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Toelichtingsnota
'Hobby Garden - Gemeente Herne

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hobby Garden' Voorontwerp

1. LEESWIJZER
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hobby Garden' te Herne. Na een globale inleiding wordt
ingegaan op de bestaande toestand, de gewenste ontwikkeling en de eigenlijke stedenbouwkundige voorschriften horende bij het grafisch plan.
Hoofdstuk 2 geeft de inleiding weer met de aanleiding voor de opmaak en de situering van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
Hoofdstuk 3 en 4 geven inzicht in de bestaande ruimtelijke structuur van de omgeving en het plangebied en bevatten een overzicht van de
relevante juridische elementen.
Hoofdstuk 5 geeft beknopt de inhoud van het planologisch attest weer, alsook de voorwaarden die bij de goedkeuring ervan gesteld zijn.
Hoofdstuk 6 duidt de relatie met de relevante elementen uit de diverse ruimtelijke plannen aan.
Hoofdstuk 7 geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijf weer, gekaderd binnen de randvoorwaarden van de ruimtelijke
structuurplannen en het afgeleverde voorwaardelijk positieve planologisch attest.
Hoofdstuk 8 onderwerpt de planopties aan de watertoets.
Hoofdstuk 9 vermeldt de ontheffing van plan-MER door de dienst mer.
Hoofdstuk 10 geeft het register weer van percelen met mogelijke planbaten, planschade en compensaties in het grond-en pandendecreet.
Hoofdstuk 11 bevat de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het in hoofdstuk 13 toegevoegde grafisch plan.
Hoofdstuk 12 vermeldt de op te heffen bepalingen.
Het voorliggend document maakt integraal deel uit van de besluitvorming.

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Hobby Garden' Voorontwerp

2. INLEIDING
2.1 Aanleiding
Op 26 november 2009 besliste de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om een voorwaardelijk positief planologisch attest af te leveren aan
de firma 'Hobby Garden' te Herne.
Conform artikel 4.4.26 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de provincie ertoe gehouden om een provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP) op te stellen voor de toegestane ruimtelijke ontwikkelingen uit het planologisch attest.

2.2 Situering
Het bedrijf 'De Hobby Garden' is gelegen op de Assesteenweg 2 te Edingen. Het bedrijf wenst uit te breiden op grondgebied Herne. (1e afdeling,
sectie E, nr. 257t). Vroeger stond op het betreffende perceel een deel van de 'Fabrique nationale de lampes electriques S.A.'. Het gebied sluit aan
op het woongebied van de gemeente Edingen.
Hobby Garden is gespecialiseerd in de verkoop van tuin-en dierenartikelen. De laatste jaren heeft de zaak haar aanbod aangevuld met spa- en
welness-artikelen, als uitbreiding op het tuin-en dierenassortiment.
Het afzetgebied van Hobby Garden situeert zich hoofdzakelijk in Edingen en omstreken. De zaak trekt zowel klanten aan uit Vlaanderen als uit
Wallonië.
De zaak heeft door haar groei te kampen met een tekort aan ruimte. Door de evolutie in de sector wenst Hobby Garden Center ook een ruimer
assortiment aan tuinbouwproducten en tuinbenodigdheden aan te bieden. Om het uitgebreide aanbod onder te brengen, is een beperkte
uitbreiding van de gebouwen noodzakelijk.
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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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3.BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
3.1. De omgeving van het plangebied
Het bedrijf is gelegen in de stedelijke structuur van de stad Edingen. Het bedrijf is ten noorden van de spoorlijn gelegen en sluit hierbij aan bij het
spoorwegtalud. Het terrein is 400 m van het station van Edingen gelegen. Op grondgebied Edingen is het bedrijf volledig in woonzone gelegen. De
uitbreidingszone aan Vlaamse zijde is gelegen in agrarisch gebied. Het gebied sluit aan bij de open ruimte van Herne. De kern van de gemeente
Herne is 3 km van de site verwijderd. Hoewel het bedrijf een uitbreiding wenst op grondgebied Herne, is het volledig verweven met de stedelijke
structuur van Edingen.

3.2 Een beschrijving van het plangebied
Het gebouw van Hobby Garden Center bevindt zich op het noordoostelijke gedeelte van de site. Het bestaat uit drie aaneengeschakelde
bouwvolumes die in verschillende fasen zijn opgericht. Het bouwvolume dat het dichtst bij de straat gelegen is, heeft een vrij gesloten karakter en
omvat de dierenafdeling van de zaak. Een beperkt deel van dit volume wordt ook ingenomen door een schoenhandel. Aansluitend aan dit volume
werd in een latere fase een serreachtig bouwvolume opgericht waarin zich vandaag het tuincentrum bevindt. Achteraan op de site bevindt zich nog
een koude serre waarin eveneens tuinartikelen uitgestald staan. Een deel van de buitenruimte aansluitend op deze serre wordt gebruikt als
openlucht verkoopsruimte. Zowel naast de koude serre als in de serre zelf is een watertank voorzien voor de opvang van regenwater. Het
opgevangen water wordt nadien herbruikt voor de bewatering van de planten in de zaak. Ten zuidwesten van het gebouw, grenzend aan het
spoor, situeert zich een parking voor het cliënteel. De toegang tot de handelszaak ligt centraal op deze parking.
De ontsluiting van het bedrijf gebeurt rechtstreeks langs de Assesteenweg. Aan de westelijke zijde van het terrein zijn de parkeerplaatsen tegen het
naastliggende spoorwegtalud gelegen. Momenteel is er parkeergelegenheid voor een 28 tal wagens.
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.'. Het complex dateerde uit de jaren '40 en strekte zich uit tot voorbij de bocht van de steenweg op Asse.
In 1990 werd de bedrijfssite aangekocht. De bebouwing van de oude fabriek was toen nog in belangrijke mate aanwezig. Het merendeel van de
bebouwing bevond zich evenwel in een zeer bouwvallige staat, waardoor er voor geopteerd werd om het complex grotendeels af te breken, en de
zaak onder te brengen in nieuwe infrastructuur. Enkel een klein gedeelte van het fabriekscomplex aan de straatzijde werd behouden als
oorspronkelijk element.
Na de renovatie en reconversie van de oude fabrieksvleugel werd in 1994 achter dit volume het nieuwe bedrijfsgebouw opgericht. Hobby Garden
Center was destijds een eenmansbedrijf en bestond toen onder de naam 'Garden en Hobby'. Tuin-en dierenartikelen vormden reeds van in het
begin de core business van de onderneming. De zaak kende een gestage groei, waardoor de noodzaak ontstond om het bedrijfsgebouw uit te
breiden. In 1998 werd hiertoe achter het hoofdvolume een nieuw serrevolume opgetrokken. De zaak werd intern gereorganiseerd. Het eerste
bouwvolume werd omgevormd tot dierenafdeling, terwijl het nieuwe volume dienst ging doen als tuincentrum.
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Hobby Garden is ook na de uitbreiding midden jaren '90 blijven groeien. Vandaag is de zaak uitgegroeid tot één van de belangrijkste tuincentra in
de omgeving.
Hobby Garden Center vormt in de markt van tuin-en dierenartikelen een van de belangrijkste verkoopspunten binnen de streek. De zaak kent tot
op vandaag een continue groei en wenst de vooraanstaande rol die het vandaag inneemt naar de toekomst te behouden. Door de constante groei
en door het uitbreidende assortiment aan producten heeft Hobby Garden Center in de bestaande situatie echter te kampen met een tekort aan
ruimte. Bepaalde producten dienen vandaag noodgedwongen buiten uitgestald te worden. Ook stockage vindt door het plaatsgebrek aan ruimte
reeds deels plaats in open lucht.
Hobby Garden wenst naar de toekomst toe in het gebouw een intern winkeltraject uit te stippelen. De toepassing van dit winkelconcept in andere
centra heeft reeds aangetoond dat deze vorm van winkelinrichting gunstig is voor de verkoop en omzet. In het bestaande gebouw is het door de
beperkte oppervlakte echter niet haalbaar om een dergelijk traject te realiseren.
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Vooraanzicht Hobby Garden

Perceel 257t

Ingang Hobby Garden met zicht op de achterliggende
loods

Perceel 257t
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4. BESTAANDE FEITELIJKE EN JURIDISCHE TOESTAND
4.1. Bestaande feitelijke toestand
Zie kaart bestaande feitelijke toestand - situering op de topografische kaart
Zie kaart bestaande feitelijke toestand - situering op de luchtfoto
Zie kaart bestaande feitelijke toestand - situering op het kadasterplan

4.2. Bestaande juridische toestand
Zie kaart bestaande juridische toestand - situering op het gewestplan en BPA's
Zie kaart bestaande juridische toestand - vergunningstoestand
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type plan

in het gebied

in omgeving

gewestplan(nen)

gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse

gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse

gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

geen

geen

provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen

geen

geen

gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

geen

geen

algemene plannen van aanleg
bijzondere plannen van aanleg
verkavelingsvergunningen
ankerplaats
beschermde monumenten
beschermde stads-en dorpsgezichten
beschermde landschappen

geen
geen
geen
geen
geen
geen
geen

geen
geen

buurt-en voetwegen
rooilijnenplan
vogelrichtlijngebieden
habitatrichtlijngebieden
Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)

geen

geen

geen
geen
geen

geen
geen
geen

natuurreservaten
bosreservaten
beschermingszones grondwaterwinning

geen
geen
geen

geen

bevaarbare waterlopen
onbevaarbare waterlopen

geen
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geen
geen
geen

Geinebeek (2e categorie)

4.2.1 Vergunningentoestand
Zie kaart bestaande juridische toestand - vergunningentoestand

Stedenbouwkundige vergunningen
Op 16 juni 1994 verkreeg het bedrijf een vergunning van het college van burgemeester en schepenen te Edingen voor het renoveren en vergroten
van het gebouw.
Op 18 september 1998 verkreeg het bedrijf een vergunning van het college van burgemeester en schepenen te Edingen voor het plaatsen van een
serre.
Er werd op 12 januari 2011 een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente
Herne voor het uitbreiden van de handelszaak met 4 serres, na afbraak van het bestaande deel op grondgebied Herne. De vergunning kon
afgeleverd worden na de afgifte van een positief planologisch attest door de deputatie op 26 november 2009.
In het kader van de afgifte van dit planologisch attest, wordt er een ruimtelijk uitvoeringsplan voor het bedrijf Hobby Garden opgemaakt.

4.2.2 Eigendomsstructuur
De uitbreiding is gepland op het perceel 257t. Dit is in eigendom van Menschaert Christian en Verschuere Magda.
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Kadasterplan
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Gewestplan
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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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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Landschapsatlas
Legende
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Vergunningstoestand (vergunning voor de uitbreiding met 4 serres verleend op 16/02/2011)
Legende
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5. JURIDISCH KADER VAN HET PLANOLOGISCH ATTEST
De opmaak van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan resulteert uit het voorwaardelijk positief planologisch attest dat op 26 november 2009
werd afgeleverd door de deputatie.
Het voorwaardelijk positief planologisch attest is bijgevoegd in bijlage.

5.1 Inhoud van de aanvraag
Om het werk-en winkelcomfort en het rendement van de zaak te verhogen is er nood aan een uitbreiding van de bedrijfsgebouwen. Deze
uitbreiding wordt gezien als een uitbreiding met een 3-tal serres en een stockageruimte. Bovendien worden er extra parkeerruimten voorzien.
Twee bestaande loodsen ten westen van het terrein zullen afgebroken worden.
Alle uitbreidingen werden op korte termijn gepland.
De gewenste uitbreiding wordt aansluitend aan het hoofdvolume voorzien. De uitbreiding wordt deels opgevat als lauwe serre en deels als koude
serre. De lauwe serreconstructie wordt ingeplant op het gedeelte van de site waar de bestaande koude serre en de buitenzone van de zaak
gesitueerd zijn en sluit rechtstreeks aan op het hoofdvolume. Dit deel van de uitbreiding zal uitsluitend winkelruimte omvatten. De nieuwe koude
serre wordt voorzien omheen de lauwe serre en omgeeft het serregebouw langs westelijke en zuidelijke zijde. Naast winkeloppervlakte zal binnen
deze koude serre aan de achterzijde ook stockageruimte voorzien worden. Een deel van de opslag zal ook plaatsvinden in open lucht. De
ondergrond zal hiertoe plaatselijk verhard worden.
De totale oppervlakte van de uitbreiding bedraagt 1596 m², waarvan 655 m² winkelruimte in lauwe serre en 748 m² in koude serre en 193 m²
overdekte stock. De bouwhoogte van de uitbreiding bedraagt 4,20 m. Het dak van de constructie is opgebouwd uit 3 parallelle zadeldaken,
waarvan de twee aan de buitenzijde een nokhoogte van 6,60 m hebben en het centrale dak een nokhoogte van 8,80 m heeft. Met de uitbreiding
wordt de zaak intern gereorganiseerd volgens het winkeltrajectconcept. De bestaande lineaire parking langsheen het gebouw blijft behouden en
wordt met de afbraak van de twee loodsen doorgetrokken tot aan de achterzijde van de site. In totaal zullen er in de nieuwe situatie 56
parkeerplaatsen ter beschikking voor de zaak.

5.2 Voorwaarden gekoppeld aan het attest
Het planologisch attest werd afgegeven met bijkomende voorwaarde dat de site gebufferd wordt naar het achterliggende agrarisch gebied.
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6. RELATIE MET DE BESTAANDE RUIMTELIJKE PLANNEN
6.1. 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.

6.2. 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.

6.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Herne (GRS)
Voor de gemeente Herne gelden de volgende ruimtelijke ontwikkelingsopties voor bedrijvigheid:
x Een vermenging van wonen en werken, zonder creatie van ontoelaatbare hinder voor de bewoners.
x Stimuleren van de werkgelegenheid in de gemeente zonder noemenswaardige ruimtelijke overlast.
x Een doelmatig en kwalitatief ruimtegebruik: hogere productiviteit met minder ruimtebeslag
x Het scheppen van zekerheid voor zonevreemde bedrijven.
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7. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
7.1 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.
7.2 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. De groenbuffer
dient ervoor te zorgen dat de eventuele visuele hinder van de nieuwe gebouwen tot een minimum beperkt wordt.
7.3 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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8. WATERTOETS
8.1 Algemeen kader
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (Belgisch Staatsblad 14 november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I,
bepaalde verplichtingen op, die de watertoets wordt genoemd.

8.2. Toepassingen op het PRUP
De bedrijfssite van Hobby Garden is deels mogelijk overstromingsgevoelig. Het regenwater dat opgevangen wordt op de daken van de serres dient
maximaal gebufferd te worden op eigen terrein. Bovendien dient de aanleg van de parking voorzien te worden in waterdoorlatende materialen.
Voor de afkoppeling van hemelwater zijn de meest recente Vlaamse, provinciale en gemeentelijke verordeningen van toepassing.
Rekening houdende met bovenstaande elementen kan geconcludeerd worden dat er geen bijkomende schadelijke effecten worden gecreëerd met
voorliggende planoptie en dat infiltratiemogelijkheden gecreëerd worden.
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center cva" (RUP_20001_213_09003_00002) - Watertoets
Legende
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9. PLAN-MER
Voor het RUP werd een onderzoek tot milieueffectenrapportage gemaakt, overeenkomstig de bepalingen van het D.A.B.M. en het besluit van de
Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma's.
Op 28 oktober 2011 heeft de bevoegde administratie op basis van het ingediende screeningsdossier beslist dat het voorgenomen plan geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.
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10. REGISTER VAN PERCELEN MET MOGELIJKE PLANBATEN, PLANSCHADE EN COMPENSATIES IVM
HET GROND-EN PANDENDECREET.
Zie kaart: planbaten-planschade
In uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, in voege sinds 1 september 2009, wordt een register opgesteld van de percelen gelegen
in het RUP waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding (art. 2.6.1 VCRO),
planbatenheffing (art. 2.6.4 VCRO) of compensaties zoals vermeld in het grond- en pandenbeleid (bestemmingswijzigingscompensatie en
compensatie ingevolge beschermingsvoorschriften – respectievelijk boek 6, titel 2 en 3 van het decreet grond- & pandenbeleid van 27 maart 2009.)
Met dit ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen de voorgestelde bestemmingswijzigingen mogelijk aanleiding geven tot planbatenheffing ingevolge
bestemmingsvoorschriften voor volgend perceel:
x
Herne:1e afdeling, sectie E, nr. 257 t
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 02 "Hobby Garden Center" (RUP_20001_213_09003_00002) - Mogelijke planbaten
Legende
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(Vlaamse Codex RO art.2.6.4.)
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