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1. Inleiding
Op 28 april 2099 werd het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving
Diest definitief vastgesteld door de provincieraad. De goedkeuring bij ministerieel
besluit volgde op 15 juni 2009.
Het PRUP stationsomgeving Diest werd opgemaakt in uitvoering van bindende
bepaling 3.2.4 uit het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant. De provincie verbindt
zich ertoe actie te ondernemen om minimaal 3 stationsomgevingen in een
kleinstedelijk gebied te ontwikkelen als vestingplaats voor personeelsintensieve
bedrijvigheid.
Verder geeft het PRUP uitvoering aan de ontwikkelingperspectieven voor de
stationsomgeving Diest zoals verwoord in de ruimtelijke principes en
ontwikkelingperspectieven voor
− de nederzettingstructuur, met name de verdichting van het stedelijk weefsel;
− de ruimtelijk-economische structuur, met name optimalisatie van (bestaande)
bedrijventerreinen, multifunctionaliteit als nieuwe stedelijkheid en multimodaal
locatiebeleid;
− de mobiltitet, met name de ontwikkelingsperspectieven voor interregionale
knooppunten en de R26 als secundaire weg II;
− de toeristisch-recreatieve structuur, met name netwerkvorming en de stedelijke
gebieden als poorten;
− het Demernetwerk, met name Aarschot en Diest als complementaire stedelijke
gebieden.
In de praktijk blijken een aantal van de voorschriften uit het RUP Stationsomgeving
Diest een optimale en haalbare ontwikkeling van het stedelijk woongebied zoals
opgenomen in dit PRUP in de weg te staan. De provincie heeft een inrichtingplan laten
opmaken voor de zogenaamde 'stationswijk' om de ontwikkeling ervan op gang te
trekken.
Daarnaast zijn vanuit het vergunningenbeleid ook een aantal onduidelijkheden naar
voor gekomen in de voorschriften van het PRUP die met deze herziening worden
weggewerkt.
Voorliggende herziening van het RUP Stationsomgeving Diest heeft als doel een
beperkt aantal aanpassingen door te voeren in dit verband.
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plan-m.e.r.-plicht
De RUP 'herziening van het provinciaal RUP Stationsomgeving Diest' komt in
aanmerking voor een verzoek tot raadpleging. Het is namelijk niet 'van rechtswege'
plan-MER-plichtig omwille van volgende redenen:
Het RUP vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project
opgesomd in bijlage I of bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004,
of voor een project opgesomd in de bijlage bij Omzendbrief LNE 2011/1 - 22 juli 2011,
namelijk voor de rubriek '10 Infrastructuurprojecten' van bijlage bij Omzendbrief LNE
2011/1 - 22 juli 2011.
Het RUP houdt een kleine wijziging in omdat het een beperkte herziening betreft
met het oog op de realiseerbaarheid van het bestaande juridisch kader (van
kracht
zijnde
PRUP
stationsomgeving
Diest),
en
is
derhalve
screeningsgerechtigd.
Deze
beperkte
herziening
omvat
geen
bestemmingwijzigingen. De herziening omvat een beperkt aantal wijzigingen in
de bestemming- en inrichtingvoorschriften die door het RUP Stationsomgeving
Diest omvat worden.
Het RUP 'herziening van het provinciaal RUP Stationsomgeving Diest' vormt geen
kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I
of II van het Besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004 (B.S. 17 februari
2005).
Voor het RUP is er geen passende beoordeling vereist is zoals bepaald door het artikel
36ter §3 van het natuurdecreet.
Ook het geldende RUP Stationsomgeving Diest vormt geen kader voor de toekenning
van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I of II van het Besluit van de
Vlaamse Regering van 10 december 2004 (B.S. 17 februari 2005) en vereiste geen
passende beoordeling zoals bepaald door het artikel 36ter §3 van het natuurdecreet.
De beschrijving van de herzieningen en de mogelijke milieueffecten worden in de
volgende hoofdstukken besproken. Bij de toetsing wordt een vergelijking gemaakt met
het nulalternatief, dit is het alternatief waarbij wordt uitgegaan van de bestaande
situatie, waarbij het gebied zich verder zou ontwikkelen zonder de voorgestelde
herziening van het RUP Stationsomgeving Diest.
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2. Planbeschrijving
2.1 Situering en juridische en planningscontext
2.1.1 Situering in de regio
Diest is gelegen in de noordoostelijke hoek van de provincie Vlaams-Brabant.
Geografisch situeert Diest zich op de overgang tussen de Zuiderkempen en het
Hageland. Deze geografische positie komt tot uiting in het glooiende heuvellandschap
van Diestiaan heuvels waartussen de Demer stroomt. De vallei van de Demer en haar
instromende beken is duidelijk medebepalend geweest voor het ruimtegebruik zoals dit
door de eeuwen heen geëvolueerd is.
De ontsluitende infrastructuren van de regio zijn de autosnelwegen E314 Leuven-Aken
en E313 Antwerpen-Hasselt-Luik enerzijds en de spoorlijn Leuven-Aarschot-DiestHasselt anderzijds. Diest situeert zich strategisch tussen het economisch netwerk
Albertkanaal en Leuven, hoekpunt in de Vlaamse Ruit.
Gezien de strategische ligging van het projectgebied 'stationsomgeving Diest' heeft het
project een impact op een zeer groot deel van het in het ontwerp ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant omschreven Demernetwerk. Daarnaast is deze plek van
groot strategisch belang voor het historische centrum van Diest. Immers deze plek is
niet enkel goed ontsloten door het bovenlokale wegen- en vervoersnetwerk maar
vormt ook de poort naar de kernstad van het kleinstedelijk gebied Diest.
STATIONSOMGEVING DIEST
De afbakening van het plangebied wordt ongeveer begrensd door volgende straten:
− Nijverheidslaan in het zuiden
− Weerstandsplein in het oosten
− Spoorlijn en Turnhoutsebaan (N19) in het noorden
− Schaluinstraat in het westen
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De projectzone is ongeveer 1 km (oost-west) bij 500 m (noord-zuid).

figuur: situering
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2.1.2 Beschrijving van de stationsomgeving
De stationomgeving is het transferpunt bij uitstek voor de Diestse
openbaarvervoergebruiker. Het is echter ook een omgeving die niet meegeëvolueerd
is met de noden van de hedendaagse reiziger. Men kan het stationsplein op dit
ogenblik niet omschrijven als een kwaliteitsvolle plek met een klantgericht onthaal voor
de openbaarvervoergebruiker.
Ook de relatie tussen het station en het centrum vormt op dit ogenblik een knelpunt
voor de openbaarvervoergebruiker. De heraanleg van de stationsomgeving wordt ook
gekoppeld aan de herinrichting van de R26.
In de stationomgeving wordt verdichting vooropgesteld1. De ontwikkeling van de
stationomgeving tot een gemengd gebied waar ruimte is voor kantoor- en
woningprojecten en bedrijvigheid met een hoge densiteit. Door de nabijheid van het
station is dit gebied een zogenaamde 'A-locatie', een zone waar personeelsintensieve
bedrijvigheid (kantoren) thuishoort, vermengd met andere stedelijke functies (o.a.
wonen). Voor deze zone dient een totaalvisie ontwikkeld te worden rekening houdend
met stedenbouwkundige aspecten (stadsontwerp), mobiliteitaspecten (multimodaal
knooppunt), de inrichting van de publieke ruimte.
Het station is momenteel een belangrijke vooruitgeschoven opstapplaats voor
pendelaars naar Brussel. Het is aangewezen om dit gebied in te vullen met
kleinstedelijke kantoorfuncties. Het is ook aangewezen om wonen te voorzien, zodat
het gebied na de werkuren levendig blijft. Er kunnen onder meer kwalitatieve
woonvormen bedacht worden boven kantoren: van het station kijkt men immers naar
het zuiden van de stad.
Dat vraagt naar een aangepaste heraanleg van het stationplein: opwaardering van de
bestaande bebouwde wand, een correcte plaatsing van de bushalte, inbrengen van
groen dat de regionale fietsroute vanuit Aarschot begeleidt, hedendaagse
representatieve architectuur van nieuwe invullingen.
Om het personenvervoer per trein te optimaliseren dient een verbetering van het vooren natransport (voornamelijk naar het stadscentrum) en een verbetering van de loopen fietsroutes naar het station in de stationomgeving nagestreefd.
1

zowel in het RSVB als in het ontwerp GRS Diest
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Binnen de projectzone situeren zich verschillende onveilige trajecten en knooppunten.
De kruispunten zijn voor fietsers een zwakke schakel in het netwerk omdat de
verkeersafwikkeling in hoofdzaak gericht is op het autoverkeer. De Citadellaan
(westelijke omleiding), en de Nijverheidslaan-Zichemseweg hebben tweezijdige
fietspaden met een voldoende breedte en kunnen als comfortabele fietsroutes worden
beschouwd. Het kruispunt van de Westelijk omleiding met de Nijverheidslaan is niet
ingericht in functie van veilige verkeersafwikkeling van fietsers. Problematisch zijn ook
de kruispunten met de R26 en Schoonaarde (N29) met een concentratie van
fietsoversteekbewegingen van en naar het stadscentrum.
Een bijzonder knelpunt in de uitbouw van de stationsomgeving te Diest betreft de
westelijke ontsluiting van deze site. Nu dient al het verkeer voor deze bedrijvenzone
verplicht over het stationsplein naar de achtergelegen bedrijvenzone te rijden. Dit
zwaar verkeer belemmert de optimale uitbouw van het station(splein) als entree naar
het stadscentrum. Een westelijke ontsluiting die aantakt op de R26 en de
bedrijvenzone Nijverheidslaan - Citadellaan zou een idealere oplossing kunnen bieden.
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FIGUUR: SITUERING PLANGEBIED
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RAAMWERK
Het raamwerk, het geheel van structuurbepalende elementen, dat de stationsomgeving
structureert bestaat uit volgende lijninfrastructuren:
− Spoorwegbundel
− Demer/Zwarte beek/Oude Demer
− Nijverheidslaan
− Ring: Citadellaan (westelijke omleiding)/Ford Leopoldlaan/Antwerpsestraat

FIGUUR: RAAMWERK
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2.1.3 Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Diest (MB 15/06/2009)
Via het PRUP Stationsomgevign Diest werden nieuwe grenzen getrokken tussen de
stedelijk
functies
in
de
stationsomgeving.
Daarbij
werden
de
gewestplanbestemmingen verder verfijnt en in beperkte mate gewijzigd. Het PRUP
omvat volgende bestemmingszones:
- Gemengd regionaal bedrijventerrein (10,5 ha)
- Stationsomgeving Diest (6,5 ha)
- Stedelijk woongebied stationsbuurt (5 ha)
- Gebied voor openbare nutsvoorzieningen (1 ha)
- Bufferzone (0,75 ha)
- ontsluitingsinfrastructuur (2,9 ha)
- Structurerend stedelijk groenelement Demervallei
- Indicatieve openbare wegenis
2.1.4 Inrichtingplan Stationswijk
Er werd een stadsontwerp opgemaakt voor de site in het kader van het masterplan
(bijlage bij PRUP) dat de krijtlijnen bevatte voor de verdere ontwikkeling van de
stationswijk (een deelgebied binnen het masterplan voor de stationsomgeving).
In dit stadontwerp werd de haalbaarheid in rekening gebracht uitgaande van een
gebiedsontwikkeling voor de volledige stationswijk.
Het lag in de bedoeling dat de intercommunale Interleuven een groot deel van de
gronden zou verwerven (grondruil met de te herlokaliseren bedrijven) om een
gebiedsontwikkeling mogelijk te maken.
Uit gesprekken in dit verband met Interleuven bleek dat het verwerven van voldoende
grondposities om te kunnen uitgaan van een gebiedontwikkeling niet haalbaar is.
Om de beoogde ontwikkeling van de stationswijk als stedelijk woongebied waar te
maken diende het uitgangspunt van een gebiedontwikkeling heroverwogen te worden.
Er werd opdracht gegeven aan het studiebureau BUUR (ontwerper masterplan) om
een een gedetailleerd inrichtingsplan voor de stationswijk op te maken dat rekening
houdt met de eigendomstructuren, mogelijke fasering en economische haalbaarheid.
Het statuut van het inrichtingplan voor de stationwijk vloeit voort uit het provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan voor de stationsomgeving van Diest (MB van 15 juni 2009).
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Het PRUP legt op dat aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor
nieuwbouw en verkavelingsvergunningen moeten vergezeld zijn van een
samenhangende inrichtingsstudie die een voorstel bevat voor verdere ordening van
het deelgebied waarbinnen de aanvraag gelegen is.
Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij een bestaande
inrichtingsstudie bevatten, hetzij een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij
moet alleszins rekening worden gehouden met de reeds gerealiseerde elementen
binnen de bestemmingszone.
Een door de deputatie goedgekeurd inrichtingsplan kan worden beschouwd als de
gevraagde inrichtingstudie.
Het statuut van dit plan wordt na definitieve goedkeuring door deputatie gelijkgesteld
met een inrichtingstudie zoals voorzien in het PRUP.
Als een private of publieke eigenaar een bouwaanvraag indient die gekaderd kan
worden binnen dit inrichtingsplan moet er dus geen aparte inrichtingstudie meer
opgemaakt worden.
Als de bouwaanvraag past binnen het inrichtingplan moet er geen inrichtingstudie
worden opgemaakt door de eigenaar/ontwikkelaar. De vergunningsaanvragen voor
projecten die passen binnen het inrichtingplan worden dus makkelijker vergunbaar na
de goedkeuring van het inrichtingplan door de deputatie.
Elke eigenaar behoudt wel het recht om zelf een aangepaste of nieuwe inrichtingstudie
op te maken die afwijkt van het inrichtingplan. De beoordeling van de goede ruimtelijk
ordening zal dan gebeuren in het kader van de vergunningaanvraag.
Het inrichtingplan gaat niet langer uit van een globale gebiedontwikkeling voor de
stationswijk maar een gefaseerde ontwikkeling in deelgebieden (afgebakend rekening
houdend met de eigendomsstructuur).
Voor elk deelgebied is de technische(ontsluiting, parkeren, perceelindeling,
bouwhoogtes) en financiële haalbaarheid van de voorgestelde ontwikkelingen
bekeken.
Uitgangpunt bij de uittekening van het inrichtingplan is daarbij is dat elk deelgebied
onafhankelijk van de andere deelgebieden ontwikkelbaar moet zijn om te vermijden dat
de ontwikkeling van de stationwijk afhankelijk wordt gemaakt van één eigenaar. In
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deelgebieden waarin meerdere eigenaars betrokken partijen moeten zijn om ontwikkeling mogelijk te maken zijn de kosten en baten zo evenredig mogelijk verdeeld.

FIGUUR: INDELING DEELGEBIEDEN INRICHTINGSPLAN

Deze aanpak heeft geleid tot een aantal tegenstrijdigheden met het bestaande PRUP.
De randvoorwaarden die in het PRUP zijn ingeschreven volstonden niet om tot
haalbare ontwikkelingen te komen binnen elk deelgebied. Het ging met name om de
ontwikkelingen in deelgebied 1, 4,5, 6 en 7.
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Deelgebied 1:
In dit deelgebied zorgt de bouwvrije zone (10 m) die het PRUP heeft ingevoerd voor
het probleem dat de beoogde grondgebonden woningen onvoldoende buitenruimte
krijgen. Daartegenover staat dat na overleg met de waterloopbeheerder VMM het
voorstel om terug te gaan naar generiek geldende 5 meter zone ook problematisch is
omdat er ook ruimte moet zijn voor een kwalitatief ingerichte oeverzone.
In de technische werkgroep1 voor het project stationsomgeving Diest gaf de VMM aan
dat voor het onderhoud van de waterloop minimum 6 m noodzakelijk is (+ 1 m om
beschadiging van gevels te voorkomen).
De minimale breedte om de oeverstrook te kunnen beheren kom daarmee op 7 meter.
Daarbij dient opgemerkt dat als er ook bomen langs de Demer worden aangeplant er
moet rekening gehouden worden met een extra breedte van 1,5 meter.
Er zal uitgegaan worden van een 7 meter zone om een kwalitatief onderhoud van de
Demer mogelijk te maken. Dit houdt in dat in de ontwikkeling 2 wooneenheden minder
zal omvatten dan als uitgegaan zou worden van een 5 m zone omdat moet gewerkt
worden met bredere tuinen en gevelbreedtes om kwalitatief wonen mogelijk te maken.
Om dit te compenseren en om een ruimtelijk accent te leggen op de kop van de
ontwikkeling wordt het maximaal aantal bouwlagen voor nieuwbouw aan het
Zwartebeekplein opgetrokken met 1 bouwlaag tot 5 bouwlagen (kroonlijsthoogte
maximaal 18 m).

1

de technische werkgroep stationsomgeving Diest is een orgaan opgericht om de uitvoering van het masterplan voor
de stationsomgeving Diest te begeleiden in het kader van een raamovereenkomst afgesloten tussen Provincie, Stad,
VMM, Toerisme Vlaanderen, AWV, NMBS Holding, De Lijn en Interleuven.
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Deelgebieden 4, 5, 6 en 7 (= projectzone 2 in het PRUP, art 12):
Deze deelgebieden omvatten de sites van twee bedrijven (Desco en Vanerum) die
voor de inwerkingtreding van het PRUP gelegen waren in bedrijvenzone volgens het
gewestplan. Binnen het PRUP is de mogelijkheid voorzien voor herlocalisatie van deze
bedrijven naar het gemengd regionaal bedrijventerrein Koudijs.
De ontwikkeling van deze gebieden vraagt een grote investeringskost. Het gaat hier
immers om 'brownfields'. De reconversie ervan naar wonen omvat de kosten voor de
herlocalisatie van de bedrijven, eventuele bodemsanering van delen van de sites, de
aanleg van een geluidsbuffer naar de elektriciteitspost en de aanleg van relatief veel
wegenis. Uitgaande van een gebiedsontwikkeling werden deze kosten gespreid over
het geheel van de stationswijk. Dit is echter niet mogelijk bij een ontwikkeling per
deelgebied.
Om de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden haalbaar te maken is ervoor
gekozen de dichtheid op te trekken en in de zone langs de Demer het aantal
toegelaten bouwlagen te verhogen. Dit is ruimtelijk verantwoord door het sterke
reliëfverschil tussen de Turnhoutsebaan en de Demeroevers (circa 3 meter). De extra
bouwlaag wordt in het laagst gelegen gedeelten van het gebied toegelaten (zone langs
Demerloop).
Het inrichtingsplan omvat tevens een variant voor deelgebied 5 en 6 waarbij de
mogelijkheid is voorzien waarop de percelen die vandaag worden ingenomen door
bedrijfsactiviteiten van Vanerum opnieuw kunnen worden ingevuld door de
bedrijfsactiviteiten. Dit omdat de gedrongen ligging van deze percelen tussen de
electriciteitspost en nabij de bedrijvenzone dit gebied minder interessant maakt voor
woonontwikkelingen. De herontwikkeling van deze bedrijfssite is echter noodzakelijk
om ruimte vrij te maken voor de aanleg van een fietsroute en een kwalitatief openbaar
domein langs de Demerloop. Om de ontwikkeling alle kansen te bieden zonder een
kwalitatieve scheiding van wonen en werken in het gedrang te brengen worden
verweefbare bedrijfsactiviteiten toegelaten in deelgebied 5 en 6 in zoverre ze voldoen
aan dezelfde inrichtingprincipes als een woonontwikkeling.
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FIGUUR: INRICHTINGPLAN - SNEDES
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Het inrichtingsplan noopt tot een aanpassing van een aantal randvoorwaarden uit het
PRUP om een haalbare ontwikkeling van projectzone 2 mogelijk te maken:
•

de maximaal bebouwbare oppervlakte wordt binnen projectzone 2 verhoogd tot
80%. Dit percentage dient te worden toegepast op het geheel van het gebied dat
onderdeel uitmaakt van een vergunningaanvraag.

•

de maximale kroonlijsthoogte wordt opgetrokken tot maximaal 18 meter (5
bouwlagen). Dit kan wel slechts voor maximaal 50 % van de grondoppervlakte die
wordt ingenomen door de bebouwing binnen dit deelgebied en deze projectzone.
Dit om variatie in de bouwhoogtes van de bouwvolumes langs de Demer te
garanderen.
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•

de verplichting tot de aanleg van de bufferzone (met geluidwerende constructies
om de geluidoverlast van de electrictietspost naar de woonzone te mitigeren) komt
niet ten laste van heel de projectzone maar slechts van het deel waarop de minste
andere lasten rusten (sanering, afbraak bestaande gebouwen, aanleg wegenis).
Het gaat met name over de percelen in deelgebied 7 (kadastrale percelen 280 M4,
281 R2 en 280 Z3).

18/57

•

Op perceel 282 K2 (deelgebied 5 en 6) kunnen in plaats van en/of in combinatie
met een woonontwikkeling verweefbare bedrijfsactiviteiten worden ingeplant in
zoverre deze voldoen aan de inrichtingvoorschriften van dit PRUP. Het gaat in het
bijzonder om onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en/of dienstverlenende
bedrijven. De verweefbaarheid met de woonzone moet worden aangetoond bij de
vergunningaanvraag.
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Parkeren
Het inrichtingsplan is uitgegaan van de opvang van de parkeerbehoefte van binnen de
deelgebieden die ontwikkelend worden. Dit heeft geleid tot de vaststelling dat de
huidige randvoorwaarden in het PRUP geen garanties biedt dat de parkeerbehoefte op
haalbare wijze kan opgevangen worden binnen de stationwijk. In het inrichtingplan is
de parkeerbehoefte geïntegreerd in de ontwikkelingen door te werken met
halfondergrondse verdiepingen en het inschakelen van de bufferzone naast de
electricteitspost voor parkeren.

FIGUUR: PARKEERPLAN
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2.1.5 Plangebied herziening Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Diest
De contouren van het plangebied voor de herziening van het PRUP vallen samen met
die van het bestaande provinciale RUP Stationsomgeving Diest. Het grafisch plan
wordt niet herzien. De stedenbouwkundige voorschriften worden gedeeltelijk herzien
wat betreft volgende artikels:
•
•
•
•
•
•

Artikel 1: Gemengd regionaal bedrijventerrein
Artikel 5: Bufferzone
Artikel 8: bijzonder voorschrift zone A (= overdruk op Artikel 3: Stedelijk
woongebied stationsbuurt)
Artikel 9: bijzonder voorschrift zone B (= overdruk op Artikel 3: Stedelijk
woongebied stationsbuurt)
Artikel 12: bijzonder voorschrift project zone 2 (= overdruk op Artikel 3: Stedelijk
woongebied stationsbuurt)
Artikel 15: bijzonder voorschrift structurerend stedelijk groenelement
Demervallei

zie kaart bestaande feitelijke toestand - topografische kaart
zie kaart bestaande feitelijke toestand - orthofoto.
zie kaart bestaande feitelijke toestand - kadasterplan
zie bestaande feitelijke toestand - foto's
zie kaart bestaande juridische toestand - provinciaal RUP Stationsomgeving Diest (MB
15/06/2009)
zie kaart bestaande juridische toestand - landschapsatlas en buurt- en voetwegen
zie kaart bestaande juridische toestand - waterlopen en overstromingsgebieden

22/57

2.2 Herziening - gewenste ruimtelijke ontwikkeling
Een aantal jaren na de goedkeuring van het RUP Stationsomgeving Diest blijkt dat de
voorschriften voor de projectzones binnen het stedelijk woongebied zoals opgenomen
in het PRUP een haalbare ontwikkeling van het stedelijk woongebied in de weg staan.
Daarnaast zijn vanuit het vergunningenbeleid ook een aantal onduidelijkheden naar
voor gekomen in de voorschriften van het PRUP die met deze herziening worden
weggewerkt.
Voorliggende herziening van het RUP Stationsomgeving Diest heeft als doel een
beperkt aantal aanpassingen door te voeren in dit verband. Het gaat specifiek over
onderstaande elementen.
 dienstverlenende bedrijvigheid beter definiëren
Binnen de zone voor gemengd regionaal bedrijventerrein worden binnen het
bestaande voorschrift dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen
aan andere bedrijven) toegelaten.
De vergunningverlenende overheden hebben aangegeven dat deze bepaling
onduidelijk blijft over de mogelijkheden voor inplanting van bepaalde
dienstverlenende bedrijven en van complementaire functies.
Onder complementaire functies aan het bedrijventerrein worden o.a. verstaan
kinderopvang, bedrijfsrestaurant, sportfaciliteiten, …
Het is onduidelijk of deze complementaire functies te beschouwen zijn als
dienstverlenende bedrijven omdat deze functies vaak niet alleen diensten verlenen
aan andere bedrijven maar ook aan particulieren.
De inplanting van de complementaire functies was voor de inwerkingtreding van
het PRUP wel vergunbaar binnen de gewestplanbestemming 'industriezone' die
door het PRUP is overschreven.
Het was niet de bedoeling geweest van het PRUP stationsomgeving Diest om de
inplanting van complementaire functies onmogelijk te maken.
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Verder is er ook onduidelijkheid over de term 'dienstverlenende bedrijven'. Deze
wordt term wordt daarom beter gedefinieerd.
Dienstverlenende bedrijven zijn bedrijven met als hoofdactiviteit privé- en
overheidsdienstverlening met een hoofdzakelijk administratief karakter en een
hoge personeelsintensiteit.
Gezien de ligging van de bedrijvenzone in de onmiddellijke omgeving van een
openbaar vervoerknooppunt wordt de inplanting van personeelintensieve
bedrijvigheid immers net beoogd. Onduidelijkheid in de voorschriften mag de
doelstelling van het PRUP immers (ruimte voor personeelsintensieve bedrijvigheid)
niet ondergraven.
Volgende wijzigingen worden in dit verband vooropgesteld:
−

in art 1, bestemming, in de lijst van toegelaten hoofdactiviteiten:
'dienstverlenende bedrijven (bedrijven die diensten verlenen aan andere
bedrijven)' vervangen door 'dienstverlenende bedrijven' met volgende definitie
in de toelichting 'Dienstverlenende bedrijven zijn bedrijven met als
hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening met een hoofdzakelijk
administratief karakter en een hoge personeelsintensiteit.'

−

in art 1, bestemming:
complementaire functies aan het bedrijventerrein toevoegen aan de lijst van
toegelaten activiteiten als nevenbestemming met volgende definitie in de
toelichting 'Onder complementaire functies aan het bedrijventerrein worden o.a.
verstaan kinderopvang, bedrijfsrestaurant, sportfaciliteiten, …'

 integratie parkeerplan in PRUP (cf. inrichtingplan Stationswijk)
Het inrichtingsplan is uitgegaan van de opvang van de parkeerbehoefte van binnen
de deelgebieden die ontwikkelend worden. Dit heeft geleid tot de vaststelling dat
met de huidige randvoorwaarden in het PRUP geen garanties biedt dat de
parkeerbehoefte op haalbare wijze kan opgevangen worden binnen de stationwijk.
In het inrichtingplan is de parkeerbehoefte geïntegreerd in de ontwikkelingen door
te werken halfondergrondse verdiepingen en het inschakelen van de bufferzone
naast de electricteitspost voor parkeren.
Volgende wijzigingen worden in dit verband vooropgesteld:
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−

in art 5, inrichting, in de lijst van toegelaten handelingen:
de aanleg, inrichting en het beheer van parkeergarages waarvan de
geluidswerende werking van de constructie equivalent is aan het effect van een
geluidswerende wand

−

in art 8 en 9, specifieke bestemmingvoorschriften zone A en B:
Bij gestapelde meergezinswoningen mogen bovenop het maximaal aantal
bouwlagen ondergrondse verdiepingen en/of één halfondergrondse verdieping
gerealiseerd worden voor parkeren. Deze parkeerverdieping mag geen
verblijfruimten bevatten.

 noordelijke oeverzone terugbrengen naar een diepte van 7 meter
De bouwvrije zone (10 m) die het PRUP heeft ingevoerd zorgt voor het probleem
dat de beoogde grondgebonden woningen aan de kop van de ontwikkeling naast
het Zwartebeekplein onvoldoende buitenruimte krijgen (cf. deelgebied 1
inrichtingplan).
Daartegenover staat dat na overleg met de waterloopbeheerder VMM het voorstel
om terug te gaan naar generiek geldende 5 meter zone ook problematisch is
omdat er ook ruimte moet zijn voor een kwalitatief ingerichte oeverzone.
Er kan uitgegaan worden van een 7 meter zone om een kwalitatief onderhoud van
de Demer mogelijk te maken.
Volgende wijzigingen worden in dit verband vooropgesteld:
−

in art 15, bijzonder voorschrift structurerend stedelijk groenelement
Demervallei, aanpassing noordelijke grens:
De noordelijke grens van deze zone wordt bepaald op een diepte van 7 m
landinwaarts.



doorkruisingen Demervallei ten behoeve van de realisatie van voet- en
fietswegen mogelijk maken
In het PRUP worden indicatieve langzaamverkeersverbindingen ingetekend.
Doorkruisingen van de zone 'structurerend stedelijk groenelement Demervallei' ten
behoeve van de realisatie ervan zijn in het PRUP toegelaten. In het inrichtingplan
voor de stationswijk werd een alternatieve locatie voor de doorkruising voorgesteld.
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De optimale inplanting van een voet- en fietsbrug over de Demerloop zal later
moeten bekeken worden in relatie tot de ontwikkelingen aan beide zijden van de
Demerloop.
De mogelijk om doorkruisingen te realiseren voor voet- en fietswegen wordt
daarom verbreed om een latere afweging van de optimale inplanting van een voeten fietsbrug mogelijk te maken.
Volgende wijzigingen worden in dit verband vooropgesteld:
−

in art 15, bijzonder voorschrift structurerend stedelijk groenelement
Demervallei,
in
de
lijst
van
toegelaten
handelingen:
de aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen van de zone ten
behoeve van de realisatie van voet- en fietswegen.



maximale toegelaten kroonlijsthoogte verhoogt tot 18m (5 bouwlagen) op
basis van inrichtingsplan.
Om de ontwikkeling van de verschillende deelgebieden haalbaar te maken is
ervoor gekozen op een aantal plekken het aantal toegelaten bouwlagen te
verhogen (cf. inrichtingplan). Dit is ruimtelijk verantwoord door het sterke
reliëfverschil tussen de Turnhoutsebaan en de Demeroevers (circa 3 meter). De
extra bouwlaag wordt in het laagst gelegen gedeelte van het gebied toegelaten
(zone langs Demerloop).
Volgende wijzigingen worden in dit verband vooropgesteld:
−

in art 8, specifieke bestemmingvoorschriften zone A, toevoeging:
Voor nieuwbouw aan de oostelijke zonegrens (Zwartebeekplein) wordt de
maximale toegelaten kroonlijsthoogte verhoogt tot 18m (5 bouwlagen).

−

in art 12, projectzone 2, wijziging:
Bestaand voorschrift PRUP:
Binnen de op het grafisch plan aangegeven projectzone gelden volgende
specifieke bestemmingvoorschriften:
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−

De ontwikkelaar van deze zone dient één stedenbouwkundige aanvraag in
voor het geheel van de zone, waarin de uitvoering van art 3 (deels) en art. 6
is voorzien.
− De aanleg, inrichting en het beheer van een geluidswerende constructies
en groenaanplantingen binnen art. 6 is ten laste van de ontwikkelaar.
− Het stedelijk woongebied ( art 3) dat binnen deze zone valt kan slechts
ontwikkeld worden nadat de geluidswerende constructies en
groenaanplantingen in de bufferzone zijn gerealiseerd.
− Van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlakte dient minstens
een derde aangeplant te zijn met streekeigen struiken, heesters en bomen.
Vervangen door een gewijzigd voorschrift:
Binnen de op het grafisch plan aangegeven projectzone gelden volgende
specifieke bestemmingvoorschriften:
− De ontwikkelaar van deze zone dient één inrichtingsplan in voor het geheel
van de zone.
− De aanleg, inrichting en het beheer van geluidswerende constructies en
groenaanplantingen binnen art. 6 is ten laste van de ontwikkelaar van de
kadastrale percelen 280 M4, 281 R2 en 280 Z3 binnen het stedelijk
woongebied.
− Het stedelijk woongebied ( art 3) dat binnen deze zone valt op de
kadastrale percelen 280 M4, 281 R2 en 280 Z3 kan slechts ontwikkeld
worden als de geluidswerende constructies en groenaanplantingen in de
bufferzone zijn gerealiseerd. De realisatie dient te gebeuren ten laatste
samen met de eerste realisatie van woningen in het stedelijk woongebied
op de betreffende percelen.
− Van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlakte dient minstens
een derde aangeplant te zijn met streekeigen struiken, heesters en bomen.
− Binnen het deelgebied B 'Demerkade' omvat door deze projectzone
• kan de maximaal bebouwbare oppervlakte worden verhoogd tot 80 %.
Dit percentage dient te worden toegepast op het geheel van de het
gebied dat onderdeel uitmaakt van een vergunningaanvraag.
• kan de maximale kroonlijsthoogte worden opgetrokken tot maximaal 18
meter (5 bouwlagen). Dit kan slechts voor maximaal 50 % van de
grondoppervlakte die wordt ingenomen door de bebouwing binnen dit
deelgebied en deze projectzone.
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 Op de meest westelijk percelen verweefbare bedrijvigheid toelaten
Het inrichtingsplan voor de stationswijk omvat een variant voor deelgebied 5 en 6
(perceel 282 K2) waarbij de mogelijkheid is voorzien waarop de percelen die
vandaag worden ingenomen door bedrijfsactiviteiten van Vanerum opnieuw
kunnen worden ingevuld door de bedrijfsactiviteiten. Dit omdat de gedrongen
ligging van deze percelen tussen de electriciteitspost en nabij de bedrijvenzone dit
gebied minder interessant maakt voor woonontwikkelingen. De herontwikkeling van
deze bedrijfssite is echter noodzakelijk om ruimte vrij te maken voor de aanleg van
een fietsroute en een kwalitatief openbaar domein langs de Demerloop. Om de
ontwikkeling alle kansen te bieden zonder een kwalitatieve scheiding van wonen
en werken in het gedrang te brengen worden verweefbare bedrijfsactiviteiten
toegelaten in deelgebied 5 en 6 in zoverre ze voldoen aan dezelfde
inrichtingprincipes als een woonontwikkeling.
Volgende wijzigingen worden in dit verband vooropgesteld:
− in art 12, projectzone 2, toevoeging:
Binnen de op het grafisch plan aangegeven projectzone gelden volgende
specifieke bestemmingvoorschriften:
− Op perceel 282 K2 kunnen in plaats van en/of in combinatie met een
woonontwikkeling verweefbare bedrijfsactiviteiten worden ingeplant in
zoverre deze voldoen aan de inrichtingvoorschriften van dit RPUP. Het
gaat in het bijzonder onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten en/of
dienstverlenende bedrijven. De verweefbaarheid met de woonzone
dient aangetoond te worden bij de vergunningaanvraag.
Grafisch plan
zie provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Diest
grafisch plan (MB 15/06/2009)

- verordenend
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3. Disciplines
In dit hoofdstuk worden de mogelijke effecten van de nieuwe ontwikkelingen die de
herziening van het RUP Stationsomgeving Diest mogelijk maakt ten opzichte van de
huidige mogelijkheden volgens het huidige RUP beschreven en beoordeeld.
Volgende (MER)disciplines komen hierbij aan bod:
 Bodem
 Water
 Fauna en Flora
 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
 Lucht
 Geluid en trillingen
 Mobiliteit (verkeersveiligheid, congestie en hinder)
 Mens: ruimtelijke functionele aspecten
 Mens: hinder en risico's

3.1 Discipline bodem
3.1.1 Beschrijving en analyse
TOPOGRAFIE
Uit de topografische kaart blijkt dat het reliëf binnen en in de omgeving van het
plangebied vrij vlak is. Het reliëfverschil tussen de Turnhoutsebaan en de percelen die
grenzen aan de Demerloop bedraagt ongeveer 3-4 meter. De percelen langs de
Demerloop die ingenomen zijn door bedrijfsactiviteiten zijn opgehoogd tot op niveau
van de dijk. Hierdoor zijn reliëfverschillen tot 3 meter tussen verschillende percelen
langs de Demerloop.
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Figuur 1: Topografische kaart (1/10.000 - NGI AGIV)
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Figuur 2: Hoogtelijnen - interval 5 m + potentiële bodemerosie (2011 - LNE) - Topografische
kaart (1/10.000 - NGI AGIV)

Door de bestaande verharding van de terreinen en de aanleg van de restpercelen als
tuinzones is de bodemerosie zeer laag tot verwaarloosbaar.
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BODEMTYPOLOGIE

Figuur 3: Bodemkaart (AGIV)

Het grootste deel van het plangebied bestaat uit antropogene kunstmatige gronden.
Het gaat hier immers om een stedelijk gebied waarvan de bodem in de loop der jaren
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sterk is geroerd door terreinophogingen ten behoeve van bedrijfsvoering en
woningbouw. Het westen van het plangebied wordt gekenmerkt door een ondergrond
van klei en natte en vochtige leem, kenmerkend voor valleigronden.
BODEMGEBRUIK
Het RUP Stationsomgeving Diest bestemt de voornaamste delen van het plangebied
als stedelijk woongebied en gemengd regionaal bedrijventerrein. Het RUP overschrijft
het gewestplan waarin woongebied en industriezone de voornaamste bestemming
was. Zowel de realisatie van de bestemmingen volgens het gewestplan als volgens het
PRUP zijn ingrijpend op de bodem. De herziening van het RUP wijzigt de bestemming
en het bijhorend gebruik in hoofdzaak niet.
3.1.2 Effecten
Het bodemgebruik wordt slechts in beperkte mate gewijzigd door de herziening. De
delen van het plan waarvoor de maximaal bebouwbare oppervlakte wordt vergroot zijn
momenteel volledig verhard en ingenomen door bedrijfsgebouwen.
De bijkomende mogelijkheden die met de herziening van het plan worden geboden zijn
zeer beperkt en zorgen er niet voor dat bodemerosie -een probleem dat zich vandaag
de dag niet stelt- in de toekomst een gevoeligheid zou kunnen worden.
De voorschriften van de herziening van het PRUP laten slechts een kleine toename
van de verharde oppervlakte toe ten opzichte van het bestaande PRUP (nulalternatief).
De effecten ten opzichte van de bestaande toestand blijven positief omdat het gaat om
gebieden die vandaag volledig verhard zijn. Het bodemvochtregime zal verbeteren
omdat minimaal 20% van de verharding van deze zone zal verdwijnen en de
provinciale verordening voor de opvang van hemelwater zal toegepast worden
waardoor he opvangen en infiltreren van regenwater zal toenemen.
Het bodemgebruik wijzigt door voorliggend plan amper ten opzichte van wat het
bestaande RUP Stationsomgeving Diest toelaat.
3.1.3 Beoordeling
Geen van de planopties van de herziening gaat gepaard met een relevante toename in
de verstoring van de bodem. De toename aan verharde oppervlakte, eventuele
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reliëfwijzigingen en de verstoring van de bodem zijn niet van dergelijke aard dat ze
aanzienlijke bijkomende milieueffecten zullen veroorzaken. Nagenoeg de volledige
zone van het stedelijk woongebied waar met deze herziening verhoogde
bebouwingpercentages (van 60% naar 80%) worden toegelaten omvat sterk
verstoorde bodemprofielen door ingrepen uit het verleden (bedrijfspercelen Desco en
Vanerum).

3.2 Discipline water
3.2.1 Beschrijving en analyse
OPPERVLAKTEWATER

Het plangebied maakt deel uit van het Demerbekken. Het terrein wordt doorkruist door
de onbevaarbare waterloop Demer (categorie 1).
Het uiterst westelijk deel van het plangebied omvat een effectief overstromingsgevoelig
gebied.
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Figuur 4: Waterlopen en Overstromingsgevoelige gebieden (VMM en AGIV)
GRONDWATER

Het plangebied is matig tot zeer gevoelig voor grondwaterstroming. Deze stroming kan
worden beïnvloed en verstoord door ondergrondse constructies.
Het plangebied is gedeeltelijk gelegen in een infiltratiegevoelige zone.
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Figuur 5: Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (AGIV)
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Figuur 6: Infiltratiegevoelige bodems (AGIV)

WATERKWALITEIT (afvalwater)
Het plangebied is volgens het zoneringsplan van VMM gelegen in 'centraal gebied'
(oranje zone op figuur), gebied dus waar afvalwaterriolering aanwezig die verbonden is
met een operationele waterzuiveringsinstallatie. In dit gebied geld de verplichting om
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het afvalwater aan te sluiten op de afvalwaterriool. Hiervan kan enkel worden
afgeweken als deze aansluiting dient te gebeuren via gronden van derden. In dat geval
moet een individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA) geïnstalleerd
worden. Een aansluiting van het afvalwater op de afvalwaterriool via een pomp is
technisch haalbaar en is dus geen reden om af te wijken van de aansluitingsplicht.

Figuur: VMM zoneringplan(VMM)
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3.2.2 Effecten
De bijkomende ontwikkelingen die voorliggende herziening op dit vlak mogelijk maakt
ten opzichte van het bestaande RUP Stationsomgeving Diest zijn zeer beperkt en
hebben geen significante invloed.
De toename aan verharde oppervlakte door de toepassing van een verhoogd
bebouwingpercentage voor delen van het stedelijk woongebied heeft nog steeds een
positief effect ten opzichte van de bestaande toestand. Nagenoeg de volledige zone
van het stedelijk woongebied waar met deze herziening verhoogde
bebouwingpercentages (van 60% naar 80%) worden toegelaten omvat
bedrijfspercelen die momenteel 100% verhard zijn en nagenoeg volledig bebouwd..
Bij de realisatie van de bestemmingen uit het PRUP dient de heersende (provinciale)
waterverordeningen worden toegepast.
De herziening van het RUP Stationsomgeving Diest voor de delen die in
overstrominggevoelige zones gelegen zijn omvat slechts een verduidelijking van
functies die binnen de zone voor gemengd regionaal bedrijventerrein mogelijk zijn.
Deze herziening heeft dus geen effect.
3.2.3 Beoordeling - Watertoets
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid stelt een verplichte
watertoets voorop.
Artikel 8, §1 van hoger genoemd decreet stelt dat:
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, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwater of de
vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.
Wanneer een vergunningsplichtige activiteit, een plan of programma, afzonderlijk of in
combinatie met een of meerdere bestaande vergunde activiteiten, plannen of
programma's, een schadelijk effect veroorzaakt op de kwantitatieve toestand van het
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grondwater dat niet door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan
het plan kan worden voorkomen, kan die vergunning slechts worden gegeven of kan
dat plan of programma slechts worden goedgekeurd omwille van dwingende redenen
van groot maatschappelijk belang. In dat geval legt de overheid gepaste voorwaarden
op om het schadelijk effect zoveel mogelijk te beperken, of indien dit niet mogelijk is, te
herstellen of te compenseren.

FIGUUR: OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN

In het westelijk deel van het plangebied ligt een overstrominggevoelig gebied rond de
Zwarte beek. Het gaat om een deel van de bedrijvenzone Koudijs tussen de
Citadellaan en de terreinen van Vanerum.
De Vlaamse overheid plant een aantal maatregelen inzake het voorkomen van
wateroverlast in de Demervallei. Het plangebied is volgens het ontwerp
bekkenbeheersplan niet gelegen in een aandachtzone voor waterberging.
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Voor de Demervallei (segment tussen Diest en Werchter) wordt de lange termijnvisie
inzake natuur en waterbeheersing ingevuld via het “Ontwikkelingsplan Demer”.
Waterbeheer en het natuurbeleid worden in dit ontwikkelingsplan op elkaar afgestemd
en het einddoel is tot een integraal plan voor het beheer van de vallei te komen (zie
verder bij de integrale projecten). In het kader van het Ontwikkelingsplan Demer wordt
het herstel van het contact tussen de Demer en haar vallei nagestreefd voor het
segment tussen Diest en Werchter. Er zullen dijken verwijderd worden, uitgezonderd in
en rond woonkernen. Rond te beschermen woonzones zullen veiligheidsdijken
aangelegd worden.
Voor het deel van de Demervallei dat aansluit bij het plangebied stelt het
ontwikkelingplan Demer volgende ingrepen voor:
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FIGUUR: INGREPEN FIN-SCENARIO ONTWIKEKLINGPLAN DEMER

Het plangebied komt dus binnen de beschermingdijken van de Demer te liggen. Het
FIN-scenario, het geheel van ingrepen dat voor de hele vallei wordt voorgesteld,
vermindert de wateroverlast bij grote stormen. Ten opzichte van de huidige situatie
stellen we zowel dalingen van het waterpeil als van het debiet in de Demer vast. Voor
Diest wordt een daling van het waterpeil van 9 cm voorspeld in dit scenario.
De overstrominggevoeligheid van het gebied is ook toe te schrijven aan afstromend
water vanuit de bestaande bedrijvenzone. Om mogelijk wateroverlast te vermijden
worden in de overstrominggevoelige zone geen ondergrondse bouwlagen toegestaan
binnen het bestaande PRUP. Bij de inrichting zal gezocht worden naar
gemeenschappelijke wateropvang.
In het ontwerp bekkenbeheersplan wordt gewezen op het belang van de handhaving
van de 5 meter-zone1 die ten behoeve van het onderhoud van de onbevaarbare
waterlopen langs beide oevers dient te worden vrijgehouden van elke
bebouwing/constructie, is onontbeerlijk voor het kunnen uitvoeren van werken aan de
waterloop. Deze strook langs de waterloop heeft bovendien een belangrijke functie als
buffer tegen instromende nutriënten of sediment, en biedt de waterloop tevens de
nodige ruimte voor het ontwikkelen van een natuurlijke structuur (o.m. meanders). In
het bestaande RUP wordt een ruimere zone in overdruk afgebakend in dit verband. De
herziening brengt de voorziene 10 meter zone langs de noordelijk over terug tot 7
meter wat nog steeds meer is dat de algemeen geldende 5 meter-zone. Voor de
zuidelijke over blijft de 20 m zoals voorzien in het bestaande PRUP behouden.
Om de bergingcapaciteit van het valleigebied te vrijwaren moeten verhardingen en
wegenis worden aangelegd met behulp van waterdoorlatende materialen. Mogelijke
schadelijke effecten en reductie aan infiltratiemogelijkheden zijn aldus minimaal.
Hergebruik en buffering van hemelwater staat voorop. (cf. provinciaal en gewestelijke
stedenbouwkundige verordeningen inzake afkoppeling van hemelwater). De buffering
dient volledig binnen de zone bestemd voor het gemengd regionaal bedrijventerrein te
worden voorzien.
De maatregelen die in de stedenbouwkundige voorschriften en in de heersende
(provinciale) waterverordeningen zijn dienen nagevolgd te worden. Dit is niet expliciet
1

wet onbevaarbare waterlopen (1967)
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aangegeven in het bestaande PRUP. De herziening van het PRUP leidt niet tot
bijkomende schadelijke effecten op de waterhuishouding in dit verband. Om de
toepassing van de algemeen geldende hemelwaterverordeningen te verduidelijken
wordt wel een algemene bepaling toegevoegd in de stedenbouwkundige voorschriften
in dit verband:
Algemene bepaling inzake opvang hemelwater
Om de kans op wateroverlast te beperken, mag het hemelwater dat op daken en
verhardingen valt niet onmiddellijk afgevoerd worden, maar moet het opgevangen
worden in hemelwatervoorzieningen. Dit geld niet alleen binnen de contouren van dit
PRUP maar geld algemeen voor elk bouwproject.. Er dienen afkoppelings-, infiltratieof buffervoorzieningen voorzien in de bouwplannen. In dit verband gelden volgende
stedenbouwkundige verordeningen:
•

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater van (bvr 1/10/2004 en latere wijzigingen) is van
toepassing.

•

De provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van
hemelwater afkomstig van verharde oppervlakten (besluit deputatie 7 juni 2005
en latere wijzigingen) is van toepassing.

•

De provinciale stedenbouwkundige verordening inzake afkoppeling van
hemelwater afkomstig van dakvlakken en latere wijzigingen (besluit deputatie 7
juni 2005 en latere wijzigingen) is van toepassing

•

De provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot het overwelven
van grachten, baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare waterlopen
en latere wijzigingen (besluit deputatie 17 oktober 2006 en latere wijzigingen) is
van toepassing.

Verder moet waar mogelijk voorzien worden in maximaal hergebruik van hemelwater
en maximale infiltratie. Indien buffervoorzieningen met vertraagde afvoer zouden
worden aangelegd dienen deze voorzieningen collectief te worden aangelegd, waar
mogelijk.
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3.3 Discipline fauna en flora
3.3.1 Beschrijving en analyse

Figuur 7: Biologische waarderingskaart (INBO - AGIV)
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Een groot deel van de westelijk zone van het RUP Stationsomgeving Diest is volgens
de biologische waarderingskaart biologisch waardevol. Het betreft een deel van de
bestaande bedrijvenzone (volgens gewestplan en PRUP) dat nog niet is ingevuld.

Figuur 8: Vlaams Ecologisch Netwerk en Natura2000-netwerk (ANB en AGIV)
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Het plangebied behoort niet tot het Vlaams Ecologisch Netwerk. Het PRUP
stationsomgeving Diest grens in het oosten aan het vogelrichtlijngebied 'De
Demervallei'. Het gaat om de oude stadwallen omheen Diest.
3.3.2 Effecten
De herziening van het RUP Stationsomgeving Diest voor de delen gelegen in
biologisch waardevolle gebieden volgens de biologisch waarderingkaart omvat slechts
een verduidelijking van functies die binnen de zone voor gemengd regionaal
bedrijventerrein mogelijk zijn. Deze herziening heeft dus geen effect wat betreft fauna
en flora.
De belangrijkste wijziging kan wel leiden tot een toegenomen bebouwbare oppervlakte
in het stedelijk woongebied.
Dit heeft een beperkte invloed op de fauna en flora ten opzichte van nulalternatief
(bestaande RUP) doordat er minder ruimte zal overblijven voor tuinen en/of semipublieke open ruimte. In de bestaande toestand worden de percelen waarop deze
verhoogde bebouwingpercentages (max 80%) van toepassing zijn echter ingenomen
door bestaande bedrijfsgebouwen.
Indien een herontwikkeling naar stedelijk woongebied uitblijft, is de invloed op fauna en
flora nog sterker (vandaag 100 % bebouwd tot tegen de Demeroevers).
Door te kiezen voor de ontwikkeling van stedelijk woongebied in de stationsomgeving
worden randstedelijke open ruimte gebieden gevrijwaard (cf. woonprogrammatie
kleinstedelijk gebied Diest).
3.3.3 Beoordeling
De bijkomende ontwikkelingen die door de opmaak van de herziening van het RUP
Stationsomgeving Diest mogelijk worden gemaakt hebben geen significante invloed op
de fauna en flora in het plangebied.
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3.4 Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
3.4.1 Beschrijving en analyse

Figuur 9:Beschermde Monumenten en Landschapen + Ankerplaatsen
(AROHM, Afdeling Monumenten en Landschappen)

Landschapsatlas
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Het plangebied ligt niet binnen een ankerplaats volgens de landschapsatlas. De Demer
is opgenomen als lijnrelict in de landschapsatlas.
Het plangebied grenst in het oosten aan het beschermd monument van de 19deeeuwse verdedigingsgordel rond Diest.
Volgens de Inventaris van het bouwkundig erfgoed van het VIOE bevinden er zich
geen relicten of bouwkundige gehelen binnen het plangebied.
Gezien de vrij grote impact van de geplande werken is de kans op beschadiging van
het archeologisch patrimonium reëel.
Om te vermijden dat bij de realisatie werken moeten worden stilgelegd ten gevolge van
de bepalingen van het Decreet houdende bescherming van het archeologisch
patrimonium is voor grotere werken die invloed kunnen hebben op de ondergrond ene
archeologische prospectie aangewezen.
Het decreet van 30 juni 1993 houdende bescherming van het archeologisch
patrimonium en latere wijzigingen bepaald dat de ontdekking, de bescherming en het
behoud van het archeologisch patrimonium en het uitvoeren van archeologische
opgravingen van algemeen nut zijn. Eigenaar en gebruikers zijn ertoe gehouden de
archeologische monumenten die zich op hun gronden bevinden te bewaren en te
beschermen en ze voor beschadiging en vernieling
te behoeden. De verstoorder van de bodem is dus verantwoordelijk voor het behoud
van de archeologische resten.
Deze 'zorgplicht' is het fundament van de archeologische erfgoedzorg en een
uitvloeisel van het in de Conventie van Malta gehuldigde principe van de voorrang van
het behoud in situ op het behoud ex situ. Wanneer in situ-behoud niet mogelijk blijkt,
bestaat het alternatief om een behoud ex situ te realiseren, via een archeologische
opgraving. Voor onroerend archeologisch erfgoed primeert dus het behoud in situ op
het behoud ex situ.
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3.4.2 Effecten
De herziening van,het PRUP Stationsomgeving Diest houdt vast aan een brede
oeverzone langs de Demer (lijnrelict). Het PRUP verbreedt de wettelijk voorziene
bouwvrije strook langs de zuidelijk over van 5 naar 20 meter. De herziening brengt de
wettelijk voorziene bouwvrije strook langs de noordelijke oever van 5 naar 7 meter. Dit
is minder dan de 10 meter die voorzien is in het bestaande PRUP maar nog steeds
een verbetering van de bestaande situatie waarbij bedrijfsgebouwen zijn ingeplant tot
tegen het dijklichaam.
3.4.3 Beoordeling
Inzake landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie worden geen significante
effecten verwacht.

3.5 Discipline lucht
3.5.1 Beschrijving en analyse
De herziening van het PRUP stationsomgeving Diest leidt niet tot grote bijkomende
ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en werken. Het verhogen van het aantal
bouwlagen in delen van het stedelijk woongebied kan wel leiden tot de ontwikkeling
15-20 bijkomende woongelegenheden op de totaliteit van de ontwikkeling bij realisatie.
3.5.2 Effecten
Het bijkomende effect ten opzichte van wat mogelijk is volgens de voorschriften van
het RUP Stationsomgeving Diest is beperkt.15-20 bijkomende woongelegenheden
genereert slecht een beperkt aantal bijkomende voertuigbewegingen in vergelijking
met de totaliteit van de ontwikkeling bij realisatie van het PRUP.
Het uitgangspunt om verdichting voor wonen mogelijk te maken in de stationwijk (in
plaats van meer perifere Randstedelijke locaties) is de situering ten opzichte van een
regionaal openbaar vervoersknooppunt en binnen een stedelijk gebied.
Woonontwikkelingen worden vanuit het provinciaal ruimtelijk structuurplan preferentieel
ontwikkeld in de omgeving van openbaarvervoersknooppunten en stedelijke gebieden.
Dit past binnen een beleid om te komen tot een optimalere modal shift op regionaal
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niveau. Het gemiddeld aantal voertuigbewegingen1 gegenereerd door centrumstedelijk
locaties met hoge dichtheid bedraagt circa de helft ten opzichte van buiten-centrum
locaties. Ten opzichte van landelijk wonen bedraagt dit circa 1/4. Er wordt met andere
woorden van uitgegaan dat de situering van de woonontwikkelingen bijdraagt tot een
betere modal split ten voordele van het openbaar vervoer en dus op een regionale en
stedelijke schaal leidt tot een verminderde automobiliteit. Deze effecten zijn op het
niveau van de stationsomgeving zelf nauwelijks significant gelet op de ligging tussen
een gemengd regionaal bedrijventerrein, de spoorweg en de ring.
Mogelijk bijkomende effecten door uitstoot van verwarmingtoestellen van bijkomende
wooneenheden zijn beperkt door de verwachte toepassing van betere technologie en
isolatiewaarden bij nieuwbouw.
3.5.3 Beoordeling
De herziening van het RUP Stationsomgeving Diest veroorzaakt geen significante
effecten voor de discipline lucht.

3.6 Discipline geluid en trillingen
3.6.1 Beschrijving en analyse
De herziening van het PRUP leidt niet tot verhoogde geluidsproductie. Het beperkte
aantal bijkomende voertuigbewegingen gegenereerd door de herziening (circa 15-20
bijkomend woongelegenheden) is niet significant in vergelijking met de totaliteit van de
ontwikkeling bij realisatie van het PRUP.
3.6.2 Effecten
De te verwachten effecten van de herziening van het PRUP voor de discipline geluid
zijn verwaarloosbaar.

1

Cf. CROW , Verkeergeneratie woon- en werkgebieden, tabel 4, p 19
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3.6.3 Beoordeling
De herziening van het RUP Stationsomgeving Diest veroorzaakt geen significante
effecten voor de discipline geluid en trillingen.

3.7 Discipline mobiliteit (verkeersveiligheid, congestie en hinder)
3.7.1 Beschrijving en analyse
Het plangebied is gelegen tussen de ring (Citadellaan en F.Leopoldlaan) en de
Demerloop. Centraal doorheen het plangebied loopt de Turnhoutsebaan.
De herziening van het PRUP stationsomgeving Diest leidt niet tot grote bijkomende
ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en werken. Het verhogen van het aantal
bouwlagen in delen van het stedelijk woongebied kan wel leiden tot de ontwikkeling
15-20 bijkomende woongelegenheden op de totaliteit van de ontwikkeling bij realisatie.
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Figuur 10: Stratenplan NAVSTREETS (AGIV)

3.7.2 Effecten
Het bijkomende effect ten opzichte van wat mogelijk is volgens de voorschriften van
het RUP Stationsomgeving Diest is beperkt.15-20 bijkomende woongelegenheden
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genereert slecht een beperkt aantal bijkomende voertuigbewegingen in vergelijking
met de totaliteit van de ontwikkeling bij realisatie van het PRUP.
Het uitgangspunt om verdichting voor wonen mogelijk te maken in de stationwijk (in
plaats van meer perifere Randstedelijke locaties) is de situering ten opzichte van een
regionaal openbaar vervoersknooppunt en binnen een stedelijk gebied.
Woonontwikkelingen worden vanuit het provinciaal ruimtelijk structuurplan preferentieel
ontwikkeld in de omgeving van openbaarvervoersknooppunten en stedelijke gebieden.
Dit past binnen een beleid om te komen tot een optimalere modal shift op regionaal
niveau. Het gemiddeld aantal voertuigbewegingen1 gegeneerd door centrumstedelijk
locaties met hoge dichtheid bedraagt circa de helft ten opzichte van buiten-centrum
locaties. Ten opzichte van landelijk wonen bedraagt dit circa 1/4. Er wordt met andere
woorden van uitgegaan dat de situering van de woonontwikkelingen bijdraagt tot een
betere modal split ten voordele van het openbaar vervoer en dus op een regionale en
stedelijke schaal leidt tot een verminderde automobiliteit. Deze effecten zijn op het
niveau van de stationsomgeving zelf nauwelijks significant gelet op de ligging tussen
een gemengd regionaal bedrijventerrein, de spoorweg en de ring.
3.7.3 Beoordeling
De herziening van het PRUP Stationsomgeving Diest leidt niet tot significante effecten
op mobiliteitsvlak.

3.8 Discipline mens: ruimtelijke functionele aspecten
3.8.1 Beschrijving en analyse
De herziening van het PRUP stationsomgeving Diest leidt niet tot grote bijkomende
ontwikkelingsmogelijkheden voor wonen en werken. Het verhogen van het aantal
bouwlagen in delen van het stedelijk woongebied kan wel leiden tot de ontwikkeling
15-20 bijkomende woongelegenheden op de totaliteit van de ontwikkeling bij realisatie.
Het uitgangspunt om verdichting voor wonen mogelijk te maken in de stationwijk (in
plaats van meer perifere Randstedelijke locaties) is de situering ten opzichte van een
regionaal openbaar vervoersknooppunt en binnen een stedelijk gebied.
1

Cf. CROW , Verkeergeneratie woon- en werkgebieden, tabel 4, p 19

53/57

Woonontwikkelingen worden vanuit het provinciaal ruimtelijk structuurplan preferentieel
ontwikkeld in de omgeving van openbaarvervoersknooppunten en stedelijke gebieden.
Dit past binnen een beleid om te komen tot een optimalere modal shift op regionaal
niveau.
De herziening beoogt het wegwerken van een aantal probleempunten die de realisatie
van de opties van het PRUP minder haalbaar maken. Dit om het PRUP ook
daadwerkelijk uitvoering te kunnen geven.
3.8.2 Effecten
De herziening van het PRUP beoogt een haalbare invulling van de opties die in het
PRUP zijn genomen. De huidige voorschriften verhinderen momenteel een haalbare
ontwikkeling van de stationswijk (cf. inrichtingsplan). Bedoeling van het PRUP
Stationsomgeving Diest was om een ontwikkeling (reconversie brownfield) op gang te
brengen en niet om deze te verhinderen. De effectieve realisatie laat toe open
ruimtegebieden aan in het buitengebied en aan de rand van de stad (greenfields) te
vrijwaren voor ontwikkelingen naar wonen en werken.
3.8.3 Beoordeling
De herziening maakt een optimalisatie van de ruimtelijke functionele inrichting van de
zoneringen uit het PRUP mogelijk. Er zijn geen negatieve effecten te verwachten voor
wat betreft de discipline mens: ruimtelijke functionele aspecten.

3.9 Discipline mens: hinder en risico's
3.9.1 Beschrijving en analyse
Doel van de herziening blijft net als in het oorspronkelijke RUP een betere verweving
tussen wonen en werken in de stationsomgeving door een duidelijker scheiding aan te
brengen tussen de bedrijvenzone/elektriciteitspost en de woonontwikkelingen.
De herziening laat toe om in de zone aansluitend bij de zone voor regionaal
bedrijventerrein en ten zuiden van de elektriciteitspost verweefbare bedrijfsactiviteiten
in te planten. Dit om de herontwikkeling van deze zone (vandaag wordt 100%
ingenomen door een bestaande bedrijfshal) maximaal te stimuleren. Bij het uitblijven
van een ontwikkeling van deze zone komt het beheer van de oeverstroken en de
aanleg van een langzaam verkeerverbinding langs de Demer in het gedrang.
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3.9.2 Effecten
Er worden met de herziening geen bijkomende functies aan het plangebied
toegevoegd. Wel worden bedrijfsactiviteiten toegelaten in het meest westelijk deel van
de stationswijk (perceel Vanerum). De verweefbaarheid van deze activiteiten met de
woonomgeving dient te worden aangetoond.
De geluidhinder vanuit de elektriciteitspost naar de woonzones toe blijft ook met de
herziening ingeperkt door de aanleg van geluidwerende constructies bij realisatie van
het naastliggend woongebied. Vanuit het principe van zuinig ruimtegebruik wordt
toegestaan dat er in de bufferzone ook parkeerplaatsen worden geïntegreerd.
3.9.3 Beoordeling
Er worden geen betekenisvolle negatieve effecten gegenereerd ten aanzien van de
discipline mens: hinder en risico's.

3.10 Toetsing of Ruimtelijk Veiligheidrapport opgesteld moet worden
Er worden met de herziening geen bijkomende functies aan het plangebied
toegevoegd. Voor het PRUP Stationsomgeving Diest concludeerde de Vlaamse dienst
voor Veiligheidsrapportering (LNE) in haar advies uitgebracht op de plenaire
vergadering van 19 mei 2008 dat er geen ruimtelijk veiligheidrapport diende
opgemaakt te worden.
Aangezien er geen Seveso-inrichtingen binnen het plangebied gelegen zijn, de
inplanting ervan niet mogelijk is volgens de voorschriften van het PRUP en erop een
afstand <2 km van het plangebied geen Seveso-inrichtingen aanwezig zal er ook voor
de voorliggende herziening geen RV rapport noodzakelijk zijn.
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4.

Besluit waarom de opmaak
noodzakelijk wordt geacht

van

een

plan-MER

niet

Door te kiezen voor de ontwikkeling van stedelijk woongebied in de stationsomgeving
worden randstedelijke open ruimte gebieden gevrijwaard (cf. woonprogrammatie
kleinstedelijk gebied Diest).
De effectieve realisatie van de 'brownfields' in de stationsomgeving is noodzakelijk om
aan de behoeften inzake wonen en werken binnen het kleinstedelijk gebied Diest te
voldoen zonder 'greenfields' in het buitengebied te moeten aanspreken.
De realisatie past ook in het stimuleren van een meer duurzame mobiliteit door
inplanting van nieuwe ontwikkelingen nabij openbaar vervoersknooppunten.
Om de planopties effectief te kunnen realiseren werd in het inrichtingplan voor de
stationwijk de haalbaarheid in rekening gebracht. De herziening van het PRUP beoogd
in hoofdzaak de opties uit het inrichtingsplan te integreren zodat er meer garanties zijn
dat tot effectieve realisatie wordt overgegaan.
Er dient geconcludeerd te worden dat voor de activiteiten die binnen het kader van de
herziening van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Stationsomgeving Diest
kunnen worden gerealiseerd er van rechtswege geen plan-MER-plicht is.
Het resultaat van bovenstaande m.e.r.-screening toont ook aan dat de uitvoering van
de voorliggende herziening van het RUP geen aanzienlijke milieueffecten zal
veroorzaken die de opmaak van een plan-MER noodzakelijk maken. In relatie tot het
bestaande RUP Stationsomgeving Diest zijn er geen aanzienlijke milieueffecten.
De planopties houden slechts een beperkte wijziging in van wat met het RUP
Stationsomgeving Diest reeds wordt mogelijk gemaakt.
De belangrijkste wijzigingen kunnen leiden tot een toegenomen bebouwbare
oppervlakte in delen van het stedelijk woongebied.
Er is een beperkte invloed op de fauna en flora ten opzichte van nulalternatief
(bestaande RUP) doordat er minder ruimte zal overblijven voor tuinen en/of semi56/57

publieke open ruimte. In de bestaande toestand worden de percelen waarop deze
verhoogde bebouwingpercentages (max 80%) van toepassing zijn echter ingenomen
door bestaande bedrijfsgebouwen.
Indien een herontwikkeling naar stedelijk woongebied uitblijft, is de invloed op fauna en
flora echter nog sterker (vandaag 100 % bebouwd tot tegen de Demeroevers).
Vanuit de beoordeling vanuit de discipline water wordt van deze herziening gebruik
gemaakt om een algemene bepaling toe te voegen in de stedenbouwkundige
voorschriften om de toepassing van de verordeningen inzake de opvang van
hemelwater de verduidelijken.
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