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DEEL 1:

Doelstelling en motivatie opmaak PRUP

De provincie acht rioolwaterzuiveringsinstallaties van provinciaal niveau, waarvan het afvalwater:
x afkomstig is uit meerdere gemeenten;
x afkomstig is uit een zuiveringsgebied dat (delen van) kleinstedelijke gebieden bevat;
x afkomstig is van regionale bedrijventerreinen in kleinstedelijke gebieden en in de specifiek economische knooppunten.
Volgende ruimtelijke principes en randvoorwaarden voor de ontwikkeling en uitbreiding van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur (rioolwaterzuiveringsinstallaties,
rioleringen en collectoren), worden vooropgesteld in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen:
x Uitgangshouding voor de ontwikkeling en uitbreiding van RWZI’s is het principe van gedeconcentreerde bundeling. De verenigbaarheid qua reuk-, lawaai- en
visuele hinder met de woonfunctie is maximaal;
x De schaal van de RWZI sluit aan bij het landschap;
x De omvang van de RWZI tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies van het buitengebied niet aan;
x Voor de aanleg van rioleringen en collectoren geldt zoveel mogelijk het principe van bundeling van lijninfrastructuren.
Daarnaast formuleert de provincie een bijkomend principe:
x Inplanting van infrastructuur voor afvalwaterzuivering dient steeds te kaderen binnen het provinciaal en gebiedsgericht ruimtelijk beleid;
x Afstemming tussen het provinciaal ruimtelijk beleid en integraal waterbeheer wordt vooropgesteld.
De RWZI Geetbets wordt in functie van het lopend investeringsprogramma gerealiseerd. Daarbij is na de locatiekeuze, die wordt bepaald door een aantal technische
parameters, nagegaan op welke locaties, i.f.v. de realisatie, juridische beperkingen liggen als gevolg van de bestemming volgens het gewestplan.
De RWZI Geetbets omvat het oprichten van een zuiveringsinstallatie met slibverwerkingsinstallatie.
Het betreft een problematiek van bovengemeentelijk niveau aangezien de zuiveringsgebieden gemeentegrensoverschrijdend zijn.
Het gehele zuiveringsgebied omvat in grote lijnen voor Geetbets de deelgemeenten:
- Geetbets, Grazen, Rummen, Hulsbeek
Voor Zoutleeuw, de deelgemeente Budingen,
en voor Linter zuivert zij de deelgemeenten:
- Neerlinter, Drieslinter, Heide

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan - RWZI Geetbets
Toelichtingsnota – Versie D

6/23

Kaart 1: zuiveringsgebied RWZI Geetbets (Aquafin)
Voor een integrale aanpak wordt de Provincie aangesproken om d.m.v. ruimtelijke uitvoeringsplannen de juiste bestemmingen te realiseren en de bouw van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties mogelijk te maken.
Voorwaarden ontwikkeling van afvalwaterzuiveringsinfrastructuur
Vanuit technisch oogpunt is de locatiekeuze voor een RWZI afhankelijk van gravitatieprincipes en van de nabijheid van een waterloop voor de lozing van het effluent. Daarnaast
kunnen een aantal ruimtelijke voorwaarden worden gesteld aan de locatiekeuze van nieuwe- en de uitbreiding en/of landschappelijke integratie van bestaande RWZI’s.
Principe gedeconcentreerde bundeling en verenigbaarheid met woonfunctie:
De RWZI situeert zich in de buitengebiedgemeente Geetbets. De site Araanstraat ligt op een uitloper van het gehucht Hulsbeek naar Diepenpoel. De RWZI sluit aan bij de omliggende
grotere landbouwgebouwen. De installatie is verenigbaar met de woonfunctie door de grote afstand ten opzichte van de woonfunctie en de visuele buffering
De schaal van de RWZI sluit aan bij het landschap:
De locatie ligt in de onmiddellijke omgeving van een paar grotere landbouwgebouwen, waarvan enkele geresidentialiseerd zijn. De installatie is qua grootte in overeenstemming met de
omringende landbouwgebouwen en –percelen en met de natuurlijke elementen in de aangrenzende open ruimte. De integratie in het landschap wordt voorzien door een visuele
inpassing en een buffering met streekeigen beplanting.
De omvang tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies in het buitengebied niet aan:
Het betreft een nieuwe installatie, gelegen in de nabijheid van grote landbouwbedrijven en is omringd door een ruimer akkerland. De RWZI betekent hierdoor geen structurele
aantasting van de agrarische structuur en het functioneren van de open ruimte structuren wordt niet geschaad..
Het principe van bundeling van infrastructuren:
De RWZI sluit aan op de Araanstraat, bebouwing en landbouwgebied. Er is geen bijkomende versnippering van de ruimte en ruimtelijk wordt aangesloten bij de bebouwing.
De inplanting dient te kaderen binnen het provinciaal en gebiedsgericht ruimtelijk beleid:
De Araanstraat is één van de wegen die dwarsverbindingen voorzien over de Getevallei. De beperkte oppervlakte van de installatie en de ligging ervan is geen structurele aantasting
van de agrarische structuur. De beperkte omvang en de hoogtebeperking van de site sluiten aan op de schaal van de omgeving en het omliggende landschap omwille van de buffering
en de bestaande coulissenbeplanting in de Getevallei. De RWZI wordt geïntegreerd in het landschap door een visuele inpassing en een buffering.
De afstemming tussen het provinciaal ruimtelijk beleid en het integraal waterbeheer:
De RWZI verzorgt de waterkwaliteit. De nieuwe installatie situeert zich niet in een van nature overstroombaar gebied. De installatie wordt aangelegd in ophoging ten opzichte van de
directe omgeving. In de voorschriften wordt aandacht besteed aan de waterinfiltratie.
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DEEL 2:

NK

Situering

pfqrbofkd=mi^kdb_fba=

Het project ligt op het grondgebied van de gemeente Geetbets en grenst aan de Araanstraat. Topografisch is het plangebied te situeren tussen ‘Ouraan’ en ‘Langveld’,
in de nabijheid van de volgende waterlopen: de Grote Gete en de Kropbeek. Het grondgebruik is voornamelijk akker, afgezoomd met loofbomen aan de grens met de
Araanstraat.
Kaart 2: situering op macroniveau
Kaart 3: situering op microniveau

OK

jlqfs^qfb=fkmi^kqfkd=

De RWZI Geetbets wordt ingeplant in de hoek tussen de Araanstraat en het Langveld. Voor deze locatie werd principieel akkoord verkregen van de Afdeling Natuur,
Afdeling Water en de Afdeling Land, ROHM en ARP. Het plangebied ligt in landschappelijk waardevol agrarisch gebied. De RWZI wordt gefaseerd voorzien, daar
het nog niet zeker is of de zuidelijk aan te sluiten regio mee zal aansluiten of mogelijk lokaal zal gezuiverd worden. Hierdoor worden ook pompstations in de
toevoerleidingen gefaseerd uitgevoerd.
Historiek
Drie inplantingsplaatsen werden onderzocht, namelijk:
1. hoek tussen de Kasteellaan en het Langveld
2. hoek tussen de Araanstraat en het Langveld
3. ten westen van de Weg op Halen en ten noorden van de woonkern.
Tabel 1: afweging van de inplanting RWZI
CRITERIA
Aansluiting bebouwing
Geurhinder voor omwonenden binnen de gemeente
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Situering op microniveau

Legende:
RWZI-grens Geetbets
Gemeentegrens

Bron: OC - GIS Vlaanderen
NGI - Topografische kaart
februari 2006
Schaal: 1/10.000
0

62,5 125

250

375
Meter

PRUP - RWZI Geetbets
Ontwerp

4043-krt-046a.mxd

Hoogtepeil

+/-

+

+/-

Biologische waarderingskaart

+

-

+

Aanwezigheid natuurgebied

-

+

+

Landbouwgebruik

-

0

-

TOTAAL

--

++

+/-

Betekenis symbolen:
+ : gunstige beoordeling
- : ongunstige beoordeling
0 : neutraal
Kaart 4: historiek inplantingsplaatsen
De inplantingsplaats in de hoek tussen de Araanstraat en het Langveld, nummer 2, kon door alle partijen als mogelijk aanvaardbaar worden beschouwd,
aangezien deze locatie het minste hinder naar omliggende bebouwing tot gevolg heeft en er geen geurhinder zal zijn. De inplantingsplaats is gelegen op het laagste
punt en sluit het dichtst aan bij de Gete. Het huidige grondgebruik is weide en akker en er bevindt zich geen natuurgebied in de onmiddellijke omgeving.
De voorgestelde locatie nr. 3, ten westen van de Weg op Halen en ten noorden van de woonkern,werd niet gekozen omwille van de nabijheid van bebouwing en de
ruimtelijke hinder hierdoor, maar ook omwille van het natuurgebied dat deze inplantingsplaats doorkruist. Ook de capaciteit van de waterloop is te weinig.
De locatie nr. 1, in de hoek tussen de Kasteellaan en het Langveld, werd voornamelijk als onmogelijk beschouwd omwille van de impact op de open ruimte en de
ligging in het overstromingsgebied. Ook de nabijheid van bebouwing heeft een negatieve invloed bij de beoordeling van de locatiekeuze.

PK

qb`ekfp`eb=^pmb`qbk=otwf=

Deze RWZI wordt gefaseerd voorzien. Aangezien het nog niet zeker is of de zuidelijk aan te sluiten regio mee zal aansluiten of mogelijks lokaal zal gezuiverd worden,
worden ook pompstations in de toevoerleidingen gefaseerd uitgevoerd. Deze RWZI wordt in eerste fase voor 5.500 IE en in tweede fase voor 11.000 IE gepland. Naast
de slibverwerking wordt een mechanische en biologische zuivering gepland. Het afvalwater zal gravitair toekomen op de installatie. Het spuislib wordt vanuit de
vijzelput voor retourslib opgepompt.
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Om een inzicht te krijgen in de ruimtelijke vertaling van deze inrichting binnen de grenzen van het PRUP, is in bijlage 1 het preliminair inplantingsplan van de
RWZI gevoegd.
Kaart 5: orthofoto

QK

elldqbifddfkd=s^k=ebq=qboobfk=

Het RWZI ligt in de vallei van de Gete op een gemiddelde hoogte tussen + 25 en + 27 meter.

RK

fkmi^kqfkdpmi^^qp=slidbkp=ebq=qom=bk=ab=rfqdbslboab=oflibofkd=bk=`liib`qbofkd=

Momenteel zijn nog geen collectorprojecten uitgevoerd. Er werd gewacht op een definitief akkoord over de inplantingsplaats van de RWZI. In het zuiveringsgebied
situeren zich nog tientallen (nl. > 100) (individuele) lozingspunten.
De gemeente heeft nog geen uitgebreid rioleringsnet. Collector Gete fase 1 (20.097) en fase 2 (20.098) zijn gepland en vormen de hoofdas. Op deze collectoren zullen
nog verschillende verbindings-rioleringen worden aangesloten. De nog te voorziene hoofdinfrastructuur volgt grotendeels de Gete, met vertakkingen volgens de
zijlopen. Hier zijn dan ook al de lozingen gesitueerd.

SK

lkqs^kdpq`^m^`fqbfq=s^k=ab=t^qboillm=

Geen gegevens beschikbaar.

TK

i^kap`e^mmbifghb=efkabo=

De RWZI wordt ingepast in het landschap en geïntegreerd in zijn omgeving.

UK

ht^ifqbfq=s^k=ab=lkabodolka=

Uit de resultaten van het oriënterend bodemonderzoek blijkt dat een beschrijvend bodemonderzoek niet noodzakelijk is. Het perceel dient niet opgenomen te worden in
het register van verontreinigde gronden.
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VK

_bobfh_^^oebfa=

De RWZI wordt ontsloten via de Araanstraat, richting Weg op Halen. Deze laatste is in het gemeentelijk mobiliteitsplan geselecteerd als lokale weg type I .

=
=
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DEEL 3:

Planningscontext

NK

orfjqbifghb=mi^kkfkdp`lkqbuq=

NKNK

oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=sä~~åÇÉêÉå =

N

De gemeente Geetbets is geselecteerd als een buitengebiedgemeente. De doelstellingen gaan uit van het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies, het
tegengaan van de versnippering en het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied. De ontwikkelingsperspectieven gaan uit van de concentratie
van de aan het wonen gekoppelde gemeenschapsvoorzieningen en -infrastructuren. Deze worden geconcentreerd in de kernen van het buitengebied. Het niveau en de
reikwijdte van de voorziening wordt in overeenstemming gebracht met het belang van de kern. De schaal van de RWZI sluit aan op de schaal van het landschap, de
omvang tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies in het buitengebied niet aan.
De RWZI functioneert bovenlokaal ( boven de woonkern) om technische redenen. De bestaande infrastructuur van aanvoerleidingen, bestaande beken en waterlopen
en het reliëf verantwoorden de huidige locatiekeuze.
1.1.1.

Bindende bepalingen

In het RSV zijn geen bindende bepalingen opgenomen in verband met infrastructuur voor afvalwater-zuivering.
1.1.2.

Richtinggevend gedeelte

Natuur, landbouw, bos en wonen en werken zijn structuurbepalende functies van het buitengebied.
Binnen het buitengebied zijn en blijven vele functies en activiteiten aanwezig en mogelijk. Onderscheid wordt gemaakt tussen:
de structuurbepalende functies en activiteiten. Dit zijn natuur en bos, landbouw en wonen en werken;
andere functies en activiteiten van het buitengebied. Hieronder worden die functies en activiteiten verstaan die in bepaalde gebieden van het buitengebied
weliswaar hoofdfunctie zijn maar die niet als structurerend voor het gehele buitengebied worden beschouwd. Dit zijn de recreatieve en toeristische
activiteiten, sommige gemeenschaps- en nutsvoorzieningen (onder meer afvalbeheer/slib, waterzuivering, drinkwater- en energievoorzieningen), ontginningen
en waterwinning.

1

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 1997
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In het buitengebied is het beleid gericht op het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het verweven van de belangrijke structurerende elementen. Dit kan alleen vanuit
een integrale, samenhangende ruimtelijke visie op de ruimte en op het buitengebied in het bijzonder. Sectorale ontwikkelingen worden hierin gekaderd.
Dit betekent niet dat het buitengebied wordt 'bevroren'. De bestaande ruimtelijke structuur en het fysisch systeem bieden het raamwerk, waarbinnen dynamische
activiteiten en functies met steeds wijzigende omgevingsvereisten op flexibele manier moeten kunnen functioneren.

NKOK
1.2.1.

O

mêçîáåÅá~~ä=oìáãíÉäáàâ=píêìÅíììêéä~å=sä~~ãëJ_ê~Ä~åí =
Bindende bepalingen

Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd bij ministrieel besluit van 7 oktober 2004 definitief goedgekeurd. Op 1 december 2004 is het plan in werking
getreden.
In het PRS zijn volgende bindende bepalingen opgenomen in verband met infrastructuur voor afvalwaterzuivering:
3. Acties en Prioriteiten - 3.1.Open ruimte - 3.1.4. Inplanting rioolwaterzuiveringsinstallaties: Tegen eind 2006 is de provincie i.s.m. de bevoegde instanties en Aquafin
minimaal gestart met de opmaak van 1 of meerdere ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de inplanting, uitbreiding en herbestemming van de
rioolwaterzuiveringsinstallaties van bovenlokaal belang.
1.2.2.

Richtinggevend gedeelte

De gemeente Geetbets maakt deel uit van de deelruimte ‘Landelijke Kamer Oost’. In deze deelruimte wordt het behoud van het landelijk karakter van het gebied, met
de grote open ruimtegehelen en de nadrukkelijk aanwezige landbouw, nagestreefd. Het beleid wenst de karakteristieken van een dun bezaaid en verspreid
nederzettingspatroon te behouden en te versterken.
Het toeristisch-recreatief netwerk van de Landelijke Kamer Oost. Het netwerk bestaat uit een geheel van toeristisch-recreatieve voorzieningen. Het beleid streeft naar
een maximaal recreatief medegebruik van de openruimte-elementen, zoals bossen, waterlopen, … , en verbinding van deze elementen door versterking van het
netwerk van provinciale en lokale infrastructuren voor langzaam verkeer doorheen de open ruimte. De Grote Gete is geselecteerd als gebundeld lijnelement in functie
van de recreatieve fietsroute.
Natuurverbindingsgebied – natte sfeer (6 e): verbinding Grote Gete met Molenbeek-Mene en bos van Meldert. De provincie wenst de natuurlijke clusters in de natte
sfeer, verbonden met de rivier- en beekvalleien en de aansluitende waterrijke gebieden, te versterken.
Het beleid wenst het netwerk van de rivier- en beekvalleien, als drager van de natuurlijke structuur, te versterken en de verbindende rol ervan te ondersteunen. De
Grote Gete maakt deel uit van deze drager.

2

Provincie Vlaams-Brabant, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant, voorontwerp februari 2003
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Het waterbeleid is grondig in beweging, zowel binnen de provincie als in het hele Vlaamse Gewest, en is geëvolueerd naar een integraal waterloopbeheer, dat zowel de
kwalitatieve, kwantitatieve als ecologische aspecten in ogenschouw neemt. De provincie wenst hierin een ondersteunende en faciliterende functie te vervullen.De visie
omtrent een integraal waterbeheer bestaat uit 4 elementen:
x Ruimte voor water: voorkomen van wateroverlast, waarbij er wordt van uitgegaan dat het respecteren van de natuurlijke kenmerken van watersystemen de beste
garanties biedt voor het vermijden van problemen.
x Ondersteunen van een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling van de structuurkenmerken van het waterlopennetwerk. Hierbij wordt uitgegaan van het vertragen van
de waterafvoer in de bovenstroomse gebieden. Vanuit de ruimtelijke ordening zal maximaal de mogelijkheid worden geboden om de retentie- en
bergingscapaciteit van de waterlopen te verhogen.
x Ondersteunen van behoud en ontwikkeling van waterkwaliteit. Dit houdt in dat het omgevend ruimtegebruik dient afgestemd te worden op de functie van de
waterloop en dat er ruimte dient gevrijwaard te worden voor de aanleg van buffers en/of overgangszones tussen waterloop en eventueel vervuilende functies.
x Ondersteunen en versterken van de ecologische verbindingsfunctie van de waterloop. Hierbij is het van belang om het beheer, het onderhoud en de inrichting van
de waterlopen zoveel mogelijk af te stemmen op de aanwezige (potentiële) natuurwaarden. Het is ook van belang om de waardering van de watersystemen te
versterken.

NKPK

P

dÉãÉÉåíÉäáàâ=êìáãíÉäáàâ=ëíêìÅíììêéä~å =

In de gewenste ruimtelijke structuur op mesoschaal, deel open ruimte, wordt de beekvallei van de Gete met de zijtakken als belangrijke ader voor de natuurlijke
structuur beschermd. De alluviale vlakte van de Gete en zijtakken is opgenomen in de afbakening van de verbindingsgebieden, die de natuur- en verwevingsgebieden
omvatten. In deze gebieden is de natuurfunctie aanwezig, maar ondergeschikt aan landbouwactiviteiten, en worden Kleine Landschapselementen (KLE’s) beschermd.
In de bebouwde ruimte wordt de inplanting van een waterzuiveringsstation in Ouraan , op het laagste punt van de gemeente, voorzien. Dit station wordt opgericht
tussen de bestaande verspreid liggende bebouwing en blijft op voldoende afstand van de oevers van de Gete.
De alluviale vlakte van Geetbets is geselecteerd als waardevol element en krijgt een algemene landschappelijke bescherming. Daarnaast is er een specifieke
landschappelijke bescherming van de structurerende beek, de Gete.

3

Gemeente Geetbets, Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan – startnota, juni 2002
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Het plangebied ligt in de structurerende rivier- en beekvallei van de Gete. De riviervalleien hebben een geheel eigen landschapsstructuur met gebiedseigen kenmerken.
De Gete bevindt zich in het bovenstrooms rivierengebied van de Demer en kenmerkt zich door de aanwezigheid van kleine landschapselementen zoals holle
wegencomplexen en hoogstamboomgaarden.
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De inplantingsplaats bevindt zich aan de rand van een biologisch waardevol gebied, grenzend aan een gebied met geringe biologische waarde. De Getevallei vormt in
zijn geheel een biologisch waardevol element.
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Type Plan

binnen het plangebied

aangrenzend aan het plangebied

Tienen – Landen (KB. 24.03.1978)
Landschappelijk waardevol
agrarisch gebied
geen

geen

Provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen

geen

geen

Algemene plannen van aanleg

geen

geen

Bijzondere plannen van aanleg

geen

geen

Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

geen

geen

Verkavelingsvergunningen

geen

geen

RUIMTELIJK
Gewestplan(nen)

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

SECTORAAL
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Ruilverkaveling / landinrichting

geen

geen

Beschermde monumenten

geen

geen

Beschermde dorpsgezichten

geen

geen

Beschermde landschappen

geen

geen

Vogelrichtlijngebieden

geen

geen

Habitatrichtlijngebieden

geen

geen

Gebieden van het duinendecreet

niet van toepassing

Gebieden van het Vlaams
situeert zich niet in of grenst niet
Ecologisch Netwerk (VEN), decreet aan een GEN / GENO
Natuurbehoud

niet van toepassing
geen GEN / GENO in de directe
omgeving

Gebieden met recht van voorkoop

geen

geen

Natuurreservaten

geen

geen

Bosreservaten

geen

geen

Beschermingszones
grondwaterwinningen

geen

geen

Bevaarbare waterlopen
Onbevaarbare waterlopen
Klasse

geen
e

De Gete (1 categorie)

Rooilijnen
Voet- en buurtwegen

geen
grenst aan de buurtwegen nr. 13 en
nr. 55
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geen
e

Kropbeek (3 cat.)
geen
buurtweg nr. 56 en voetweg nr. 81
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Tabel 2: toetsingstabel bestaande juridische toestand
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De inplantingsplaats bevindt zich niet of grenst niet aan een habitat- of vogelrichtlijngebied en situeert zich buiten de grenzen van de 700 meter bufferzone.

OKOK

sÉå=

De inplantingsplaats van de RWZI situeert zich niet in of grenst niet aan een GEN/GENO.

OKPK

dÉïÉëíéä~å=

Kaart 6: gewestplan
Het plangebied situeert zich in het gewestplan Tienen - Landen. (Koninklijk besluit van 24 maart 1978). De inplantingsplaats bevindt zich in landschappelijk
waardevol agrarisch gebied.

=
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Geen

Kaart 7: juridische toestand en andere beschermingen vanuit het leefmilieu
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Algemeen
Het decreet Integraal Waterbeleid waarmee Vlaanderen haar waterbeleid afstemt op de Europese kaderrichtlijn water, voert bepaalde verplichtingen in, waaronder de
watertoets. Dit houdt in dat de overheid die over een plan (hier een RUP), een programma of een vergunningsplichtig project moet beslissen, erover moet waken dat er
geen schadelijke effecten ontstaan, of dat de schadelijke effecten zoveel mogelijk worden vermeden. In de watertoets worden de doelstellingen en de beginselen van
het integraal waterbeleid getoetst. In afwachting van de waterbeheersplannen worden de kaarten met aanduiding van de van nature overstroombare gebieden, recent
overstroomde gebieden en risicozones overstromingsgebieden gehanteerd (zie kaart 8).
Effecten op het watersysteem: algemeen
Vooreerst moet gesteld worden dat de inplanting van een RWZI gebonden is aan tal van hoofdzakelijk technische aspecten zoals de ligging t.o.v. lozingspunten,
collectoren, e.d. Dit maakt dat bij een locatieonderzoek men steeds uitkomt nabij een (ontvangende) waterloop of in een vallei. De kans is dus groot dat men in een
overstromingsgebied terecht komt en dat schadelijke effecten worden gegenereerd.
Voor een RWZI zijn er 3 aspecten die in ogenschouw moeten genomen worden bij het onderzoek naar de invloed die zij al dan niet hebben op de infiltratie van
hemelwater en de ruimte voor het watersysteem:
- de hoogteligging van het terrein waarop de RWZI wordt opgetrokken, waarbij uiteraard elk overstromingsgevaar moet worden uitgesloten,
- de aanwezige bebouwing, installaties en de verhardingen,
- de hoeveelheid gezuiverd afvalwater dat geloosd wordt in de ontvangende waterloop.
Mogelijke schadelijke impact op het watersysteem en de infiltratiemogelijkheden van hemelwater worden maximaal beperkt. De principes en uitgangspunten voor het
beperken van mogelijke wateroverlast zijn: eerst hergebruik van hemelwater, dan infiltratie, dan bufferen en dan pas vertraagd afvoeren. Deze zullen ook toegepast
worden bij de bouw en de exploitatie van een RWZI.
Voorstel milderende maatregelen m.b.t. ligging, bebouwing en verharding:
- hemelwater van de verharde oppervlaktes (wegen) wordt opgevangen en naar het effluent afgevoerd,
- de gebouwen worden voorzien van een regenwaterput conform de geldende stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
- infiltratie hemelwater: er wordt geen nodeloze verharde oppervlakte voorzien, in de buffers blijft de mogelijkheid tot infiltratie. Afstromend hemelwater kan
opgevangen worden in een afwateringsgracht omheen de RWZI indien dit noodzakelijk blijkt te zijn.
- In de buffers kan een buffercapaciteit ingebouwd worden in de vorm van poelen of plassen.
- de verhoogde ligging van de installaties van de RWZI (vrijwaring van overstromingsgevaar) kan plaatselijk een beperkte afname van de bergingscapaciteit van de
waterloop tot gevolg hebben. In overleg met de beheerder van de waterloop zal geoordeeld worden of hier maatregelen tegenover staan.
Alle hierboven opgesomde maatregelen kunnen allen gerealiseerd worden binnen het verordenend grafisch plan en de daarbij horende stedenbouwkundige
voorschriften. De laatste maatregel zal, indien van toepassing, buiten het plangebied vallen zodat hierop niet kan geanticipeerd worden binnen de PRUP.
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Voorstel milderende maatregelen m.b.t. de lozing in de ontvangende waterloop:
- de RWZI op zich is ook een buffer daar het ingenomen water ongeveer 24u in de installatie verblijft,
- een extra buffering van het effluent kan eventueel worden ingebouwd door het vertraagd afvoeren naar de waterloop via een grachtensysteem,
- het effluent kan via buffering (met beperking van het doorvoerdebiet) naar de beek afgevoerd worden.
Bovendien zullen de maatregelen opgelegd in het kader van het integraal waterbeleid er op termijn voor zorgen dat de RWZI minder verdund water - dus minder
regenwater - ontvangt en dus minder water moet lozen in de ontvangende waterloop, wat het risico op overstromingen verkleint.
Eventuele bijkomende maatregelen kunnen steeds in overleg met de beheerder van de waterloop onderzocht en bepaald worden i.f.v. het milderen van eventuele
schadelijke effecten. Dit zal gebeuren conform de geldende besluitvorming van de Vlaamse regering tot vaststelling van nadere regels betreffende de toepassing van de
watertoets4
De locatie van de RWZI is grotendeels gelegen in een risicozone overstromingsgebied (ROG-NOG kaarten 2006, zie kaart 8: overstromingsgebieden).
Aan de overzijde van het plangebied situeert zich een overstromingsgebied (Melsterbeek – Gete) welke geen invloed heeft op de in te planten RWZI.
Kaart 8: overstromingsgebieden

4

Op het moment van de opmaak van dit RUP is dit besluit nog niet bekrachtigd.
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Bestaande ruimtelijke structuur plangebied
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Kaart 9: bestaande feitelijke toestand
cçíçÛë=ÜìáÇáÖÉ=íçÉëí~åÇ=
Aanduiding fotostandpunten zie kaart bestaande feitelijke toestand.

Foto 1
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Foto 3
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Foto 4
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Aangezien het hier gaat om een nieuwe inplanting van een RWZI met ruimtelijke en functionele wijzigingen t.o.v. de directe omgeving, wordt een analyse van het
landschap gemaakt en een concept uitgewerkt tot inrichting van de inplanting met inbegrip van de gewenste ruimtelijke structuur en van de buffering.
Kaart 10: landschapsanalyse
Kaart 11: inrichtingsvoorstel
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Bestemming volgens het gewestplan

Bestemmingen volgens het PRUP

Landschappelijk waardevol agrarisch gebied (ca.
1,95 ha.)

- Zone voor inplanting RWZI
- Zone voor groenbuffer
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DEEL 5:

Bijlagen

Bijlage 1: Preliminair inplantingsplan
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