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1. Inleiding
Dit document is de procesnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Lembeek-Noord.’ De procesnota is onderdeel van het ruimtelijk planningsproces
waarbij de effectbeoordelingen procedureel en inhoudelijk geïntegreerd worden.
De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het daadwerkelijk
verlopen is. Het is dus een evolutief document dat aangroeit naarmate het proces vordert.
De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Dit document kan niet worden aangevochten, aangezien het
enkel een feitelijk relaas is van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is als het ware een 'leeswijzer’ van de doorlopen
planningsprocedure en de vervolgstappen.
De procesnota wordt in de loop van het planningsproces aangevuld met gewijzigde of nieuwe processtappen, stakeholders, tussentijdse beslissingen,
participatiemomenten,… In het begin zal de nota beperkt zijn qua omvang en later verder aangroeien. De procesnota en de aanpassingen eraan worden op de
website van de bevoegde overheid ter beschikking gesteld.
De procesnota omvat:
•
de samenstelling van het planteam;
•
de lijst van de betrokken en te betrekken actoren;
•
de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in voorkomend geval de erkende MER- of VR-deskundigen)
•
de verschillende doorlopen en geplande processtappen;
•
de wijze van communicatie en van participatie;
•
het verwachte besluitvormingsproces voor het voorgenomen plan.
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2. Samenstelling planteam
De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan ligt in de handen van de dienst ruimtelijke planning van de provincie Vlaams-Brabant. Aan het plan wordt gewerkt
door:
•
Kris Van Eylen, GIS-medewerker
•
Matthijs van Ginneken, planoloog (erkend ruimtelijk planner)
•
Robrecht Van Rompuy, ruimtelijk ontwerper
•
Geert Vansant, administratief medewerker.
Het planteam voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en
zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking.
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3. Betrokken actoren, (advies)instanties, stakeholders en deskundigen
Voor de uitvoering van het plan is het provinciebestuur van Vlaams-Brabant afhankelijk van verschillende partners, zowel overheidsinstanties als privébedrijven. Het
ruimtelijk uitvoeringsplan is slechts een van de vele stappen die gezet moeten worden om het gewenste resultaat te bereiken. De coördinatie van al deze stappen
gebeurt door het team van het strategisch project ‘Slimme transformatie in de verstedelijkte Zennevallei’:
•
Daan Demey, coördinator strategisch project
•
Kim Ceusters, medewerker strategisch project
•
Ben Nechelput, medewerker strategisch project.
Het strategisch project Zennevallei is een samenwerking tussen de provincie Vlaams-Brabant, het regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei en de gemeenten
Beersel, Drogenbos, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
De betrokken actoren zijn:
•
Regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei
•
Stad Halle
•
De Vlaamse Waterweg NV
•
Agentschap voor Natuur en Bos
•
Resolve NV
•
Vlaamse Milieumaatschappij
•
Departement Omgeving
Deze organisaties zijn als speler betrokken bij het plan, omdat ze een financiële en/of personele inzet moeten doen om het ruimtelijk uitvoeringsplan tot uitvoering
te kunnen brengen.
De volgende instanties staan op grotere afstand en hebben veelal een adviserende rol:
•
De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
•
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
•
De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Vlaams-Brabant
•
Agentschap Onroerend Erfgoed
•
Agentschap Innoveren en Ondernemen
•
Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen
•
Infrabel
•
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
•
Sport Vlaanderen
•
Toerisme Vlaanderen
•
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
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•

Vlaams Energieagentschap

De belangrijkste stakeholders naast de genoemde actoren zijn:
•
De eigenaars van de gronden in het plangebied
•
De gebruikers van de gronden in het plangebied, waaronder Papyrus, Papacime NV en de landbouwers
•
De bewoners aan de oostelijke zijde van de Welstandsstraat.
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4. Adviesrondes
Onderstaande tabel geeft aan welke adviesinstanties de vraag hebben gekregen om te reageren op de startnota. In de tweede kolom staat de datum waarop het
advies ontvangen is. Als er geen datum ingevuld is, dan heeft de betrokken instantie geen advies uitgebracht. De adviesvraag over de startnota is verzonden op 22
februari 2018.
Adviesinstantie
Stad Halle
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Agentschap Zorg en Gezondheid
Agentschap voor Natuur en Bos
Agentschap Wegen en Verkeer
De Lijn
De Vlaamse Waterweg
Departement Omgeving
Departement Landbouw en Visserij
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
NMBS
Agentschap Onroerend Erfgoed
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
Sport Vlaanderen
Toerisme Vlaanderen
Vlaams Energie Agentschap
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij
Elia

Advies ontvangen op
2 mei 2018

13 maart 2018
22 maart 2018

13 maart 2018

4 mei 2018
26 februari 2019
17 april 2018
3 mei 2018

13 maart 2018
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Onderstaande tabel geeft aan welke adviesinstanties de vraag hebben gekregen om te reageren op het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze
instanties werden uitgenodigd op de plenaire vergadering. In de tweede kolom staat de datum waarop het advies ontvangen is. Als er geen datum ingevuld is, dan
heeft de betrokken instantie geen advies uitgebracht. De adviesvraag over het voorontwerp is verzonden op 6 maart 2019.
Adviesinstantie
Stad Halle
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Agentschap Zorg en Gezondheid
Agentschap voor Natuur en Bos
Agentschap Wegen en Verkeer
De Lijn
De Vlaamse Waterweg
Departement Omgeving
Departement Landbouw en Visserij
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
NMBS
Agentschap Onroerend Erfgoed
Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Provinciale commissie voor ruimtelijke ordening
Sport Vlaanderen
Toerisme Vlaanderen
Vlaams Energie Agentschap
Vlaamse Landmaatschappij
Vlaamse Milieumaatschappij

Advies ontvangen op
22 maart 2019
2 april 2019

4 april 2019
3 april 2019

3 april 2019

25 maart 2019
19 maart 2019

2 april 2019

Op 4 april 2019 werd het team Externe veiligheid van het departement Omgeving om advies gevraagd. Op 12 april 2019 werd het advies ontvangen.
Op 4 april 2019 werd het team Milieueffectrapportage van het departement Omgeving gevraagd een beslissing te nemen over de noodzaak van de opmaak van
een milieueffectrapport. Op 5 juni heeft het team Mer laten weten dat in toelichtingsnota van het ruimtelijk uitvoeringsplan onvoldoende wordt aangetoond dat
het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan geen aanzienlijk negatieve milieueffecten kan veroorzaken. Het team Mer liet ook weten dat gezien zijn aard, omvang en
ligging voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan mogelijk later wel bepaald kan worden dat er geen plan-MER gemaakt moet worden, mits nog de nodige aanvullingen
gebeuren aan de toelichtingsnota.
Hierop werd besloten een tweede versie van de scopingnota te maken.
De tweede versie van de scopingnota werd ter advies voorgelegd aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken en het Agentschap Wegen en Verkeer. Op
28 augustus 2019 heeft het Agentschap Wegen en Verkeer een nieuw advies uitgebracht. Het departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft geen nieuw
advies bezorgd.
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5. Processtappen en besluitvormingsproces
Onderstaande tabel geeft de processtappen van het geïntegreerde planningsproces weer. Iedere fase wordt afgesloten met een set van documenten, zoals
vastgelegd in artikel 2.2.4 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De definitieve versies van deze documenten, die de consolidatie vormen van het
voorafgaande fase, worden beslist door de deputatie of de provincieraad. De duur van de beleidsvoorbereiding van deze beslissingen ligt niet vast, behalve voor de
definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Die moet gebeuren binnen maximaal honderdtachtig dagen na het einde van het openbaar onderzoek,
tenzij er wordt beslist over een verlenging met in het uiterste geval negentig dagen.
Fase
1.1
1.2
2.1
2.2
2.3
3.1

Omschrijving
Voorbereidende fase:
formuleren doelstelling, planningscontext, uitwerken visie,
inschatting milieueffecten
Beslissing deputatie
Raadplegen publiek over startnota, adviesvraag over startnota

3.2
4.1

Opmaken scopingnota op basis van startnota, inspraakreacties en adviezen
Beslissing deputatie
Herwerken scopingnota tot toelichtingsnota
Opstellen van stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan
Beslissing deputatie
Adviesvraag over voorontwerp-RUP

4.2
4.3
2.4
2.5
2.6

Plenaire vergadering
Aanpassingen doorvoeren op basis van adviezen
Herwerken toelichtingsnota tot tweede scopingnota
Beslissing deputatie
Adviesvraag over tweede scopingnota

2.7
4.4
4.5
5.1

Beslissing team Mer
Herwerken tweede scopingnota tot toelichtingsnota
Voorlopige vaststelling provincieraad
Openbaar onderzoek

5.2

Aanpassingen doorvoeren op basis van advies Procoro

5.3

Definitieve vaststelling provincieraad
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Resultaat

Duur

Timing

60
dagen

8 feb 2018
6 mrt t/m 4
mei 2018

Startnota

Scopingnota

25 okt 2018

Voorontwerp-RUP
21
dagen

Scopingnota 2

Ontwerp-RUP
60
dagen
180
dagen
Definitief RUP

28 feb 2019
Mrt - Apr
2019
4 april 2019
Mei 2019
Juni 2019
10 juli 2019
15 juli - 28
aug 2019
25 sep 2019
sep 2019
nov 2019
dec 2019 –
jan 2020

mei 2020

11

6.1

Schorsingsperiode Vlaanderen

6.2
6.3

Bekendmaking in Belgisch Staatsblad
Beroepstermijn Raad van State
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45
dagen
60
dagen

Mei - juni
2020
juli 2020
aug – sep
2020
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6. Communicatie en participatie
Het decreet voorziet in een raadpleging van de bevolking over de startnota, gekoppeld aan één participatiemoment. Een tweede participatiemoment vindt plaats na
de voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan door de provincieraad. De coördinatie en de sturing van de raadpleging ligt in handen van het
planteam.
Het publiek heeft kennis kunnen nemen van de publicatie van de startnota en de organisatie van het participatiemoment via verschillende kanalen. In de eerste
plaats werd een officiële publicatie over de raadpleging van de bevolking over de startnota in de kranten geplaats. Deze bekendmaking is verschenen in:
•
De Morgen op 5 maart 2018
•
Het Nieuwsblad op 6 maart 2018
•
Het Laatste Nieuws op 5 maart 2018
•
Het Belgisch Staatsblad op 6 maart 2018
De bekendmaking stond ook op een affiche, die uitgehangen werd in het provinciehuis en het stadhuis van Halle (zie bijlage 1 voor de affiche). Daarnaast zijn nog
andere kanalen gebruikt om het publiek te attenderen op het participatiemoment (zie verslag participatiemoment) in het kader van de raadpleging van de bevolking
over de startnota.
De startnota werd gedurende zestig dagen ter inzage gelegd, van 6 maart tot en met 4 mei 2018. De startnota en de procesnota werden gedurende de
raadpleging ter beschikking gesteld bij de provinciale overheid, op de provinciale website (www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen) en op de website van Halle.
Het participatiemoment vond plaats op 6 maart 2018 en werd georganiseerd in samenwerking met het regionaal landschap Pajottenland & Zennevallei en de stad
Halle. Met panelen, dia’s en brochures werden de belangstellenden geïnformeerd over de voorgenomen plannen. Er waren medewerkers van de provincie, het
strategisch project en de gemeente beschikbaar om vragen te beantwoorden. Het brede publiek kreeg de mogelijkheid om hun kijk op de plannen mee te geven
aan het planteam. Dit kon in de zaal, maar ook buiten tijdens de fakkeltocht door het plangebied. Voor een beschrijving van de avond wordt verwezen naar het
verslag van het participatiemoment (bijlage 2).
Een overzicht van de adviezen en opmerkingen die tijdens de periode van publieke raadpleging zijn gegeven, is opgenomen in de scopingnota (hoofdstuk 9). Het
resultaat van de publieke raadpleging wordt zowel gebruikt voor het opstellen van de scopingnota, als voor het ontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Beide
documenten worden beschikbaar gesteld op de website van de provincie, maar alleen de publicatie van het ontwerp-RUP wordt ruim bekendgemaakt in de
kranten. De scopingnota wordt alleen ter informatie aangeboden; hierop kan de bevolking geen opmerkingen formuleren. Over het ontwerp van ruimtelijk
uitvoeringsplan wordt een openbaar onderzoek georganiseerd. Na de voorlopige vaststelling wordt het openbaar onderzoek op dezelfde manier aangekondigd als
de raadpleging over de startnota aangekondigd werd.
Nieuws over het ruimtelijk uitvoeringsplan zal via nieuwsbrieven en op de website van het strategisch project bekend worden gemaakt
(www.vlaamsbrabant.be/projectzennevallei).
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Bijlage 1
Bekendmaking raadpleging bevolking
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BEKENDMAKING
Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘LembeekNoord’
De deputatie van de provincieraad van Vlaams-Brabant heeft op 8 februari 2018
ingestemd met de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘LembeekNoord’.
Op grond van artikel 2.2.12 §2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening informeert
en raadpleegt de deputatie de bevolking van de betrokken gemeente over de startnota.
De startnota zal gedurende zestig dagen ter inzage gelegd worden voor de bevolking in
het provinciehuis en in het stadhuis van Halle. De documenten zijn tevens digitaal te
raadplegen via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.
Het openbaar onderzoek loopt van 6 maart 2018 tot en met 4 mei 2018. Tijdens deze
periode kunnen opmerkingen over de startnota schriftelijk worden ingediend bij de
deputatie van Vlaams-Brabant vóór het einde van de termijn van het openbaar
onderzoek (per post naar Provincieplein 1, 3010 Leuven of per e-mail naar
ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be). U kunt uw opmerkingen ook afgeven tegen
ontvangstbewijs bij het gemeentebestuur van uw gemeente.
Op 6 maart 2018 om 19.00 uur in De Kring (Stevens-de Waelplein 14, Lembeek) zal een
participatiemoment plaatsvinden. De stad Halle en de provincie Vlaams-Brabant geven
een woordje uitleg over de plannen voor het nieuwe natuurpark in Lembeek. Vervolgens
verkennen we samen het nieuwe, maar nog niet ingerichte natuurpark met een
fakkeltocht. Na afloop is er de gelegenheid tot het stellen van vragen en het meegeven
van ideeën.
Naast de startnota stelt de deputatie ook een procesnota beschikbaar. De procesnota
geeft aan hoe het planningsproces zal verlopen en zal gedurende dit proces regelmatig
worden bijgewerkt en bekendgemaakt via www.vlaamsbrabant.be/uitvoeringsplannen.

Bijlage 2
Verslag participatiemoment

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Lembeek-Noord – procesnota

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
Lembeek-Noord
jVerslag participatiemomentj
Dinsdag 6 maart 2018 19.00-21.00 uur.
Stevens-de Waelplein 14, 1502 Halle (Lembeek)

Op 6 maart organiseerde de provincie Vlaams-Brabant in samenwerking met het regionaal
landschap Pajottenland & Zennevallei en de stad Halle een informatiemoment over het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Lembeek-Noord. Dit is gebeurd naar aanleiding van de
publicatie van de startnota en de raadpleging van de bevolking over de startnota.
Uitnodiging
Het publiek heeft kennis kunnen nemen van de organisatie van het participatiemoment via
verschillende kanalen. In de eerste plaats werd het participatiemoment aangekondigd in de
officiële publicatie over de raadpleging van de bevolking over de startnota. Deze
bekendmaking is verschenen in:

De Morgen op 5 maart

Het Nieuwsblad op 6 maart

Het Laatste Nieuws op 5 maart

Het Belgisch Staatsblad op 6 maart.
De bekendmaking stond ook op een affiche, die uitgehangen werd in het provinciehuis en
het stadhuis van Halle.
In de tweede plaats is de uitnodiging online geplaatst op de website van de provincie
www.vlaamsbrabant.be. Die verscheen als kalenderitem op de hoofdpagina en op de pagina
van het strategisch project Zennevallei. Ook via de Facebook-pagina van het project
Zennevallei werden mensen geïnformeerd over het informatiemoment op 6 maart.
In de directe omgeving van het plangebied zijn in de week voor het informatiemoment bijna
zevenhonderd flyers huis-aan-huis verspreid. Door middel van de flyer werden mensen op
de hoogte gebracht van het participatiemoment.
Het stedelijk informatieblad ‘Info Halle’ van februari 2018 bevatte een artikel over het
planinitiatief in Lembeek. De uitnodiging voor het informatiemoment stond vermeld bij dit
artikel.
De uitnodiging is verschenen in ‘UiT in Halle’, de evenementenkalender van de stad.
Op 21 februari verscheen ‘Perspectief’, de nieuwsbrief van de dienst ruimtelijke planning van
de provincie Vlaams-Brabant. Het tweede item ging over Lembeek-Noord en bevatte ook
een uitnodiging voor het informatiemoment op 6 maart.

Opzet en inhoud
Het participatiemoment bestond uit een informatiemarkt, een presentatie en een fakkeltocht
naar het plangebied. In de grote zaal van gemeenschapscentrum De Kring in Halle werd op
verschillende manieren informatie gegeven over de plannen voor Lembeek-Noord. Er waren
posters uitgehangen, er stond een scherm waarop beelden werden geprojecteerd, er was
een grote luchtfoto en er hing een groot doek met het werkingsgebied van het strategisch
project Zennevallei. Er werden folders ter beschikking gesteld over het project Zennevallei
en over de dienst ruimtelijke planning van de provincie Vlaams-Brabant.
Er hingen zes posters uit met de volgende informatie (zie foto 1): beelden van het
toekomstige natuurpark en de natuur in de omgeving, een overzichtskaart van het
strategisch project Zennevallei, een overzichtskaart met acties rond de Zenne in Halle, de
grondstrategie en de inrichtingsvisie voor het natuurpark, een tijdspad van belangrijke acties,
de betrokken partners, een luchtfoto van het plangebied en omgeving, een inrichtingsschets
van de toekomstige situatie, en praktische informatie over het ruimtelijk uitvoeringsplan en
de raadpleging over de startnota.
In de zaal stond een tafel, waarop panelen lagen met een luchtfoto van Halle en omgeving
(zie foto 2). Hierop werd de ligging van Lembeek in relatie tot de Zenne en belangrijke
groengebieden duidelijk afgebeeld. In een andere hoek van de zaal hing een groot doek met
het volledige werkingsgebied van het project Zennevallei (zie foto 3). Dit gaf een mooi beeld
van de ruimtelijke situatie in de zuidelijke Zennevallei.
Verloop van de avond
Vanaf kwart voor zeven verzamelden de geïnteresseerden zich in de zaal. Buiten stond de
vuurkorf klaar voor het aansteken van de fakkels later op de avond. Om 19.05 uur waren
vijftig tot zestig personen aanwezig om de presentatie bij te wonen.
Het welkomstwoord werd gedaan door burgemeester Dirk Pieters van de stad Halle.
Vervolgens nam schepen voor ruimtelijke ordening Marc Snoeck het woord om uit te leggen
wat er gaat gebeuren in Lembeek. Daarna vervolgde Katrien Putzeys met een uitleg over de
rol van de provincie in de plannen en over het strategisch project Zennevallei. Daan Demey
vulde aan met informatie over de onderhandelingen die nodig waren om het plan te kunnen
realiseren. Kim Ceusters van het regionaal landschap gaf een toelichting bij de voorlopige
inrichtingsvisie van het natuurpark. Ten slotte legde Matthijs van Ginneken uit wat een
ruimtelijk uitvoeringsplan is en op welke manier de besluitvorming over zo’n plan verloopt.
Na afloop van de mondelinge toelichting, die ongeveer een half uur duurde, begaf iedereen
zich naar buiten. Daar kreeg iedereen een fakkel uitgereikt (zie foto 4). De groep werd in
tweeën gesplitst voor een wandeling door het Kasteelpark en over het braakliggende terrein
dat een parkinrichting zal krijgen. Tijdens de wandeling werd een uitleg gegeven over het
plan Boommarter door Koen De Rijck van het regionaal landschap. De fakkeltocht was een
goede gelegenheid om vragen te stellen aan de projectmedewerkers en om ideeën mee te
geven over het plan.
Om ongeveer half negen was iedereen terug in De Kring. Een groot deel van de aanwezigen
is op dat moment vertrokken. Aan de overblijvers werd een kommetje soep geserveerd om
op te warmen. Enkele personen gingen nog de zaal in om de panelen of de posters te
bekijken, een folder mee te pakken of om in gesprek te gaan met een van de
projectmedewerkers. Ook buiten bij de vuurkorf stonden de projectmedewerkers een aantal
aanwezigen te woord om hun vragen te beantwoorden en suggesties te beluisteren.
Om half tien waren de laatste mensen vertrokken en was het informatiemoment voorbij.
Extra informatie
Dienst ruimtelijke planning, Tel. 016 26 75 07, ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Foto 1

Foto 2

Foto 3

Foto 4

Bijlage 3
Verslag plenaire vergadering

Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Lembeek-Noord – procesnota

Plenaire vergadering provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
'Lembeek-Noord'
VERSLAG

Directie

Ruimte

Dienst

Ruimtelijke planning

Verslaggever

Matthijs van Ginneken

Tel.

016 267507

E-mail

ruimtelijkeplanning@vlaamsbrabant.be

Datum

4 april 2019 9:30 - 11:00 uur

Voorzitter

Matthijs van Ginneken

Aanwezig

Korneel Ponseele, stad Halle
Nathen Vos, De Vlaamse Waterweg
Matthijs van Ginneken, provincie Vlaams-Brabant
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Agenda
1. bespreking voorontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'Lembeek-Noord'
Verslag
Matthijs opent de vergadering en deelt mee dat de provinciale commissie voor ruimtelijke
ordening (PROCORO) afgelopen maandag (25 maart 2019) het dossier besproken heeft. De
PROCORO heeft een gunstig advies gegeven. Tijdens de bespreking waren er eerder
informatieve vragen dan voorwaarden of bedenkingen bij het plan. Zo werd onder andere
een vraag gesteld met betrekking tot de termijn van de ontwikkeling.
Vervolgens overloopt Matthijs de schriftelijke adviezen van de partijen die zich
verontschuldigd hebben voor de plenaire vergadering. Als eerste het departement Mobiliteit
& Openbare Werken. Zij stellen kort dat ze geen opmerkingen hebben. Matthijs geeft aan
dat hij ook een advies van het agentschap Wegen & Verkeer had verwacht, aangezien zij
diverse opmerkingen hadden op de startnota.
Na afloop van de plenaire vergadering bleek nog een schriftelijk advies van AWV bezorgd te
zijn. Hierin staat dat zij de te verwachten negatieve mobiliteitseffecten op de gewestweg N6
onderschrijven. Ze geven ook aan dat voor de milderende maatregelen geen engagement
kan worden verwacht van AWV.
De OVAM verwijst naar de toepasselijke regelgeving in het bodemdecreet. Dit is relevant in
verband met het grondverzet dat gepaard zal gaan met de inrichting van het groengebied.
De bestemming van de grond is van invloed op de saneringsnormen. De Vlaamse
Milieumaatschappij heeft eerder laten weten bezorgd te zijn over de mogelijke gevolgen van
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de bestemmingswijzigingen voor de afgraving van de oevers van de Kleine Zenne en de
toepassingsmogelijkheden elders in het groengebied. Matthijs geeft aan dat hij een advies
had verwacht van de VMM. Verder geeft hij aan dat de saneringsnormen in het
bodemdecreet bedoeld zijn om een goede bodemkwaliteit te hebben. De oostelijke zone is
momenteel al bestemd als natuurgebied. Het zou een beetje gek zijn om deze bestemming
aan te passen met als doel het vermijden van een eventuele bodemsanering. Korneel geeft
aan dat de bepalingen in het bodemdecreet hoe dan ook van kracht zijn. Hier moet gewoon
aan voldaan worden. Het ruimtelijk uitvoeringsplan hoeft daar niet specifiek op in te gaan.
Sport Vlaanderen adviseert het plan positief. Matthijs geeft aan dat een aantal zaken uit hun
advies over de startnota, verwerkt zijn in het voorontwerp.
Het agentschap voor Innoveren & Ondernemen was in hun advies over de startnota eerder
kritisch, maar geven nu te kennen het plan te kunnen ondersteunen. Er wordt verwezen naar
de samenwerkingsovereenkomst die is gesloten tussen De Vlaamse Waterweg, stad Halle,
provincie Vlaams-Brabant en Resolve NV. Ook worden enkele aanvullingen aangehaald, die
gedaan zijn naar aanleiding van hun advies over de startnota.
Een van die punten betreft de vraag om in het bedrijventerrein maximaal in te zetten op
bedrijvigheid, waarbij het aangrenzend waterbergings- en natuurgebied ook kan ingezet
worden voor waterberging en buffering. Naar aanleiding van het advies over de startnota is
in de scopingnota opgenomen dat dit principe gevolgd kan worden en dat het ook zo
opgenomen zal worden in het ruimtelijk uitvoeringsplan. In het advies over het voorontwerp
geeft het agentschap Innoveren & Ondernemen aan dat er nog altijd een verwijzing staat
naar collectieve waterberging in de voorschriften van het bedrijventerrein en niet in artikel 5
(groen).
Korneel geeft aan dat het toch niet de bedoeling kan zijn dat de infiltratievoorzieningen in het
groengebied worden gerealiseerd. Dat moet binnen het bedrijventerrein gebeuren. Het
groengebied is bedoeld als waterbergingsgebied voor de Zenne. Matthijs geeft aan dat het
om twee verschillende elementen gaat. Enerzijds de ruimte voor overstromingswater in
geval van hoge waterstanden. Anderzijds de ruimte die nodig is voor een goede infiltratie
van het afstromend hemelwater van verharde oppervlakten. Dit kan gepaard gaan met
bergingsvoorzieningen om het water vertraagd te kunnen afvoeren na zware regenbuien.
Deze twee hoeven niet strijdig te zijn met elkaar. Nathen geeft aan dat
infiltratievoorzieningen ook wel onder verharde oppervlakten worden aangelegd
(infiltratiekratten). Matthijs geeft aan dat technisch gezien het misschien ook niet mogelijk is
de infiltratievoorzieningen in het groengebied te realiseren. In elk geval moeten infiltratie- en
bergingsvoorzieningen zeker mogelijk blijven in het bedrijventerrein, hierover is
overeenstemming. In de voorschriften van artikel 5 hoeven deze voorzieningen niet specifiek
benoemd te worden, want waterbeheer is een van de functies van dit gebied. Infiltratie en
waterberging is hier in principe mogelijk. Hiervoor hoeven ook niet altijd constructies
aangelegd te worden; dit kan op een natuurlijke manier gebeuren. Korneel stelt dat de
noodzakelijke infiltratie- en buffervoorzieningen prioritair in het bedrijventerrein moeten
komen. Matthijs bekijkt of in de toelichtingsnota een nuancering moet komen. Hierbij wordt
nog in overweging genomen dat maximaal 90% van het perceel verhard mag worden en er
dus groene zones zullen zijn op het bedrijventerrein, waar ook infiltratievoorzieningen
kunnen komen.
Het agentschap Innoveren & Ondernemen stelt de maximale bouwhoogte van 18 meter in
vraag. Korneel zegt dat bij een aanvraag voor een gebouw van 19 meter een afwijking
waarschijnlijk is. Matthijs vindt 18 meter toch al hoog. Korneel geeft aan dat een magazijn
voor logistieke activiteiten eerder op 14 meter zit. Nathen vult aan dat gebouwen voor hun
activiteiten (stapeling van containers) ook 18 meter niet halen. Dit moet dus wel voldoen. Als
het echt hoger moet, dan moet dit goed gemotiveerd worden.
Nathen geeft aan dat De Vlaamse Waterweg een gunstig advies geeft. Het plan past in de
samenwerkingsovereenkomst die op 12 juli 2017 goedgekeurd werd door de Raad van
Bestuur van De Vlaamse Waterweg. Wel wordt gevraagd de bufferstrook langs de Zenne
niet te vergroten en gelijk te houden aan het BPA. Dit is een risico op planschade. Matthijs
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stelt dat de Vlaamse Waterweg toch geen eigenaar meer is van de grond, dus dat het niet
van belang is voor de Vlaamse Waterweg. Het is niet duidelijk of de akte al is verleden. Het
ruimtelijk uitvoeringsplan mag geen moeilijkheden opleveren bij de verkoop. Matthijs zegt dat
deze plannen ook aan Resolve zijn voorgelegd. Dit ruimtelijk uitvoeringsplan wil de Zenne
meer ruimte geven. Het behoud van de groene taluds is daarom belangrijk. De provincie
verwacht hier geen planschadeclaim.
Korneel wijst op de bestemming groengebied in het zuidwesten van het plangebied. De
begrenzing van het ruimtelijk uitvoeringsplan heeft onwenselijke gevolgen voor het bijzonder
plan van aanleg Lembeek-dorp. Een bouwstrook voor woningen wordt hier doorsneden. Als
die woningen niet meer gerealiseerd kunnen worden, dan is ook de aanduiding voor
openbare wegenis veel te ruim bemeten. Korneel overhandigt een uitsnede van de plankaart
van het BPA. Een optie is om de grens van het ruimtelijk uitvoeringsplan te wijzigen, zodat
hieraan verholpen wordt. Matthijs stemt in met deze aanpassing.
De stad Halle wil bepaalde belastende activiteiten (afvalverwerking, bewerken van
grondstoffen) uitgesloten zien. Bijvoorbeeld een breekwerf wil de stad hier niet toelaten.
Matthijs geeft aan dat dit soort activiteiten op veel plekken niet toegelaten of niet inpasbaar
zijn en de regionale bedrijventerreinen hier een antwoord op moeten kunnen bieden. Korneel
stelt dat dit soort activiteiten eerder passen op een watergebonden bedrijventerrein. Nu de
link met het kanaal wordt losgelaten, is het niet onlogisch deze activiteiten uit te sluiten.
Matthijs geeft aan dat de schaal van de activiteiten van belang is en dat het volledig
uitsluiten te veel beperkingen oplegt. Inpandig zijn dit soort activiteiten ook mogelijk. Nathen
doet de suggestie dat dit soort activiteiten wel mogelijk blijven op het gedeelte ten noorden
van de Zenne, grenzend aan het kanaal en uitgesloten kunnen worden op de rest van het
bedrijventerrein.
Korneel stelt vast dat de afzonderlijke gebieden voor ‘gemengd regionaal bedrijventerrein’
van elkaar gescheiden zijn door de bestemming Groen. Er moet hier wel een mogelijkheid
zijn voor ontsluiting. Matthijs beaamt dat een vernieuwing van de bruggen wel vergund moet
kunnen worden. Dit wordt nader bekeken.
Korneel is geen voorstander van het aanleggen van een brede weg richting de
Kazernestraat. Er staat dat een ontsluiting voor hulpdiensten verplicht is. De brandweer
moet een brede, stevige weg hebben. Matthijs geeft aan dit niet zo te hebben opgevat.
Eerder als een fietspad met aan weerszijden een verstevigde berm of een inklapbaar paaltje
in het midden. Een pad voor voetgangers en fietsers is volgens Korneel oké, maar een
verplichte toegankelijkheid voor hulpdiensten niet. Matthijs zal dit uitzoeken en zo nodig
aanpassen in de voorschriften.
Matthijs sluit de vergadering af door te melden dat de timing af zal hangen van het verkrijgen
van een beslissing van het team Mer over de opmaak van een plan-MER. Als alles vlot
verloopt, is een voorlopige vaststelling in juni nog mogelijk, anders wordt het september. Het
openbaar onderzoek zal sowieso niet in volle zomer plaatsvinden.
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