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1

Niet-technische samenvatting

1.1

Inleiding en situering
De provincie Vlaams-Brabant wenst de uitbreiding van het bedrijventerreinen in specifiek
economisch knooppunt Ternat te onderzoeken. Dit in uitvoering van de bindende
bepalingen van het structuurplan Vlaams-Brabant.
Er zijn door de provincie bij de start van het onderzoek drie te onderzoeken scenario’s
naar voor gebracht als redelijke en verdedigbare locatievarianten vanuit het ruimtelijk
beleidskader.
De belangrijkste verkeersstructuren ter hoogte van het studiegebied zijn de E40, die de
gemeente in het noorden doorkruist en waarvan de afrit 20 (Ternat) uitgeeft op de
Assesteenweg, de Assesteenweg N285, die de gemeente noord-zuid doorsnijdt, en de
spoorlijn 50 Brussel-Gent, die evenwijdig aan de E40 loopt en halt houdt in Ternat.

Figuur 1-1: Situering locatie Ternat

Het onderzoeksgebied bestaat uit 2 deelzones: bedrijvenzone Assesteenweg en
bedrijvenzone Essenestraat/Vitseroel.
Voor deze planologische uitbreiding van de bedrijvenzone in het specifiek economisch
knooppunt Ternat dient er een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (kortweg PRUP) te
worden opgemaakt om de bestemmingswijziging of wijziging in voorschriften mogelijk te
maken. Voor dit PRUP dient er een plan-milieueffectrapport (MER)1, te worden

1

Een milieueffectrapport (het MER) is een openbaar document, waarin van een voorgenomen activiteit en van
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven, de te verwachten gevolgen voor het milieu in hun onderlinge
samenhang op een systematische en zo objectief mogelijke wijze beschreven worden.
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opgemaakt dat goedgekeurd dient te worden door LNE, dienst Mer. In dit MER worden de
milieueffecten van het plan in beeld gebracht.
Tegelijkertijd loopt een MER-onderzoek voor de consolidatie van de concentratie van
grootschalige kleinhandel te Ternat (de voormalige vestiging van de IKEA aan de
Morettestraat).

Figuur 1-2: Situering onderzoeksgebied op uittreksel gewestplan

Figuur 1-3: Situering onderzoeksgebied op luchtfoto
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1.2

Onderzochte alternatieven en voorkeursscenario
plan
Het voorgenomen plan voor het PRUP uitbreiding bedrijvigheid wordt opgemaakt in
uitvoering van het bindend gedeelde van het goedgekeurde ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant, waarvan de provincie krachtens het decreet RO niet kan afwijken. Het
gaat hier over de uitbreiding van bestaande activiteit op de huidige locatie (specifiek
economisch knooppunt). Locatiealternatieven buiten het economisch knooppunt vormen
vanuit de wetgeving ruimtelijk ordening geen redelijk alternatief omdat ze ingaan tegen
het uitgangspunt (bindend vastgelegd in het RSVB en het RSV) en de doelstellingen van
het voorgenomen plan. Er zijn door de provincie bij de start van het onderzoek drie te
onderzoeken scenario’s naar voor gebracht als redelijke en verdedigbare locatievarianten
vanuit het ruimtelijk beleidskader.
Het integratiespoor m.e.r. - PRUP is tijdens het planproces volop ingezet. Ingevolge de
milieueffectbeoordeling zullen m.a.w. aanbevelingen, maatregelen, randvoorwaarden of
voorstellen voor het PRUP worden gedaan. Tijdens de periode van de opmaak van het
MER, is er reeds een bijstelling gebeurd aan de plandoelstellingen zoals vooropgesteld in
de eerste startnota van de provincie en in de eerste de nota voor publieke consultatie van
het MER.
Momenteel heeft de provincie een concept van voorontwerp PRUP opgemaakt dat is
gebaseerd op de (tussentijdse) resultaten van het plan-MER.
Het integratiespoor resulteert voor dit planinitiatief in een eerste en een tweede fase
binnen het milieueffectenonderzoek. In tweede fase is het voorkeursscenario verder
onderzocht.
Eerste fase PRUP en milieueffectenonderzoek
De beoordeling van de milieueffecten binnen de disciplines bodem, water, fauna en flora,
landschap en mobiliteit is gebaseerd op basis van de planinformatie van de voorgenomen
activiteit zoals opgenomen in de nota voor publieke consultatie (richtlijnen ontvangen in
november 2010). Dit betekent met een maximale inzet van uitbreiding van regionale
bedrijvigheid ondergebracht in drie scenario’s (drie locaties met vooropgestelde hecaren
aan bedrijvigheid variërend tussen in totaal 22ha en 25ha):
Tweede fase PRUP en milieueffectenonderzoek
Op basis van tussentijdse resultaten van de mobiliteitsimpact en op basis van bijkomende
inzichten in het PRUP en de gewenste invulling, heeft het PRUP haar voorgenomen
activiteit bijgesteld (herstructurering bedrijvenzone Vitseroel, beperken hecaren aan
bedrijvigheid, geen bedrijvenzone in het op- en afrittencomplex). In tweede fase binnen de
milieueffectbeoordeling is de voorgenomen activiteit van het bijgesteld PRUP als basis
voor de milieubeoordeling genomen. Het bijgesteld PRUP is doorgerekend als milderende
maatregel in de discipline mobiliteit en als basisvoorstel voor de disciplines geluid en lucht
en mens-sociaalorganisatorisch&hinder.
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1.3

Planvoornemen

1.3.1

Algemene visievorming
In de visievorming wordt vertrokken van de principes van het RSV en RSVB inzake de
lokalisatie van nieuwe regionale bedrijventerreinen:
-

lokalisatie bij voorkeur aansluitend bij de bestaande bedrijventerreinen,

-

ontsluiting uitsluitend en rechtstreeks via primaire wegen of secundaire wegen,

-

rekening houden met de aanwezige waardevolle openruimtefragmenten.

-

Voor de bedrijvenzone nabij het station: er is ruimte (ca. 2ha) voor beperkte,
kleinschalige kantoorontwikkeling (dienstverlening op niveau van de kern) en
activiteiten die complementair zijn aan de bedrijvenzone.

-

Voor de bedrijvenzone aan de Essenestraat: beperkte uitbreiding van ca. 4ha, enkel
ten behoeve van de lokale bedrijvigheid (o.a. ruimte voor het herlocaliseren van
zonevreemde bedrijven). Wat betreft de lokale bedrijvigheid (uitbreiding zone
Essenestraat) zal een RUP opgemaakt worden door de gemeente in uitvoering van
het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

-

Voor de zones binnen het op- en afrittencomplex: beide terreinen (samen ca. 4ha)
hebben potenties om als zone voor bedrijvigheid ontwikkeld te worden. Beoogd
bedrijfsprofiel voor de zones: gemengd, kleinschalige productie, uitsluiten van logistiek
en groothandel (TDL) maar rekening houdend met de regularisatie van bestaande
invullingen (kantoren).

De bijkomende ruimte aan bedrijvigheid die wordt gecreëerd bedraagt 10ha.

Figuur 1-4: Basis visievorming bijkomende economische ruimte

Beperkte kantoorontwikkeling tussen Business Center Ternat en het station (2ha)
Uitbreiding lokale bedrijvigheid aan de bestaande (ontsluiting via Essenestraat) (4ha)
Bedrijvenzone aan op- en afrittencomplex (2ha+2ha)
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1.3.2

Eerste fase milieueffectenonderzoek
Navolgende 3 scenario’s omtrent de uitbreiding van de regionale economische activiteiten
in Ternat zijn verder onderzocht. De op de aanzet van grafisch plan voorkomende
bestemmingen zijn:

1.3.2.1

-

GRB: gemengd regionaal bedrijventerrein (en uitbreidingszones A, B en K)

-

GLB: gemengd lokaal bedrijventerrein (en uitbreidingszone C)

Scenario 1: Essenestraat
Dit scenario betreft de uitbreiding van de regionale bedrijvigheid aansluitend bij de uit te
breiden lokale bedrijvenzone aan de Essenestraat. Deze uitbreiding bevindt zich ten
noorden van deze lokale bedrijvenzone, verder ingesloten door het bestaande bos in het
westen, de Assesteenweg in het oosten en de bestaande rotonde op de Assesteenweg als
startpunt voor de noordgrens. Dit gebied staat op het gewestplan ingekleurd als
landbouwgebied en bevindt zich voor een deel op het grondgebied van de gemeente
Asse. De oppervlakte van de uitbreiding voor regionale bedrijvigheid hier bedraagt 14ha.

Figuur 1-5: Scenario Essenestraat bijkomende economische ruimte

De ontsluiting van de volledige bedrijvenzone dient te gebeuren via een nieuwe
aansluiting op de bestaande rotonde van de Assesteenweg.
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Figuur 1-6: Aanzet grafisch plan scenario Essenestraat

1.3.2.2

Scenario 2: Vitseroel
Scenario Vitseroel houdt de uitbreiding in van de regionale bedrijvigheid aansluitend bij de
bestaande bedrijvenzone Vitseroel. Deze uitbreiding betreft het ontwikkelen van een
bijkomende rand, evenwijdig met de huidige noordoostgrens van de bedrijvenzone, en
begrensd door de achterliggende open ruimte structuur. Ze bevindt zich in
landbouwgebied volgens het gewestplan en is gelegen op het grondgebied van de
gemeente Asse. De oppervlakte van de uitbreiding voor regionale bedrijvigheid hier
bedraagt 15ha.

Figuur 1-7: Scenario Vitseroel bijkomende economische ruimte
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De ontsluiting van de uitbreiding kan aansluiten op de bestaande ontsluitingsstructuur van
de bedrijvenzone, die aantakt op de rotonde op de Assesteenweg.

Figuur 1-8: Aanzet grafisch plan scenario Vitseroel.

1.3.2.3

Scenario 3: Beperktere combinatie Vitseroel en Essenestraat
Een derde scenario betreft een uitbreiding van zowel de bedrijvenzone Vitseroel als die
aan de Essenestraat, evenwel beperkter dan in de voorgaande twee scenario's. Enerzijds
gaat het om een kleine uitbreiding van de regionale bedrijvigheid in het noorden
aansluitend bij de uit te breiden lokale bedrijvenzone aan de Essenestraat, verder
begrensd door de gemeentegrens van Ternat in het noorden en de Assesteenweg in het
oosten. Anderzijds betreft het eveneens een kleine uitbreiding van de bedrijvenzone
Vitseroel naar het noorden toe, gelegen tussen de Moretteberg in het noorden en de
Assesteenweg/Edingsesteenweg in het westen. In dit gebied bevinden zich reeds 2
zonevreemde bedrijven, waarvan er één, met name Elesco NV, een planologische
oplossing heeft gekregen in het RUP zonevreemde bedrijven van de gemeente Asse. Het
kleine driehoekig gebied ten noorden van voorliggende uitbreiding wordt momenteel
ingenomen door paardenkliniek De Morette en de bijhorende infrastructuur en loopweiden.
De inrichting maakt dat deze zone meer aansluit bij en deel uitmaakt van de omgevende
groenstructuur en minder geschikt is om om te zetten naar bedrijvenzone. Beide
uitbreidingszones zijn op het gewestplan ingekleurd als agrarisch gebied. De zone aan
Vitseroel bevindt zich op het grondgebied van de gemeente Asse.
De oppervlakte van de uitbreiding voor regionale bedrijvigheid aan de bedrijvenzone aan
de Essenestraat bedraagt 6ha en die aan Vitseroel ruim 7ha. Het gemeentelijk RUP
zonevreemde bedrijven Asse - deelplan Elesco NV neemt hierbinnen ongeveer 1ha in,
zodat de totale uitbreiding van de zone voor bedrijvigheid in dit gebied 6ha bedraagt, wat
het totaal voor dit scenario op 12ha brengt.

1284393043_NTS/nve
Niet-technische samenvatting-plan-MER voor 3 scenario's inzake uitbreiding van het bedrijventerreinen in economisch knooppunt Ternat

7
oktober 2011

Figuur 1-9: Scenario beperktere combinatie Essenestraat+Vitseroel bijkomende economische ruimte

De ontsluiting van de volledige bedrijvenzone aan de Essenestraat gebeurt, zoals in het
eerste scenario, bij voorkeur via een nieuwe aansluiting op de bestaande rotonde van de
Assesteenweg. De uitbreiding aan Vitseroel kan ontsloten worden langs dezelfde weg als
de rest van de bedrijvenzone.

Figuur 1-10: Aanzet grafisch plan scenario beperkte combinatie Vitseroel en Essenestraat.
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1.3.2.4

Overzicht oppervlakte en profiel bijkomende economische ruimte
De voorgaande scenario's hangen samen met een uitbreiding van de ruimte voor
(regionale) bedrijvigheid. Het betreft voor de verschillende scenario's respectievelijk de
volgende oppervlakten:

De drie scenario’s overschrijden dus allen het streefcijfer van 20ha dat voor het specifiek
knooppunt Ternat in het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd vooropgesteld.
Naar typologie van de regionale bedrijvigheid wordt rekening gehouden met de volgende
aspecten:

1.4

-

gemengde regionale bedrijvigheid

-

Op basis van de huidige verhouding inzake type bedrijvigheid is de verhouding TDL
(Transport-Distributie-Logistiek) en Industrie (productie) bepaald en geëxtrapoleerd
naar de toekomstige bedrijvenzone. Deze verhouding wordt meegenomen voor de
effectbeoordeling in de toekomstige situatie:


TDL + groothandel: 75%



Industrie: 25%

Tweede fase milieueffectenonderzoek
Op basis van tussentijdse resultaten van de mobiliteitsimpact en op basis van bijkomende
inzichten in het PRUP en de gewenste invulling, heeft het PRUP haar voorgenomen
activiteit bijgesteld:
-

Zo bevindt zich op de bedrijvenzone Vitseroel (die volledig is ingenomen) de
gebouwen van de voormalige IKEA-vestiging, waar kleinhandel vergunbaar is binnen
het huidig juridisch kader. Een herstructurering en optimalisatie van deze handelssite
zou bruto 10ha aan gemengd regionaal bedrijventerrein kunnen opleveren. Om deze
reconversie te stimuleren wordt ervoor gekozen om de taakstelling van 20ha niet
maximaal te accommoderen binnen uitbreidingszones.

-

Om deze reconversie maximale kansen te bieden wordt de uitbreiding wat betreft
regionale bedrijvigheid beperkt tot circa 8,5 ha.


Enerzijds gaat het om een uitbreiding (circa 5,5 ha) van de regionale
bedrijvigheid in het noorden aansluitend bij de uit te breiden lokale
bedrijvenzone aan de Essenestraat, verder begrensd door de gemeentegrens
van Ternat in het noorden en de Assesteenweg in het oosten.



Anderzijds betreft het eveneens een beperkte uitbreiding (circa 3 ha) van de
bedrijvenzone Vitseroel naar het noorden toe, gelegen tussen de Moretteberg in
het noorden en de Assesteenweg/Edingsesteenweg in het westen.

-

Er wordt afgezien van een uitbreiding binnen het op- en afrittencomplex van de E40
(in bufferzone op het gewestplan – de realiseerbaarheid ervan is twijfelachtig)

-

De vooropgestelde zone voor lokale bedrijvigheid blijft behouden.
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Het bijgesteld PRUP is doorgerekend als milderende maatregel in de discipline mobiliteit
en als basisvoorstel voor de disciplines geluid en lucht en menssociaalorganisatorisch&hinder.
De bijstelling betekent nog het volgende programma binnen het voorkeursscenario:
Voorkeurscenario
Lokale bedrijvigheid

4ha

Kantoorontwikkeling

2ha

Regionale bedrijvigheid -uitbreiding Vitseroel

Ca. 8 ha

Totaal

Ca. 14 ha

Figuur 1-11: Aanzet grafisch plan voorkeurscenario (paars=zone bedrijvigheid; blauw=zone
oever/waterloop)
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1.5

Beschrijving van milieueffecten en maatregelen
In deze paragraaf worden de verschillende effecten en voorgestelde maatregelen
tabelmatig samengevat.
De beoordeling van de effecten en van de resterende effecten voor elk van de aspecten
gebeurt a.d.h.v. volgende indeling:
-3 :

sterk negatief

+3 :

sterk positief

-2 :

matig negatief

+2 :

matig positief

-1 :

beperkt negatief

+1 :

beperkt positief

0:

geen significant effect/verwaarloosbaar effect

In de kolom ‘aard van de effecten’ wordt waar relevant als watertoetsaspect de benaming
(watertoets) toegevoegd.
Er wordt de aandacht op gevestigd dat in de beschrijving van milderende binnen de
verschillende disciplines, er een onderscheid is gemaakt tussen maatregelen als
flankerend beleid, maatregelen die rechtstreeks inwerken op het PRUP en maatregelen op
niveau van het project & de vergunningsaanvraag.
Maatregelen worden voorgesteld maar zijn niet altijd even dwingend of noodzakelijk om
tot een voor het milieu haalbaar plan te kunnen komen. In de kolom ‘beoordeling effect’
wordt verduidelijkt hoe zwaar het effect en bijgevolg de maatregel kan doorwegen. Bij een
beoordeling -3 zijn maatregelen dwingend. Ook nader onderzoek kan worden voorgesteld.
Sommige maatregelen worden eerder als aandachtspunten meegegeven.
Monitoring ten behoeve van de effectbeoordeling van het plan wordt niet noodzakelijk
geacht binnen de verschillende disciplines en effectgroepen. Dit is dan ook niet in de tabel
opgenomen.
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Tabel 1-1 Beoordeling van de effecten van het plan + beoordeling van de resterende effecten na implementatie van maatregelen
Aspect

Aard van de effecten

Effect

Effect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Effect

-2

-2/-3

Effect

Effect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Resteffect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Resteffect

-1/-2

-1/-2

Resteffect

Resteffect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

Mens-verkeer
Verkeersafwikkeling

In de huidige situatie zijn er tijdens het vrijdagavondpiekuur
afwikkelingsproblemen ter hoogte van het op- en
afrittencomplex en de spooroverweg.

-2/-3

Tal van maatregelen zijn doorgerekend. Ondermeer

-1/-2

- Beperkt PRUP regionale bedrijvigheid en stimuleren
duurzame vervoerswijzen

De verkeersdruk doorheen de dag varieert sterk: gedurende
de daluren is er ter hoogte van deze secties geen zware
congestie.

- niet ontwikkelen uitbreiding in bufferzone op- en
afrittencomplex E40
- Herinrichting kruispunten door TV3V
- ongelijkgronds maken van de spooroverweg
- De ontsluiting van de lokale bedrijvigheid dient via de
bestaande rotonde en niet via de Essenestraat te
gebeuren.

Verkeersveiligheid

Vanuit de oogpunten verkeersveiligheid en
verkeersleefbaarheid maar ook voor de doorstroming is het
wenselijk om de voorziene uitbreiding tussen de op- en afritten
van de E40 weg te laten

- niet ontwikkelen uitbreiding in bufferzone op- en
afrittencomplex E40

Geluid
Geluidsimpact
bedrijvigheid

Door de aanwezigheid van de zeer drukke E40 en de drukke
Assesteenweg, is het wegverkeer in het plangebied en
studiegebied bepalend voor het omgevingsgeluid.

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario:
0 (uitg. voor
woningen
binnenin: -3)

Indien er vanuit gegaan wordt dat de bedrijven sowieso aan de
grenswaarden voor een nieuwe inrichting conform VLAREM II
voldoen, wordt er voor de woningen langs de drukke
gewestwegen - tengevolge de nieuwe bedrijven (op bestaande
bedrijventerreinen en de uitbreiding) - nauwelijks een effect op
het huidige (hoge) omgevingsgeluid verwacht.

- Geluidsemissie beperken tot maximaal 58 dB(A)/m² en 0
tevens ook voldoen aan de bepalingen conform
VLAREM II grenswaarden

0

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario:
0 (uitg. voor
woningen
binnenin:

- Uitbreidingszones: ten aanzien van de meest nabij
gelegen woningen langs de Assesteenweg dient een
bufferzone van minstens 50m te worden afgebakend
waarin geen luidruchtige activiteiten mogen worden
voorzien.

0/-1)

- Bedrijven zoals energiecentrales, afvalverwerking,
puinbrekers, zware industrie zijn qua geluid niet
verenigbaar met de opgelegde geluidsemissie eisen en
bijgevolg ook niet mogelijk op de uitbreiding tenzij men
aan de hand van een geluidsstudie toch kan aantonen
dat voldaan wordt aan de grenswaarde voor de
nachtperiode

Bijzondere aandacht dient wel uit te gaan ter bescherming van
de meest nabij gelegen woningen langs de Assesteenweg in
de onderzoeksgebieden (zowel ten oosten als ten westen van
de Assesteenweg).
Wat betreft uitbreidingszone Essenestraat wordt er vanuit de
discipline geluid gesteld dat de leefbaarheid voor de woningen
in dit uitbreidingsgebied niet is gegarandeerd, tengevolge de
mogelijke inplanting van luidruchtige activiteiten op het
bedrijventerrein.

- Bij een volledige invulling van de uitbreidingszone
Essenestraat is het behoud van de woningen niet
wenselijk (op basis van de geluidsemissie die in het
MER werd gehanteerd)
- Het opleggen van een geluidsstudie aan elk bedrijf dat
luidruchtige activiteiten kan hebben is absoluut
noodzakelijk.

Geluidsimpact
verkeersgeneratie

De toename van het verkeer is niet van die aard dat er een
verhoging van het omgevingsgeluid van meer dan 1 dB(A)
wordt verwacht. Vermits de verkeersintensiteiten op de
gewestwegen en E40 nu al zeer hoog zijn - en bijgevolg ook
het wegverkeersgeluid - zijn er slechts verwaarloosbare
effecten van het extra wegverkeer te verwachten.

0

Impact op luchtkwaliteit (vnl. door extra verkeer)

-1

0

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario:

nvt

nvt

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

0

Beperkt
scenario:
nvt

Lucht
0/-1

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario:

Beperking van
verkeer/verwarmingsemissies/bedrijfsemissies

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Uitbreidingsscenario Vitseroel: Effecten ten behoeve
van het beperken van verdichting in de zones met een
zachte toekomstige invulling.

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1
Bodem
Bodemgesteldheid en
-profiel

Verstoring bodemstructuur door vergraving

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Rekening houdend met beperkte beïnvloeding (ondiepe
vergraving, beperkte aanwezigheid van onverstoorde bodems
en relatief beperkte bijkomende voorzieningen) wordt het
effect als beperkt negatief tot verwaarloosbaar beoordeeld. Er
is geen impact op de kenmerkende opbouw ondergrond in de
omgeving te verwachten.
De bodems zijn matig tot globaal weinig gevoelig voor
verdichting; enkel van belang in die zones waar er achteraf
een groene invulling of onverharde zone is gepland
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Aspect

Aard van de effecten

Effect

Effect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Potentiële hinder van erosie vanuit de omgeving op het
plangebied uitbreidingsscenario is niet uit te sluiten.

Effect

Effect

Effect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

Maatregelen en aandachtspunten

-2

-1

-2

regionale bedrijvigheid een bufferstrook (deels gras) van
minimaal 15m te voorzien rondom de
bestemmingsgrens om erosie vanuit omliggende
percelen op te vangen. Verduidelijking via het
inrichtingsplan.

Resteffect

Resteffect

Resteffect

Resteffect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Resteffect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

Stabiliteit

Effecten draagkracht/verzakking/inklinking: erg wisselend van
gewoon draagkrachtig tot totaal ondraagkrachtig, er wordt niet
onmiddellijk verwacht dat diepe ondergrondse constructies
zijn voorzien, evenwel is het risico niet uit te sluiten.

0

0/-2/-3

0/-2/-3

0/-2/-3

0/-2/-3

Stabiliteitsaspecten dienen te worden uitgeklaard ten
laatste in de fase van aanvraag stedenbouwkundige
vergunning + indien nodig maatregelen te nemen.

0

0

0

0

0

Kwaliteit

Grondverzet en bemaling: risico op verspreiden aanwezige
verontreinigingen. (watertoets)

0/-2/-3

0/-2/-3

0/-2/-3

0/-2/-3

0/-2/-3

Mits toepassen VLAREBO en VLAREA en Vlaremreglementering

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Geplande potentieel bodemverontreinigende activiteiten dienen
VLAREBO en Vlarem te volgen.

Opnemen in PRUP: parkings en laad- en loszones voor
vrachtvervoer aanleggen in ondoorlatende materialen.

Risico op verontreiniging in parkeerzones/laad- en loszones
vrachtwagens. (watertoets)

Afvloeiend hemelwater opvangen en over een KWSafscheider.
Aandacht voor het risico op verspreiden verontreiniging
tijdens aanlegfase

Water
Structuurkwaliteit

De Waalborre-Ijssenbeek en de Nieuwe Molenbeek – beiden
met waardevolle structuurkwaliteit - grenzen aan het huidige
bedrijventerrein Vitseroel en tevens plaatselijk tot aan de
huidige verharding/gebouwen. Er worden geen rechtstreekse
effecten verwacht op de structuurkwaliteit van waterlopen. Het
PRUP legt momenteel geen specifieke voorschriften op rond
oeverzones van waterlopen: deze dienen nog te worden
opgesteld. (watertoets)

-3

0

0

0

0

Op plan en/of in de voorschriften van het PRUP dient
een zone voor oeverontwikkeling/reservatiezone
waterloop met oeverontwikkeling (al dan niet in
overdruk) te worden aangeduid over de delen van
waterlopen grenzend aan bestaande bedrijvenzone.

+2

/

/

/

/

Waterberging

Eventueel verlies aan waterbergend vermogen.

-3

0

0

0

0

Bestaande bedrijvenzone Vitseroel: Aansluitend dient op
plan en/of in de voorschriften van het PRUP de zone
voor oeverontwikkeling/reservatiezone waterloop met
oeverontwikkeling (al dan niet in overdruk) te worden
uitgebreid tot de valleizone (die nog breder is) van de
Nieuwe Molenbeek en Waalborre-Ijssenbeek waarbij
naar de toekomst toe nieuwe ontwikkelingen
(gebouwen/verharding) binnen de vallei niet meer
mogelijk worden.

2 (in de verre
toekomst bij
nieuwe
ontwikkeling

/

/

/

/

De bijkomende verharde oppervlakte kan een versnelde afvoer 0
van hemelwater tot gevolg hebben. Er zijn momenteel reeds
capaciteitsproblemen in de afwatering in het studiegebied.
Indien het hemelwater wordt
hergebruikt/geïnfiltreerd/gebufferd volgens de provinciale
verordening en de voorschriften van de waterlopenbeheerders,
geen aanzienlijke negatieve effecten meer verwacht op de
capaciteit van de ontvangende waterlopen. Er worden wel een
aantal randvoorwaarden vooropgesteld voor opname in het
PRUP. (watertoets)

-1

-1

-1

-1

Voorstellen tot aanvullen van het PRUP:

+1 (op termijn)

-1/0

-1/0

-1/0

-1/0

Effecten van afvalwater op oppervlaktewaterkwaliteit zijn –
wegens onvolledige afvalwaterzuiveringsinfrastructuur - niet
uit te sluiten. In principe zullen in de toekomst waarschijnlijk
de mogelijkheden worden gegeven om aan te sluiten en te
zuiveren. (watertoets)

0

-2/0

-2/0

-2/0

-2/0

-1/0

-1/0

-1/0

-1/0

Ecotoopbiotoopverlies

Rechtstreeks ecotoopverlies treedt op ter hoogte van
biologisch waardevolle percelen: voornamelijk ten noorden van
het bestaande industriegebied van Vitseroel.

0/-1

0/-1

0/-1

-1

-1/-2

0/-1

0/-1

0/-1

-1

-1/-2

Versnippering /
Ontsnippering /
Barrièrewerking

Er worden eerder beperkte versnipperingseffecten verwacht
gezien de reeds aanwezige lijnvormige infrastructuren in het
gebied. Maar ter hoogte van de vallei van de Nieuwe
Molenbeek kan elke verdere oppervlakte-inname de
natuurverbindingsfunctie van de beekvallei hinderen.

0/-1

0/-1

0/-1

-1

0/-1

0

0/-1

0/-1

0//-1

0/-1

Bodemverstoring

uiterst beperkte en weinig significante effecten verwacht.

0

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Rustverstoring

Rustverstoring treedt voornamelijk op in de zones grenzend
aan het buitengebied. De meest negatieve effecten zijn te

0/-1

0/-1

0/-1

-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

In bestaand industriegebied Vitseroel is in de vallei van de
Nieuwe Molenbeek/Waalborre-Ijssenbeek in het verleden te
weinig rekening gehouden met ruimte voor de waterloop en
voor waterberging (bedrijfsgebouwen in de vallei en in
potentiële overstromingszone opgetrokken) (watertoets)

Risico op overstromen

Afvalwater en
oppervlaktewaterkwaliteit

- deels aanleggen groendaken
- waterlopen/grachten in het studiegebied mogen niet
gebruikt of beschouwd worden als buffering.
- de grachten die als buffering dienen mogen niet of
slechts bij uitzondering worden overwelfd.
- de ontwikkelaar van het industrieterrein dient de keuze
te hebben tot het aanleggen van een gezamenlijke
waterbuffering en daarvoor voldoende ruimte te voorzien
dan wel een individuele inrichting per bedrijf te voorzien.
Alleszins dient bij nieuwe ontwikkeling vooraf advies en 0
goedkeuring te worden gevraagd aan de beheerders van
de afvalwaterinfrastructuren en aan de VMM. Zij kunnen
altijd bijkomende voorwaarden opleggen.

Fauna en Flora

Vrijwaren van de Vallei van de Nieuwe Molenbeek.
Maximaal behoud van kleine landschapselementen.
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Vrijwaren van de vallei van de Nieuwe Molenbeek en
voorzien van voldoende brede buffers (15 m) langsheen

Aspect

Aard van de effecten

Effect

Effect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Effect

Effect

Effect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

verwachten ter hoogte van de oostelijke grens van het
bestaande bedrijventerrein en ter hoogte van de
noordoostelijke uitbreidingszone (scenario 2-Vitseroel).

Maatregelen en aandachtspunten

Resteffect

Resteffect

Resteffect

Resteffect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Resteffect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel

-1

0

0

0

0

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

-1

-2

-3

-2

-1

-1

-3

-2

de grenzen met het buitengebied. PRUP’s nemen
algemene bepalingen op rond het oordeelkundig
plaatsen van verlichting.

Verdroging /
Vernatting

Ten gevolge van effecten op de waterhuishouding worden er
niet onmiddellijk sterk negatieve effecten verwacht vanuit de
discipline fauna en flora. Hierbij zal het wel van belang zijn om
effecten ten opzichte van de vallei van de Nieuwe Molenbeek
zoveel mogelijk te vermijden, door het valleigebied van verdere
inname te vrijwaren en diepe, aaneengesloten constructies ter
hoogte van de randen van de vallei zoveel mogelijk te
vermijden (scenario 2).

-1

0/-1

0/-1

-1

0/-1

Vermesting /
Eutrofiëring /
Verzuring

Wat vervuilingseffecten betreft wordt er tevens slechts een
zeer beperkte impact verwacht indien alle van belang zijnde
milieuregelgevingen gerespecteerd worden. Door het voorzien
van de nodige milderende maatregelen en de
randvoorwaarden opgelegd door de vergunningverlener,
worden er geen significant negatieve effecten verwacht.

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

0/-1

Effecten op waterlopen cf discipline water. (watertoets)

0/-1

-1

-2

-3

-2

Cf. water en fauna en flora rond oeverontwikkeling en
opgaand groen en KLE’s.

-1

-2

-3

-3

uitbreiding GRB scenario Essenestraat: het RUP dient
-1
een buffer van minimum 15m op te leggen aan de
binnengrenzen zodat er geen interferentie meer optreedt
ten aanzien van beschermd landschap Domein de
Morette.

Vrijwaren van de Vallei van de Nieuwe Molenbeek

Landschap en
erfgoed
Landschapsstructuur

Effecten op opgaande begroeiing en KLE’s cf. fauna&flora.
Globaal wordt de rechtstreekse invloed op de landschappelijke
structuur beperkt negatief beoordeeld indien de maatregelen
in acht worden genomen voor: het huidige bedrijventerrein, de
uitbreiding in het op- en afrittencomplex, de uitbreiding lokale
bedrijvigheid en voor de beperkte uitbreiding GRB ten westen
van de N285. Het uitbreidingsscenario Essenestraat en de
combinatie Essenestraat+Vitseroel wordt matig negatief
beoordeeld. Het uitbreidingsscenario Vitseroel wordt sterk
negatief beoordeeld: milderende maatregelen kunnen nooit
afdoende zijn om dit negatief effect deels te compenseren.
Erfgoedwaarden

Lokale erfgoedwaarden van het huidige landschap binnen de
-1
kantoorzone, het op- en afrittencomplex, huidige bedrijvenzone
Vitseroel en binnen de uitbreiding voor lokale bedrijvigheid zijn
beperkt tot verwaarloosbaar.
In de uitbreidingszones is beïnvloeding van erfgoedwaarden
onvermijdelijk ten aanzien van:

-uitbreiding GRB scenario Vitseroel vanuit
landschappelijk oogpunt onaanvaardbaar. Milderen van
het effect is – op uitzondering van het voorzien van een
groenbuffer – nooit afdoend (dit zou betekenen het niet
doorvoeren van het plan).

Essenestraat: beschermd landschap de Morette
Vitseroel: ankerplaats+relictzone
Essenestraat+Vitseroel oost: ankerplaats; west: beperkt
beschermd landschap

Er wordt bovendien voorgesteld dat het RUP een
bufferstrook oplegt op het bestaande bedrijventerrein
Vitseroel langs deze zijde.
uitbreiding GRB scenario combinatie
Essenestraat+Vitseroel aangewezen om de bedrijven uit
de uiteindelijke RUP-contour te weren; tenzij er met dit
RUP bijkomende strengere voorwaarden kunnen
worden opgelegd naar buffering ten aanzien van de
omgeving toe. Afdoende buffering langs alle zijden
(uitgezonderd zijde die aansluit bij bestaande
bedrijventerrein) is noodzakelijk

Potentiële kans op het verstoren van archeologische relicten
indien deze aanwezig zouden zijn. Hoewel het onduidelijk is
wat de aard, omvang en gaafheid is van eventuele
archeologische waarden, kan rekening houdend met de
relictzones in het studiegebied worden aangenomen dat deze
aanwezig zullen zijn.

-1

-3

-3

-3

-3

Fase project en vergunningsaanvraag: De regelgeving
rond archeologie dient te worden opgevolgd. Het
vroegtijdig uitvoeren van een archeologietoets is
aangewezen.

-1

-1

-1

-1

-1

Ruimtelijke aspecten,
gebruikswaarde en
functies.

Werkfunctie wordt gecreëerd. Geen invloed op
+1
recreatiefunctie. Negatieve invloed op woonfunctie: 2 getroffen
woningen in uitbreidingszone.

+1

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: -2

Afspraken met de getroffen bewoners van de westelijke
uitbreidingszone.

+1

+1

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: -1/-2

Invloed op

De landbouwfunctie ter hoogte van de niet ingevulde percelen

-1

Scenario =

Scenario =

Beperkt

Afspraken maken met getroffen landbouwers over het

-1/0

-1/0

Scenario =

Scenario =

Beperkt

Mens – ruimtelijk,
sociaalorg. & hinder

-1
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Aspect

Aard van de effecten

landbouwfunctie

Belevingswaarde

Effect

Effect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

in industriegebied en volledig binnen de uitbreidingen wordt
ontnomen. De effecten hiervan zijn ingeschat rekening
houdend met aspecten zoals voorkomen landbouwgebruik, de
landbouwgeschiktheid van de percelen, de waardering volgens
de Landbouwtyperingskaart, de ligging ten aanzien van
herbevestigen agrarische structuur (HAG), invloed op
bedrijfszetels. Een combinatie van deze factoren betekent dat
het effect beperkt negatief wordt ingeschat voor de percelen in
het bestaande bedrijventerrein, de geplande kantoorzone en
de geplande kmo-zone. Binnen de uitbreidingszones voor
industrie wordt de impact op landbouw beperkt tot matig
negatief ingeschat.
De woningen in de Dr. Em. De Croesstraat zijn onvoldoende
gebufferd ten aanzien van de geplande kantoorzone.

verlaten

0

Het scenario voor uitbreiding ten noordoosten van het
bedrijventerrein Vitseroel is verlaten wegens de sterk
negatieve impact op landschap en de belevingswaarde. De
impact op de belevingswaarde vanuit de bewoners langs de
Assesteenweg is echter onvermijdelijk.
Veiligheid

Er zijn geen effecten inzake veiligheid te verwachten

-1 (thv
geplande
kantoorzone)

Scenario =
verlaten

Effect

Effect

Uitbreiding
B+Vitseroel

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel
scenario:

verlaten

Scenario =
verlaten

Maatregelen en aandachtspunten

-1/-2

gebruik en de compensatie van de inname van
landbouwgebruiksgronden.

Beperkt
scenario:

Voldoende dense en brede buffering voorzien ten
aanzien van bewoning:

-1/-2

-Ca. 25m ten aanzien van de woningen langs de
Assesteenweg

Resteffect

Resteffect

Bestaande
bedrijvenzone

Uitbreiding B Uitbreiding
(basis)
B+Essenestr

Resteffect

Resteffect

Resteffect

Uitbreiding
B+Vitseroel

verlaten

verlaten

Uitbreiding
B+Essenestr
+Vitseroel
scenario: -1

0

0/-1

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: 0/-1

0/-1

0

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: 0/-1

-Ca. 5à10m ten aanzien van de woningen aansluitend
aan kantoorzone
0

0

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: 0

0

Scenario =
verlaten

Scenario =
verlaten

Beperkt
scenario: 0/-1

(watertoets)
Gezondheid

Effect

Globaal gezien wordt nauwelijks een effect verwacht op het
0/-1
huidige (hoge) omgevingsgeluid (noch van bedrijven, noch van
verkeer).

En -3 thv
woningen in
onderzoeksgebied

Wel zijn maatregelen noodzakelijk ter bescherming van de
meest nabij gelegen woningen langs de Assesteenweg in de
onderzoeksgebieden.
De leefbaarheid voor de 2 woningen in uitbreidingszone
Essenestraat is niet gegarandeerd.
In de discipline lucht is aangetoond dat gezien voor een aantal
wegsegmenten nog overschrijdingen van de
luchtkwaliteitsdoelstellingen verwacht worden - ondanks de
verwaarloosbare tot beperkte bijdrage die met de realisatie van
het plan gepaard gaat - milderende maatregelen (zonering,
verkeersmaatregelen t.b.v. een betere doorstroming, beperken
programma,…) in ieder geval noodzakelijk geacht worden.
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Maatregelen zoals voorgesteld onder geluid en lucht

1.6

Conclusie
De provincie Vlaams-Brabant wenst de uitbreiding van het bedrijventerreinen in specifiek
economisch knooppunt Ternat te onderzoeken. Dit in uitvoering van de bindende
bepalingen van het structuurplan Vlaams-Brabant.
Er zijn door de provincie bij de start van het onderzoek drie te onderzoeken scenario’s
naar voor gebracht als redelijke en verdedigbare locatievarianten vanuit het ruimtelijk
beleidskader.
Het integratiespoor m.e.r. - PRUP is tijdens het planproces volop ingezet. Ingevolge de
milieueffectbeoordeling zijn er m.a.w. aanbevelingen, maatregelen, randvoorwaarden of
voorstellen voor het PRUP gedaan. Tijdens de periode van de opmaak van het MER, is er
reeds een bijstelling gebeurd aan de plandoelstellingen zoals in eerste instantie
vooropgesteld.
Dit resulteert in een eerste en een tweede fase binnen het milieueffectenonderzoek.
EERSTE FASE PRUP EN MILIEUEFFECTENONDERZOEK
De beoordeling van de milieueffecten binnen de disciplines bodem, water, fauna en flora,
landschap en mobiliteit is gebaseerd op de planinformatie van de voorgenomen activiteit
zoals opgenomen in de nota voor publieke consultatie (richtlijnen ontvangen in november
2010). Dit betekent met een maximale inzet van uitbreiding van regionale bedrijvigheid
ondergebracht in drie scenario’s:

Vanuit de discipline bodem kan gesteld worden dat de het PRUP haalbaar is voor het
milieu en dit zowel voor de bestaande bedrijventerreinen (lokaal+regionaal) als in de
uitbreidingszones en varianten.
De te verwachten effecten in de verschillende uitbreidingsscenario’s zijn veelal
dezelfde en quasi niet onderscheidend. Naar verdichting toe scoort het scenario GRB
Vitseroel slechter dan de overige uitbreidingszones. Effecten spelen echter enkel een rol
in de zones die na de ontwikkeling een groene invulling krijgen en kunnen in principe
ondervangen worden tijdens de aanlegfase. Vanuit erosie worden er de meeste effecten
verwachten voor het scenario Essenestraat en de combinatie Essenestraat+Vitseroel.
Wanneer de bufferstrook in het RUP wordt opgenomen en deels in functie van erosie
wordt ingericht kan het effect worden gemilderd.
Rond bodembescherming wordt er naar het PRUP toe een randvoorwaarde inzake
verharding voorgesteld. Er is geen monitoring aangewezen.
Vanuit de discipline water kan gesteld worden dat het PRUP haalbaar is voor het milieu.
Er dienen naar het PRUP toe enkele beschermende randvoorwaarden te worden
opgelegd inzake het creëren van zones voor oeverontwikkeling, het opleggen tot het
aanleggen van groendaken en het verbod tot overwelven van grachten. De meeste andere
randvoorwaarden die moeten worden opgevolgd vloeien voort uit de bestaande
regelgeving en worden opgelegd en gecontroleerd in de vergunningsfase (bijvoorbeeld
hergebruik, hemelwaterbuffering en infiltratie) of staan in functie van de afvalwater en
rioleringsbeheerders.
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Inzake impact op de aanwezige natuurwaarden wordt de ruimte-inname en de
rustverstoring ten noorden en noordoosten van het huidige industrieterrein, bij uitvoering
van scenario Vitseroel en scenario combinatie, als matig negatief beoordeeld. De
voorkeur vanuit de discipline fauna en flora gaat uit naar de uitbreiding volgens scenario
Essenestraat zijnde industrie ten westen van de Assesteenweg. Verder kan door het
voorzien van de nodige milderende maatregelen zoals opgelegd onder water en de
randvoorwaarden opgelegd door de vergunningverlener er verondersteld worden dat
uitbreiding haalbaar is.
Er wordt geen noemenswaardige impact verwacht op de erfgoedwaarden binnen de
kantoorzone, het op- en afrittencomplex, huidige bedrijvenzone Vitseroel en binnen de
uitbreiding voor lokale bedrijvigheid Essenestraat.
Er bevinden zich evenwel heel wat relicten in het studiegebied binnen en aangrenzend
aan de uitbreidingsgebieden voor regionale bedrijvigheid. Maatregelen dringen zich op:
-

Afdoende buffering langs de zijden richting buitengebied in de scenario’s Essenestraat
en scenario combinatie is noodzakelijk. In dit geval zijn deze scenario’s haalbaar.

-

Uitbreiding voor regionale bedrijvigheid volgens het scenario Vitseroel (gelegen in
ankerplaats en relictzone): wordt sterk negatief beoordeeld en vanuit
landschappelijk oogpunt onaanvaardbaar. Milderen van het effect is – op
uitzondering van het voorzien van een groenbuffer – nooit afdoend (dit zou betekenen
het niet doorvoeren van het plan). Er wordt bovendien voorgesteld dat het RUP een
bufferstrook oplegt op het bestaande bedrijventerrein Vitseroel langs deze zijde.

Verder zal er archeologisch onderzoek nodig zijn.
Impact verkeersafwikkeling: de 3 scenario’s zoals opgenomen in het PRUP gaan uit van
een bijkomende bedrijvigheid van 22 tot 24ha. Uit de wijzigingen van het druktebeeld blijkt
dat de invloed van deze ontwikkelingen sterk negatieve gevolgen zullen hebben op het
omliggend wegennet.
Deze modal shift naar duurzame vervoerswijze is bovendien onvoldoende om de
capaciteitsproblemen bij uitwerking van één van de scenario’s op te lossen.
Het gekozen scenario voor de uitbreiding van GRB is niet onderscheidend in de
effectbeoordeling.
Om een vlottere afwikkeling te bekomen dient ondermeer het aantal voorziene hectaren in
het PRUP te dalen.
Vanuit de oogpunten verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid maar ook voor de
doorstroming is het wenselijk om de voorziene uitbreiding tussen de op- en afritten van de
E40 weg te laten.

TWEEDE FASE PRUP EN MILIEUEFFECTENONDERZOEK
Tweede fase PRUP en milieueffectenonderzoek
Op basis van tussentijdse resultaten van de mobiliteitsimpact en op basis van bijkomende
inzichten in het PRUP en de gewenste invulling, heeft het PRUP haar voorgenomen
activiteit bijgesteld (herstructurering bedrijvenzone Vitseroel, beperken hecaren aan
bedrijvigheid, geen bedrijvenzone in het op- en afrittencomplex).
In tweede fase binnen de milieueffectbeoordeling is de voorgenomen activiteit van het
bijgesteld PRUP als basis voor de milieubeoordeling genomen. Het bijgesteld PRUP is
doorgerekend als milderende maatregel in de discipline mobiliteit en als basisvoorstel voor
de disciplines geluid en lucht en mens-sociaalorganisatorisch&hinder.
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Dit betekent nog het volgende programma binnen het voorkeursscenario:
Voorkeurscenario
Lokale bedrijvigheid

4ha

Kantoorontwikkeling

2ha

Regionale bedrijvigheid -uitbreiding Vitseroel

Ca. 8 ha

Totaal

Ca. 14 ha

Figuur 1-12: Aanzet grafisch plan voorkeurscenario

Verkeersafwikkeling en doorstroming
Als men een beperkte uitbreiding van de regionale bedrijvigheid (kantoren = 2ha, lokale
bedrijvigheid = 4ha, regionale bedrijvigheid = 8ha) combineert met maatregelen om de
modal shift naar het openbaar vervoer te promoten, heeft men voldoende aan een
capaciteitsuitbreiding door lichtenregeling tot 1350 pae/u tussen de rotonde en de open afritten. Het nog verder inperken van de oppervlakten bedrijvigheid zal de
doorstroming vanzelfsprekend nog doen verbeteren.
De ontsluiting van de lokale bedrijvigheid dient wel via de bestaande rotonde en niet via
de Essenestraat te gebeuren.
Er is in dit geval dan sprake van congestie tijdens de piekuren thv de spooroverweg, met
verzadigingsgraden tot 98%. Dit wil zeggen dat er tijdens de piekuren ter hoogte van de
spooroverweg congestie is met ‘net geen’ filevorming. Indien men rekening houdt met de
geplande ontwikkeling van het spoornet thv Ternat ikv het GEN is een ondergrondse
spooroverweg een noodzaak.
Het ongelijkgronds maken van de kruising met de spoorweg zou kunnen betekenen dat er
geen capaciteitsproblemen meer zijn.
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Door de aanwezigheid van de zeer drukke E40 en de drukke Assesteenweg, is het
wegverkeer in het plangebied en studiegebied bepalend voor het omgevingsgeluid. Ten
gevolge de aanwezigheid van bijkomende bedrijven zal er nauwelijks een effect op het
huidige (hoge) omgevingsgeluid worden verwacht. De toename van het verkeer is niet
van die aard dat er een verhoging van het omgevingsgeluid van meer dan 1 dB(A) wordt
verwacht.
Met het in rekening brengen van alle milderende maatregelen – vnl. ten behoeve van de
bescherming van enkele woningen (instellen bufferzones) – wordt het plan haalbaar
geacht. Doch wordt er vanuit de discipline geluid gesteld dat de leefbaarheid voor de
woningen in uitbreidingszone Essenestraat niet is gegarandeerd.

In de discipline lucht is aangetoond dat de impact die bij de realisatie van het plan ontstaat
op basis van de berekende extra bijdrage van het extra gegenereerd verkeer als
verwaarloosbaar tot beperkt aanzien kan worden. De extra bijdragen situeren zich
maximaal op 1,2 µg/m³ NO2 en op maximaal 0,2 µg/m³ fijn stof. Berekend t.o.v. de
luchtkwaliteitsdoelstellingen situeert de extra bijdrage zich op een niveau van maximaal
3% voor NO2 en van 0,5% voor fijn stof. Gezien voor een aantal wegsegmenten nog
overschrijdingen van de luchtkwaliteitsdoelstellingen verwacht worden, ondanks de
verwaarloosbare tot beperkte bijdrage die met de realisatie van het plan gepaard gaat,
worden milderende maatregelen (zonering, verkeersmaatregelen t.b.v. een betere
doorstroming, beperken programma,…) in ieder geval noodzakelijk geacht. Maatregelen
zullen dan ook de hinder en gezondheidseffecten opnieuw inperken. Binnen deze
discipline is de keuze voor het scenario niet onderscheidend in de effectbeoordeling.

Het effect van het verlies aan landbouwfunctie wordt voornamelijk beperkt en plaatselijk
tot matig negatief ingeschat. Verder is het plaatselijk nodig om de woningen voldoende
visueel te bufferen langs de grenzen van het bedrijventerrein. Verder wordt ook vanuit
impact op landbouwfunctie en belevingswaarde het verlaten van het uitbreidingsscenario
Vitseroel volledig ondersteund binnen de discipline mens, evenals het inperken van
inname in de open ruimte langsheen de Assesteenweg. Rekening houdend met de keuzes
die geleid hebben tot het voorkeursscenario voor het PRUP, het voorzien van voldoende
visuele buffering van de industriezones, het in rekening brengen van de milderende
maatregelen onder geluid en lucht, is het plan haalbaar naar mens toe.

EINDCONCLUSIE
Het volgen van het integratiespoor tijdens de opmaak van het PRUP heeft er toe geleid
dat een voorkeursscenario voor de uitbreiding kon worden geïntroduceerd waarin reeds in
belangrijke mate effecten worden vermeden. Het voorkeursscenario is haalbaar voor het
milieu mits de milderende maatregelen die zijn voorgesteld onder de verschillende
milieuthema’s in rekening worden gebracht.
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