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1. LEESWIJZER
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
„Tuincentrum De Wolf te Gooik‟. Na een globale inleiding wordt ingegaan op de bestaande
toestand, de gewenste ontwikkeling en de eigenlijke verordenende stedenbouwkundige
voorschriften horende bij het grafisch plan.
Hoofdstuk 2 geeft de inleiding weer met de aanleiding voor de opmaak en de situering van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan.
Hoofdstuk 3 en 4 geven inzicht in de bestaande ruimtelijke structuur van de omgeving en het
plangebied en bevatten een overzicht van de relevante juridische elementen.
Hoofdstuk 5 geeft kort de inhoud van het planologisch attest weer alsook de voorwaarden die
bij de goedkeuring gesteld zijn.
Hoofdstuk 6 geeft de relatie met de relevante elementen uit de diverse ruimtelijke
structuurplannen aan.
Hoofdstuk 7 geeft de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het bedrijf, gekaderd binnen de
randvoorwaarden van de ruimtelijke structuurplannen en het afgeleverde gedeeltelijk positieve
planologische attest.
Hoofdstuk 8 onderwerpt het plan aan de watertoets.
Hoofdstuk 9 behandelt de richtlijn met betrekking tot de plan-MER.
Hoofdstuk 10 geeft aan of er gebieden binnen de perimeter van het PRUP vallen onder het
voorkooprecht. Hoofdstuk 11 geeft de percelen aan die in aanmerking kunnen komen voor
planbaten.
Hoofdstuk 12 bevat de stedenbouwkundige voorschriften horende bij het grafisch plan.
Hoofdstuk 13 vermeldt de op te heffen bepalingen.
Hoofdstuk 14 bestaat uit het grafisch plan.
Hoofdstuk 15 bevat de bijlagen.
Het voorliggende document maakt integraal deel uit van de besluitvorming.
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2. INLEIDING
2.1. Aanleiding
Op 18 oktober 2007 besliste de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om een
gedeeltelijk positief planologisch attest af te leveren aan de firma Tuincentrum De Wolf te
Gooik.
Conform artikel 4.4.26 §1 van Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de provincie er toe
gehouden om een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te stellen voor de
toegestane ruimtelijke ontwikkelingen uit het planologisch attest.

2.2. Situering
Het bedrijf Tuincentrum De Wolf situeert zich in de gemeente Gooik, meer bepaald in het
gehucht Kwadebeek, in de omgeving van de kern Leerbeek, een woonkern (selectie
provinciaal structuurplan). Het bedrijf is gelegen langsheen de N28, Ninoofsesteenweg,
een secundaire weg type I. Het bedrijf wordt omringd door agrarisch gebied en enkele
woningen, waaronder de woning van de zaakvoerder.

Situering van het bedrijf op de topografische kaart (bron: NGI)
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De bedrijfsactiviteiten bestaan enerzijds uit de marktverkoop van eigen gekweekte planten
en bloemen en anderzijds uit het aanbieden van een variërend productengamma in het
segment van de tuin- en decoratieartikelen.
De bedrijfssite bevat onder meer een grote serre en aansluitende loods, parallel aan de
N28 gebouwd met achterop het perceel verscheidene boogloodsen en kweek in volle
grond. De zone tussen de grote serre en de N28 wordt gebruikt als openluchtopslagplaats
van verkoopsgoederen. Ten noordwesten van deze openluchtopslagplaats bevindt zich de
semi-verharde parking. Ten noordwesten van de grote serre en loods bevindt zich de
woning van de zaakvoerder.
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3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
3.1. De omgeving van het plangebied.
Het bedrijf Tuincentrum De Wolf is gelegen in Gooik, in de omgeving van de woonkern
Leerbeek, meer bepaald in het gehucht Kwadebeek. Het bedrijf is gelegen langs de
Ninoofsesteenweg, N28, een secundaire weg type I.
De omgeving wordt gekarakteriseerd door het vruchtbare agrarisch gebied van het
Pajottenland en de Ninoofsesteenweg, N28. Deze weg is de voornaamste verbindingsweg
tussen Halle en Ninove, de belangrijkste steden in de omgeving van de site. De activiteiten
in het gebied bestaan voornamelijk uit landbouwactiviteiten.
Aan de overzijde van de Ninoofsesteenweg bevinden zich enkele bomenrijen en kleine
groeperingen van voornamelijk lage struiken en enkele bomen.

3.2. Een beschrijving van het plangebied.
De ontsluiting van het bedrijf gebeurt rechtstreeks via de Ninoofsesteenweg, N28, een
secundaire weg type I.
Het plangebied wordt in het noordwesten begrensd door het perceel van de woning van de
zaakvoerder. De andere grenzen van het plangebied worden gevormd door de grenzen
de
van het perceel 2 afdeling, sectie B, nr. 132K. Ten westen en zuiden van het plangebied
bevinden zich akkers- en weilanden alsook kweekgronden van het bedrijf. Deze
kweekgronden zijn niet opgenomen in het plangebied daar deze activiteiten niet
zonevreemd zijn in het agrarisch gebied. Binnen het plangebied bevindt zich de grote
loods en serre. In deze ruimte worden ook de handelsactiviteiten grotendeels
gelokaliseerd. Tussen de steenweg en de grote serre, in de voortuinstrook gebeurt de
opslag van verkoopsartikelen en bevindt zich de parking voor de klanten. De zone tussen
de grote serre en de woning in het zuidoosten is ingenomen voor de kweek van planten.
Achter de grote serre bevinden zich een mazouttank en chauffageketel, boogloodsen en
kweekgrond.
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Foto 1: voortuinstrook aan Ninoofsesteenweg

Foto 2 : voortuinstrook met zicht op winkel

Foto 3: technisch gebouw voor opslag

Foto 4: zicht op stookolieketels aan achterzijde van de
grote serre
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Foto 5: zicht op de strook tussen de grote serre en het
aanliggende perceel ten oosten van de grote serre

Foto 6: zicht op de boogloodsen achter de grote serre

Foto 7: zicht op boogloods met verkoopsartikelen

Foto 8: zicht op tuincentrum van op Ninoofsesteenweg
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4. BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND EN JURIDISCHE
TOESTAND
4.1. Bestaande feitelijke toestand
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de topografische kaart.
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de luchtfoto.
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op het kadasterplan.

4.2. Bestaande juridische toestand
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de topografische kaart.
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – situering op de luchtfoto.
Type plan
Gewestplan(nen)

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

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

Provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Geen

Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Geen

Algemene plannen van
aanleg

Geen

Geen

Bijzondere plannen van
aanleg

Geen

Geen

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoerinsgplannen
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Type plan
Verkavelingsvergunningen

In het gebied
Geen

In omgeving
Geen

Ankerplaats

Geen

Geen

Beschermde monumenten

Geen

Geen

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Geen

Geen

Beschermde landschappen

Geen

Geen

Buurt-en voetwegen

Geen

Geen

Rooilijnplannen

Rooilijnplan K.1313,
Ninoofsesteenweg
255

Geen

Vogelrichtlijngebieden

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebieden

Geen

Geen

Vlaams Ecologisch Netwerk

Geen

Geen

Natuurreservaten

Geen

Geen

Bosreservaten

Geen

Geen

Beschermingszones grondwaterwinning

Geen

Geen

Bevaarbare waterlopen

Geen

Geen

Onbevaarbare waterlopen

Geen

Niet geklasseerde
waterloop
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum De Wolf te Gooik
Bestaande feitelijke toestand - situering op de topografische kaart (NGI 1:10.000)
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum De Wolf te Gooik
Bestaande feitelijke toestand - situering op de luchtfoto
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum De Wolf te Gooik
Bestaande feitelijke toestand - situering op het kadasterplan
Legende
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum De Wolf te Gooik
Bestaande juridische toestand - situering op het gewestplan en BPA's
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum De Wolf te Gooik
Bestaande juridische toestand - andere plannen
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Tuincentrum De Wolf te Gooik
Bestaande juridische toestand - vergunningentoestand
0098 h

0101 g

0164 c

Legende
perimeter PRUP

0162 f

0099 b

0259 e
0151 b
0145 d

0158 d

0102 a

0155 b

0148 f

0261 e

0154 k
0154 l
0153 b

0158 e

0103 b
0103 a

0125 a

0128 c
0128 d
0128 e
0127 d
0127 c
0127 f
0126 a

0124 c

0142 k

(
(2
(3
(4
(5
1

30/06/1980: De oprichting van serres en stapelplaats voor plantenteelt.

23/06/1981: Bouwen van een ééngezinswoning naast serres en stapelplaats.

03/12/1987: Het uitbreiden van een bestaande serre.
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Type plan
Risicozone overstromingsgebied

4.2.1.

In het gebied
Geen

In omgeving
Zennebekken

Vergunningentoestand

Zie kaart bestaande juridische toestand – vergunningentoestand
Stedenbouwkundige vergunningen
Op 30 juni 1980 is een vergunning afgeleverd voor de oprichting van serres en
stapelplaats voor plantenteelt.
Op 23 juni 1981 is een vergunning afgeleverd voor het bouwen van een
ééngezinswoning naast serres en stapelplaats.
Op 3 december 1987 is een vergunning afgeleverd voor het uitbreiden van een
bestaande serre.
Milieuvergunning
Het bedrijf beschikt over een milieuvergunning klasse II die geldig is tot 8 december
2010 voor de stockage van 48.900l gasolie en een milieuvergunning klasse III die
geldig is tot 1 september 2019 voor grondwaterwinning categorie A.
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4.2.2.

Eigendomsstructuur

De volledige bedrijfssite is eigendom van de zaakvoerder. Bijkomend worden enkele
aanliggende gronden gepacht. Deze laatste maken geen onderdeel uit van de aanvraag.
Het betreft de kadastrale percelen:
de
2 afdeling – sectie B – 132K en 157F: eigendom van De Wolf Paul & Van Rossem
Irma Viviane
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5. JURIDISCH KADER VAN HET PLANOLOGISCH ATTEST
De opmaak van het PRUP resulteert uit het gedeeltelijk en voorwaardelijk postief planologisch
attest dat op 9 november 2006 door de deputatie werd afgeleverd.

5.1. Inhoud van de aanvraag
De aanvraag voorzag op korte termijn (binnen een periode van 2 jaar):
Herinrichting voortuinstrook en aanleg groenbuffering;
en op lange termijn (binnen een periode van 10 jaar):
Herstructurering en uitbreiding verkoopsoppervlakte.

5.2. Voorwaarden gekoppeld aan het attest
Het positief planologisch attest wordt gedeeltelijk afgegeven met volgende voorwaarden voor
de behoeften op korte en lange termijn:
De kleinhandelsactiviteit dient als een duidelijke ruimtelijk afgescheiden deel
gerealiseerd en moet beperkt blijven tot het te behouden gedeelte van de
bestaande serre voor administratie en detailhandel, zoals aangegeven op de
ontworpen toestand;
Het inkomgedeelte dient gerealiseerd in het deel van de serre waar de
kleinhandelsactiviteit gevestigd is;
De herinrichting van de voortuinstrook met aanleg en inrichting van een parkeer- en
circulatiezone dient gerealiseerd te worden als onderdeel van de eerste
vergunningsaanvraag;
De kleinhandelsactiviteit dient een blijvende koppeling te hebben met
tuinbouwactiviteiten.
De activiteiten in andere bestaande en/of nieuwe bedrijfsgebouwen dienen beperkt tot zoneeigen activiteiten. De bestendiging en uitbreiding van de zone-eigen activiteiten maken geen
deel uit van het planologisch attest en zijn mogelijk via de geëigende procedure van
vergunningsaanvraag.
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6. RELATIE MET DE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN
6.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Gooik maakt deel uit van het buitengebied. Dit is het gebied waarin de open (onbebouwde)
ruimte overweegt op het niveau van Vlaanderen. De structuurbepalende activiteiten in het
buitengebied zijn natuur en bos, landbouw en wonen en werken.
Het Pajottenland waarvan Gooik deel uitmaakt is een voorbeeld van een gaaf landschap in
Vlaanderen. Een gaaf landschap is er één waarvan de samenhang slechts in beperkte wijze
gewijzigd is door ingrepen.
De ontwikkelingsperspectieven van bedrijven en economische activiteiten buiten de
bedrijventerreinen worden vooral bepaald door de aard en het karakter van het bedrijf zelf en
nog meer door de ruimtelijke draagkracht van de omgeving. Voor het principe ruimtelijke
draagkracht kunnen geen algemeen geldende objectieve en meetbare maatstaven voor heel
Vlaanderen worden aangereikt. Ruimtelijke draagkracht is afhankelijk van de ruimtelijke
structuur, van het ruimtelijk functioneren van een gebied en is eveneens afhankelijk van de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en van de aard en het karakter van het bedrijf
en haar activiteit.
Bepaalde kleinhandelsbedrijven kunnen land- en tuinbouwproducten en/of grondstoffen
verdelen. Zij onderscheiden zich van de toeleverende en verwerkende bedrijven doordat ze niet
exclusief op de beroepslandbouw gericht zijn. Voor deze bedrijven worden in het RSV
naargelang
de
ligging
verschillende
ontwikkelingsperspectieven
gesteld.
Langs
verbindingswegen (o.a. steenwegen) en op knooppunten van verbindingswegen buiten kernen
van het buitengebied worden conform het ruimtelijke principe van gedeconcentreerde
bundeling, geen nieuwe ruimtelijk geïsoleerde kleinhandelsbedrijven ingeplant. Echter
bestaande historisch gegroeide, verspreide inplantingen worden geval per geval behandeld.
Het plangebied bevat een historisch gegroeid bedrijf dat naast de kweek van planten, voorziet
in de kleinhandel van de eigen kweek en verscheiden aanverwante producten. Het plan
behandelt de kleinhandel als een handel op lokaal niveau en beperkt de verkoopsoppervlakte
hierom tot 1.000m². Deze handel moet een blijvende koppeling bevatten met de activiteiten van
het bedrijf.
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6.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)
Binnen Vlaams-Brabant maakt Gooik deel uit van de deelruimte “Landelijke Kamer West”. Het
vrij homogeen, gaaf en onaangetast landschap, gedomineerd door de natuurlijke en agrarische
structuur, wordt gevrijwaard. De karakteristieken van de historische kernen die vrij homogeen
en evenwichtig verspreid zijn, worden behouden en versterkt. Hoog dynamische ontwikkelingen
worden zoveel mogelijk gestuurd naar de randen van het gebied. Leerbeek is in het provinciale
structuurplan geselecteerd als woonkern.
De N28 wordt in de gewenste mobiliteitsstructuur op provinciaal niveau geselecteerd als
secundaire weg type I.
Lokale handelaars, kleine ambachtelijke bedrijven, vrije beroepen, kleine en middelgrote
studiebureaus vormen een belangrijk aandeel in de regionale economie. Dergelijke activiteiten
dienen volgens het RSVB niet op afzonderlijke bedrijventerreinen gesitueerd, maar moeten
zoveel mogelijk worden verweven met de woonfunctie. Mogelijke hinder, die dit soort
activiteiten op de omgeving zou betekenen dient echter door gerichte acties te worden beperkt
(parkeerregeling, …). Voornamelijk het locatiebeleid zal sturend zijn in het onderscheiden van
het lokale of bovenlokale karakter van de bedrijvigheid. Het RSVB bepaalt dat in een
geselecteerde woonkern bedrijvigheid enkel kan wanneer het kleinschalige bedrijvigheid betreft
die niet thuishoort op een lokaal bedrijventerrein bij het hoofddorp.
Kleinhandel wordt in het RSVB gedefinieerd als “het wederverkopen op een gewone wijze in
eigen naam en voor eigen rekening, van goederen aan verbruikers en kleine gebruikers, zonder
deze goederen een behandeling te doen ondergaan, dan die welke in de handel gebruikelijk
zijn”.
Het tuincentrum wordt aanzien als een handel functionerende op het lokale niveau. De
verkoopsoppervlakte wordt beperkt tot 1.000m² met een functionele scheiding tussen de zones
bestemd voor de kweek en de zones bestemd voor kleinhandel. Dit laatste wordt gewaarborgd
door het voorzien van de in- en uitgang rechtstreeks aan de gebouwen bestemd voor
kleinhandel. Het productaanbod dat ten koop wordt gesteld moet wel gebonden zijn aan de
activiteiten van het bedrijf.
Landschappelijk wordt het tuincentrum geïntegreerd door middel van een groenbuffer en het
ordenen van de voortuinstrook aan het bedrijf. Het ordenen van de voortuinstrook is gekoppeld
aan het voorzien van een verkeersveiliger ontsluiting voor de klanten van het bedrijf.
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6.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Gooik (GRS)
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Gooik zit in de ontwerpfase. In het ontwerp van
september 2008 wordt volgende visie naar voren gebracht.
“Behouden, concentreren en ondersteunen van de lokale bedrijvigheid met respect voor de
omgeving
Veel economische activiteiten in Gooik zijn gelegen in een woonomgeving (het hoofddorp, de
woonkern, de kernen-in-het-buitengebied, de woonclusters, woonlinten en woonkorrels).
Uitgangspunt voor deze bedrijven of handelszaken is om de kleinschalige ambachtelijke
bedrijvigheid of commerciële activiteiten met de woonfunctie te verweven. Het aspect
verweefbaarheid heeft hier zowel betrekking op de aard van de activiteit als op de schaal van
de verkoop- en/of productieruimten.
Andere bedrijven of handelszaken zijn gelegen in de openruimte. Deze activiteiten kunnen
ruimtelijk zelden worden verantwoord tenzij ze aansluiten bij een woonomgeving of bestaande
woonlinten en indien ze verweefbaar zijn met de omgeving. Bij de bestendiging en ontwikkeling
wordt tevens rekening gehouden met de landschappelijke waarde en de graad van
versnippering. De ontwikkeling van de activiteit (bedrijf of handel) in een kleine reeds
versnipperde deelruimte tast de draagkracht van de omgeving minder zwaar aan dan in een
uitgestrekte en ongeschonden openruimte.
De ontwikkelingsperspectieven (bestendiging en eventuele uitbreiding) voor bedrijven en
handelsactiviteiten in de woonomgeving of in de openruimte zijn afhankelijk van de
verweefbaarheid van de activiteit. Om te beoordelen of een activiteit verweefbaar is, kan
gebruik gemaakt worden van het afwegingskader van de zonevreemde bedrijven. Er moet een
gepaste afweging gemaakt worden tussen de dynamiek en de ruimtelijke impact van de
activiteit enerzijds en het vermogen van de omgeving om die activiteit op te nemen anderzijds.”
(ontwerp GRS Gooik, september 2008)
Het lokale karakter van de handelfunctie dat gekoppeld is aan de kweekactiviteiten van het
bedrijf, is verweefbaar met zijn omgeving. Een gedegen landschappelijke inbuffering en
ordening van de voortuinstrook versterkt de integratie van het bedrijf met zijn omgeving.
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6.4. Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos – regio Zenne - Dijle
- Pajottenland
Het plangebied is gelegen binnen de deelruimte „Zuidelijk Pajottenland‟ en wordt gesitueerd
binnen het “landbouwgebied van Elingen”.
Binnen het plangebied is het ruimtelijk concept “Ruimtelijk functioneel samenhangende
gebieden vrijwaren voor de land- en tuinbouw met grondgebonden landbouw als drager van de
open ruimte” van toepassing. Dit concept houdt het volgende in:
- De akkerbouwgebieden van het Pajottenland vormen grote aaneengesloten
samenhangende landbouwgebieden, waarin grondgebonden landbouw de ruimtelijke
drager is van het open cultuurlandschap. Deze o.m. door ruilverkavelingen goed
gestructureerde agrarische gebieden worden maximaal gevrijwaard voor de
beroepslandbouw. Om het bestaande open en onbebouwd karakter van deze gebieden
te vrijwaren voor de grondgebonden landbouw kunnen delen van deze gebieden
gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch gebied.
- Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken zijn
erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen nodig.
- Binnen deze aaneengesloten landbouwgebieden wordt een ruimtelijk-ecologische
basiskwaliteit voor de ecologische infrastructuur tot stand gebracht. Vanuit het ruimtelijk
beleid wordt ruimte gelaten voor het behoud, het herstel en de ontwikkeling van een
raamwerk van kleine landschapselementen, typische akkerflora en -fauna, kleine
bosjes, microreliëfelementen, spoorwegtaluds en soortenrijke graslanden…
- Een aantal open akkerbouwgebieden zijn belangrijk voor de instandhouding van
typische akkersoorten (o.a. hamster, vroedmeesterpad, grauwe gors, veldleeuwerik). In
het kader van het duurzaam behoud van deze soorten kunnen, bovenop de
landschapsecologische
basiskwaliteit,
bijkomende
specifieke
instandhoudingsmaatregelen genomen worden. Behoud van het bouwvrij karakter is
ook om die reden noodzakelijk.
- In de overstromingsgevoelige gebieden worden de landbouwfunctie en de
waterbeheerfunctie zoveel mogelijk op elkaar afgestemd. Vanuit het ruimtelijk beleid
worden deze gebieden gevrijwaard van verdere bebouwing, zodanig dat de
waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar nodig hersteld kan worden.
- De karakteristieke, historische nederzettingen, de architecturale eigenheid van het
aanwezige bouwkundig erfgoed in het omgevende landbouwlandschap moeten hun
identiteit kunnen bewaren. Het karakter van de dorpen als kleinschalige toeristische
elementen kan versterkt worden.
Het plangebied is bovendien volledig gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied.
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Ruimtelijke afweging met betrekking tot lokale kleinhandel in het buitengebied
Wat de aan de landbouw gerelateerde bedrijven betreft, kan in functie van hun ruimtelijkfunctionele relatie met de landbouw een onderscheid worden gemaakt in:
– agrarische bedrijven
– lokale toeleverende en verwerkende bedrijven
– regionale toeleverende en verwerkende bedrijven
– kleinhandels- en dienstverlenende bedrijven
– toeristisch-recreatieve infrastructuur in het buitengebied.
Bepaalde kleinhandelsbedrijven kunnen land- en tuinbouwproducten en/of –grondstoffen
verdelen. Zij onderscheiden zich van de toeleverende en verwerkende bedrijven doordat ze niet
exclusief op de beroepslandbouw gericht zijn. Voorbeelden zijn tuincentra.
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelt dat langs verbindingswegen en op knooppunten
van verbindingswegen buiten kernen van het buitengebied en buiten de stedelijke gebieden,
conform het ruimtelijk principe van de gedeconcentreerde bundeling, geen nieuwe ruimtelijk
geïsoleerde, kleinhandelsbedrijven ingeplant worden. De bestaande, verspreide inplantingen
worden geval per geval behandeld.
Het tuincentrum De Wolf te Gooik is geen nieuwe kleinhandelszaak. Hoewel niet vergund, is de
handelsactiviteit een historisch gegroeid onderdeel van de hoofdactiviteit, het kweken van
planten en bloemen.
Uitgaande van de algemene doelstellingen en ontwikkelingsperspectieven uit het RSV is onder
andere als ruimtelijke beleidsdoelstelling geformuleerd voor de open ruimte in de
buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland:
- Vrijwaren van samenhangende landbouwgebieden voor de beroepslandbouw.
Dit is tevens het ruimtelijk concept van toepassing in het plangebied volgens de ruimtelijke visie
landbouw, natuur en bos.
Het ruimtelijk beleid is erop gericht nieuwe niet-agrarische functies die het functioneren van de
landbouw op termijn zouden kunnen belemmeren, te weren in het agrarische gebied. Hierbij
dient opgemerkt te worden dat het in dit geval geen nieuwe functie betreft. De
kleinhandelsfunctie werkt hierbij niet belemmerend voor de landbouw, daar deze de
levensvatbaarheid voor een dergelijk klein kweekbedrijf versterkt en zuurstof geeft voor de
toekomst. De activiteiten van het bedrijf situeren zich voornamelijk in de kweek van planten,
welke zone-eigen is binnen het agrarische gebied. Daarnaast heeft het bedrijf een kleine, lokale
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handelsfunctie waarbij voornamelijk de eigen kweek wordt verkocht. Door de beperkte en lokale
aard, de koppeling met de eigen kweekactiviteiten, is een kleine handelsfunctie verenigbaar
met de omgeving. De handelszone is gelegen tussen de bestaande serres en de N28,
Ninoofsesteenweg en twee woningen. Hierdoor is geen sprake van aantasting van het open
agrarische gebied gevormd door grondgebonden landbouw.
Als strikte voorwaarden dient voor de handelsfunctie worden aangenomen:
- Een handelsoppervlakte van max. 1.000m²;
- Enkel verkoop van eigen kweek en daaraan verwante producten;
- Een stopzetting van de handelsfunctie bij het stopzetten van de kweekactiviteiten.
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7. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
Het bestendigen van de kleinhandelsfunctie.
Het voorwaardelijk en gedeeltelijk planologisch attest voorziet in de bestendiging van de
kleinhandelsactiviteiten tot een maximale verkoopsoppervlakte van 1.000 m². Dit is de grens
van de verkoopsoppervlakte voor kleinhandelsbedrijven op gemeentelijk niveau volgens de wet
op de handelsvestigingen. De geïsoleerde ligging in een visueel open en glooiend landschap
en gelegen langs een verbindingsweg buiten de kern is niet verzoenbaar met de uitbouw van
een kleinhandel met grotere verkoopsoppervlakte. De verkoop binnen het bedrijf is gekoppeld
aan de eigen kweekactiviteiten.
Voor de handelsactiviteiten wordt slechts één in- en uitgang voorzien in het deel waar de
kleinhandelsactiviteit is gevestigd. Op deze wijze wordt vermeden dat andere delen van het
bedrijf voor de kleinhandel wordt aangewend. Ter ondersteuning van de kleinhandel wordt de
voortuinstrook geordend voor een verkeersveilige toegang.
Het ordenen van de voortuinstrook.
De voortuinstrook wordt geordend teneinde een duidelijke structuur in deze aan te brengen. De
voortuinstrook wordt hiervoor ingericht tot een parkeer- en circulatieruimte voor de klanten van
het tuincentrum. Door de aanleg van een afzonderlijke op- en afrit wordt de circulatie
vereenvoudigd en wordt het aantal conflicten in de verkeersstroom beperkt.
De ordening van de voortuinstrook zorgt tevens voor een betere landschappelijke inpassing van
het tuincentrum in zijn omgeving. Zo wordt een groene strook voorzien dat het bedrijf inpast in
het straatbeeld van de N28, Ninoofsesteenweg. Tevens verliest het bedrijf zijn wanordelijk en
slordig voorkomen door het verwijderen van de verschillende koopwaren uit de voortuinstrook.
Het respecteren van de landschappelijke inpassing.
Het bedrijf is gelegen in het glooiend landschap van het Pajottenland aan de
Ninoofsesteenweg. Door de aanleg van een geordende voortuinstrook wordt het tuincentrum
gekoppeld aan de steenweg. Een duidelijke afscheiding van de woning ten zuidoosten van de
bedrijfssite wordt verzekerd door de aanleg van een groenbuffer. Deze groenbuffer uit
streekeigen aanplanten zorgt voor een demping van visuele en auditieve hinder van de
kweekactiviteiten.
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8. WATERTOETS
8.1. Algemeen kader
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (BS, 14 november 2003) legt
in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.
Artikel 8 van dat decreet luidt:
“Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma moet beslissen,
draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan
het plan of programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen
aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt
en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de
vermindering van de infiltratie van het hemelwater of de vermindering van ruimte voor het
watersysteem, gecompenseerd.
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: “ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die
wordt teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op
de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en
bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water
door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap
en het onroerend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen”.
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoeringsbesluit over de
watertoets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, provinciale en gewestelijke overheden,
die een vergunning moeten afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het
besluit, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006 (Nr. 350 – pag 58326),
trad in werking op 1 november 2006.
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8.2. Toepassing op het PRUP
Het plangebied is niet gelegen binnen een overstromingsgevoelig gebied. De voortuinstrook
wordt aangelegd in waterdoorlatende materialen. De ingrepen van het plan zijn kleinschalig van
aard en hebben weinig tot geen invloed op de waterhuishouding.
Om bovenstaande redenen kan geconcludeerd worden dat er geen bijkomende schadelijke
effecten worden gecreëerd met voorliggende planoptie en dat het natuurlijk waterbergend
vermogen behouden blijf.

24/41

9. PLAN-MER
Voor het RUP werd een onderzoek tot milieueffectenrapportage gemaakt, overeenkomstig de
bepalingen van het D.A.B.M. en het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007
betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en programma‟s.
Op 25 maart 2009 heeft de bevoegde administratie op basis van het ingediende
screeningsdossier beslist dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is.
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10. VOORKOOPRECHT IN TOEPASSING VAN ART.
2.4.1
Er wordt geen recht van voorkooprecht, in toepassing van art. 2.4.1 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, vastgesteld in dit ruimtelijk uitvoeringsplan.
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11. PLANBATEN
Volgens artikel 2.2.2. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (in voege vanaf 1
september 2009), dat wijzigingen aanbrengt aan artikel 38 van het DRO en artikel 7.4.4. dat
wijzigingen aanbrengt aan artikel 170 van het DRO kunnen de met dit RUP voorgestelde
bestemmingswijzigingen mogelijk aanleiding geven tot planbatenheffing ingevolge
beschermingsvoorschriften voor volgend perceel:
e

2 afdeling – sectie B – 132K: noordelijk gedeelte
e

2 afdeling – sectie B – 157F: noordelijk gedeelte
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15. BIJLAGEN
15.1. Bijlage 1: Besluit van de deputatie aangaande het positief
planologisch attest
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Directie infrastructuur
Dienst ruimtelijke ordening
Vragen naar
Tel/Fax
E-mail
Dossiernummer
Ons kenmerk
Datum

Hilda Stoop
016-26 75 45/016-26 75 85
hilda stoop@vlaamsbrabant.be
PLA-2007003
IST-RO-PLA-071008-2007003-DE WOLF GOOIK
08-10-2007

Bedrag
Begrotingsartikel
Juridische basis

BESLUIT VAN DE DEPUTATIE VAN VLAAMS-BRABANT

GEDEELTELIJK POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST
De deputatie heeft de aanvraag, ingediend door Tuincentrum De Wolf bvba, met als adres
Ninoofsesteenweg 225 te 1755 GOOIK, van de gedelegeerd planologisch ambtenaar ontvangen op 2
april 2007.
De aanvraag werd bij de gedelegeerd planologisch ambtenaar ingediend op 27 februari 2007.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als adres Ninoofsesteenweg 225, 1755 Gooik en
met als kadastrale omschrijving afdeling 2, sectie B nummer(s) 132k en 157f.
De deputatie heeft deze aanvraag onderzocht, rekening houdend met de geldende wettelijke
bepalingen, in het bijzonder met het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening en
de uitvoeringsbesluiten.
Voor het terrein gelden momenteel de volgende planologische voorschriften: agrarisch gebied volgens
het gewestplan Halle-Vilvoorde.
De deputatie heeft het advies ingewonnen van de onderstaande instellingen en administraties.
De adviezen worden als bijlage bij het attest gevoegd.
instelling of administratie

datum adviesaanvraag

datum advies

Afdeling duurzame
landbouwontwikkeling
Agentschap economie, Entiteit
ruimtelijke economie
AWV Vlaams-Brabant

10 mei 2007

/

10 mei 2007

11 juni 2007

10 mei 2007

/

10 mei 2007

31 juli 2007

10 mei 2007

/

agentschap infrastructuur
Wegen en verkeer
PROCORO

De deputatie heeft over de aanvraag een openbaar onderzoek gehouden van 21 mei 2007 tot 20 juni
2007. Bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening werden geen bezwaren ingediend.

De deputatie heeft kennis genomen van het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke
ordening, uitgebracht op 30 augustus 2007
Het advies luidt als volgt:
De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening verleent een gunstig advies voor het
bestendigen van de kleinhandelsactiviteiten van het bedrijf Tuincentrum De Wolf op de huidige
locatie en de vooropgestelde korte en lange termijn behoefte op volgende voorwaarden:
• de kleinhandelsactiviteit dient als een duidelijke ruimtelijk afgescheiden deel gerealiseerd en
moet beperkt blijven tot het te behouden gedeelte van de bestaande serre voor administratie en
detailhandel, zoals aangegeven op de ontworpen toestand;
• het inkomgedeelte dient gerealiseerd in het deel van de serre waar de kleinhandelsactiviteit
gevestigd is;
• de herinrichting van de voortuinstrook met aanleg en inrichting van een parkeer- en
circulatiezone dient gerealiseerd te worden als onderdeel van de eerste vergunningaanvraag.
• de kleinhandelsactiviteit dient een blijvende koppeling te hebben met tuinbouwactiviteiten.
De activiteiten in andere bestaande en/of nieuwe bedrijfsgebouwen dienen beperkt tot zone-eigen
activiteiten. De bestendiging en uitbreiding van de zone-eigen activiteiten maken geen deel uit van
het planologisch attest en zijn mogelijk via de geëigende procedure van een vergunningsaanvraag.

De deputatie heeft kennis genomen van het advies van de gedelegeerd planologisch ambtenaar,
uitgebracht op 27 juni 2007.
Het advies luidt als volgt:
Bestendiging
Gelet op de vergunningssituatie van het bestaand bedrijf kan de bestendiging van de onvergunde
kleinhandelsactiviteiten van het bedrijf op deze locatie ruimtelijk niet aanvaard worden omwille van de
strijdigheid van de bovenlokale kleinhandel met de ruimtelijke perspectieven in het RSV. De
bestendiging van de kweekactiviteiten maken geen deel uit van het planologisch attest en kunnen
behouden blijven.
Korte termijn
De geplande uitbreiding op korte termijn wordt ongunstig beoordeeld vanuit ruimtelijk oogpunt gelet op
het stedenbouwkundig onvergund zijn van de kleinhandelsactiviteiten en het doel van de
herstructurering/bijna nieuwbouw in functie van de kleinhandel door te voeren. De bijkomend vermelde
opties omtrent de zone-eigen kweekactiviteiten zijn mogelijk via de geëigende procedure van
vergunningsaanvraag.
Lange termijn
De geplande uitbreiding op lange termijn wordt ongunstig beoordeeld vanuit ruimtelijk oogpunt gelet op
het stedenbouwkundig onvergund zijn van de kleinhandelsactiviteiten en het doel om de
herstructurering/bijna nieuwbouw in functie van de kleinhandel door te voeren. De bijkomend vermelde
opties omtrent de zone-eigen kweekactiviteiten zijn mogelijk via de geëigende procedure van
vergunningsaanvraag.

De deputatie motiveert zijn standpunt als volgt (met minstens bespreking van alle adviezen van de
instellingen en administraties, van het advies van de bevoegde commissie voor advies, van de bezwaren,
en van het advies van de gedelegeerd planologisch ambtenaar en een evaluatie van de ruimtelijke
behoeften op korte termijn en op lange termijn):
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Algemeen standpunt:
Er wordt nota genomen van het gunstig advies van het Agentschap Infrastructuur - Wegen en verkeer
van 31 juli 2007 en van het gunstig advies van het Agenschap Economie, Entiteit ruimtelijke
economie van 11 juni 2007. Deze laatste geeft in haar advies wel volgende bedenking dat de
benodigde parkeercapaciteit als randvoorwaarde voor de opmaak van het RUP of de aanvraag voor
de stedenbouwkundige vergunning dient meegenomen te worden.
Essentiëel in het al dan niet afleveren van een planologisch attest is het standpunt van de gedelegeerd
planologisch ambtenaar dat de kleinhandelsactiviteit als een nieuwe bedrijfsactiviteit dient
beschouwd te worden omwille van het onvergunde karakter.
De aanvraag van dit planologisch attest betreft de regularisatie van de kleinhandelsactiviteiten. De
overige kweekactivitieten maken geen deel uit van de aanvraag vermits deze zone-eigen zijn.
Het feit dat de aanvraag door de gedelegeerd planologisch ambtenaar ontvankelijk werd verklaard,
houdt in dat deze activiteit dient beschouwd te worden als een bestaand bedrijf, conform art
145ter, ongeacht de vergunningtoestand.
De deputatie treedt dit standpunt van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening bij.
Ook de strijdigheid van bovenlokale handel met de ruimtelijke perspectieven in het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen wordt door de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening weerlegd.
Immers bestaande, verspreide inplantingen dienen geval per geval behandeld te worden conform het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (p. 364)
De bedrijfssite ligt net buiten de woonkern Leerbeek (selectie provinciaal ruimtelijk structuurplan),
in het gehucht Kwadebeek. De bedrijfssite bevindt zich ten zuiden van de Ninoofsesteenweg, de
verbindingsweg tussen Leerbeek en Pepingen. In het buitengebied zijn het de hoofddorpen die de
gemeentelijke dynamiek hoofdzakelijk dienen op te nemen. De gemeente Gooik is gelegen in het
buitengebied, in de 'landelijke kamer west' in het glooiend landbouwlandschap. Maximaal behouden
van het landelijk karakter wordt hier door het provinciaal ruimtelijk structuurplan voorop gesteld.
Dit betekent het strategisch behouden en ontwikkelen van kleine landschapselementen om het
karakter van het landschap te verbeteren.
Omdat een blijvende koppeling aan de tuinbouwactiviteiten wordt vooropgesteld, de ontsluiting op
de Ninoofsesteenweg wordt verbeterd en een kwalitatieve buffering van de bedrijfsgebouwen naar
het achterliggende agrarisch gebied is voorzien kan een gunstig advies verleend worden voor de
bestendiging van de kleinhandelsactiviteit mits de schaal ervan teruggebracht wordt tot gemeentelijk
niveau. De wet op de handelsvestigingen legt de grens voor kleinhandelsbedrijven van gemeentelijk
niveau op 1000 m².
De voorgestelde uitbreiding op korte en lange termijn vormt een bevestiging van de bestaande
onvergunde kleinhandelsactiviteiten van bovenlokale schaal (± 1500 m²). Deze bestendiging en
uitbreiding in functie van de kleinhandelsactiviteit kan, gelet op de geïsoleerde ligging in een visueel
open en glooiend landschap en gelegen langs een verbindingsweg buiten de kern niet verzoend
worden met de ontwikkelingperspectieven voor kleinhandel in het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen.
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Standpunt met betrekking tot het behoud van het bedrijf op de huidige locatie:
Omdat een blijvende koppeling aan de tuinbouwactiviteiten wordt vooropgesteld, de ontsluiting op
de Ninoofsesteenweg wordt verbeterd en een kwalitatieve buffering van de bedrijfsgebouwen naar
het achterliggende agrarisch gebied is voorzien, kan een gunstig advies verleend worden met de
bestendiging van het bedrijf op de huidige locatie voor zover de kleinhandelsactiviteit beperkt wordt
tot het lokale niveau (< 1000 m²). Dit houdt concreet in dat de kleinhandelsactiviteit beperkt dient te
worden tot het te behouden gedeelte van de bestaande serre voor administratie en detailhandel, zoals
aangegeven op de ontworpen toestand. De activiteiten in andere bestaande en/of nieuwe
bedrijfsgebouwen dienen beperkt tot zone-eigen activiteiten en maken geen onderwerp uit van de
aanvraag tot planologisch attest.

Standpunt met betrekking tot de uitbreiding op korte termijn (herinrichting voortuinstrook en aanleg
groenbuffering):
Om de verbindingsfunctie van de Ninoofsesteenweg te verzekeren dient de herinrichting van de
voortuinstrook met aanleg en inrichting van een parkeer- en circulatiezone gerealiseerd op korte
termijn als onderdeel van de eerste stedenbouwkundige aanvraag. Daarnaast dient het inkomgedeelte
gerealiseerd te worden in het deel van de serre waar de kleinhandelsactiviteit gevestigd is.

Standpunt met betrekking tot de uitbreiding op lange termijn (herstructurering en uitbreiding
verkoopsoppervlakte):
De voorgestelde uitbreiding op lange termijn wordt ongunstig geadviseerd omdat dit een bevestiging
vormt van de bestaande onvergunde kleinhandelsactiviteiten van bovenlokale schaal (± 1500 m²).
De uitbreiding gevraagd op lange termijn in functie van de kleinhandelsactiviteit kan, gelet op de
geïsoleerde ligging in een visueel open en glooiend landschap en gelegen langs een verbindingsweg
buiten de kern niet verzoend worden met de ontwikkelingperspectieven voor kleinhandel in het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen.
De activiteiten in andere bestaande en/of nieuwe bedrijfsgebouwen dienen beperkt tot zone-eigen
activiteiten. De bestendiging en uitbreiding van de zone-eigen activiteiten maken geen deel uit van
het planologisch attest en zijn mogelijk via de geëigende procedure van vergunningaanvraag

Na het verslag gehoord te hebben van Julien DEKEYSER, als lid van de deputatie,

BIJGEVOLG LEVERT DE DEPUTATIE HET GEDEELTELIJK POSITIEF PLANOLOGISCH
ATTEST AF

4

DIT GEDEELTELIJK POSITIEF PLANOLOGISCH ATTEST WORDT AFGEGEVEN ONDER DE
VOLGENDE VOORWAARDEN:
• De kleinhandelsactiviteit dient als een duidelijke ruimtelijk afgescheiden deel gerealiseerd en
moet beperkt blijven tot het te behouden gedeelte van de bestaande serre voor administratie en
detailhandel, zoals aangegeven op de ontworpen toestand;
• Het inkomgedeelte dient gerealiseerd in het deel van de serre waar de kleinhandelsactiviteit
gevestigd is;
• De herinrichting van de voortuinstrook met aanleg en inrichting van een parkeer- en
circulatiezone dient gerealiseerd te worden als onderdeel van de eerste vergunningaanvraag;
• De kleinhandelsactiviteit dient een blijvende koppeling te hebben met tuinbouwactiviteiten.
De activiteiten in andere bestaande en/of nieuwe bedrijfsgebouwen dienen beperkt tot zone-eigen
activiteiten. De bestendiging en uitbreiding van de zone-eigen activiteiten maken geen deel uit van
het planologisch attest en zijn mogelijk via de geëigende procedure van vergunningaanvraag.

Leuven, 18 oktober 2007

Aanwezig:
Lodewijk DE WITTE, voorzitter;
Jean-Pol OLBRECHTS, Julien DEKEYSER, Karin JIROFLÉE, Monique SWINNEN, Wiske
OCKERMAN en Tom TROCH, leden;
Marc COLLIER, provinciegriffier.

In opdracht:

Julien DEKEYSER
gedeputeerde-verslaggever

Marc COLLIER
provinciegriffier

Lodewijk DE WITTE
provinciegouverneur
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Het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt binnen een jaar na afgifte van het attest verstuurd
naar de betrokken instanties
De deputatie zendt op dezelfde dag een afschrift van het positief planologisch attest aan de aanvrager, de
gedelegeerd planologisch ambtenaar, de bevoegde commissie voor ruimtelijke ordening en de
adviserende instellingen en administraties.
De gedelegeerd planologisch ambtenaar kan, binnen 30 dagen na ontvangst van een afschrift van een
attest, bij de Vlaamse regering beroep aantekenen tegen de afgifte van een positief planologisch attest
door de deputatie.
Er kan alleen beroep worden aangetekend tegen het planologisch attest als het onverenigbaar is met een
ruimtelijk structuurplan of met de goede ruimtelijke ordening.
Tegelijk met het instellen van het beroep stuurt de gedelegeerd planologisch ambtenaar een afschrift van
zijn beroepsschrift aan de aanvrager en aan de deputatie. Het beroep werkt schorsend.
De Vlaamse regering beslist over het beroep binnen 60 dagen na het instellen ervan. Ze brengt de
aanvrager en de deputatie onmiddellijk op de hoogte van haar beslissing.
Indien de Vlaamse regering geen beslissing verstuurd heeft binnen 60 dagen na het instellen van het
beroep, wordt het beroep geacht te zijn verworpen.
Dit gedeeltelijk positief planologisch attest houdt niet in dat de aanvrager wordt vrijgesteld van het
verkrijgen van welke vergunning ook.

Privacywaarborg
De gegevens die u meedeelt, worden opgeslagen in een of meer bestanden. Ze kunnen bewaard
worden bij de gemeente waar u de aanvraag indient, bij de provincie waarin de grond gelegen is en
bij de administratie, bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
De bestanden zijn nodig voor de behandeling van uw dossier en kunnen ook gebruikt worden voor
statistieken of wetenschappelijke doeleinden. U hebt het recht om uw gegevens in deze bestanden in
te kijken en zo nodig de verbetering ervan aan te vragen.
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15.2. Bijlage 2: Ontheffingsbeslissing plan-MER door de dienst
MER van het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie
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AANGETEKEND

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

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

uw kenmerk

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

telefoonnummer
02 553 03 53

ons kenmerk
LNE/MER/OHPL0135/
09/420
Datum
25 maart 2009

bijlagen
/

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

Geachte

Met de brief van 19 februari 2009 heeft de provincie Vlaams-Brabant voor bovenvermeld
plan overeenkomstig artikel 4.2.6.§1 van het plan-MER-decreet het screeningsdossier
ingediend teneinde de dienst Mer te vragen een beslissing te nemen over de opmaak van
een plan-MER. Het dossier is onder het nummer OHPL0135 bij de administratie behandeld.
Zoals in het dossier aangegeven komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot de
milieueffectrapportage.
Het screeningsdossier bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de
relevante milieudisciplines besproken. De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen
die ertoe strekken te kunnen concluderen dat het uitgevoerde onderzoek naar de
aanzienlijkheid van de milieugevolgen onjuist zou zijn. Wel bevatten de adviezen
aandachtspunten voor de verdere uitwerking van het RUP. Bijvoorbeeld:
~

Gezien het een bestendiging van bestaande bedrijvigheid op de huidige site betreft,
zou aangegeven moeten worden waarom geen afweging op niveau van
locatiealternatieven werd voorzien.

Aanvullingen tengevolge van adviezen werden herkenbaar aangebracht in het
screeningsdocument. De aanvullingen betreffen de relatie tussen het voorgenomen plan en
ruimtelijke structuurplannen (RSV en RSVB).
Gezien het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen
aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER
niet nodig is.

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

Hoogachtend

Geert Pillu
Diensthoofd Mer

