factoren.
Mogelijke effecten:
Het plan heeft geen gevolgen op de atmosfeer en andere klimatologische factoren.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
Aangezien het plan geen invloed heeft op de atmosfeer of andere klimatologische factoren, zijn geen milderende maatregelen van toepassing.

h) Geluid en licht
Huidige situatie:
Het bedrijf heeft geen significante impact van geluid of licht op de omgeving.
Mogelijke effecten:
Wegens geen impact op de omgeving zijn er geen mogelijke effecten van geluid of licht op de omgeving.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
Aangezien het plan geen invloed heeft van geluid en licht, zijn geen milderende maatregelen van toepassing.
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i) Landschap, stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed
Huidige situatie:
Binnen en grenzend aan het plangebied komt er geen cultureel erfgoed met inbegrip van architectonisch en archeologisch erfgoed voor.
Mogelijke effecten:
Het plan heeft geen gevolgen voor het landschap, stoffelijke goederen en het cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en
archeologisch erfgoed.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
Het plan voorziet in een streekeigen buffering achteraan op het perceel. Deze dient voldoende hoog en breed te zijn om eventuele visuele hinder
van de nieuwe gebouwen tot een strikt minimum te beperken.
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Watertoets
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
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DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Landschapsatlas

Legende

!

Projectgebied "Hobby Garden Center cva"
grondgebied Vlaams-Brabant
Projectgebied "Hobby Garden Center cva"
grondgebied Waals-Brabant

Landschapskenmerkenkaart

!

spoorweg
! beken begeleid door bomenrijen

!

Landschapsatlas

!

!

Puntrelicten

!

Lijnrelicten

Ankerplaatsen

!

Vlakrelicten

Grenzen Traditionele Landschappen

!

situering projectgebied

! !!
situering Herne (en Enghien)

!
!

datum: juni 2011
schaal: 1:2.500
0

INFRASTRUCTUUR / Ruimtelijke Ordening

25

50

100
Meters

±

20

PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Bodemkaart
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j) Mobiliteit
Huidige situatie:
Hobby Garden Center wordt ontsloten via de Steenweg op Asse, die Edingen ontsluit naar de E40.
Hobby Garden heeft gemiddeld 160 klanten per dag. De zaak kent pieken in de periode maart-juni en in december. Het klantenaantal kan dan
soms oplopen tot 190 klanten per dag. In rustigere periodes tekent zich het tegenovergestelde af, waar bij momenten slechts 90 klanten per dag
de zaak bezoeken. De klanten komen in beide gevallen steeds verspreid over de dag. Het merendeel van de klanten komt naar Hobby Garden met
de wagen. Bij het afhalen van grotere artikelen wordt vaak bijkomend gebruik gemaakt van een aanhangwagen.
Per week zijn er gemiddeld 10 leveringen aan Hobby Garden Center, waarvan 5 leveringen door vrachtwagens en 5 door bestelwagens. Verder
komen alle personeelsleden met de wagen naar het werk. (6 personen)
Er wordt verwacht dat het wekelijkse aantal leveringen aan de zaak zal stijgen van gemiddeld 10 naar 12. De toename aan klanten en personeel zal
zich ook vertalen in een stijging van het aantal voertuigbewegingen. Gezien verwacht wordt dat het klantenbestand binnen een periode van 5 jaar
met +/- 30 % zal stijgen, zal dit neerkomen op een toename van +/- 48 klanten per dag.
Mogelijke effecten:
Wegens een vergroting van de winkeloppervlakte, wordt er een stijging van het aantal bezoekers verwacht. De intensiteit van verkeer op het terrein
zal hierdoor licht toenemen. De site wordt ontsloten door een lokale weg door de gemeente Enghien. De site is vlakbij de stationsomgeving in de
kern van de gemeente Enghien gelegen. De toenemende intensiteit van extra verkeer is minimaal in dit opzicht.
Toetsing aan het nulalternatief:
Er wordt een stijging van het aantal bezoekers verwacht. Hieraan wordt tegemoet gekomen door extra parkeervoorzieningen op het terrein te
voorzien.
Milderende maatregelen:
De ruimte die vrijkomt door het afbreken van 2 loodsen langs het spoorwegtalud biedt plaats voor een aantal bijkomende parkeerplaatsen om de
stijgende parkeerbehoefte op te vangen. Er dienen minstens 50 parkeerplaatsen voorzien te worden op het terrein. (tov 28 plaatsen momenteel)
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6.CONCLUSIE
Uit de voorgaande bespreking van de mogelijke milieueffecten van het plan blijkt dat deze milieueffecten beperkt blijven. Tevens is het plan van
beperkte aard zodat geen grens-of gewestoverschrijdende milieueffecten worden gecreëerd. Gezien de geringe milieueffecten wordt er bijgevolg
een ontheffing van de opmaak van een Plan-MER gevraagd.
Samenvattende tabel

Thema

Ingreep-effecten

Conclusie

Gezondheid en veiligheid van de mens

In het bedrijf vinden geen activiteiten plaats die schadelijk zijn
voor de mens of die veiligheid in het gedrang brengen.
De bestemming agrarisch gebied wordt herbestemd naar een
zone voor kleinhandel aangrenzend met een bufferzone De zone
grenst aan woongebied in de stad Edingen.
Het plan heeft geen effect op de fauna en flora van de
omgeving.
Er bevinden zich geen energie-en grondstoffenvoorraden in de
onmiddellijke omgeving van het plangebied.
Het programma van het bedrijf is niet van die aard dat het de
bodem of ondergrond kan aantasten of verontreinigen
Het plan heeft geen significante impact op de waterhuishouding.
De wijzigingen in verharde oppervlakte worden uitgevoerd in
waterdoorlatende materialen zodat het natuurlijk waterbergend
vermogen van het gebied bewaard wordt. Bovendien wordt het
opgevangen water gebufferd op eigen terrein.
Het plan heeft geen invloed op de atmosfeer en andere
klimatologische factoren.
Er zijn geen mogelijke effecten van geluid en licht op de
omgeving.
Het plan heeft geen significante gevolgen voor het landschap. Er
wordt een buffering voorzien naar het achterliggend agrarisch
gebied.
In de direkte omgeving van het plan bevindt zich geen
bouwkundig erfgoed.
De uitbreiding van de verkoopsoppervlakte zal een beperkte
invloed hebben op het mobiliteitsprofiel. Wegens de vergroting
van de handelszaak zal er een lichte toename van de intensiteit
op het terrein plaatsvinden.

geen significante negatieve effecten

Ruimtelijke ordening
Fauna, flora en biodiversiteit
Energie-en grondstoffenvoorraden
Bodem
Water

Atmosfeer en klimatologische factoren
Geluid en licht
Landschap
Bouwkundig erfgoed
Mobiliteit

Het plan heeft een niet significant negatief
effect door de herbestemming van de gronden.
geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten

geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten
Er worden extra parkeerplaatsen op het terrein
voorzien.
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