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1. INLEIDING
Dit document bevat een onderzoek tot milieueffectrapportage. Dit is het initiatief van het
provinciebestuur van Vlaams Brabant.
In een eerste deel wordt het project, waarbij de opmaak van een provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan noodzakelijk is, beschreven en verduidelijkt.
Hierop aansluitend worden de mogelijke milieueffecten van het plan beschreven en
ingeschat.
In een laatste deel wordt de conclusie van dit onderzoek geformuleerd.
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2. VERZOEK TOT RAADPLEGING
Het voorliggende RUP komt in aanmerking voor een verzoek tot raadpleging. Het RUP vormt
namelijk:
- Geen kader voor bijlage I of II projecten uit de project-m.e.r. besluit van 10 december
2004 (B.S. 17 februari 2005);
- Regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau van ca.1,7 ha;
- Geen mogelijke betekenisvolle aantastign van speciale beschermingszones, hierdoor is
er geen passende beoordeling vereist.
De beschrijving van het plan 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.
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3. BESCHRIJVING EN VERDUIDELIJKING VAN HET PLAN
3.1. Feitelijke toestand
3.1.1. De omgeving van het plangebied.
De manege ligt aan de Welriekendedreef (een lokale weg), op de grens met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest. Aan de overzijde van de straat begint het Zoniënwoud. Oostelijk en
zuidoostelijk bevindt zich een woonpark met meerdere villa’s. Westelijk van het perceel zijn
weides in gebruik door de paarden. De weides grenzen aan het omringende open
akkerland.
Het terrein vormt eigenlijk een enclave in het woonpark en vormt er omwille van de
gelijkaardige schaal en grootte van de bebouwing en de gelijkaardige densiteit van
begroening, feitelijk een ruimtelijke eenheid mee. Deze entiteit is omgeven door
hoofdzakelijk open akkerland, verder omrand door ruime parken met kasteelachtige
bebouwing.

3.1.2. Een beschrijving van het plangebied.
De ontsluiting van de manege gebeurt rechtstreeks via de Welriekendedreef (een lokale
weg).
NV Rijbanen is een firma die een manege uitbaat in een vierkantshoeve met 86
paardenboxen, 3 solaria, een overdekte piste, een buitenpiste, een paddock en een
longeerpiste.
Ook burelen en een clubhuis/restaurant zijn aanwezig.
Tevens bevinden zich in de vierkantshoeve een appartement en een studio voor
stalknechten.
Verder is er nog een parking (26 parkeerplaatsen) op het terrein voorzien.
De totale oppervlakte in gebruik is ongeveer 1,7 ha.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
Bestaande feitelijke toestand - situering op topografische kaart (NGI 1:10.000)
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
Bestaande feitelijke toestand - situering op de luchtfoto
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Foto 1: zicht op de Welriekende Dreef ter hoogte van de
vierkantshoeve

Foto 2 : zicht op parking manege

Foto 3: zicht op vierkantshoeve langsheen Welriekende
dreef

Foto 4: zicht op stallingen in het westen van de site
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Foto 5: zicht op achterzijde vierkantshoeve

Foto 6: zicht op stallingen, binnenpiste met aansluitend
opslagruimte, stallingen en tribune achteraan de site

Foto 7: zicht op longeercirkel

Foto 8: zicht op buitenrijpiste
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3.2. Gewenste toestand
Het plan voorziet in volgende ingrepen:
A. Het voorzien van een bestendiging van de constructies
Zoals gesteld in de visie van het provinciaal structuurplan Vlaams-Brabant, is het binnen de
deelruimte ‘Verdicht Netwerk – open schicht’ mogelijk een laagdynamisch toeristisch-recreatief
bedrijf uit te bouwen.
De manege heeft een uitstekende ligging binnen het toeristisch - recreatief netwerk met
aansluiting op twee bestaande wandel - fietsroutes, en een ruiterpad doorheen het
Zoniënwoud.
De manege wenst de bestaande gebouwen te regulariseren i.f.v. het bekomen van het behoud
en de rechtszekerheid van de huidige activeiten en de gedane investeringen.
Het karakter van de vierkantshoeve en de inpassing ervan in het landschap dient te worden
behouden.
Het plan legt de nodige voorwaarden op om het laagdynamische karakter en de
landschappelijke inkleding van de manege te waarborgen.
B. Het benadrukken van het laagdynamische karakter
In overeenstemming met de draagkracht van het gebied en om het laagdynamische karakter
van de manege kan er geen uitbreiding van de bestaande activiteiten voorzien worden.
Dit wordt versterkt door de volgende randvoorwaarden op te leggen:
- de parking beperkt tot het huidige aantal parkeerplaatsen (26 plaatsen);
- Het uitbreiden van de logiescapaciteit is niet toegelaten;
- Binnen de manege is een clubhuis voorzien die enkel in functie van de gebruikers van
de manege staan. Het is niet toegelaten om een volwaardige horeca-voorziening in te
richten aan de manege.
C. Het respecteren van de landschappelijke inpassing
De vierkantshoeve:
De manege is gevestigd in een vierkantshoeve met kwalitatieve architectuur. De
verschijningsvorm van deze hoeve zorgt voor een goede integatie in het landschap. De
bestaande gebouwen moeten dan ook bewaard worden in hun typische verschijningsvorm.
De parking
Perceelsgrenzen en andere indelingen worden aangeduid met streekeigen aanplantingen.
De parking wordt dusdanig ingericht dat ze visueel geïntegreerd wordt in het landschap.
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De paardenactiviteiten in open lucht
De zones ingericht voor de beoefening van de paardensportactiviteiten dienen landschappelijk
afgeschermd te worden van de omgeving door een groene buffer bestaande uit streekeigen
groen. Hierbij dient extra aandacht te gaan naar de groeninbuffering van de achterliggende
binnepiste t.o.v. de aanpalende woonwijk.
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3.3. Relatie met de structuurplannen
A) Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
Overijse maakt deel uit van het buitengebied, gelegen binnen de Vlaamse Ruit. Het
buitengebied 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.
De ontwikkelingsperspectieven van bedrijven en economische activiteiten buiten de
bedrijventerreinen worden vooral bepaald door de aard en het karakter van het bedrijf zelf en
nog meer door de ruimtelijke draagkracht van de omgeving.
Voor het principe ruimtelijke draagkracht kunnen geen algemeen geldende objectieve en
meetbare maatstaven voor heel Vlaanderen worden aangereikt. Ruimtelijke draagkracht is
afhankelijk van de ruimtelijke structuur, van het ruimtelijk functioneren van een gebied en is
eveneens afhankelijk van de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het gebied en van de aard
en het karakter van het bedrijf en haar activiteit.
De ontwikkeling van toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt bepaald door de positie ervan
binnen en de impact op de natuurlijke en agrarische structuur. Laagdynamische toeristischrecreatieve infrastructuur, betreft infrastructuur die omwille van haar intrinsieke aard, in haar
onmiddellijke omgeving eerder beperkte veranderingen teweegbrengt in de bestaande
ruimtelijke en sociaaleconomische structuur en in het bestaande ruimtegebruik.
De manege van Rijbanen Vlaams – Brabant NV kent een historische verankering op haar
huidige locatie, is goed ingekleed naar de woonomgeving toe, vormt een ruimtelijke eenheid
met de residentiële wijk en brengt zowel op visueel vlak als op mobiliteitsvlak een beperkte
hinder mee voor de omgeving.
Door o.m. het beperken van de parkeergelegenheid, wordt een rem gezet op de mogelijke
groei van de manege. Er kunnen geen bijkomende constructies worden opgericht. Op deze
wijze wordt het kleinschalige karakter van de manege benadrukt.
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B) Ruimtelijk structuurplan Vlaams Brabant
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant hanteert het principe van goed nabuurschap in dit
verband. Goed nabuurschap is afhankelijk van de ruimtelijke structuur en van het ruimtelijk
functioneren van een gebied. Het is eveneens afhankelijk van de gewenste ruimtelijke
ontwikkeling van het gebied en van de aard en het karakter van de firma en haar activiteit.
Anderzijds wordt er gestreefd naar een maximale beleidszekerheid en beleidscontinuïteit van
de economische activiteit.
Rijbanen Vlaams-Brabant NV bevindt zich in de gemeente Overijse, volgens het ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant gelegen in de deelruimte ‘Verdicht Netwerk – subgebied Open
Schicht’. De landschappelijke eigenheid dient hier zoveel mogelijk bewaard te blijven. Er wordt
gestreefd naar grote aaneengesloten natuur- of landbouwgehelen, waarbinnen een
laagdynamisch recreatief medegebruik ondergebracht kan worden.
De impact van de firma Rijbanen Vlaams-Brabant NV op de omringende open ruimte en
agrarische structuur is zeer beperkt en de aanwezigheid van de manege gaat niet in tegen de
doelstellingen voor het subgebied Open Schicht. Het versterkt de passieve recreatieve
structuur door de aansluiting op het ruiterpadennetwerk.
Overijse is geselecteerd als hoofddorp. Dit wil zeggen dat de dynamiek van de verschillende
functies (wonen, lokale bedrijvigheid, voorzieningen, administratieve dienstverlening) binnen dit
hoofddorp dienen opgenomen te worden.
Het provinciaal structuurplan van Vlaams-Brabant neemt het volgende standpunt in omtrent
maneges in de provincie:
‘Volgens de huidige wetgeving kunnen maneges niet aanzien worden als para-agrarische
bedrijven en kunnen ze niet toegelaten worden in het agrarisch gebied. Bijgevolg kunnen ze
alleen terecht in het woongebied of recreatiegebied. Aangezien er voor de nodige
accommodatie grote perceelsoppervlakten nodig zijn en de bouwgrond duur is, is het bijna
onmogelijk om nieuwe vestigingen op te starten. Er moet immers voldoende weiland
aanwezig zijn in de omgeving. Vanuit deze specifieke problematiek en de wens van de
provincie om een aantal agrarische gebieden specifieke vormen van laagdynamische
toeristisch-recreatieve infrastructuur te stimuleren, stelt de provincie dat onder bepaalde
voorwaarde nieuwe maneges in openruimtegebieden kunnen worden ingeplant.
De inplanting van nieuwe maneges zal getoetst worden aan volgende elementen:
•
•
•

Ze zijn bij voorkeur gelegen in een toeristisch – recreatief netwerk;
De aanwezigheid van ruiterspaden voor toeristisch – recreatieve ontwikkelingen van de ruiters is
verzekerd;
Ze worden een herbestemming van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf;
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•
Er dienen geen nieuwe constructies opgericht;
•
Ze accentueren de eigenheid van de streek;
•
Ze blijven laagdynamisch van karakter.
(RSVB, p. 296-297)’

Rijbanen Vlaams-Brabant NV voldoet aan de eisen die de provincie vooropstelt voor nieuwe
maneges en een bestendiging van de bestaande toestand kan daarom ook ondersteund
worden. Zo sluit de site direct aan op het Zoniënwoud en het bestaande ruiterpadennetwerk.
Een van deze ruiterpaden start zelfs aan de manege.

12/24

C) Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Overijse
Volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Overijse bevindt Rijbanen Vlaams-Brabant NV
zich in het bebouwd perifeer landschap.
De gemeente suggereert bovenlokale overheden bij de opmaak van een RUP en bij het
vergunningenbeleid erover te waken dat de zonevreemde recreatieve voorzieningen in het
bebouwd perifeer landschap zoveel mogelijk landschappelijk worden ingepast op hun huidige
locatie.
De draagkracht van natuur en landschap vormt het belangrijkste criterium voor de afweging van
de activiteiten. Dit geldt in de eerste plaats voor maneges, voor zover zij gericht blijven op een
passief recreatief gebruik en geen evenementen of grootschalige horecaontwikkelingen
kennen.
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4. BESCHRIJVING EN INSCHATTING VAN DE
MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN VAN HET PLAN
4.1. Gezondheid en veiligheid van de mens
Huidige situatie
De gronden gelegen binnen het studiegebied zijn gelegen in agrarisch gebied. In de manege
vinden er geen activiteiten plaats die schadelijk zijn voor de mens of die de veiligheid in het
gedrang brengen (paardenstallingen en recreatie). Het betreft geen nieuw aandachtsgebied en
er zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig of mogelijk binnen het plangebied of binnen een
straat van 2 km.
Mogelijke effecten
Het plan geeft geen aanleiding tot significante nieuwe of bijkomende effecten voor de veiligheid
en gezondheid van de mens.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
Het plan voorziet in een betere landschappelijke inpassing.
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4.2. Ruimtelijke ordening
Huidige situatie
Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (K.B. 07 maart 1977) is het plangebied gelegen
in agrarisch gebied.
Rijbanen Vlaams-Brabant NV bevindt zich in de gemeente Overijse, volgens het ruimtelijk
structuurplan Vlaams-Brabant gelegen in de deelruimte ‘Verdicht Netwerk – subgebied Open
Schicht’. De landschappelijke eigenheid dient hier zoveel mogelijk bewaard te blijven. Er wordt
gestreefd naar grote aaneengesloten natuur- of landbouwgehelen, waarbinnen een
laagdynamisch recreatief medegebruik ondergebracht kan worden.
Mogelijke effecten
Het plan zorgt voor een herbestemming naar recreatiegebied voor de gronden in functie van de
manege en de herbestemming naar wonen voor de bedrijfsleiderswoning.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan lost de zonevreemdheid van het bedrijf op en creëert een betere rechtszekerheid voor
de eigenaar.
Milderende maatregelen
Het plan heeft geen significant negatief effect door de herbestemming van de gronden naar
recreatiegebied.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
Bestaande juridische toestand - situering op het gewestplan en BPA's
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4.3. Fauna, flora en biodiversiteit
Huidige situatie
Op de biologische waarderingskaart is het volledige plangebied biologisch minder waardevol.
Aan de noordzijde van het plangebied grenst het Zoniënwoud. Het Zoniënwoud is biologisch
zeer waardevol en het betreft een faunistisch voornaam gebied.
Het betreft een zuur beukenbos.
Het plan voorziet om de parking niet uit te breiden en een betere landschappelijke inpassing.
Het plangebiedgebied is niet gelegen binnen een VEN- of IVON-gebied, Vogelrichtlijngebied,
Habitatrichtlijngebied of Natura2000-gebied. Het plan kan geen significante negatieve effecten
veroorzaken op deze gebieden in de omgeving van het plangebied.
Mogelijke effecten
Het RUP houdt een bestendiging in en geen uitbreiding van de activiteiten. Het plan heeft geen
impact op de fauna en flora van de omgeving.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
De landschappelijke inpassing van het bedrijf met streekeigen aanplanten, zorgt voor een
positief effect naar buffering en bescherming van de omliggende fauna en flora.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
Biologische waarderingskaart

legende

Perimeter PRUP
biologisch minder waardevol
complex van biologisch minder
waardevolle en waardevolle elementen
complex van biologisch minder
waardevolle, waardevolle en
zeer waardevolle elementen
complex van biologisch
minder waardevolle en
zeer waardevolle elementen
biologisch waardevol
complex van biologisch
waardevolle en zeer
waardevolle elementen
biologisch zeer waardevol

situering plangebied

situering Overijse

datum: februari 2011
schaal: 1:2.500
0 12,5 25

INFRASTRUCTUUR / Ruimtelijke Ordening

50

75

100

125
Meter

±

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
Natura 2000
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4.4. Energie- en grondstoffenvoorraden
Huidige situatie
Binnen het plangebied bevinden zich geen energie- en grondstoffenvoorraden.
Mogelijke effecten
Het voorgenomen plan omvat een wijziging van agrarisch gebied naar een recreatiegebied. De
energie- en grondstoffenvoorraden worden hierbij niet verder aangetast.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
Aangezien het plan geen invloed heeft op de energie- en grondstoffenvoorraden, zijn geen
milderende maatregelen van toepassing.

4.5. Bodem
Huidige situatie
De grond binnen het plangebied bestaat uit een droge leembodem (bron: www.gisvlaanderen.be).
Mogelijke effecten
Het programma is niet van die aard dat het de bodem of ondergrond kan aantasten of
verontreinigen. Verder dient het plangebied niet als ontginningsgebied. De bedrijfsactiviteit
bestaat uit de stalling van paarden en recreatie. Bijgevolg zijn de milieueffecten op de bodem
minimaal.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
Aangezien het plan geen invloed heeft op de bodem, zijn geen milderende maatregelen van
toepassing.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
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4.6. Water
Huidige situatie
Het plangebied omvat geen waterwingebieden en wordt gesitueerd binnen het Dijlebekken.
Binnen of in de nabijheid van het plangebied lopen geen waterlopen. (bron: www.gisvlaanderen.be).
Het plangebied zelf en de omgeving van het plangebied situeert zich in niet
overstromingsgevoelig gebied.
De bestaande toestand van het plangebied wordt getoetst aan volgende watertoetskaarten:
-

Overstromingsgevoeligheid plangebied: niet overstromingsgevoelig;
Infiltratiegevoeligheid plangebied: niet infiltratiegevoelig;
Grondwaterstromingsgevoeligheid: weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3);
Winterbedkaart: geen winterbedding;
Hellingenkaart: de eerste 100m van het plangebied grenzend aan de Welriekendedreef is zacht
hellend (0,5 – 5%), het achterliggende deel is sterk hellend (>10%);
Erosiegevoeligheid: erosiegevoelig.

Volgens het zoneringsplan van waterzuivering in de gemeente Overijse is het plangebied
gelegen in een collectief te optimaliseren buitengebied.
Mogelijke effecten
Het plan heeft geen significante impact op de waterhuishouding. De wijzigingen in bebouwde of
verharde oppervlakte blijven minimaal. Het betreft een bestendiging van de bestaande
toestand.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plangebied blijft in zijn huidige toestand.
Milderende maatregelen
Toepassing van de vigerende wetgeving inzake retentie en hergebruik van hemelwater. Het
algemeen uitgangsprincipe hierbij is dat hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt
wordt. In tweede instantie moet het resterende gedeelte van het hemelwater worden
geïnfiltreerd of gebufferd, zodat in laatste instantie slechts een beperkt debiet vertraagd moet
worden afgevoerd. Er dient een minimale buffercapaciteit voorzien te worden van 260 m³/ha
verharde oppervlakte en tegelijk een ledigingdebiet van 20l/sec per ha verharde oppervlakte.
Het plan betreft een uitvoering van het zoneringsplan. Het plan is gelegen in een collectief te
optimaliseren buitengebied
De aanleg van de parking voorziet in het gebruik van waterdoorlatende materialen.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
Waterlopen - overstromingsgevoelige gebieden
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4.7. Atmosfeer en klimatologische factoren
Huidige situatie
Het bedrijf oefent geen invloed uit op de atmosfeer of andere klimatologische factoren.
Mogelijke effecten
Het plan heeft geen gevolgen op de atmosfeer en andere klimatologische factoren.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
Aangezien het plan geen invloed heeft op atmosfeer of andere klimatologische factoren, zijn
geen milderende maatregelen van toepassing.

4.8. Geluid en licht
Huidige toestand
Het bedrijf heeft geen significante impact van geluid of licht op de omgeving.
Mogelijke effecten
Het plan heeft geen significante gevolgen inzake geluids- of lichthinder.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen
Aangezien het plan geen invloed heeft geluid of licht, zijn geen milderende maatregelen van
toepassing.
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4.9. Landschap, stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met
inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed
Huidige situatie
Binnen en grenzend aan het plangebied komt er geen cultureel erfgoed met inbegrip van
architectonisch en archeologisch erfgoed voor.
Grenzend in het westen situeert zich de ankerplaats ‘Zoniënwoud tussen Hoeilaart en SintGenesius-Rode’, grenzend in het noorden situeert zich het beschermde landschap ‘Landschap
gevormd door het Zoniënwoud en het Kapucijnenbos’. De Welriekendedreef werd geselecteerd
als lijnrelict.
Mogelijke effecten
Het plan voorziet de bestendiging van de huidige situatie. Het bedrijf moet een laagdynamisch
karakter behouden. Door het plan kan de visuele inpassing geoptimaliseerd worden.
Toetsing aan het nulalternatief
Het plan verbetert de huidige situatie van het landschap. De landschappelijke inpassing zorgt
voor een verbetering van de huidige verschijningsvorm van het bedrijf.
Milderende maatregelen
Het plan voorziet de huidige verschijningsvorm te behouden. Het plan voorziet in de
landschappelijke inpassing van de manege.
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
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4.10. Mobiliteit
Huidige situatie
Op een donderdag (de drukste dag in de week) heeft de manege ca 50 bezoekers. Deze
komen allen via de lokale toegangweg ‘De Welriekendedreef’. De voorziene parking heeft
voldoende capaciteit om alle bezoekers op te vangen. Maximaal vijf keer op een jaar,
organiseert de manege een wedstrijd waarbij het aantal bezoekers fors hoger is (ca 240
bezoekers).
Mogelijke effecten
Het plan voorziet geen toename van verkeer, daar het plan geen uitbreiding van infrastructuur
voorziet. Het plan heeft geen invloed op het aantal bewegingen.
Toetsing aan het nulalternatief
Door het plan wordt de parking in grootte beperkt (via het voorzien van vele groenelementen),
wat een remmend effect heeft op de mobiliteitsgeneratie. De grootte van de parking blijft gelijk
en is voldoende om het aantal bezoekers op te vangen. Het aantal wedstrijden blijft beperkt.
Het is niet mogelijk en wenselijk om een grotere parking te voorzien voor deze sporadische
activiteiten.
Milderende maatregelen
Het plan beperkt de parking tot 30 parkeerplaatsen, wat het laagdynamische karakter van de
manege benadrukt en een rem vormt op de mobiliteitsgeneratie.
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Figuur: Situering op wegennet (Bron: maps.google.be)
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5. CONCLUSIE
Samenvattende tabel
Thema

Ingreep - effecten

Conclusie

Gezondheid en veiligheid mens

Het plan heeft geen impact op de gezondheid en
veiligheid van de mens. Binnen de site worden geen
milieubelastende industrieën toegelaten. Het plan
voorziet in voldoende buffering en conform de
milieuwetgeving
dienen
milieuvergunningen
aangevraagd en nageleefd te worden.

Geen significante negatieve effecten

Ruimtelijke ordening

De bestemming agrarisch gebied volgens het
gewestplan, wordt herbestemd naar zone voor recreatie.
Het betreft een bestendiging van de huidige situatie
conform de visie van het provinciaal structuurplan.

Geen significante negatieve effecten

Fauna, flora en biodiversiteit

Het volledige plangebied is biologisch minder waardevol.
Het plan voorziet een betere landschappelijke inpassing.
Het plan is beperkt van aard en heeft als dusdanig geen
invloed op de biologische waarde van de weilanden.

Geen significante negatieve effecten

Het plan heeft geen impact op de energie- en
grondstoffenvoorraden.

Geen significante negatieve effecten

Bodem

De ingreep is kleinschalig van aard en heeft bijna geen
impact op de bodem. De ingreep is te kleinschalig om
een nadelige invloed op het vlak van erosie te kunnen
uitoefenen.

Geen significante negatieve effecten

Water

Het
plangebied
is
gelegen
overstromingsgevoelig gebied.

Geen significante negatieve effecten

Energiegrondstoffenvoorraden

en

in

niet

-

Binnen het plangebied is de geldende gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening
inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater van toepassing.
Het plan is gelegen in een collectief te optimaliseren
buitengebied.
Atmosfeer en
factoren
Geluid en licht

klimatologische

Conform de milieuwetgeving dienen milieuvergunningen
aangevraagd en nageleefd te worden.
Geen intensivering van de activiteiten

Geen significante negatieve effecten
Geen significante negatieve effecten
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Landschap, stoffelijke goederen,
het cultureel erfgoed met inbegrip
van
het
architectonisch
en
archeologisch erfgoed

Het plangebied wordt landschappelijk beter ingepast met
streekeigen hoog- en laagstammige beplanting.

Mobiliteit

De parking wordt beperkt tot 30 parkeerplaatsen.

Positief effect

Op het plangebied en in de omgeving is geen
bouwkundig erfgoed aanwezig.
Geen significante negatieve effecten

Uit de voorgaande bespreking van de mogelijke milieueffecten van het plan blijkt dat de
milieueffecten beperkt blijven. Gezien de ligging en de aard van het project kan gesteld worden
dat het plan geen grens- of gewestoverschrijdende milieueffecten zal creëren.
Gezien de geringe milieueffecten wordt er bijgevolg een ontheffing van de opmaak van een
Plan-MER gevraagd.
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