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1. LEESWIJZER
Voorliggend document bevat de beschrijving van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Rijbanen van Vlaams – Brabant te Overijse’. 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 de manege, gekaderd binnen de
randvoorwaarden van de ruimtelijke structuurplannen en het afgeleverde voorwaardelijk
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 19 februari 2009 besliste de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant om een
voorwaardelijk positief planologisch attest af te leveren voor Rijbanen van Vlaams-Brabant
NV te Overijse.
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
De site (manege) situeert zich in het noordoosten van de gemeente Overijse, op de grens
met het Brussels Hoofdstedelijk gewest. De site is gelegen ten westen van Jezus-Eik en
ten noorden van de kern van Hoeilaart.
De site ligt er langs de Welriekendedreef, een lokale weg. Zij grenst in het oosten en het
zuidoosten aan een woonpark. Aan de overzijde van de Welriekendedreef, ten noorden van
de site, grenst het Zoniënwoud. In het westen grenst de site aan akker- en weilanden.
De Welriekendedreef sluit ongeveer 1 km naar het oosten aan op het op- en
afrittencomplex Jezus-Eik van de E40 en ongeveer 1 km naar het westen aan op de R0.
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Situering van de site op de topografische kaart (bron: NGI)
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3. BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
3.1. 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.

3.2. 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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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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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 het gewestplan en BPA’s.
Zie kaart bestaande feitelijke toestand – andere plannen.
Type plan

In het gebied

In omgeving

Gewestplan(nen)

Gewestplan Halle – Vilvoorde Asse (KB van 7 maart 1977 en

Gewestplan Halle – Vilvoorde Asse (KB van 7 maart 1977 en

wijzigingen)

wijzigingen)

Gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Geen

Provinciale ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Geen

Gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen

Geen

Geen

Algemene plannen van aanleg

Geen

Geen

Bijzondere plannen van aanleg

Geen

Op ca. 600m situeert zich het
BPA ‘De Meeus 2de deel’ (d.d.
17.12.1981)
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Type plan
Verkavelingsvergunningen

In het gebied
Geen

In omgeving
Achteraan het plangebied werd
een verkavelingsvergunning
afgeleverd op 07/02/1963 onder
referentienr. 235_FL_1verkaveling ‘Barbizon’.
Zoniënwoud tussen Hoeilaart en
Sint-Genesius-Rode (grenzend in

Ankerplaats

Geen

Beschermde monumenten

Geen

Geen

Beschermde stads- en dorpsgezichten

Geen

Geen

Beschermde landschappen

Geen

Landschap gevormd door het
Zoniënwoud en het
Kapucijnenbos (grenzend in het

Buurt- en voetwegen

Geen

Geen

Rooilijnplannen

Geen

Geen

Vogelrichtlijngebieden

Geen

Geen

Habitatrichtlijngebieden

Geen

Zoniënwoud (op ca. 1km ten
noordoosten en ca. 1 km ten
zuidwesten van de site)

Vlaams Ecologisch Netwerk

Geen

GEN-gebied Het Zoniënwoud (op

Natuurreservaten

Geen

Geen

Bosreservaten

Geen

Geen

Beschermingszones grondwaterwinning

Geen

Bevaarbare waterlopen

Geen

Op ca 900m situeert zich de
beschermingszone voor
grondwaterwinning Wateringe –
Hoeilaart
Geen

Onbevaarbare waterlopen

Geen

Geen

Risicozone overstromingsgebied

Geen

Geen

het westen aan de site)

noorden aan de site)

ca. 1 km ten zuidwesten van de site)
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4.2.1.

Vergunningentoestand

Zie kaart bestaande juridische toestand – vergunningentoestand
Stedenbouwkundige vergunningstoestand
De voorbouw in U-vorm en de overdekte piste dateert respectievelijk van voor 1964 en 1969 en
worden geacht vergund.
Hieronder volgt een historiek van de vergunningstoestand:
-

21 november 1963: bouwweigering voor het bouwen van paardenboxen langsheen de
Welriekendedreef, afgeleverd aan Société Commerciale et d’Investissement, na een
negatief advies van de gemachtigde ambtenaar: ‘Ongunstig: het gebouw op geringe
afstand van de gemeenschappelijke perceelsgrens (rechts) en door het aanvaarden
langsheen deze grens is in verband met zijn ligging in de landelijke strook met zeer
open karakter, strijdig met de vereiste zijdelingse ruimte. Ik besluit tot weigering van de
vergunning’.

-

16 januari 1964: bouwberoep, ingediend door Société Commerciale et
d’Investissement tegen bovenvermelde bouwweigering wordt door de Bestendige
Deputatie van de provincie Brabant ingewilligd.

-

30 januari 1964: het college van burgemeester en schepenen levert op basis van het
bovenvermelde beroep een vergunning af.

-

2 juni 1966: bouwvergunning voor het uitbreiden van het complex: vergroten van de
vierkantshoeve vooraan, manege achteraan met een bergplaats voor jumpingmateriaal
en de bouw van een paddock, uitgereikt aan Société Commerciale et d’Investissement.

-

28 mei 1970: bouwvergunning voor paardenstallen, uitgereikt aan Société
Commerciale et d’Investissement.

-

21 mei 1975: proces-verbaal voor tuinhuis - berging.

-

19 februari 1980: bouwweigering afgeleverd aan de heer Fosse voor nv Country
Riders, voor de regularisatie van het bouwen van een berging, na een negatief advies
van de gemachtigde ambtenaar: ‘Ongunstig: het voorgelegd ontwerp is volgens het
koninklijk besluit dd. 7 maart 1977 goedgekeurd gewestplan Halle – Vilvoorde - Asse
gepland in een landschappelijk waardevol agrarisch gebied, aldus in strijd met artikel
11 en 15 van het koninklijk besluit van 28 december 1972. Tevens brengt het ontwerp
door zijn inplanting de goede stedenbouwkundige aanleg van de plaats in het gedrang.
Bovendien hebben de werken niet het voorwerp uitgemaakt van een voorafgaandelijke
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wettelijke vergunning. Het gerechtelijk onderzoek dat werd ingesteld is nog steeds
aanhangig.’
-

10 juni 1980: bouwvergunning voor 12 paardenstallen. Het negatieve advies van de
gemachtigde ambtenaar d.d. 19.12.1979 werd herzien na aanvullend onderzoek ‘naar
aanleiding van het aanvullend onderzoek d.d. 08.05.1980 herzien mijn ongunstig
advies van 19.12.1979 aldus gunstig’.

-

13 oktober 1981: bouwweigering voor de plaatsing van een houten tuinhuis (zelfde
aanvraag als hierboven vermeld) na ongunstig advies van de gemachtigde ambtenaar:
‘Ongunstig: de reeds uitgevoerde bouwwerken (tuinhuisje - berging) die in overtreding
werden opgericht maakt het voorwerp uit van een gerechtelijk onderzoek waarbij de
herstelmaatregel werd gevorderd.’

-

12 maart 1982: besluit van de Bestendige Deputatie van de provincie Brabant: het
beroep ingediend door Country Riders nv tegen bovenvermelde weigering, wordt niet
ingewilligd.

-

24 oktober 1984: bouwweigering, afgeleverd aan Société Commerciale et d’
Investissement voor de regularisatie van een tuinhuisje – berging (zoals hierboven) na
een negatief advies van de gemachtigde ambtenaar: ‘Ongunstig: het nieuw voorgelegd
ontwerp met afgeleverd ontvangstbewijs d.d. 31.08.1984 is niet van aard om mijn
ongunstig advies van 02.10.1981 te herzien. Derhalve bevestig ik dit advies dat luidde
als volgt:…’

-

6 juni 1985: bouwberoep, ingediend door Société Commerciale et d’ Investissement,
tegen bovenvermelde bouwweigering wordt door de Bestendige Deputatie van de
provincie Brabant niet ingewilligd.

-

29 november 1985: bouwberoep, ingediend door Société Commerciale et d’
Investissement tegen bovenvermelde bouwweigering wordt bij Besluit van de Vlaamse
Gemeenschap verworpen.

-

22 november 1985: vonnis van Rechtbank van Eerste Aanleg te Brussel: veroordeling
van Goldberg Liliane en Fossé Ursmar van de Société Commerciale et d’
Investissement tot betaling van 100 bef boete en een gevangenisstraf van 10 dagen.

-

6 december 1996: Proces – Verbaal door politie Overijse voor verbouwingswerken

-

19 oktober 1998: bouwweigering, afgeleverd aan de heer Karel Buytaert voor de nv.
Rijbanen Vlaams-Brabant voor de regularisatie van een berging, na negatief advies van
de gemachtigde ambtenaar.
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-

11 mei 1999: bouwberoep namens de nv Rijbanen Vlaams-Brabant ingediend bij de
Bestendige Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant, tegen bovenvermelde
bouwweigering wordt niet ingewilligd.

-

Juli 1999: vaststellingen door de dienst ROG van verbouwingswerken en wijzigingen
van raam- en deuropeningen zonder voorafgaandelijke schriftelijke bouwvergunning
van college van burgemeester en schepenen.

-

27 september 1999: college van burgemeester en schepen beslist geen gevolg te
geven aan vastgestelde bouwovertredingen. De manege zal opgenomen worden in een
bijzonder plan van aanleg.

-

07 juli 2000
Ministerieel Besluit tot inwilliging van het beroep tegen de weigering van de Bestendige
Deputatie d.d. 11/05/1999 van de stedenbouwkundige vergunning voor de regularisatie
van een bijgebouw

-

19 maart 2001
Op 19/03/2001 werd door het College van Burgemeester en schepenen van de
gemeente Overijse een negatief planologisch attest afgeleverd. In het beschikkende
gedeelte van het negatief planologisch attest beoordeelt de gemeente de aanvraag als
volgt:
‘Het bedrijf is een hoogdynamisch toeristisch-recreatief bedrijf van bovenlokaal niveau.
Het bedrijf heeft geen structurerende werking op gewestelijk niveau. Dit houdt in dat de
problematiek in het kader van een sectoraal bijzonder plan van aanleg zonevreemde
terreinen en gebouwen voor sport-, recreatie en jeugdactiviteiten te buiten gaat (en) er
dus niet ik kan worden opgenomen’.

-

19 februari 2009
Voorwaardelijk positief planologisch attest met volgende voorwaarden:
-

Er dient voldoende aandacht uit te gaan naar een gedegen landschappelijke inpassing;
De taverne- en restaurantfunctie doet enkel deinst voor de bestaande manege.
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Milieuvergunningstoestand
26 november 1963:
door het gemeentebestuur van de gemeente Overijse werd een ARAB-vergunning verleend
aan de Société Commerciale et d’Investissement voor het uitbaten van paardenstallen gelegen
aan de Welriekendedreef te Overijse voor een termijn van 20 jaar.
13 maart 2000:
Weigering door het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Overijse van
een milieuvergunning voor het uitbaten van een paardenrijschool overwegende ‘de nietverenigbaarheid van de gevraagde exploitatie met de stedenbouwkundige en ruimtelijke
voorschriften en met het milieu’. Tegen deze beslissing werd door de aanvrager beroep
aangetekend bij de Bestendige Deputatie van de Provincieraad van de provincie VlaamsBrabant.
3 augustus 2000:
Door de bestendige deputatie van de provincie Vlaams-Brabant werd de milieuvergunning voor
het uitbaten van een paardenrijschool gedeeltelijk vergund. De milieuvergunning werd verleend
voor ‘…het regulariseren van een inrichting met als voorwerp het lozen van huishoudelijk
afvalwater in de openbare riolering, stallen met 83 stalplaatsen voor paarden en pony’s, een
parking voor het stallen van een tractor en maximaal 24 aanhang- of vrachtwagens voor
paardentransport, de opslag van stookolie in een bovengrondse tank van 1.200 l en een
opslagplaats voor paardenmest met een inhoud van ca. 105m³’. De milieuvergunning werd
echter geweigerd voor ‘…de paardenrijschool met twee buitenrijpistes, één binnenrijpiste en
één longeerpiste in openlucht en de ondergrondse gasolietank van 5.000 l’. de (gedeeltelijke)
weigering is een gevolg van de vaststelling van de Provinciale Milieuvergunnings Commissie
(PMVC) dat er ‘ een onderscheid kan gemaakt worden tussen het houden van paarden in
vergunde stallen in agrarisch gebied die in overeenstemming zijn met de stedenbouwkundige
vereisten en de exploitatie van een rijschool (rubriek 32.4) die niet in overeenstemming is met
de stedenbouwkundige voorschriften vastgesteld in art. 11 en 15 van het KB 07/03/1977.’
17 oktober 2000
Door de aanvrager werd de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Bestendige
de
Deputatie. Het dossier werd behandeld voor de 7 kamer van de Raad van State op de zitting
van 24/01/2008. De vordering tot vernietiging van het besluit van de Bestendige Deputatie werd
echter bij het arrest van de Raad van State nr. 180.949 van 13/04/2008 afgewezen.
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4.2.2.

Eigendomsstructuur

De volledige site is eigendom van Rijbanen van Vlaams-Brabant NV te Overijse.
Het betreft de kadastrale percelen:
• De percelen 65V, 65Y, 65Z, 65A2, 70F8 en 64F: eigendom van Rijbanen van Vlaams-Brabant
NV te Overijse.
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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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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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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
Bestaande juridische toestand - andere plannen
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
Bestaande juridische toestand - vergunningentoestand
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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 19 februari 2009 door de deputatie werd afgeleverd.

5.1. Inhoud van de aanvraag
De aanvraag voorzag op korte termijn (binnen een periode van 2 jaar):
• De firma wenst zich op korte termijn in regel te stellen met de milieuwetgeving.
Eveneens wenst de firma zich in regel te stellen met de vigerende
stedenbouwwetgeving. De firma plant geen veranderingen in de activiteiten en/of
omvangrijke werken op korte termijn. De huidige manegeacitvitieten blijven behouden
en zullen niet wijzigen. De aanvraag stelt op korte termijn voornamelijk het behoud en
de rechtszekerheid van de huidige activiteiten en de gedane investeringen voorop.
en op lange termijn (binnen een periode van 10 jaar):
• Alle werken worden gepland op korte termijn.

5.2. Voorwaarden gekoppeld aan het attest
Het positief planologisch attest werd onder volgende voorwaarden afgegeven:
• Er dient voldoende aandacht uit te gaan naar een gedegen landschappelijke inpassing;
• De taverne- en restaurantfunctie doet enkel dienst voor de bestaande manege.
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6. RELATIE MET DE RUIMTELIJKE STRUCTUURPLANNEN
6.1. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)
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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6.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB)
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;
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•
Ze worden een herbestemming van een gedesaffecteerd landbouwbedrijf;
•
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. Door middel van een nota
landschappelijke inkleding wordt een relatie gelegd tussen de manege en haar omgeving. Het
beperken van de plaats voor parking waarborgt het kleinschalige karakter van de manege.
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6.3. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Overijse (GRS)
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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6.4. Ruimtelijke visie landbouw, natuur en bos - regio Zenne – Dijle
- Pajottenland
Het plangebied is gelegen binnen de deelruimte ‘Zenne, Zoniën en land van Overijse en
Hoeilaart’.
De deelruimte ‘Zenne, Zoniën en land van Overijse en Hoeilaart’ omvat het bebouwd perifeer
landschap ten zuiden en zuidoosten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De deelruimte
wordt begrensd door de E19 in het westen, de gewestgrens in het noorden en zuiden en in het
oosten de N253 en de dorpen Maleizen, Huldenberg en Duisburg.
Binnen het plangebied is het ruimtelijk concept ‘Grondgebonden landbouw als drager van
openruimtekamers in afwisseling met natuur- en woonfuncties’ van toepassing. Dit concept is
van toepassing voor het landbouwgebied Berendries – Malheide – Krekelenberg (het plangebied
situeert zich hier middenin).

Dit concept houdt het volgende in:
-

-

-

-

-

De landbouwgebieden ten zuiden van Brussel zijn ruimtelijk-functioneel veel minder
samenhangend dan de landbouwgebieden van het Brabants plateau of het Pajottenland. De
landbouwstructuur is o.m. sterk versnipperd door verspreide residentële bebouwing van het zgn.
‘bebouwd perifeer landschap’ van Sint- Genesius – Rode, Overijse en Hoeilaart;
De grondgebonden landbouwactiviteiten zijn op lokaal niveau echter wel structuurbepalend voor
grote delen van de openruimtekamers in dit gebied. Vanuit het ruimtelijk beleid wordt het
behoud van het onbebouwd karakter van de nog onbebouwde openruimtefragmenten
vooropgesteld i.f.v. het behoud van de aanwezige landbouw;
Om de erosie- en slibproblematiek in een aantal landbouwgebieden aan te pakken zijn
erosiebestrijdende inrichtings-, herstel- en agrarische beheersmaatregelen nodig;
Binnen deze open landbouwkamers 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…;
Lokaal is een beperkte uitbreiding van natuur of bos mogelijk, bv. in functie van het bufferen van
natuurwaarden, het inrichten of realiseren van overgangs- of verbindingszones;
Een aantal open akkerbouwgebieden zijn belangrijk voor de instandhouding van typische
akkersoorten. 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 verder bebouwing, zodanig dat de waterbergingsfunctie bewaard blijft en waar
nodig hersteld kan worden.
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Binnen het plangebied is tevens het ruimtelijk concept „Vrijwaren en versterken van waardevolle
landschappen en erfgoedwaarden‟ van toepassing. Dit concept is van toepassing voor het
Zoniënwoud tussen Hoeilaart en Sint-Genesius-Rode. Het concept houdt het volgende in:
-

-

-

Een aantal kastelen en hun bijhorende parken en relicten van historische boscomplexen zijn
belangrijke te vrijwaren elementen van het onroerend erfgoed ten zuiden en ten zuidoosten van
Brussel. Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de landschappelijke en cultuurhistorische
waarde van deze gebieden is een uitgangspunt voor het ruimtelijk beleid in deze gebieden;
Markante reliëfovergangen zijn belangrijke te vrijwaren structuurbepalende componenten in het
landschap;
In voorkomend geval moeten de bestaande landbouwactiviteiten mogelijk blijven binnen de
historische structuren. Daarnaast is er ruimte voor verbreding, heroriëntatie of herbestemming
bv. in functie van cultuurtoerisme en –recreatie op maat van en met respect voor de
erfgoedwaarde van het gebied;
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.

Binnen het plangebied is het ruimtelijk concept „Vrijwaren van de waardevolle
openruimtegebieden‟ van toepassing. Dit concept is van toepassing voor de
openruimteverbinding Zoniënbos – Koedal – Hof te Smeiberg (grenzend in het oosten aan het
plangebied).

Dit concept houdt het volgende in:
-

-

Het bestaande onbebouwd karakter van een aantal visueel-landschappelijk bepalende
openruimteverbindingen doorheen voor het overige eerder bebouwde zones langs steenwegen
of andere infrastructuurbundels moet maximaal behouden blijven.
Het aanwezige grondgebonden landbouwgebruik garandeert in principe het behoud van deze
openruimteverbindingen. Deze gebieden kunnen gedifferentieerd worden als bouwvrij agrarisch
gebied.

Het plangebied is niet gelegen binnen herbevestigd agrarisch gebied.
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7. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING
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
binnenpiste t.o.v. de aanpalende woonwijk.
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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, inde 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 volledige plangebied situeert zich niet in (en situeert zich niet in de nabijheid van) een
mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied.
Het plan voorziet geen uitbreiding in verharde oppervlaktes. Het plan voorzien in een
bestendiging van de huidige verharde oppervlaktes.
Om bovenstaande redenen kan geconcludeerd worden dat er geen bijkomende schadelijke
effecten worden gecreëerd met voorliggende planoptie en dat het natuurlijk waterbergend
vermogen behouden blijft.
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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 01 juni 2011 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
bestemmingsvoorschriften voor volgende percelen:
•
•
•
•
•
•

e

1 afdeling – sectie M – 65V
e
1 afdeling – sectie M – 65Y
e
1 afdeling – sectie M – 65Z
e
1 afdeling – sectie M – 65A2
e
1 afdeling – sectie M – 70F8
e
1 afdeling – sectie M – 64F
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Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP): Rijbanen van Vlaams Brabant NV te Overijse
Grafisch register van percelen waarvoor planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade verschuldigd kan zijn
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