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1. INLEIDING
Dit document bevat een onderzoek tot milieueffectrapportage. Dit is het initiatief van het provinciebestuur van de provincie Vlaams-Brabant,
Provincieplein 1, 3010 Leuven.
In een eerste deel wordt het project, de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, 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 provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan komt in aanmerking voor een verzoek tot raadpleging. Het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan 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).
Aangezien het plangebied niet gelegen is in of grenst aan een natura-2000 gebied, dient er ook geen passende beoordeling opgemaakt te
worden.
De beschrijving van het plan en de mogelijke milieu-effecten 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
Het plan heeft als doel het herbestemmen van het agrarisch gebied in functie van de uitbreiding van het bedrijf 'De Slaapadviseur' Hierbij wordt
een uitbreiding van de handelsruimte mogelijk, alsook de aanleg van parkeervoorzieningen. In het achterliggende deel van het perceel wordt een
buffer voorzien
De reikwijdte van het voorgenomen plan is strikt vooropgesteld door aanduiding va het projectgebied op de verschillende kaarten.
De detailleringsgraad van voorgenomen plan bestaat erin het bestaande perceel te herbestemmen naar enerzijds zone voor kleinhandel en
anderzijds bufferzone.
Het plangebied is gelegen te Ternat, langsheen de Assesteenweg, een secundaire weg type I. De slaapadviseur is een familiebedrijf dat reeds 25
jaar actief is in het marktsegment van matrassen en bedden. De maatschappelijke zetel bevindt zich te Brussel. Hier gaat het om de exploitatiezetel
gelegen op de Assesteenweg 24 te Ternat.
Het bedrijf is gelegen in agrarisch gebied. Om tegemoet te komen aan de huidige en toekomstige eisen van de markt, wenst het bedrijf op korte
termijn uit te breiden.De uitbreiding voorziet in het vergroten en het optimaliseren van de toonzaal, deels op het huidige perceel en deels op het
aanpalende perceel. (Assesteenweg 26). Om deze uitbreiding te kunnen realiseren is een herbestemming nodig die de winkel-en toonzaalfunctie
toelaat.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt in het kader van het voorwaardelijk positief afgeleverde planologisch attest dat
afgeleverd werd aan 'De Slaapadviseur' op 26 juni 2008. Volgens art. 4.4.26 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is het betrokken
bestuursorgaan ertoe verplicht om binnen het jaar na afgifte van een planologisch attest een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan op te
maken. Op 10 maart 2009 werd door de gemeente Ternat een stedenbouwkundige vergunning afgeleverd aan de Slaapadviseur voor de hierboven
aangegeven uitbreidingsplannen.
Bij het onderwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan zijn de volgende gewenste ruimtelijke ontwikkelingsperspectieven van belang:
• Er is een uitbreiding met 300m² à 400 m² vloeroppervlakte nodig. Dit is exclusief de gangpaden tussen de verschillende opstellingen
• Een uitbreiding van de parkeerrruimte met een 5-tal plaatsen is voldoende om de groei van het klantenbestand op te vangen. De klanten
komen immers verspreid over de dag waardoor een beperkte parking volstaat.
Aan het planologisch attest dat afgeleverd werd op 26 juni 2008, zijn de volgende voorwaarden gekoppeld:
• Een kwalitatieve buffering te voorzien naar de achterliggende open ruimte door de achterliggende tuin in te richten met inheemse
beplanting rekening houdend met het reliëf;
• Maximaal 15 parkeerplaatsen op het terrein te voorzien;
• De nodige voorwaarden in te bouwen in het ruimtelijk uitvoeringsplan dat in uitvoering van een gunstig afgeleverd planologisch attest
wordt opgemaakt om te voorkomen dat het mobiliteitsprofiel te sterk zou wijzigen.
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 05 "De Slaapadviseur" (RUP_20001_213_09003_00005) - Topografische kaart (NGI 10)
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 05 "De Slaapadviseur" (RUP_20001_213_09003_00005) - Orthofoto
Legende
projectgebied: DeelRUP 05 "De Slaapadviseur"
(RUP_20001_213_09003_00005)

situering projectgebied

DeelRUP 05 "De Slaapadviseur"
(RUP_20001_213_09003_00005)
situering Ternat

datum: augustus 2010
schaal: 1:5.000
0

25 50

auteur: Kris Van Eylen

INFRASTRUCTUUR / Ruimtelijke Ordening

100

150

200

250
Meters

±
8

4.RELATIE TUSSEN HET PLAN EN DE VERSCHILLENDE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN
4.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) geeft een visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in Vlaanderen. Ternat wordt door het RSV
geselecteerd als een specifiek economisch knooppunt. Ternat wordt niet alleen integraal gerekend tot het buitengebied, het is tevens gelegen
binnen de Vlaamse Ruit, een structuurbepalende stedelijke regio van internationaal belang.
Het RSV brengt Ternat onder binnen de Vlaamse Ruit, een stedelijk netwerk op internationaal niveau. In dit stedelijk netwerk worden stedelijke en
economische ontwikkelingen gestimuleerd, rekening houdende met de eigenheid van het stedelijk netwerk. De inplanting van nieuwe activiteiten
zal gebeuren volgens het principe van gedeconcentreerde bundeling waarbij de bestaande stedelijke en economische structuur als basis genomen
wordt. Aldus wordt de groei selectief en geconcentreerd opgevangen en wordt een afwenteling van activiteiten naar het buitengebied voorkomen.
De uitwerking van het stedelijk netwerk Vlaamse Ruit zal gebeuren door het Vlaams Gewest en moet leiden tot een ruimtelijke visie voor het
stedelijk netwerk als geheel en een visie op de internationale dimensie van de Vlaamse Ruit in het bijzonder.
De gemeente Ternat wordt echter integraal gerekend tot het buitengebied. De structuurbepalende functies van het buitengebied zijn natuur en
bos, landbouw, wonen en werken. Het te voeren ruimtelijk beleid in het buitengebied is gericht op het behoud, de ontwikkeling en het verweven
van de belangrijkste structuurbepalende elementen.Dit kan alleen vanuit een integrale, samenhangende ruimtelijke visie op de ruimte in het
algemeen en op het buitengebied in het bijzonder.
In het RSV wordt Ternat, omwille van haar tewerkstellingsfunctie, opgenomen in de lijst van de specifiek economische knooppunten. In deze
strategische plaatsen in Vlaanderen worden economische ontwikkelingen gestimuleerd en geconcentreerd. Hierbij worden de economische
potenties geoptimaliseerd binnen de bestaande economische structuur. Daarnaast wordt een ruimtelijk gedifferentieerd aanbod aan
bedrijventerreinen gecreëerd in de economische knooppunten zodat ruimtelijke en economische strategieën elkaar kunnen ondersteunen. Van
belang hierbij zijn vooral de ligging ten aanzien van Brussel en de aanwezigheid van de A10/E40-autosnelweg.
4.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)
Ternat behoort tot de deelruimte 'Verdicht netwerk'. Deze deelruimte wordt ingedeeld in subgebieden waarvoor specifieke
ontwikkelingsperspectieven gelden. Ternat behoort tot het subgebied Aalst-Ninove-Brussel. Dit gebied krijgt de rol van een doorgangsgebied met
verblijfskarakter en dient de residentiële druk op de omliggende open-ruimtegebieden op te vangen. Wonen, werken en recreëren gebeuren er in
een verstedelijkte open ruimte.
De provincie Vlaams-Brabant geeft een verdere invulling aan Ternat als specifiek economisch knooppunt. De ontwikkeling van Ternat als
economisch knooppunt dient verder ontwikkeld te worden in samenhang met Asse en de activiteitenpool Zellik. De lokalisatie van economische
activiteiten zal rekening houden met de potenties die de E40 met zich meebrengt en de aanwezige waardevolle openruimtefragmenten.
Het specifiek economisch knooppunt Ternat wordt gekenmerkt door een gefragmenteerd gebruik en verregaande versnippering. De bedrijvigheid is
aan beide zijden van de E40 gelegen. De diversiteit van de activiteiten is er zeer hoog. 10 à 20 bijkomende bedrijventerreinen zullen ter hoogte van
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het station en de bestaande bedrijvenzone aan de noordzijde van de E40 (eventueel deels op grondgebeid van Asse) gezocht worden, voornamelijk
voor de kleinere ambachtelijke en logistieke regionale bedrijven.
4.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ternat (GRS)
De gemeente doet de volgende suggesties voor de opbouw van het aanbod aan bedrijvigheid in de gemeente:
•
•
•
•
•

De gemeente wil voorzien in een beperkte uitbreiding van de bestaande bedrijvenzones
De gemeente wil de bestaande zones verder afwerken en optimaal benutten.
De gemeente wil ruimte bieden aan zonevreemde bedrijven deels door hun behoud ter plaatse, deels door ruimte te voorzien voor
herlokalisatie
De gemeente streeft verweving met andere functies na.
De gemeente wil de stationsomgeving benutten in de creatie van bijkomende tewerkstelling.

De gemeente wenst in de eerste plaats de 'Activiteitenzone Essenestraat', waaronder De Slaapadviseur zich bevindt, beperkt uit te breiden en dit
omwille van volgende elementen:
•
•
•

Er is voldoende beschikbare ruimte aanwezig om de uitbreiding naadloos te laten aansluiten bij de bestaande bedrijvigheid tot een compact
geheel.
De zone ligt vlakbij de op-en afrittencomplex van de E40 en kan via de Assesteenweg of de Essenestraat vlot ontsloten worden naar de E40.
Er zijn mogelijkheden om het geheel landschappelijk-visueel te integreren in de omgeving met een minimum aan middelen.Daarbij kan de
visuele begrenzing van de bestaande heuvelrug als een fysische barière worden aangewend. De heuvelrug biedt de mogelijkheid om het
achtergelegen gebied op het grondgebied van Asse af te schermen.

Deze uitbreiding zal uitsluitend dienen om zonevreemde lokale bedrijven te herlokaliseren.(minstens 1,14 ha). De bestaande bedrijven kunnen in
deze zone behouden blijven. Bij nieuwe vestigingen gaat de voorkeur uit naar niet milieu-vervuilende lokale bedrijvigheid.
De activiteitenzone Essenestraat staat eveneens vermeld in het bindend deel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
4.4 Specifiek Economisch knooppunt Ternat.
Ternat wordt in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen geselecteerd als specifiek economisch knooppunt omwille van zijn belangrijke impact op de
werkgelegenheid. Binnen het netwerk van de Vlaamse Ruit krijgen deze economische knooppunten vooral een rol in de logistieke activiteiten en in de
distributie, waardoor een goede ontsluiting via de weg,een essentieel gegeven vormt. Voor een specifiek economisch knooppunt dient de provincie de
regionale bedrijventerreinen af te bakenen.
In het beleid dat de provincie hieromtrent voert, wordt gesteld dat de ontwikkeling van het specifiek economisch knooppunt Ternat in samenhang
met Asse en de Activiteitenpool Zellik dient te gebeuren. De lokalisatie van economische activiteiten zal rekening houden met de potenties die de
stationsomgeving met zich meebrengen, maar zal eveneens rekening houden met de aanwezige waardevolle openruimtefragmenten.
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Momenteel is er vanuit provinciaal niveau een onderzoek gaande voor de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan voor nieuwe bedrijvigheid in
Ternat. De doelstelling van het voorgenomen plan betreft de uitbreiding, met een streefcijfer van om en bij de 20 ha, van de bestaande
bedrijvenzones in het specifek economisch knooppunt Ternat. Deze uitbreiding zou aansluiting moeten vinden bij de bestaande bedrijvenzones ten
behoeve van regionale bedrijvigheid.
In de planMER worden er 3 verschillende scenario's besproken in verband met de uitbreiding van de bedrijvigheid in Ternat. Enkel in scenario 1 en in
scenario 3 behoort 'De Slaapadviseur' tot een uitbreidingsgebied van bedrijvigheid. Het betreft hier een gebied bestemd voor regionaal
bedrijventerrein. In hoeverre dit kan samengaan met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan 'De Slaapadviseur', zal in een verdere fase van de ontwikkeling
van het specifiek economisch knooppunt Ternat moeten bekeken worden.
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5. BESCHRIJVING EN INSCHATTING VAN DE MOGELIJKE MILIEUEFFECTEN VAN HET PLAN
a) Gezondheid en veiligheid van de mens
Huidige situatie:
De gronden gelegen binnen het plangebied zijn gelegen in agrarische zone. In het bedrijf vinden er geen activiteiten plaats die schadelijk zijn voor
de mens of die de veiligheid in gedrang brengen. Het betreft geen nieuw aandachtsgebied en er zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig of
mogelijk binnen een straal van 2 km.
Mogelijke effecten:
Het plan geeft geen aanleiding tot siginificante nieuwe of bijkomende effecten voor de veiligheid en de gezondheid van de mens.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
Aangezien het plan geen invloed heeft op de gezondheid en de veiligheid van de mens zijn er geen milderende maatregelen van toepassing.

b) Ruimtelijke ordening
Huidige situatie:
Volgens het gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (K.B. 07 maart 1977) is het plangebied gelegen in agrarisch gebied.
Mogelijke effecten:
Het plan zorgt voor een herbestemming van agrarische zone naar een zone voor kleinhandel, zodat een uitbreiding en aanleg van parkeerplaatsen
mogelijk wordt. Hierbij wordt een kwalitatieve buffering voorzien in de tuinzone.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan lost de zonevreemdheid van het bedrijf op, creëert een betere rechtszekerheid voor de eigenaar die gepaard gaat met ruimere
ontwikkelingsmogelijkheden.
Milderende maatregelen:
Het plan heeft een niet significant negatief effect door de herbestemming van de gronden. De bufferfunctie wordt gewaarborgd door de aanleg
van inheemse beplanting die rekening houdt met het plaatselijke reliëf.
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 05 "De Slaapadviseur" (RUP_20001_213_09003_00005) - Gewestplan
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c) Fauna, flora en biodiversiteit
Huidige situatie:
Op de biologische waarderingskaart zijn in de direkte omgeving van het plangebied geen biologisch waardevolle elementen terug te vinden. Het
plangebied is bovendien niet gelegen binnen een VEN-of IVON-gebied, Vogelrichtlijngebied, Habitatgebied of Natura2000-gebied. Het
dichtsbijzijnde natuurgebied is het natuurreservaat Steenvoorde (tevens Habitatrichtlijngebied) op een 700-tal m afstand aan de overzijde van de
A10.
Mogelijke effecten:
Het plan heeft geen effect op de fauna en de flora van de omgeving. De activiteiten beperken zich tot het aan en afrijden van personeel, cliënteel
en leveranciers. De naburige fauna en flora wordt afdoende beschermd door een groenbuffer.
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.
d) Energie-en grondstoffenvoorraden
Huidige situatie:
Binnen het plangebied bevinden zich geen energie-en grondstoffenvoorraden.
Mogelijke effecten:
Het voorgenomen plan omvat deels een wijziging van agrarische zone naar een zone voor kleinhandel. 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.
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 05 "De Slaapadviseur" (RUP_20001_213_09003_00005) - Biologische waarderingskaart (BWK) en Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
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e) Bodem
Huidige situatie:
De grond binnen het plangebied heeft voornamelijk een vochtige zandleembodem. De percelen van het bedrijf ' De Slaapadviseur' zijn niet
aangemeld in het register van de verontreinigde gronden.
Mogelijke effecten:
Het programma van het bedrijf 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 het verkopen van slaapartikelen. Bijhorende bij de verkoopsruimte hoort een
parkeerplaats zowel voor het personeel als voor het cliënteel.
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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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 05 "De Slaapadviseur" (RUP_20001_213_09003_00005) - Bodemkaart
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f) Water
Huidige situatie:
Het plangebied omvat geen waterwingebieden en wordt gesitueerd binnen het Denderbekken. Binnen het plangebied lopen geen waterlopen. de
dichtsbijzijnde waterloop is de Steenvoordbeek, een waterloop van 2e categorie, welke loopt op een afstand van 600 m van het plangebied.het
plangebied bevat geen overstromingsgevoelige gebieden.
De bestaande toestand van het plangebied wordt getoetst aan volgende watertoetskaarten:
- Overstromingsgevoeligheid van plangebied: niet overstromingsgevoelig;
- Infiltratiegevoeligheid plangebied: infiltratiegevoelig;
- Grondwaterstromingsgevoeligheid:matig gevoelig voor grondwaterstroming;
- Winterbedkaart:Er bevindt zich een winterbedding noch in het plangebied noch in de direkte omgeving ervan.
- Hellingenkaart: Het plangebied is relatief vlak. Er bevindt zich een kleine helling (5-10%) naar het westen van het perceel toe.
- Erosiegevoeligheid:Het plangebied wordt gedeeltelijk aangeduid als erosiegevoelig.
Mogelijke effecten:
Het plan heeft geen significante impact op de waterhuishouding. De wijzigingen in verharde oppervlakte worden uitgevoerd in waterdoorlatende
materialen zodat het natuurlijk waterbergend vermogen van het gebied bewaard wordt. Zo dienen de parkeerplaatsen die voorzien worden op het
terrein in waterdoorlatend materiaal voorzien te worden tenzij dit verboden is vanuit de milieuwetgeving.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
De aanleg van de parking voorziet in het gebruik van waterdoorlatende materialen.
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 05 "De Slaapadviseur" (RUP_20001_213_09003_00005) - Natura 2000 en watertoets
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projectgebied: DeelRUP 05 "De Slaapadviseur"
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g) 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 de atmosfeer of andere klimatologische factoren, zijn geen milderende maatregelen van toepassing.

h) Geluid en licht
Huidige situatie:
Het bedrijf heeft geen significante impact van geluid of licht op de omgeving.
Mogelijke effecten:
Wegens geen impact op de omgeving zijn er geen mogelijke effecten van geluid of licht op de omgeving.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
Aangezien het plan geen invloed heeft van geluid en licht, zijn geen milderende maatregelen van toepassing.

Screeningsnota provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 'De Slaapadviseur'

20

i) 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.
Mogelijke effecten:
Het plan heeft geen gevolgen voor het landschap, stoffelijke goederen en het cultureel erfgoed met inbegrip van het architectonisch en
archeologisch erfgoed.
Toetsing aan het nulalternatief:
Het plan heeft geen significant verschil met het nulalternatief.
Milderende maatregelen:
Het plan voorziet in een streekeigen buffering achteraan op het perceel.
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PRJ 2009-003: PRUP - Planologische attesten - fase 3
DeelRUP 05 "De Slaapadviseur" (RUP_20001_213_09003_00005) - Landschapsatlas + RUP
Legende
projectgebied: DeelRUP 05 "De Slaapadviseur"
(RUP_20001_213_09003_00005)

Landschapsatlas

!

Puntrelicten
Lijnrelicten
Ankerplaatsen

Vlakrelicten
Grenzen Traditionele Landschappen
autoweg
historisch lijnelement

gemeentelijk goedgekeurd RUP
(RUP "Zonvreemde bedrijven - 16/170 Elesco")

situering projectgebied

DeelRUP 05 "De Slaapadviseur"
(RUP_20001_213_09003_00005)
situering Ternat

datum: augustus 2010
schaal: 1:5.000
0

25 50

auteur: Kris Van Eylen

INFRASTRUCTUUR / Ruimtelijke Ordening

100

150

200

250
Meters

±
22

j) mobiliteit
Huidige situatie:
Momenteel ontvangt 'de Slaapadviseur' een 5-tal klanten per uur. De ontsluiting van de winkel gebeurt langs de Assesteenweg. De site van 'De
Slaapadviseur' is gelegen langs de Assesteenweg op +/- 300 m ten noorden van het op-en afrittencomplex nr. 20 van de E40. Voor de aanvraag
van het planologisch attest waren er een 20-tal parkeerplaatsen op de site. Hier waren 5 parkeerplaatsen aan de voorzijde van de winkel en 15
parkeerplaatsen aan de achterzijde van de winkel inbegrepen.
Het huidige mobiliteitsprofiel van het bedrijf is eerder beperkt. (2 personeelsleden, maximaal 5 klanten tegelijk in de winkel, leveringen aan de
winkel 2 à 3 maal per week.) De uitbreiding van de verkoopsoppervlakte zal een beperkte invloed hebben op het mobiliteitsprofiel. (2 extra
personeelsleden, verwachte groei van het klantenbestand tot 50% in 5 jaar.)
Mogelijke effecten:
Wegens een vergroting van de winkeloppervlakte, wordt er een stijging van het aantal bezoekers verwacht. De intensiteit van verkeer op het terrein
zal hierdoor licht toenemen.
Toetsing aan het nulalternatief:
Aangezien het hier gaat om een niet significante toename van de verkeersintensiteit op het terrein, zal er nauwelijks een verschil zijn met het
nulalternatief.
Milderende maatregelen:
In de vernieuwde vestiging moeten de parkeergelegenheden beperkt worden tot 15 parkeerplaatsen. Enerzijds moet dit volstaan om aan de
stijgende behoefte te voorzien. Anderzijds wordt een te sterke verkeerstoename hierdoor beperkt.
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5.CONCLUSIE
Uit de voorgaande bespreking van de mogelijke milieueffecten van het plan blijkt dat deze milieueffecten beperkt blijven. Tevens is het plan van
beperkte aard zodat geen grens-of gewestoverschrijdende milieueffecten worden gecreëerd. Gezien de geringe milieueffecten wordt er bijgevolg
een ontheffing van de opmaak van een Plan-MER gevraagd.
Samenvattende tabel

Thema

Ingreep-effecten

Conclusie

Gezondheid en veiligheid van de mens

In het bedrijf vinden geen activiteiten plaats die schadelijk zijn
voor de mens of die veiligheid in het gedrang brengen.
De bestemming agrarisch gebied wordt herbestemd naar een
zone voor kleinhandel aangrenzend met een bufferzone Het
betreft een kleinschalige uitbreiding die vroeger reeds was
ingenomen door het bedrijf. Het plan voorziet in een
landschappelijk verantwoorde inpassing.
Het plan heeft geen effect op de fauna en flora van de
omgeving.
Er bevinden zich geen energie-en grondstoffenvoorraden in de
onmiddellijke omgeving van het plangebied.
Het programma van het bedrijf is niet van die aard dat het de
bodem of ondergrond kan aantasten of verontreinigen
Het plan heeft geen significante impact op de waterhuishouding.
De wijzigingen in verharde oppervlakte worden uitgevoerd in
waterdoorlatende materialen zodat het natuurlijk waterbergend
vermogen van het gebied bewaard wordt.
Het plan heeft geen invloed op de atmosfeer en andere
klimatologische factoren.
Er zijn geen mogelijke effecten van geluid en licht op de
omgeving.
Het plan heeft geen significante gevolgen voor het landschap
In de direkte omgeving van het plan bevindt zich geen
bouwkundig erfgoed.
De uitbreiding van de verkoopsoppervlakte zal een beperkte
invloed hebben op het mobiliteitsprofiel. Wegens de vergroting
van de handelszaak zal er een lichte toename van de intensiteit
op het terrein plaatsvinden.

geen significante negatieve effecten

Ruimtelijke ordening

Fauna, flora en biodiversiteit
Energie-en grondstoffenvoorraden
Bodem
Water

Atmosfeer en klimatologische factoren
Geluid en licht
Landschap
bouwkundig erfgoed
Mobiliteit

Het plan heeft een niet significant negatief
effect door de herbestemming van de
gronden.De bufferfunctie wordt gewaarborgd
door de aanleg van inheemse beplanting die
rekening houdt met het plaatselijke reliëf.
geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten

geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten
geen significante negatieve effecten
In de vernieuwde vestiging kunnen maximaal 15
parkeerplaatsen voorzien worden.
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