Vlaamse Regering

Ministerieel besluit houdende de goedkeuring van het prov
inciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan “Hobby Garden” te HERNE van de prov
incie
Vlaams-Brabant.

DE VLAAMSE MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK
,
RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT

Gelet op Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 2.2.2 §1,
6° en 2.2.11;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 23 septe
mber 1997 houdende
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
het besluit van
de Vlaamse regering van 12 december 2003 houdende definitieve
vaststelling van
een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en
het besluit van de
Vlaamse regering van 17 december 2010 tot definitieve vastste
lling van een
gedeeltelijke herziehing van het ruimtelijk structuurplan Vlaand
eren, bekrachtigd,
voor wat de bindende bepalingen betreft, bij decreten van 17
december 1997, 19
maart 2004 en 25 februari 2011;
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 1 oktober
2004 houdende de
vaststeHing van een gewestelijk stedenbouwkundige verord
ening inzake
hemelwaterputten, infiltratie-voorzieningen, buffervoorzieningen
en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot
bepaling van de
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd
bij besluit van de
Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 4 december 2009, 6 juli 2010,
7 juli 2010 en 24
september 2010;
Gelet op het koninklijk besluit van 7 maart 1977 houdende vastste
lling van het
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse en latere wijzigingen;
Gelet op het ministerieel besluit van 7/10/2004 houdende goedke
uring van het
ruimtelijk provinciaal structuurplan van de provincie Vlaams-Brab
ant en het
ministerieel besluit van 6/11/2012 houdende de gedeeltelijke goedke
uring van de
partiële herziening van het ruimtelijk provinciaal structuurplan
Vlaams-Brabant
opgevat als een addendum;
Gelet op het voorwaardelijk positief planologisch attest afgeleverd
op 26/11/2009
door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant;

Gelet op de stedenbouwkundige vergunning i.f.v. de korte termijnbehoefte van
het
bedrijf, afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op 12/01/2011;
Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 20/12/2011
tot
voorlopige vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hobby Garden
’
te Herne;
Gelet op het ministerieel besluit van 01/06/2012 houdende advies over het ontwer
p
van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Hobby Garden’ te Herne dat voorwaardeli
jk
gunstig was;
Gelet op het besluit van de provincieraad van de provincie Vlaams-Brabant
van
23/10/2012 tot definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsp
lan
‘Hobby Garden’ te Herne;
Overwegende dat het ruimtelijk uitvoeringsplan “Hobbygarden” rechtst
reeks
uitvoering geeft aan een positief planologisch attest; dat het bedrijf “Hobby Garden
”,
waarvan dat de maatschappelijke zetel gelegen is in Edingen, uitbreiding voorzi
et op
grondgebied van Herne; dat hiervoor agrarisch gebied omgezet wordt naar zone voor
kleinhandel en bufferzone; dat het bedrijf “Hobby Garden”, gespecialiseerd in
de
verkoop van tuin-, dieren-, spa- en wellness-artikelen, de bestaande gebouw
en
wenst uit te breiden en de parking te reorganiseren;
Overwegende dat het PRUP in uitvoering is van het provinciaal ruimte
lijk
structuurplan Vlaams-Brabant;
Overwegende dat de deputatie besloten heeft het ontwerp van provinciaal ruimte
lijk
uitvoeringsplan van 04/04/2012 tot en met 03/06/2012 aan een openba
ar
onderzoek te onderwerpen; dat tijdens het openbaar onderzoek 2 ontvankelijke
adviezen en 1 ontvankelijk bezwaar werden ingediend;
Overwegende dat de PROCORO op 25 juni 2012 onvoldoende in aantal was;
dat
bijgevolg de provincieraad is overgegaan tot de bespreking van de ingediende
adviezen en bezwaren; dat deze voldoende werden behandeld;
Overwegende dat het bedrijf volgens het RSV gelegen is in het buitengebied; dat
het
hoofddorp Herne is gelegen in het traditionele landschap van het “Pajottenland”, een
landschap waar de open ruimte overweegt; dat het plangebied behoort tot
herbevestigd agrarisch gebied; dat er wordt aangesloten bij de dorpskern van
de
Waalse buurgemeente Edingen waarbij, volgens het principe van bundeling en
kernverdichting, dit project ondersteund kan worden;
Overwegende dat dit plangebied volgens het provinciale kader tot het deelgebied
“Landelijke Kamer West” behoort; dat in deze deelruimte het maximale behoud
van
het landelijke karakter centraal staat; dat de open ruimte in eerste instant
ie
gereserveerd wordt voor de landbouw, natuur en water; dat hoog-dynamische
ontwikkelingen zich dienen te richten naar de randen van het gebied; dat de
flankerende ontwikkelingspool Edingen beter ontsloten is, een uitgebreider
voorzieningenniveau en groter inwonersaantal heeft; dat ontwikkelingen dienen

afgestemd te zijn op de kwaliteiten van de open ruimte
en het omliggende landschap;
dat de agrarische, natuurlijke en landschappelijke struc
tuur prioritair blijven; dat het
voorstel hiermee in overeenstemming is aangezien er
voldoende aandacht besteed
wordt aan de landschappelijke inpassing en buffering van
de bedrijfsactiviteiten;
Overwegende dat het decreet van 18 juli 2003 betreffend
e het algemeen waterbeleid
inzonderheid op artikel 8, een watertoets invoert; dat
het noordelijk deel van het
gebied gelegen is in mogelijk overstromingsgevoelig gebi
ed; dat hierin een deel van
de buffer wordt voorzien; dat de gewestelijke en prov
inciale stedenbouwkundige
verordeningen betreffende de opvang van hemelwater
eveneens van toepassing
blijven; dat bijgevoig in alle redelijkheid geoordeeld
kan worden dat eventuele
schadelijke effecten op het watersysteem beperkt zullen
blijven;
Overwegende dat voldaan is aan de verplichtingen inzak
e de planmilieueffectrapport,
passende beoordeling,
ruimtelijk veiligheidsrapport en andere verplicht
voorgeschreven effectenrapporten;

BESLUIT:
Enig artikel. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
“Hobby Garden” te HERNE
wordt goedgekeurd.

Brussel,

2 1 JAN. 2013

De Vlaamse Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruim
telijke Ordening en Sport

Philippe MUYTERS

