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1. LEESWIJZER
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan „NV
Hof Ter Molleken te Gooik‟. Na een globale inleiding wordt ingegaan op de bestaande toestand,
de gewenste ontwikkeling en de eigenlijke verordenende 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 kort de inhoud van het planologisch attest weer alsook de voorwaarden die
bij de goedkeuring gesteld zijn.
Hoofdstuk 6 geeft de relatie met de relevante elementen uit de diverse ruimtelijke
structuurplannen aan.
Hoofdstuk 7 geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijf, gekaderd binnen de
randvoorwaarden van de ruimtelijke structuurplannen en het afgeleverde gedeeltelijk positieve
planologische attest.
Hoofdstuk 8 onderwerpt het plan aan de watertoets.
Hoofdstuk 9 behandelt de richtlijn met betrekking tot de plan-MER.
Hoofdstuk 10 geeft aan of er gebieden binnen de perimeter van het PRUP vallen onder het
voorkooprecht. Hoofdstuk 11 geeft de percelen aan die in aanmerking kunnen komen voor
planbaten.
Hoofdstuk 12 bevat de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het grafisch plan.
Hoofdstuk 13 vermeldt de op te heffen bepalingen.
Hoofdstuk 14 bestaat uit het grafisch plan.
Hoofdstuk 15 bevat de bijlagen.
Het voorliggende document maakt integraal deel uit van de besluitvorming.
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2. INLEIDING
2.1. Aanleiding
Op 9 november 2006 besliste de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om een
positief planologisch attest af te leveren aan de firma Hof Ter Molleken te Gooik.
Conform artikel 4.4.26 §1 van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de provincie er toe
gehouden om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te stellen voor de
toegestane ruimtelijke ontwikkelingen uit het planologisch attest.

2.2. Situering
Het bedrijf Hof Ter Molleken situeert zich in de gemeente Gooik, meer bepaald in de
deelgemeente Kester, een kern-in-het-buitengebied. Het bedrijf is gelegen langsheen de
Ter Mollekenstraat, een lokale weg die zich ontsluit via de N272, een lokale
verbindingsweg (lokale weg type I). Het bedrijf wordt omringd door waardevol
landbouwgebied en is in het noorden begrensd door de Zuunbeek.

Situering van het bedrijf op de topografische kaart (bron: NGI)
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De bedrijfsactiviteiten bestaan uit het stallen en verzorgen van paarden. Naast de typische
manegeactiviteiten worden er ook overnachtingsmogelijkheden voor groepen uitgebaat.
Het bedrijf is dus volledig gericht op een toeristisch-recreatieve uitbating en kan volgens de
wetgeving niet omschreven worden als een para-agrarisch bedrijf.
Het bedrijf is gevestigd in een historische vierkantshoeve en bevat naast het woonhuis,
stallingen, looppistes, weilanden en logiescapaciteiten.
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3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
3.1. De omgeving van het plangebied.
Het bedrijf Hof Ter Molleken is gelegen in Gooik, in de omgeving van Kester. Het bedrijf is
gelegen in de Ter Mollekenstraat die aansluit op de N272, een gewestweg.
De omgeving wordt sterk gekarakteriseerd door glooiend waardevol agrarisch gebied en
de loop van de Zuunbeek.. De activiteiten in het gebied bestaan voornamelijk uit
landbouwactiviteiten.
Het plangebied ligt op de westelijke helling van de Zennevallei, meer bepaald in de vallei
de
van de Zuunbeek, een waterloop van 2 categorie die ten noorden van het bedrijf loopt.
Langsheen de loop van deze beek bevinden zich op sommige plaatsen kleine
natuurelementen zoals kleine bossen of natte weilanden. Het bedrijf is verder omgeven
door akker- en weilanden.

3.2. Een beschrijving van het plangebied.
De ontsluiting van het bedrijf gebeurt rechtstreeks via de Ter Mollekenstraat, een lokale
weg die zich ontsluit op de N272.
Het plangebied wordt doorsneden door de Ter Mollekenstraat. Ten noorden en westen van
deze straat bevindt zich de verharde parking en weiland. Ten zuiden en oosten van de
straat bevinden zich de grootste onderdelen van het bedrijf. Juist ten zuiden van de Ter
Mollekenstraat bevindt zich de historische vierkantshoeve. Deze omvat de woning van de
bedrijfsleider, de logies voor groepen en diverse stallingen. De binnenkoer van de
vierkantshoeve is grotendeels verhard met kasseien. De verhardingen rond de hoeve
bestaan uit beton. Ten westen van de vierkantshoeve bevindt zich de woning voor het
personeel. Ten zuiden van de vierkantshoeve bevinden zich twee openlucht looppistes,
weiland, een overdekte piste en stallingen. Ten oosten van de vierkantshoeve bevinden
zich stallingen, een natuurlijke waterzuivering en weilanden.
Ten noorden van het plangebied bevindt zich de Zuunbeek welke het plangebied begrenst
ter hoogte van de Ter Mollekenstraat. Het plangebied wordt verder omgeven door akkeren weilanden.
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Foto 1: zicht op parking en noordelijk gelegen weilanden

Foto 2 : zicht op weiland in functie van de komvorming
voor de overstromingsproblematiek van de Zuunbeek

Foto 3: zicht op de personeelswoning

Foto 4: zicht op de burelen, zaakvoerderswoning en
logies
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Foto 5: noordaanzicht manege en parking

Foto 6: zuidaanzicht manege

Foto 7: zicht op open en overdekte looppiste

Foto 8: zicht op natuurlijke zandscheider
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4. BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND 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 feitelijke toestand – situering op de topografische kaart.
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de luchtfoto.
Type plan
Gewestplan(nen)

In het gebied
Gewestplan Halle-VilvoordeAsse (KB van 7 maart 1977)
Geen

In omgeving
Gewestplan Halle-VilvoordeAsse (KB van 7 maart 1977)
Geen

Provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Geen

Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Geen

Algemene plannen van
aanleg

Geen

Geen

Bijzondere plannen van
aanleg

Geen

Geen

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoerinsgplannen
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Type plan
Verkavelingsvergunningen

In het gebied
Geen

In omgeving
Geen

Ankerplaats

Geen

Beschermde monumenten

Geen

Geen

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Geen

Geen

Beschermde landschappen

Geen

Geen

Buurt-en voetwegen

Geen

Geen

Rooilijnplannen

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebieden

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebieden

Geen

Geen

Vlaams Ecologisch Netwerk

Geen

Geen

Natuurreservaten

Geen

Bosreservaten

Geen

Geen

Beschermingszones grondwaterwinning

Geen

Geen

Bevaarbare waterlopen

Geen

Geen

Onbevaarbare waterlopen

Geen

Bogaarden en
Bellingen

Middenloop van de
Zuunbeek

de

De Zuunbeek (2
categorie) ten
noorden
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Type plan
Risicozone overstromingsgebied

4.2.1.

In het gebied
Zeer klein gebied, onderdeel
van het Zennebekken

In omgeving
Zennebekken

Vergunningentoestand

Zie kaart bestaande juridische toestand – vergunningentoestand
Stedenbouwkundige vergunningen
Op 21 maart 1988 is een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een veestal.
Op 4 februari 2008 is een vergunning afgeleverd naar aanleiding van het gedeeltelijk
en voorwaardelijk positief planologisch attest van 13 december 2007 voor het
uitvoeren van een planologisch attest omvattende : regularisatie van een hoeve –
overdekte piste – buitenpiste met stapmolen en paardenboxen, herlokaliseren van een
mestopslagplaats en stro-opslagplaats, inrichting van een rietveld en herinrichting van
een parking.
Milieuvergunning
Het bedrijf beschikt voor de huidige bedrijfsactiviteiten over een milieuvergunning
klasse II die geldig is tot 28 juli 2028.
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4.2.2.

Eigendomsstructuur

De volledige bedrijfssite is eigendom van het bedrijf.
Het betreft de kadastrale percelen:
e
3 afdeling – sectie B – 564F, 565C, 568D, 571M, 571N, 571P: eigendom van
Vennootschap Ter Molleken
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande feitelijke toestand - situering op de topografische kaart (NGI 1:10.000)
Legende
perimeter PRUP

situering plangebied

PRUP NV Hof Ter Molleken

situering Gooik

datum: oktober 2008
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande feitelijke toestand - situering op de luchtfoto
Legende
perimeter PRUP

situering plangebied
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situering Gooik

datum: oktober 2008
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande feitelijke toestand - situering op het kadasterplan
Legende

perimeter PRUP
CL - Gesloten gebouw
ON - Open gebouw zonder bovenbouw

situering plangebied

PRUP NV Hof Ter Molleken

situering Gooik

datum: december 2008
schaal: 1:5.000
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande juridische toestand - situering op het gewestplan en BPA's
Legende
perimeter PRUP
0102- woongebied met landelijk karakter
0701- natuurgebied
0900- agrarische gebieden
0901- landschappelijk waardevolle gebieden
1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's

N
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande juridische toestand - andere plannen
Legende
perimeter PRUP
risicozone overstromingsgebied
Bevaarbaar (AWZ)
Onbevaarbaar cat.1 (AMINAL)
Onbevaarbaar cat.2 (provincies)
Onbevaarbaar cat.3 (gemeenten)
Niet geklasseerd
Grote eenheid natuur
Grote eenheid natuur in ontwikkeling
Natuurverwevingsgebied
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): NV Hof Ter Molleken te Gooik
Bestaande juridische toestand - vergunningentoestand
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5. JURIDISCH KADER VAN HET PLANOLOGISCH ATTEST
De opmaak van het PRUP resulteert uit het gedeeltelijk en voorwaardelijk postief planologisch
attest dat op 9 november 2006 door de deputatie werd afgeleverd.

5.1. Inhoud van de aanvraag
De aanvraag voorzag op korte termijn (binnen een periode van 2 jaar):
Uitbreiding logies van 30 naar 60 bedden;
Landschappelijke integratie van de parking;
Herlocatie stro- en mestopslag;
Aanleg kleinschalige waterzuiveringsinstallatie;
Herbestemming landbouwgrond naar manege
Regularisatie van de bouwovertredingen (de onvergunde herbestemming van de
landbouwgebouwen tot manege, de bestaande overdekte looppiste, de stapmolen, de
verharde parking en de paardenstallen);
en op lange termijn (binnen een periode van 10 jaar):
De uitbreiding van de overdekte looppiste (20x60 m);
Landschappelijke integratie van de site.

5.2. Voorwaarden gekoppeld aan het attest
Het positief planologisch attest wordt gedeeltelijk afgegeven met volgende voorwaarden voor
de behoeften op korte en lange termijn:
De bouwaanvraag voor de regularisatiedossiers van de stapmolen, de parking, de
overdekte looppiste en voorliggende paardenbox met laad- en loszone wordt
ingediend samen met de aanvraag voor de kleinschalige waterzuiveringsinstallatie,
waarbij:
de
o De parking beperkt wordt tot 50 parkeerplaatsen (circa 1/3 van de huidige
oppervlakte) om zo het behoud van het laagdynamisch karakter van het
bedrijf te behouden;
de
o De overige oppervlakte van de parking (circa 2/3 van de huidige
oppervlakte) heringericht wordt als weiland in functie van de komvorming
voor de overstromingsproblematiek van de Zuunbeek;
o De landschappelijke integratie van de site vooropstaat;
De uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden wordt doorgeschoven
naar de lange termijnbehoefte.
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6. RELATIE MET DE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN
6.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Gooik maakt deel uit van het buitengebied. Dit is het gebied waarin de open (onbebouwde)
ruimte overweegt op het niveau van Vlaanderen. De structuurbepalende activiteiten in het
buitengebied zijn natuur en bos, landbouw en wonen en werken.
Het Pajottenland waarvan Gooik deel uitmaakt is een voorbeeld van een gaaf landschap in
Vlaanderen. Een gaaf landschap is er één waarvan de samenhang slechts in beperkte mate
gewijzigd is door ingrepen. Om het landschap te bewaren in het plangebied wordt het opstellen
van een nota landschappelijke inkleding opgelegd dat beschrijft hoe de site landschappelijk
wordt ingekleed.
De ontwikkelingsperspectieven van bedrijven en economische activiteiten buiten de
bedrijventerreinen worden vooral bepaald door de aard en het karakter van het bedrijf zelf en
nog meer door de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. Voor het principe ruimtelijke
draagkracht kunnen geen algemeen geldende objectieve en meetbare maatstaven voor heel
Vlaanderen worden aangereikt. Ruimtelijke draagkracht is afhankelijk van de ruimtelijke
structuur, van het ruimtelijk functioneren van een gebied en is eveneens afhankelijk van de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en van de aard en het karakter van het bedrijf
en haar activiteit.
De ontwikkeling van toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt bepaald door de positie ervan
binnen en de impact op de natuurlijke en agrarische structuur. Laag-dynamische toeristischrecreatieve infrastructuur, betreft infrastructuur die omwille van haar intrinsieke aard, in haar
onmiddellijke omgeving eerder beperkte veranderingen teweegbrengt in de bestaande
ruimtelijke en sociaal-economische structuur en in het bestaande ruimtegebruik.
Door het beperken van de logiescapaciteit tot maximaal 60 bedden en het beperken van de
parkeergelegenheid tot 50 wagens, wordt een rem gezet op de mogelijke groei van het bedrijf.
Er kunnen geen bijkomende constructies worden opgericht. Op deze wijze wordt het
kleinschalige karakter van de manege benadrukt.

6.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)
Binnen Vlaams-Brabant maakt Gooik deel uit van de deelruimte “Landelijke Kamer West”. Het
vrij homogeen, gaaf en onaangetast landschap, gedomineerd door de natuurlijke en agrarische
structuur, wordt gevrijwaard. De karakteristieken van de historische kernen die vrij homogeen
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en evenwichtig verspreid zijn, worden behouden en versterkt. Hoog dynamische ontwikkelingen
worden zoveel mogelijk gestuurd naar de randen van het gebied.
Binnen de “Landelijke Kamer West”, maakt het plangebied deel uit van het “Groen
Heuvellandschap”. Het RSVB stelt voor het Groen Heuvellandschap:
“Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschappelijke eenheid dient er aandacht
geschonken te worden aan het samengaan van de agrarische structuur en de natuurlijke
structuur. Het groen heuvellandschap heeft op het vlak van toerisme en recreatie de beste
troeven in handen.
Agrarische verbreding is aangewezen. Tuinbouw onder glas of plastiek is uitgesloten.
Structurele verbreding ter ondersteuning van de toeristisch-recreatieve potenties is mogelijk.
Algemeen is het aangewezen om de ruimtelijke ontwikkelingen in deze regio vooral te sturen
naar landschappelijke veranderingen gericht op een groen en aantrekkelijk landschap.
Hoogdynamische ontwikkelingen dienen dan ook beperkt te worden. De natuurlijke gehelen
dienen versterkt en verder uitgebouwd te worden. Grote delen van de landschappelijke eenheid
zijn opgenomen als natuurverbindingsgebieden.”
(RSVB, p.331)
Het provinciaal structuurplan van Vlaams-Brabant neemt het volgende standpunt in omtrent
maneges in de provincie.
“Volgens de huidige wetgeving kunnen maneges niet aanzien worden als para-agrarische
bedrijven en kunnen ze niet toegelaten worden in het agrarisch gebied. Bijgevolg kunnen ze
alleen terecht in het woongebied of recreatiegebied. Aangezien er voor de nodige
accommodatie grote perceelsoppervlakten nodig zijn en de bouwgrond duur is, is het bijna
onmogelijk om nieuwe vestigingen op te starten. Er moet immers voldoende weiland aanwezig
zijn in de omgeving. Vanuit deze specifieke problematiek en de wens van de provincie om in
een aantal agrarische gebieden specifieke vormen van laagdynamische toeristisch-recreatieve
infrastructuur te stimuleren, stelt de provincie dat onder bepaalde voorwaarde nieuwe maneges
in openruimtegebieden kunnen worden ingeplant. De inplanting van nieuwe maneges zal
getoetst worden aan volgende elementen:
• ze zijn bij voorkeur gelegen in een toeristisch-recreatief netwerk;
• de aanwezigheid van ruiterpaden voor toeristischrecreatieve ontwikkelingen van de ruiters is
verzekerd;
• ze worden een herbestemming van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf;
• er dienen geen nieuwe constructies opgericht;
• ze accentueren de eigenheid van de streek;
• ze blijven laagdynamisch van karakter.”
(RSVB, p.296-297)
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De manege is gekoppeld aan een ruiterroute en een fietsroute en is gelegen in een
gedesaffecteerd landbouwbedrijf. Het plan voorziet dat geen nieuwe constructies opgericht
worden buiten een kleine uitbreiding van de overdekte looppiste. Door middel van een nota
landschappelijke inkleding wordt een relatie gelegd tussen de manege en haar omgeving. Het
beperken van de plaats voor parking en de logiescapaciteit waarborgt het kleinschalige karakter
van de manege.

6.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gooik (GRS)
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gooik zit in de ontwerpfase. Bij de gewenste
toeristisch-recreatieve structuur; komt het volgende aan bod:
“Het is de bedoeling van de gemeente een toeristisch-recreatief netwerk te ontwikkelen waarbij
harde en zachte recreatieve elementen ondersteund en uitgebouwd worden. De gemeentelijke
visie past hiermee volledig in de provinciale visie. Het RSVB weerhoudt immers de
heuvelachtige „Landelijke Kamer West‟ als toeristisch-recreatief netwerk Hierbij wordt zoveel
mogelijk gebruik gemaakt van bestaande infrastructuur zodat landschap, natuur en bos niet
aangetast worden
Optimale benutting en bundeling van de gemeentelijke infrastructuur
Er wordt gestreefd naar een bundeling van het toeristisch-recreatief aanbod in de kernen of in
toeristisch-recreatieve knooppunten van gemeentelijk niveau. In een knooppunt kan toerisme
en recreatie reeds een belangrijke gebruiker zijn en bepaalt de toeristisch-recreatieve visie
mede de ruimtelijke ontwikkeling. In bepaalde gevallen fungeren ze als startpunt voor het
verkennen van de omgeving en/of dragen ze bij tot de herkenbaarheid van de streek. De
bestaande elementen zoals sportinfrastructuur, natuureducatieve centra, maneges en
dergelijke moeten, rekening houdend met de ontwikkelingsperspectieven binnen de
openruimtestructuur, kunnen ontwikkelen en geschikt gemaakt worden voor laagdynamische
vormen van toerisme en recreatie.
Mogelijkheden bieden aan agro-toerisme
Er bestaat een reële vraag naar een ander type gastenkamers dan het „traditionele‟
hoevetoerisme. Onder agrotoerisme worden infrastructuren verstaan zoals een
seminariecomplex, verblijfsaccommodatie (hotel, gîtes, jeugdherberg …) gekoppeld aan een
restaurant of een eethuis, en dergelijke. Dit is uitgebreider dan het nu bij wet voorziene
hoevetoerisme. De gemeente wenst in dit GRS het kader te schetsen waarbinnen agrotoerisme
kan ondersteund worden.”
(Ontwerp GRS Gooik, september 2008)
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Het plan voorziet mogelijkheden voor het bieden van logies voor jeugd in functie van de
paardensport. De voorwaarden in het plan zijn gericht op de landschappelijke integratie van het
bedrijf en het waarborgen van het laagdynamische karakter.

6.4. Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos - regio Zenne-DijlePajottenland
Het plangebied is gelegen binnen de deelruimte „Zuidelijk Pajottenland‟ en wordt gesitueerd
binnen het “landbouwgebied tussen de N 285 en Halle en Sint-Pieters-Leeuw, ten zuiden van
de Zuun” en de “Bovenloop Zuunbeek rond kern Bogaarden: o.a. Roskambeek,
Hundelingenbeek, Rasbeek en Mouliebos”.
Binnen het plangebied is het ruimtelijk concept “Ruimtelijk functioneel samenhangende
gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de
open ruimte” van toepassing. Dit concept houdt het volgende in:
- De akkerbouwgebieden van het Pajottenland vormen grote aaneengesloten
samenhangende landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de ruimtelijke
drager is van het open cultuurlandschap. Deze o.m. door ruilverkavelingen goed
gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw. Om het bestaande open en onbebouwd karakter van deze gebieden
te vrijwaren voor de grondgebonden landbouw kunnen delen van deze gebieden
gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch gebied.
- Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken zijn
erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen nodig.
- Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische
basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk
beleid wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een
raamwerk van kleine landschapselementen, typische akkerflora- en fauna, kleine
bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden…
- Een aantal open akkerbouwgebieden zijn belangrijk voor de instandhouding van
typische akkersoorten (o.a. hamster, vroedmeesterpad, grauwe gors, veldleeuwerik). In
het kader van het duurzaam behoud van deze soorten kunnen, bovenop de
landschapsecologische
basiskwaliteit,
bijkomende
specifieke
instandhoudingsmaatregelen genomen worden. Behoud van het bouwvrij karakter is
ook om die reden noodzakelijk.
- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.
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-

De karakteristieke, historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het
aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten hun
identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische
elementen kan versterkt worden.

Een tweede concept van toepassing op het plangebied is “Beekvalleien versterken als
natuurontwikkelingsgebieden”. Dit concept houdt o.a. in:
- Smalle asymmetrische beekvalleien vormen groene linten doorheen de grote
aaneengesloten landbouwgebieden van het Pajottenland. Deze groene linten bestaan
uit een aaneenschakeling van kleine natuur- en bosgebieden, kasteelparken en kleine
landschapselementen die met elkaar verbonden worden via de beken. Deze
beeksystemen zijn bepalend voor de natuurlijke structuur in deze deelruimte. Het
behoud van de natuur- en waterbergingsfunctie van deze valleien staat voorop.
- Het ruimtelijk beleid is gericht op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van de
natuurwaarde van deze beken. Om die reden wordt vooropgesteld om ze op te nemen
als smalle stroken natuurgebied, aansluitend bij de opties voor deze beken zoals
uitgewerkt in recente ruilverkavelingsprojecten.
Het plangebied is bovendien gedeeltelijk gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied (zone
ten zuiden van de bestaande vierkantshoeve).
Afweging toeristisch-recreatieve activiteiten
Het zuidelijk Pajottenland is ruimtelijk structurerend op Vlaams niveau wat betreft de landbouw.
Dit open karakter moet worden behouden en versterkt door verdere versnippering tegen te
gaan. Het ruimtelijk beleid is er op gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren
van de landbouw op termijn zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarisch gebied.
Tevens moeten de huidige landschappelijke en cultuurhistorische waarden worden gevrijwaard.
Verspreid voorkomende kasteelparken en vierkantshoeves worden versterkt als
landschappelijke entiteiten. Recreatie is een belangrijke nevenfunctie die binnen het
ecologische en landschappelijke kader verder kan worden ontwikkeld.
Voorliggend RUP laat een recreatieve functie toe binnen een historische vierkantshoeve. Dit
recreatief aspect bestaat uit een paardenmanege én een beperkte verblijfsrecreatie in functie
van paardenkampen. Gezien de vereisten vanuit de moderne landbouwvoering, is de
bestaande vierkantshoeve niet meer geschikt om op een bedrijfseconomische manier aan
landbouw te doen. De manegefunctie geeft de opportuniteit om de typische verschijningsvorm
van een vierkantshoeve te bewaren. De paardensportfunctie blijft hierbij beperkt tot enkele
aanliggende percelen of binnen de historische ommuring van de hoeve. De mogelijkheden voor
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de landbouw worden bewaard op de overige percelen die een landbouwfunctie blijven
behouden.
De manegefunctie oefent hierbij geen negatief effect uit op het ruimtelijk functioneren van de
landbouw aansluitend op de manege. De manegefunctie wordt ruimtelijk geconcentreerd aan
de hoeve en kan niet verder uitbreiden. De verblijfsrecreatie hieraan gekoppeld doet geen
afbreuk aan de landbouw én kan door zijn ligging perspectieven bieden aan plattelands- en
landschapseducatie. De manege zorgt voor een optimale reconversie van een vroeger
agrarisch bedrijf naar een activiteit die in harmonie kan samenleven met de landbouw.
De inrichting van de manege en aanliggende percelen laten bovendien toe om
landschapsherstel mogelijk te maken door de aanplant van kleine landschapselementen die
tevens als visuele buffering kunnen dienen.
Ten einde de recreatieve activiteit niet ongebreideld te laten uitgroeien, is elke horeca-inrichting
die niet in functie staat van de paardensportactiviteiten uitgesloten en is de verblijfrecreatie
beperkt tot 60 bedden. De logies zijn enkel toegestaan in functie van paarden- of
plattelandsklassen. Tesamen met een gedegen landschappelijke inkleding, kan gesteld worden
dat de voorziene recreatieve activiteiten in samenhang zijn met de landbouwfunctie en de open
ruimte.
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7. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Het voorzien van een bestendiging van de constructies.
Zoals gesteld in de visie van het provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant, is het binnen het
Groen Heuvellandschap mogelijk een laagdynamisch toeristisch-recreatief bedrijf uit te bouwen.
De manege heeft een uitstekende ligging binnen het toeristisch-recreatief netwerk van het
Pajottenland met aansluiting op een bestaande wandelroute, een mountainbikeroute te Gooik,
en de paardenroute Regionaal Landschap Zenne-Zuun-Zoniën. Het betreft een
gedesaffecteerd landbouwbedrijf en de uitbreidingen blijven beperkt tot het optimaliseren en
regulariseren van bestaande gebouwen. De historische vierkantshoeve beschikt over veel
ruimte, maar is gezien de moderne landbouwvoering niet optimaal bruikbaar. De
herbestemming van landbouw naar recreatie is te rechtvaardigen daar deze de mogelijkheid
biedt het historische karakter van de hoeve en een inpassing van de bebouwing in het typische
landschap van het Pajottenland te behouden.
Het plan legt de nodige voorwaarden op om het laagdynamische karakter van het bedrijf te
waarborgen.
Het benadrukken van het laagdynamische karakter.
In overeenstemming met de draagkracht van het gebied en om het laagdynamische karakater
de
van de manege te benadrukken wordt de parking beperkt tot circa 1/3 van de huidige
oppervlakte (exclusief de aan te leggen groeninrichting), wat overeenkomt met een maximale
de
capaciteit van 50 parkeerplaatsen. De overige 2/3 van de huidige parking wordt omgezet in
groeninrichtingen en weiland dat in functie staat van de komvorming voor de
overstromingsproblematiek van de aangrenzende Zuunbeek. De uitbreiding van de
logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden is slechts mogelijk nadat de parking in aantal plaatsen
is beperkt tot 50 parkeerplaatsen. De verhoging van het aantal logiesplaatsen heeft geen
nefaste invloed op het mobiliteitsprofiel van de manege. Daar de logies voornamelijk gebruikt
worden voor het inrichten van paardenkampen voor jongeren en minder-validen, zal de
verdubbeling van de logiescapaciteit geen significante invloed hebben op het aantal
verplaatsingen. De deelnemers komen namelijk meestal verzameld met een bus, waardoor het
hogere aantal gasten zich niet vertaalt naar een hoger aantal transporten. Door het inrichten
van de logiescapaciteit binnen de manege, zijn geen extra verplaatsingen nodig van en naar de
manege, die wel nodig waren indien de overnachting op een externe locatie zou plaatsgrijpen.
De capaciteitsuitbreiding is evenwel enkel mogelijk binnen de bestaande gebouwen. Het
oprichten van nieuwe gebouwen in functie van de grotere logiescapaciteit is niet toegelaten.
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Binnen de manege zijn een clubhouse en –terras voorzien, die enkel in functie van de
gebruikers van de manege staan. Het is niet toegelaten om een volwaardige horecavoorziening in te richten aan de manege.
Het respecteren van de landschappelijke inpassing.
De historische vierkantshoeve:
De manege is gevestigd in een historische vierkantshoeve. De verschijningsvorm van deze
hoeve is een belangrijk element in het typische Pajottenlandschap. De bestaande gebouwen en
ommuringen moeten dan ook bewaard worden in hun typische verschijningsvorm. Bijkomende
bebouwing wordt vermeden. De vierkantshoeve is een geïsoleerde beelddrager die contrasteert
met de hoger gelegen open omgeving.Dit contrast zorgt voor een meerwaarde in het
landschap, daar het de open gebieden benadrukt.
Ter bescherming van de verschijningsvorm dienen volgende richtlijnen meegenomen te worden
gebaseerd op de uitvoerige beschrijving van de vierkantshoeve in :” De Maegd C. & Van
Aerschot S. 1975: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Vlaams-Brabant,
Halle-Vilvoorde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 2N, Gent.”:
De hoeve dient een ruim en gesloten geheel te vormen;
Het binnenplein dient geplaveid te zijn met kasseistenen;
De gebouwen dienen opgetrokken in baksteen , afgedekt met pannen zadeldaken;
De inrit van de vierkantshoeve dient onder een zadeldak, gevat tussen de gebouwen;
Het materiaalgebruik dient aan te sluiten op de bestaande en historische materialen;
In de bedaking is het enkel toegelaten raamopeningen te voorzien naar het binnenplein
toe;
In het geval van herbouw, dient het nieuw gebouwde dezelfde verschijningsvorm en
materialen te bevatten als het oorspronkelijk gebouw;
De stallingen en andere aanhorigheden binnen het plangebied dienen een harmonisch
geheel te vormen met de historische vierkantshoeve;
De historische ommuringen van de vierkantshoeve dienen in hun huidige vorm
bewaard te worden;
De parking en aanliggende weide
Perceelsgrenzen en andere indelingen worden aangeduid met streekeigen aanplantingen in de
lagere delen nabij de Zuunbeek. Dit betreft voornamelijk de te verkleinen parking met
aangrenzend het waterbergende weiland. De parking wordt dusdanig ingericht dat ze visueel
geïntegreerd wordt in het landschap met een groene buffer als scheiding tussen het weiland en
de parking. Langsheen de Zuunbeek nr. 1.017/II wordt een groene buffer gevrijwaard alwaar
de bestaande wilgenrij wordt bestendigd en onderbrekingen in deze rij worden heraangeplant
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met wilgen van dezelfde soort. De hogere weilanden dienen zoveel mogelijk het open karakter
typisch voor het Pajottenland te bewaren.
De paardenactiviteiten in open lucht
De zones ingericht voor de beoefening van de paardensportactiviteiten dienen landschappelijk
afgeschermd te worden van de omgeving door een groene buffer bestaande uit streekeigen
groen. Deze buffer wordt enkel onderbroken waar een historische ommuring deze activiteiten
aan het zicht onttrekt en voor het voorzien van één toegang per zone naar het agrarische
gebied toe.
Het respecteren van de afwatering van de natuurlijke waterlopen.
de
Het plangebied grenst aan de Zuunbeek, een waterloop van 2 categorie die deel uitmaakt van
het Zennebekken. De waterkwaliteit van deze waterloop moet maximaal gewaarborgd worden.
Daarom is de aanleg van een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie opgelegd binnen het
plangebied voor de manege. De aanleg zorgt voor een kwaliteitsverbetering en een betere
ruimtelijke integratie van de omgeving.
de

De huidige parking wordt voor 2/3 van de huidige oppervlakte omgevormd naar weiland en
groeninrichtingen. Dit weiland staat in functie van de komvorming voor de
overstromingsproblematiek van de Zuunbeek. De parking zelf wordt aangelegd in
waterdoorlatende materialen om de insijpeling van regenwater en afspoelend water van de
hoger gelegen delen te waarborgen. In het plangebied is ook een bestaande vijver aanwezig
die als natuurlijke zandscheider dient voor de hoger gelegen pistes.
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8. WATERTOETS
8.1. Algemeen kader
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS, 14 november 2003) legt
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.
Artikel 8 van dat decreet luidt:
“Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan
het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen
aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt
en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, inde gevallen van de
vermindering van de infiltratie van het hemelwater of de vermindering van ruimte voor het
watersysteem, gecompenseerd.
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op
de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en
bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water
door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap
en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen”.
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de
watertoets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden,
die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het
besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006 (Nr. 350 – pag 58326),
trad in werking op 1 november 2006.
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8.2. Toepassing op het PRUP
Het plangebied grenst (en overlapt voor een zeer klein deel) aan een effectief
de
overstromingsgevoelig gebied gevormd door de Zuunbeek, een waterloop van 2 categorie.
Het plan voorziet in slechts een kleine uitbreiding in verharde oppervlaktes. Door de
de
herbestemming van 2/3 van de huidige parking naar groenvoorzieningen weide die voor
komvorming kan dienen, wordt extra bufferende mogelijkheid aan de Zuunbeek toegevoegd.
Om bovenstaande redenen kan geconcludeerd worden dat er geen bijkomende schadelijke
effecten worden gecreëerd met voorliggende planoptie en dat het natuurlijk waterbergend
vermogen behouden blijf.
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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 25 maart 2009 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. VOORKOOPRECHT IN TOEPASSING VAN ART.
2.4.1
Er wordt geen recht van voorkooprecht, in toepassing van art. 2.4.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, vastgesteld in dit ruimtelijk uitvoeringsplan.
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11. PLANBATEN
Volgens artikel 2.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (in voege vanaf 1
september 2009), dat wijzigingen aanbrengt aan artikel 38 van het DRO en artikel 7.4.4. dat
wijzigingen aanbrengt aan artikel 170 van het DRO kunnen de met dit RUP voorgestelde
bestemmingswijzigingen mogelijk aanleiding geven tot planbatenheffing ingevolge
beschermingsvoorschriften voor volgend perceel:
e

3 afdeling – sectie B – 564F
e

3 afdeling – sectie B – 565C
e

3 afdeling – sectie B – 568D: oostelijk deel
e

3 afdeling – sectie B – 571M
e

3 afdeling – sectie B – 571N
e

3 afdeling – sectie B – 571P: westelijk deel
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15. BIJLAGEN
15.1. Bijlage 1: Besluit van de deputatie aangaande het positief
planologisch attest

45/46

directie infrastructuur
dienst ruimtelijke ordening
Vragen naar
Tel/Fax
E-mail
Ons dossiernummer
Ons kenmerk
Datum

Roland Willems
016-26 75 37/016-26 75 85
roland.willems@vlaamsbrabant.be
IST-RO-PLA-GOO-2006-006-molleken-attest-rw

Bedrag
Begrotingsartikel
Juridische basis

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN DE PROVINCIE VLAAMSVLAAMS-BRABANT

GEDEELTELIJK POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST
De deputatie heeft de aanvraag, ingediend door de NV Hof ter Molleken, met als adres Ter Mollekenstraat 8,
1755 Gooik(Kester), van de gedelegeerd planologisch ambtenaar ontvangen op 24 februari 2006.
De aanvraag werd bij de gedelegeerd planologisch ambtenaar ingediend op 14 februari 2006.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ter Mollekenstraat 8, 1755 Gooik(Kester), en met
als kadastrale omschrijving sectie B, nrs. 564f, 565c, 568d, 571 m, n en p.
De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de geldende wettelijke bepalingen, in het
bijzonder met het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en de uitvoeringsbesluiten.
Voor het terrein gelden momenteel de volgende planologische voorschriften: agrarisch gebied.
De deputatie heeft het advies ingewonnen van de onderstaande instellingen en administraties.
Volgende adviezen werden ontvangen en als bijlage bij het attest gevoegd.
Instelling of administratie

datum adviesaanvraag

datum advies

Agentschap voor Natuur en Bos 3 mei 2006

12 mei 2006

Afdeling Europa Economie

3 mei 2006

16 mei 2006

Toerisme Vlaanderen

3 mei 2006

16 mei 2006

Afdeling Duurzame
Landbouwontwikkeling
P.B.E. CVBA

3 mei 2006

24 mei 2006

3 mei 2006

12 juni 2006

De deputatie heeft over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 15 mei 2006 tot en met 14 juni 2006.
Bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) werden geen bezwaren ingediend.
De deputatie heeft kennis genomen van het advies van de PROCORO, uitgebracht op 18 september 2006.
Het advies luidt als volgt:
De PROCORO verleent volgend advies omtrent het bedrijf NV Hof ter Molleken te Gooik:
 gunstig voor het bestendigen van het bedrijf;
 voor wat de korte termijnbehoefte betreft een gunstig advies te verlenen op:
•
herbestemming landbouwgrond -> manege;
•
de regularisatie van de bouwovertredingen;
•
landschappelijke integratie parking;
•
herlocatie stro/mest;
•
aanleg kleinschalige waterzuiveringsinstallatie;
•
regularisatie bouwovertredingen,
op voorwaarde dat:
o
de bouwaanvraag voor de regularisatiedossiers van de stapmolen, de overdekte looppiste en
voorliggende paardenbox met laad- en loszone wordt ingediend samen met de kleinschalige
waterzuiveringsinstallatie;
o
de parking beperkt wordt tot 50 parkeerplaatsen (circa 1/3de van de huidige oppervlakte) om zo
het behoud van het laagdynamisch karakter van het bedrijf te behouden;
o
de overige oppervlakte van de parking (circa 2/3 de van de huidige oppervlakte) heringericht
wordt als weiland in functie van de komvorming voor de overstromingsproblematiek van de
Beringenbeek;
o
een landschapsplan voor de landschappelijke integratie van de volledige site met de omgeving
wordt opgesteld dat samen met de eerste stedenbouwkundige aanvraag mee wordt ingediend;
o
de uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden wordt doorgeschoven naar de lange
termijnbehoefte;
 gunstig voor de lange termijnbehoefte, zijnde de uitbreiding van de looppiste (20x60 m) en de uitbreiding
van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden.

De deputatie heeft kennis genomen van het advies van de gedelegeerd planologisch ambtenaar, uitgebracht op
6 juni 2006.
Het advies luidt als volgt:
Gunstig advies, voor wat betreft de uitbreidingen op korte termijn, mits:
•
•
•
•

een voorafgaandelijke regularisatie en realisatie van de lokale waterzuivering;
de realisatie van een doorgroenende parking en het respecteren van de architectonische eigenheid en
inplantingswijze van de hoeve;
het treffen van maatregelen om de pieken op de mobiliteitsdruk te verenigen met de waardevolle
omgeving;
het respecteren van de watertoets.

De verdere ontwikkelingen op lange termijn kunnen onderzocht worden in het kader van de opmaak van een
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan onder strikte voorwaarde van het evalueren en inpassen van de
mobiliteitsbelasting (te stagneren op het huidige niveau) en de landschappelijke integratie en buffering aan de
zuidkant van de site, zonder hiervoor nieuw landbouwareaal in te nemen.
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De deputatie motiveert haar standpunt als volgt (met minstens bespreking van alle adviezen van de instellingen
en administraties, van het advies van de bevoegde commissie voor advies, van de bezwaren, en van het advies
van de gedelegeerd planologisch ambtenaar en een evaluatie van de ruimtelijke behoeften op korte termijn en op
lange termijn):
Algemeen standpunt:
De NV Hof Ter Molleken baat sinds 1991 een manege uit in een historische vierkantshoeve. Het bedrijf is
volgens het gewestplan in zijn geheel gelegen in agrarisch gebied met een oppervlakte van 5ha 69a 30ca. Op
het terrein zijn volgende gebouwen aanwezig: een hoeve bestaande uit vijf vleugels met o.a. een woonhuis,
stallingen en schuren, een longeerpiste, een overdekte piste, twee buitenpistes en weiland. De aanvraag heeft
betrekking op de herinrichting en uitbreiding van logies, de oprichting van bijkomende stockageplaats voor
stro, het vergroten van de mestopslagcapaciteit, de herinrichting en herstructurering van de parking en de
uitbreiding van een overdekte piste. Naast de typische manegeactiviteiten worden er ook
overnachtingsmogelijkheden voor groepen uitgebaat. Het bedrijf is dus volledig gericht op een toeristischrecreatieve uitbating en kan volgens de wetgeving niet omschreven worden als een para-agrarisch bedrijf.
Bijgevolg zijn deze activiteiten niet toegelaten in het agrarisch gebied. Omwille van de zonevreemde
activiteiten wordt een planologisch attest aangevraagd.
In 2004 realiseerde het bedrijf een geconsolideerde omzet van net geen 250.000 euro. Het bedrijf is
onderworpen aan de milieuvergunningsplicht en beschikt over een milieuvergunning klasse II. De gebouwen
van de bestaande hoeve zijn niet veranderd qua oppervlakte en configuratie, maar hebben wel een
functiewijziging ondergaan. Delen van de gebouwen zijn omgevormd tot woongelegenheid, bureau,
verblijfsruimte en garage. Het bedrijf wordt geconfronteerd met een bouwovertreding betreffende de
overdekte piste en een paardenbox ten zuiden van de hoeve.
Het bedrijf stelt 5 mensen tewerk met vaste betrekking, het aantal tijdelijke monitoren varieert van 3 tot 4,
afhankelijk van de intensiteit van de paardenkampen. Op korte termijn wil het bedrijf 2 bijkomende
personeelsleden aanwerven, op langere termijn voorziet het bedrijf de mogelijkheid tot één bijkomende
aanwerving.
De bedrijfssite bevindt zich langs de Ter Mollekenstraat. De Ter Mollekenstraat is een lokale ontsluitingsweg.
De manege wordt omgeven door grote akker- en weilanden. De Beringenbeek die langs de noordelijke zijde
van de manege loopt, wordt langs beide kanten omgeven door bomenrijen.
Het huidige mobiliteitsprofiel zal op basis van de geplande ontwikkelingen op de site en de doelstellingen van
het bedrijf weinig tot geen wijzigingen ondergaan.
Met dit planologisch attest wenst de aanvrager op korte termijn:
 een uitbreiding van het aantal logies van 30 naar 60 bedden door de zolderruimtes in te richten tot
slaapvertrekken en speelruimten;
 een verbetering van de parking om een landschappelijke integratie te bekomen;
 een herlocatie van de stro- en mestopslag aansluitend bij de paardenboxen.
Expliciet wenst de aanvrager eveneens:
 een regularisatie van enerzijds de herbestemming van de landbouwgebouwen tot manege en de
regularisatie van de bestaande overdekte looppiste, de stapmolen, de verharde parking en paardenstallen;
 een wijziging van de lokale waterhuishouding met een natuurlijke waterzuivering door middel van een
rietveld voordat het afvalwater geloosd wordt in de Beringenbeek.
De lange termijn behoefte omvat:
 de uitbreiding van de bestaande looppiste tot de officiële maten (20x60 meter);
 het bewerkstelligen van een landschappelijke integratie van de activiteiten.
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De deputatie neemt kennis van de gunstige adviezen van het agentschap voor Natuur en Bos, afdeling Europa
Economie, Toerisme Vlaanderen en de Provinciale Brabantse Energiemaatschappij CVBA, alsook van het
ongunstig advies van de afdeling Duurzame Landbouwontwikkeling.
Standpunt met betrekking tot het behoud van het bedrijf op de huidige locatie:
Hof Ter Molleken heeft een toeristisch-recreatieve functie. Voor de Landelijke-Kamer-West is een
laagdynamische vorm van toerisme en recreatie prioritair. De aanwezige landschappelijke kwaliteiten dienen
gebruikt te worden om de regio toeristisch-recreatief uit te bouwen. Verweving van laagdynamische
toeristisch-recreatieve elementen met openruimtefuncties is in dit gebied het belangrijkste uitgangspunt. De
verweving moet worden geregeld op basis van de ruimtelijke draagkracht en van een integrale ruimtelijke
visie op het gebied. Leegstaande landbouwbedrijven kunnen volgens de draagkracht van het gebied een
toeristisch-recreatieve (verblijfs)functie krijgen. Plattelands- en hoevetoerisme worden toegelaten. De
landschappelijk interessante plekken en het waardevol cultureel erfgoed (vierkantshoeven, dorpsgezichten…)
dienen toegankelijk gemaakt te worden door het ontwikkelen van recreatieve wandel-, fiets- en ruiterroutes.
De streek is dan ook belangrijk voor de ruiterpaden en de maneges.
De provincie wenst in een aantal agrarische gebieden specifieke vormen van laagdynamische toeristischrecreatieve infrastructuur te stimuleren, waaronder maneges. De inplanting van nieuwe maneges dient te
worden getoetst aan volgende elementen:
• ze zijn bij voorkeur gelegen in een toeristisch-recreatief netwerk;
• de aanwezigheid van ruiterpaden voor toeristisch-recreatieve ontwikkelingen van de ruiters is verzekerd;
• ze worden een herbestemming van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf;
• er dienen geen nieuwe constructies opgericht;
• ze accentueren de eigenheid van de streek;
• ze blijven laagdynamisch van karakter.
Uit de ruimtelijke analyse van deze site wordt voldaan aan de eerste vijf voorwaarden. Het bedrijf heeft een
uitstekende ligging binnen het toeristisch-recreatief netwerk van het Pajottenland met aansluiting op een
bestaande wandelroute, een mountainbikeroute te Gooik en de paardenroute Regionaal Landschap Zenne Zuun - Zoniën. Het betreft een gedesaffecteerd landbouwbedrijf en de uitbreidingen blijven beperkt tot het
optimaliseren en regulariseren van bestaande gebouwen. De nodige aandacht dient besteed te worden aan het
behoud van het laagdynamische karakter.
De historische vierkantshoeve wordt sinds 1991 uitgebaat als manege. De historische hoeve beschikt over veel
ruimte, maar is gezien de moderne landbouwvoering niet optimaal bruikbaar. Een bestemming als manege
lijkt dan ook aanvaardbaar vanuit het behoud van het historisch karakter van de hoeve en een inpassing van de
bebouwing in het typische landschap van het Pajottenland kan bewaard blijven. Het is dus ook wenselijk dat
de ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven maximaal rekening dienen te houden met het historische karakter
en de landschappelijke inpassing. Deze herbestemming naar een manege past binnen de
ontwikkelingsperspectieven voor de Landelijke-Kamer-West. Er wordt immers gesteld dat leegstaande
landbouwbedrijven volgens de draagkracht van het gebied een toeristisch-recreatieve (verblijfs)functie
kunnen krijgen.
Er kan derhalve ingestemd worden met het behoud van het bedrijf op de huidige locatie, ook gelet op de
gunstige adviezen van de PROCORO en van de gedelegeerd planologisch ambtenaar.
Standpunt met betrekking tot de uitbreiding op korte termijn:
• op korte termijn vraagt het bedrijf:
1. uitbreiding logies van 30 naar 60 bedden;
2. landschappelijke integratie parking;
3. herlocatie stro/mest;
4. aanleg kleinschalige waterzuiveringsinstallatie;
5. herbestemming landbouwgrond -> manege;
6. regularisatie bouwovertredingen.
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Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSV) hanteert als principe bij het afwegen van de
ontwikkelings- en uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven buiten bedrijventerreinen dat de
ruimtelijke draagkracht van de omgeving niet mag worden overschreden. De ruimtelijke draagkracht is niet in
algemene regels te vatten, deze wordt gebied per gebied bepaald. Historisch gegroeide situaties en hinder zijn
mede bepalend voor de draagkracht.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB) hanteert het principe van goed nabuurschap in dit
verband. Goed nabuurschap is afhankelijk van de ruimtelijke structuur en van het ruimtelijk functioneren van
een gebied. Het is eveneens afhankelijk van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en van de
aard en het karakter van het bedrijf en haar activiteit. Anderzijds wordt er gestreefd naar een maximale
beleidszekerheid en beleidscontinuïteit van de economische activiteit.
De bedrijfssite ligt midden in een waardevol agrarisch gebied in de omgeving van de kern-in-het-buitengebied
Kester dat onderdeel uitmaakt van de fusiegemeente Gooik. De gemeente Gooik is gelegen in de 'LandelijkeKamer-West' in het glooiende landbouwlandschap. Maximaal behouden van het landelijk karakter wordt hier
door het RSVB voorop gesteld. Dit betekent het strategisch behouden en ontwikkelen van kleine
landschapselementen om het karakter van het landschap te verbeteren. Op basis van de bestaande ruimtelijke
structuur worden verschillende landschappelijke eenheden onderscheiden. De site behoort tot het Groen
heuvellandschap. Bij het uitstippelen van het beleid voor deze landschappelijke eenheid dient er aandacht
geschonken te worden aan het samengaan van de agrarische structuur en de natuurlijke structuur. Het groene
heuvellandschap heeft op het vlak van toerisme en recreatie de beste troeven in handen.
Structurele verbreding ter ondersteuning van de toeristisch-recreatieve potenties is mogelijk. Algemeen is het
aangewezen om de ruimtelijke ontwikkelingen in deze regio vooral te sturen naar landschappelijke
veranderingen gericht op een groen en aantrekkelijk landschap. Hoogdynamische ontwikkelingen dienen dan
ook beperkt te worden. De natuurlijke gehelen dienen versterkt en verder uitgebouwd te worden.
De gevraagde uitbreiding op korte termijn (uitbreiding van het aantal logies, een landschappelijke inpassing
van de parking en een herlocatie van de stro- en mestopslag aansluitend bij de paardenboxen) en de daarbij
horende regularisatie van de herbestemming tot manege en de regularisatie van de bestaande gebouwen
(overdekte looppiste, de stapmolen, de verharde parking en paardenbox) houden voornamelijk een
optimalisatie in van de huidige situatie. Er worden immers enkel reeds bebouwde, maar ongebruikte ruimtes
benut met het oog op een verbetering van de interne bedrijfsvoering en een regularisatie van de
bouwovertredingen uit het verleden. In principe wordt de open ruimte niet verder aangetast.
Zoals de Vlaamse overheid via de cel planologie duidelijk maakt, kan slechts sprake zijn van een regularisatie
van de bouwovertredingen nadat de kleinschalige waterzuivering operationeel is ofwel twee jaar na de
regularisatievergunning onder waarborgsom ter hoogte van de kosten van de realisatie van de waterzuivering,
onverminderd eventuele sanctionering. Het is ook gewenst dat de installatie van een lokale waterzuivering
mee wordt opgenomen binnen het korte termijn perspectief. Deze waterzuivering draagt immers bij tot een
kwaliteitsverbetering en ruimtelijke integratie van de omgeving door afvalwater op een gezuiverde wijze te
lozen in de Beringenbeek.
Het streven naar een verbetering van de landschappelijke integratie dient een continu aandachtspunt te zijn
voor de gehele site. Nu wordt voorgesteld om in eerste instantie het parkeren via een groenstructuur
landschappelijk te integreren. Ook de overige gebouwen die geregulariseerd worden (looppiste, stapmolen,
paardenstallen) dienen landschappelijk geïntegreerd te worden, met inbegrip van de uitbreidingswens op de
lange termijn. Hiervoor kan een landschapsplan worden opgemaakt, waarbij de afstemming met het landschap
wordt geoptimaliseerd. Ook hier geldt dat de landschappelijke integratie uit de lange termijn behoefte wordt
gehaald en op korte termijn dient gerealiseerd te worden.
Zowel het RSV als het RSVB gebruiken als belangrijkste toetsingscriterium de ruimtelijke draagkracht van de
omgeving. Hof Ter Molleken is gelegen in een open ruimtegebied waarbij de functies van het buitengebied
primeren. In die zin dient onderzocht te worden of de uitbreiding van de activiteiten leidt tot het overschrijden
van de ruimtelijke draagkracht. Uitgangspunt dient een laagdynamisch karakter van de activiteiten te zijn.
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Zoals uit de memorie van toelichting blijkt, wordt de omgevingsbelasting niet zo zeer veroorzaakt door
bijkomende slaapgelegenheid, maar wel door een toename van de verkeersbelasting. Uit het advies van de cel
planologie van het Vlaamse gewest blijkt dat het inperken van de verkeersbelasting (parkeerdruk) dient
beperkt te worden om het laagdynamische karakter te behouden.
Door o.a. rekening te houden met de voorwaarde vanuit het integraal waterbeleid wordt voorgesteld om de
oppervlakte aan parkeerruimte te beperken tot wat strikt noodzakelijk is. De oppervlakte van het perceel 568D
bedraagt circa 3000 m² wat ongeveer neerkomt op circa 150 parkeerplaatsen. Met uitzondering van een
occasionele wedstrijd kunnen in het weekend een 100-tal bezoekers opdagen. Volgens het
onderzoeksverplaatsingsgedrag VLAAMS-BRABANT (december 2000 - december 2001) gebruikt circa 70%
de auto voor recreatieve verplaatsingen. De gemiddelde bezettingsgraad met de auto bedraagt circa 1,8
personen per auto. Gezien de excentrische ligging van de site ten opzichte van de omliggende kernen is het
aannemelijk dat meer personen gebruik maken van de auto. Indien wordt uitgegaan van een modal-split van
80% (=80 voertuigen) en een bezettingsgraad van 1,8 personen per voertuig, dan is er een werkelijke behoefte
van circa 50 voertuigen. Dit komt overeen met circa 1/3 van de oppervlakte van het perceel 568D. Bijgevolg
kan 1/3 van het terrein behouden blijven als parking. 2/3 van het parkeerterrein langs de waterloop dient een
functie te vervullen van overstromingszone. Herstel van de situatie in de oorspronkelijke situatie
(weidegrond) is dus vereist. Op deze manier wordt rekening gehouden met de functie van de onbebouwde
ruimte (o.a. de opvang van water) en tevens het laagdynamische karakter onderschreven. Voor de sporadische
activiteiten waarbij massaal volk komt opdagen, kan het bedrijf (in samenwerking met de gemeente) een
onthaalplan uitwerken, waarbij de verkeersdrukte in de onmiddellijke omgeving van de site wordt geweerd.
 Samengevat kan gesteld worden dat een gunstig advies gegeven wordt op:
- landschappelijke integratie parking;
- herlocatie stro/mest;
- aanleg kleinschalige waterzuiveringsinstallatie;
- herbestemming landbouwgrond -> manege;
- regularisatie bouwovertredingen.
De uitbreiding van de logies van 30 naar 60 bedden wordt doorgeschoven naar de lange termijn behoefte en
zal met het opstellen van het ruimtelijk uitvoeringsplan verder uitvoering krijgen.
Aangezien zowel uit het advies van Procoro als dat van de gedelegeerd gemachtigd ambtenaar blijkt dat zowel
de aanleg van de kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie als de landschappelijke integratie
voorafgaandelijk aan of minstens gelijktijdig met de regularisatieaanvragen dienen ingediend/opgesteld te
worden is het noodzakelijk volgende voorwaarden te koppelen aan het afleveren van het planologisch attest:
• de bouwaanvraag voor de regularisatiedossiers van de stapmolen, de parking, de overdekte looppiste en
voorliggende paardenbox met laad- en loszone wordt ingediend samen met de aanvraag voor de
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, waarbij:
- de parking beperkt wordt tot 50 parkeerplaatsen (circa 1/3de van de huidige oppervlakte) om zo het
behoud van het laagdynamisch karakter van het bedrijf te behouden;
- de overige oppervlakte van de parking (circa 2/3 de van de huidige oppervlakte) heringericht wordt
als weiland in functie van de komvorming voor de overstromingsproblematiek van de Beringenbeek;
- de landschappelijke integratie van de volledige site voorop staat;
• de uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden wordt doorgeschoven naar de lange
termijnbehoefte.
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Standpunt met betrekking tot de uitbreiding op lange termijn:
• op lange termijn wenst het bedrijf:
1. uitbreiding looppiste (20x60 m);
2. landschappelijke integratie.
Zoals eerder gesteld wordt de landschappelijke integratie als voorwaarde opgelegd bij de korte termijn
behoefte. Het opstellen van een landschapsplan met de volledige integratie van het complex dient
weloverwogen en voorafgaandelijk te gebeuren aan het indienen van enig bouwaanvraag- of
regularisatiedossier.
De uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden is meer ingrijpend dan de overige gevraagde
uitbreidingen/optimaliseringen/regularisaties en dient deel uit te maken van het op te stellen ruimtelijk
uitvoeringsplan waarbij zowel de ruimtelijk-planologische als de mobiliteitsaspecten evenals de draagkracht
van het gebied aan bod komen, zodanig dat het laagdynamisch karakter zeker gewaarborgd wordt.
 gunstig voor de lange termijnbehoefte, zijnde de uitbreiding van de looppiste (20x60 m) en de
uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden.
BIJGEVOLG LEVERT DE DEPUTATIE IN VERGADERING VAN 9 NOVEMBER 2006 HET
GEDEELTELIJK POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST AF.
DIT POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST WORDT AFGEGEVEN ONDER DE VOLGENDE
VOORWAARDEN:
• de bouwaanvraag voor de regularisatiedossiers van de stapmolen, de parking, de overdekte looppiste en
voorliggende paardenbox met laad- en loszone wordt ingediend samen met de aanvraag voor de
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, waarbij:
- de parking beperkt wordt tot 50 parkeerplaatsen (circa 1/3de van de huidige oppervlakte) om zo het
behoud van het laagdynamisch karakter van het bedrijf te behouden;
- de overige oppervlakte van de parking (circa 2/3 de van de huidige oppervlakte) heringericht wordt
als weiland in functie van de komvorming voor de overstromingsproblematiek van de Beringenbeek;
- de landschappelijke integratie van de volledige site voorop staat;
• de uitbreiding van de logiescapaciteit van 30 naar 60 bedden wordt doorgeschoven naar de lange
termijnbehoefte.
Het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt binnen een jaar na afgifte van het attest verstuurd naar de
betrokken instanties.
De deputatie zendt op dezelfde dag een afschrift van het positief planologisch attest aan de aanvrager, de
gedelegeerd planologisch ambtenaar, de bevoegde commissie voor ruimtelijke ordening en de adviserende
instellingen en administraties.
De gedelegeerd planologisch ambtenaar kan, binnen 30 dagen na ontvangst van een afschrift van een attest, bij
de Vlaamse regering beroep aantekenen tegen de afgifte van een positief planologisch attest door de deputatie.
Er kan alleen beroep worden aangetekend tegen het planologisch attest als het onverenigbaar is met een
ruimtelijk structuurplan of met de goede ruimtelijke ordening.
Tegelijk met het instellen van het beroep stuurt de gedelegeerd planologisch ambtenaar een afschrift van zijn
beroepsschrift aan de aanvrager en aan de deputatie. Het beroep werkt schorsend.
De Vlaamse regering beslist over het beroep binnen 60 dagen na het instellen ervan. Ze brengt de aanvrager en
de deputatie onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.
Indien de Vlaamse regering geen beslissing verstuurd heeft binnen 60 dagen na het instellen van het beroep,
wordt het beroep geacht te zijn verworpen.
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Dit positief planologisch attest houdt niet in dat de aanvrager vrijgesteld wordt van het verkrijgen van welke
vergunning ook.

Privacywaarborg
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in één of meer bestanden. Ze kunnen bewaard worden bij de
gemeente waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond gelegen is en bij de administratie,
bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
De bestanden zijn nodig voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook gebruikt worden voor statistieken
of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in te kijken en zo nodig
de verbetering ervan aan te vragen.

Leuven, 9 november 2006.

Aanwezig:
Lodewijk DE WITTE, voorzitter;
Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Toine DE CONINCK,
Wiske OCKERMAN, René SWINNEN, leden;
Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

Marc COLLIER
provinciegriffier

Lodewijk DE WITTE
voorzitter
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15.2. Bijlage 2: Ontheffingsbeslissing plan-MER door de dienst
MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
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AANGETEKEND

Afdeling Milieu-, Natuur- en
Energiebeleid
Dienst Mer
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
www.mervlaanderen.be

Provinciebestuur Vlaams-Brabant
Directie Infrastructuur
Dienst Ruimtelijke Ordening
Provincieplein 1
3010 Leuven
uw bericht van
19 februari 2009

uw kenmerk

vragen naar / e-mail
Melanie.franck@lne.vlaanderen.be

telefoonnummer
02 553 03 53

ons kenmerk
LNE/MER/OHPL0136/
09/422
Datum
25 maart 2009

bijlagen
/

Betreft : Onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP “Hof Ter Molleken” te Gooik.
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.),
zoals aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“plan-MER-decreet) en Besluit van
de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over
plannen en programma’s (“Plan-m.e.r.-besluit”).
Beslissing

Geachte

Met de brief van 19 februari 2009 heeft de provincie Vlaams-Brabant voor bovenvermeld
plan overeenkomstig artikel 4.2.6.§1 van het plan-MER-decreet het screeningsdossier
ingediend teneinde de dienst Mer te vragen een beslissing te nemen over de opmaak van
een plan-MER. Het dossier is onder het nummer OHPL0136 bij de administratie behandeld.
Zoals in het dossier aangegeven komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot de
milieueffectrapportage.
Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de
relevante milieudisciplines besproken. De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen
die ertoe strekken te kunnen concluderen dat het uitgevoerde onderzoek naar de
aanzienlijkheid van de milieugevolgen onjuist of onvolledig zou zijn.

Gezien het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER
niet nodig is.

De administratie zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het publiek
raadpleegbaar is.
Uzelf dient het screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij het (voor)ontwerp
van RUP. Wij vragen u dit te doen voorafgaand aan de organisatie van de plenaire
vergadering en uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het plan. Gelieve te laten melden
via aanplakking op de aanplakplaatsen van de betrokken gemeente en via publicatie in het
gemeentelijk infoblad dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd kunnen worden
op de webstek van de Dienst Mer : www.mervlaanderen.be en op het gemeentehuis van
Gooik.

Hoogachtend

Geert Pillu
Diensthoofd Mer

