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0. LEESWIJZER 

De scopingnota voor het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ werd in 
meerdere nota’s onderverdeeld. 
1. Algemene scopingnota, 
2. Scopingnota voor deelplan 1 ‘Alfaplant en compensatiegebieden’, 
3. Scopingnota voor deelplan 2 ‘Lindenplaats’ (voorliggend document), 
4. Scopingnota voor deelplan 3 ‘Recyclagepark en gemeenteloods, 
5. Scopingnota voor deelplan 4 ‘Schrappen overdruk harde rand’. 
 
De voorliggende nota is een onderdeel van de scopingnota van RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’. De 
voorliggende nota gaat dieper in op deelplan 2 ‘Lindenplaats’ en houdt o.a. in: de beschrijving van de bestaande situatie, de 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling en het onderzoek naar effecten op mens en milieu. 
Deze nota is samen te lezen met de overige nota’s van RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’. 
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1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN DEELPLAN 2 

De bestaande toestand wordt eveneens weergegeven op het plan feitelijke-juridische toestand. 

1.1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET DEELGEBIED 

1.1.1. SITUERING EN AFBAKENING VAN HET PLANGEBIED 

Ligging Gelegen in tussen Opperstraat en de Moervaart 
 deels Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 756K, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 739Y2, 
 deels Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 740T, 
 deels Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 739X2, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr.785L, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 759K, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr.756G, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 785K, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 761T, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr.761N, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 761S, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 761H, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 761G, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 754G, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 754H, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr.756G, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 748C, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 744H en 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 844G. 
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 Plancontour van het deelplan 

Grootte deelgebied +/- 20.046 m² 

Afbakening van de plancontour De grenzen van deelplan zijn als volgt gesteld: 
 noord: grens met het openbaar domein van de Opperstraat, 
 oost: grens met het openbaar domein van de Plaisantstraat en verder de 

kadastrale grens met perceel Afd. Moerbeke, sectie H, nr. 844H, 
 zuid: Moervaartvallei, 
 west: grens met artikel 10 parkgebied van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 

omgeving’. 

Huidig gebruik  bestaande woningen met tuinzones,  
 parking langs de Opperstraat, 
 voormalige feestzaal (er werd een vergunning afgeleverd om deze feestzaal af te 

breken en zal in de toekomst afgebroken worden),  
 braakliggend terrein met waardevolle landschapselementen, 
 historische watertoren. 

Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

 Langs de Opperstraat komen voornamelijk woningen in gesloten bebouwing voor, 
 Langs de Plaisantstraat bevindt zich het voormalig koetshuis, 
 Langs de Moervaart bevindt zicht de voormalige watertoren, 
 Braakliggend terrein met waardevolle hoogstambomen. 

Omliggende functies  Omgeven door centrumfuncties zoals woningen, winkels met dagelijkse goederen, 
gemeentehuis, gemeentepark etc. 

1.1.2. ERFGOEDWAARDE 

Binnen het deelgebied zijn volgende gebouwen met erfgoedwaarden aanwezig. 

WATERTOREN 

De voormalige watertoren is aangeduid: 
 als beschermd monument ‘Watertoren’. Deze bescherming is geldig sinds 10/11/1995 en 
 als vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Watertoren’. Deze vaststelling is geldig sinds 14/09/2009. 

Beschermd monument 

“De watertoren is, met inbegrip van de inwendige uitrusting, beschermd als monument omwille van het algemeen belang 
gevormd door de: industrieel-archeologische waarde. 
Als goed bewaard en vanuit architecturaal oogpunt zeer verzorgd voorbeeld van een niet-industriële watertoren van omstreeks 
1879 behorend tot een voormalig kasteeldomein. Als uitzonderlijk en typologisch merkwaardig industrieel-archeologisch 
bouwwerk, namelijk als watertoren behorend tot de oudste nog bestaande watertorens van ons land, als zeldzaam oud 
exemplaar met bewaarde gietijzeren kuip met vlakke bodem en met vierkante omhulling van de kuip.”1 

 
1 ONROEREND ERFGOED, Watertoren – beschermd monument, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8863), (14 
september 2021). 
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Vastgesteld bouwkundig erfgoed 

“Watertoren naast de Moervaart, oorspronkelijk behorend bij Kasteel Lippens en gelijktijdig gebouwd circa 1879. Gelegen in de 
nabijheid van voormalige aanhorigheden van Kasteel Lippens (zie Plaisantstraat 2). Vierkante bakstenen watertoren van het 
donjontype, aanvankelijk beschreven als "stoomwaterophijscher". Pompinstallatie verdwenen. Decoratief uitgewerkte toren met 
donkerder rode baksteen onder meer voor horizontale banden, consoles en ruitmotieven. Onderbouw op uitspringende 
natuurstenen sokkel. Omlijste rechthoekige vleugeldeur met decoratief ijzeren beslagwerk. Twee bovenverdiepingen van 
torenschacht aan elke zijde verlicht door twee spievensters. Overkragend reservoir met ijzeren kuip, onder leien tentdak; nok 
met spil bekroond door vliegende draak. 
 
Drie zolders waarvan de eerste verdieping met troggewelf, tweede verdieping met houten vloer en derde verdieping met 
troggewelf waarop een cilindervormig geklonken ijzeren waterreservoir rust met zware ijzeren H-poutrellen. Aanvoer en afvoer 
van water door middel van gietijzeren buizenstelsel. De pompinstallatie is niet meer aanwezig.”2 
 

 
 Watertoren langs de Moervaartvallei met Vapeurbrug (brug is gelegen buiten het plangebied) (MOERBEKE, Vapeubrug, 

(https://www.moerbeke.be/vapeurbrug), (14 september 2021)). 

BIJGEBOUWEN VAN KASTEEL LIPPENS (PLAISANTSTRAAT 2) 

De voormalige bijgebouwen van kasteel Lippens worden als vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘bijgebouwen van kasteel Lippens’ 
aangeduid. Deze vaststelling is geldig sinds 14/09/2009. 
 
“Voormalige paardenstallen, koetshuis en huis van de paardeknecht afhangend van kasteel Lippens en gelijktijdig met het 
kasteel gebouwd circa 1879. Zijdelings aan de straat palend U-vormig gebouw van teak- en natuursteen met eclectische inslag 
onder snijdende leien schilddaken.”3 
 
“Voormalige paardenstallen, koetshuis en huis van de paardenknecht afhangend van kasteel Lippens en gelijktijdig met het 
kasteel gebouwd circa 1879. Zijdelings aan de straat palend U-vormig gebouw van teak- en natuursteen met eclectische inslag 
onder snijdende leien schilddaken. Woning van de paardenknecht in het rechter risaliet; hoekbuis met straatgevel van twee 
traveeën voornamelijk opvallend door de polygonale torenspits op de brede uitkragende erker van de bovenverdieping. Omlijste 

 
2 ONROEREND ERFGOED, Watertoren – bouwkundig element, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/34302), (14 september 
2021). 
3 ONROERND ERFGOED, Bijgebouwen van kasteel Lippens – vastgesteld bouwkundig erfgoed, 
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/85898), (14 september 2021). 
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deur onder een balkon op steekboogvormig kraagstuk; bekronend dakvenster in een tuitgevel op schouderstukken, eindigend 
op een afgewerkt topstuk met ijzeren bekroning. Een gelijkaardig uitgewerkt dakvenster met omlijste oculus markeert beide 
uitspringende hoekrisalieten van de brede zijgevel. Pomp tegen de zijtravee van het linker risaliet met twee steekboogvormige 
koetspoorten. Vlak omlijste rechthoekige staldeuren met vierkante bovenlichten en sierlijk uitgewerkt ijzeren beslagwerk tegen 
de deuren. Links aansluitende deels ommuurde rechthoekige moestuin voorheen met serres.”4 
 

     

                                                
 Bijgebouwen van kasteel Lippens (Onroerend erfgoed, Bijgebouwen van kasteel Lippens – bouwkundig element) 

1.1.3. WANDELING DOOR HET PLANGEBIED 

                              

 
4 ONROEREND ERFGOED, Bijgebouwen van kasteel Lippens – bouwkundig element, 
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/erfgoedobjecten/34321), (14 september 2021). 
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 Plaisantstraat 2 – voormalig koetshuis met zicht op zijgevel (terreinbezoek 30/06/2021) 

     
 Zicht op de twee braakliggende terreinen langs de Plaisantstraat (terreinbezoek 30/06/2021) 

     
 Bebouwing langs de Plaisantstraat en langs de Opperstraat (terreinbezoek 30/06/2021) 

     
 Toegang tot binnengebied vanop de Opperstraat en zicht in het binnengebied naar de Watertoren en de Vapeurbrug (terreinbezoek 

30/06/2021) 
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 Panoramafoto vanaf het binnengebied met waardevolle hoogstambomen (terreinbezoek 30/06/2021) 

1.2. RUIMTELIJKE ANALYSE 

1.2.1. BESTEMMINGSPLANNEN 

Gewestplan Niet meer van toepassing (overschreven door PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’). 

Plannen van aanleg Niet van toepassing. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen Provinciaal RUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ (BS 03/05/2018). 

Het deelplan 2 Lindenplaats is gelegen in: 

 artikel 1.1. ‘Woongebied’  
 artikel 1.3. ‘Woonprojetgebied 1’ 
 artikel 1.6. ‘Collectief woonprojectgebied’ 
 artikel 1.12. ‘Zone voor interne wegenis’ 
 artikel 1.13 ‘Zone voor gemeenschapsvoorziening’ 
 overdruk extra woongelegenheden 
 overdruk groene parking 
 overdruk verblijfsrecreatie 
 overdruk harde rand 
 indicatieve overdruk zachte verbinding 
 overdruk iconisch gebouw 
 overdruk markant gebouw 
 overdruk markant landschapselement 

 
Zie punt 2. van deze nota voor de verdere beschrijving over de mogelijkheden volgens PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 

1.2.2. LANDSCHAP EN ERFGOED 

Unesco Werelderfgoed 

 Niet van toepassing. 

Beschermd onroerend erfgoed 

Beschermde cultuurhistorische 
landschappen 

Niet van toepassing. 

Beschermde archeologische sites Niet van toepassing. 

Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

Niet van toepassing. 

Beschermde monumenten  Binnen het plangebied is het beschermd monument ‘Watertoren’ (ID 8863) 
aanwezig.  
Zie beschrijving onder punt 1.1.2. van deze nota. 

 Buiten het plangebied (ten westen) is het beschermd monument ‘Vapeurbrug’ (ID 
8883) aanwezig. 
“Hefbrug nummer 2-150-006-1 over de Moervaart ter hoogte van de 
Suikerfabriek is beschermd als monument omwille van het algemeen belang 
gevormd door de: industrieel-archeologische waarde.”5 

 
5 ONROEREND ERFGOED, Vapeurbrug – beschermd monument, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/8883), (14 
september 2021). 
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 Beschermde monumenten 

 Beschermde monumenten (Geopunt, september 2021) 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas 

(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

De oostelijke zijde van het deelgebied is deels gelegen in het vastgesteld 
landschapsrelict ‘Moervaartdepressie’ (ID 10383). 

“In de ankerplaats is de belangrijke geomorfologische sequentie dekzandrug 
Maldegem-Stekene, Moervaartdepressie en overgang naar zandig Binnen-
Vlaanderen opgenomen. De Moervaartdepressie kenmerkt zich door haar 
asymmetrische vorm, met een circa 2 meter hoge steile noordrand (overgang naar 
dekzandrug) en een zwak hellende zuidrand. In de depressie zelf is een typisch 
microruggenpatroon van lage oeverwallen/donken aanwezig.”6 

 
 Relictzone 

 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, september 2021) 

Historische tuinen en parken Niet van toepassing. 

Houtige beplanting Niet van toepassing. 

Archeologische zones Niet van toepassing. 

Bouwkundig erfgoed Binnen het deelgebied: 
 Bijgebouwen van kasteel Lippens (ID85898) (Plaisantstraat 2) 

Voor de bespreking zie punt 1.1.2. van deze nota. 

 
6 ONROEREND ERFGOED, Moervaartdepressie – vastgesteld landschapsatlasrelict, 
(https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10383), (14 september 2021). 
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 Watertoren (ID 90496) (Lindenplaats 10) 
Voor de bespreking zie punt 1.1.2. van deze nota. 

 Dubbelhuis en twee enkelhuizen (ID 69592) (Plaisantstraat 16-20) 
“Dubbelhuis en twee gekoppelde enkelhuizen in eenheidsbebouwing, van 
respectievelijk drie en twee traveeën en twee bouwlagen op kelderverdieping, 
onder zadeldak, gebouwd circa 1880 als huizen voor de 
gemeenteonderwijzeressen van de achterliggende thans verdwenen 
gemeentemeisjesschool.”7, 8 

 Café Harmonie (ID 97178) (Opperstraat 66 – 66A) 
“Burgerhuis van twee bouwlagen en vijf traveeën onder zadeldak (pannen); 
jaartal 1862 op de hardstenen tussendorpel van de deur.”9 

In de nabijheid van het deelgebied: 
 Gekoppelde dorpswoningen (ID 7975) (Opperstraat 88-90) 

“Waarschijnlijk oorspronkelijk een dubbelhuis, thans twee bijeenhorende 
enkelhuizen onder zadeldak (pannen), uit het derde kwart van de 19de eeuw.”10 

 Bedrijfsgebouwen Suikergroep N.V. (ID 59418) (Opperstraat 108) 
“Suikerfabriek, sinds 1989 zogenaamd "Suikergroep N.V.". Bedrijf opgericht in 
1869 door Jules De Cock onder de benaming "Sucrerie Jules De Cock et 
Compagnie".”11 

 Hefbrug over Moervaart (ID 78668) (Terwesttragel zn) 
“De Moervaart, een Zuidelijke aftakking van de Durme, werd in 1531 
rechtgetrokken en van verschillende bruggen voorzien.”12 

 Burgerhuis (ID 62332) (Opperstraat 99) 
“Burgerhuis van het enkelhuistype van twee bouwlagen en drie traveeën onder 
zadeldak; jaartal 1906 op één van de boogvelden met sgraffitovulling op de 
bovenverdieping.”13 

 Burgerhuis (ID 68860) (Opperstraat 85) 
“Burgerhuis van twee bouwlagen en drie traveeën, met zadeldak (pannen), uit 
het eerste kwart van de 20ste eeuw.”14 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, september 2021) 

Erfgoedlandschappen 

 
7 ONROEREND ERFGOED, Dubbelhuis en twee enkelhuizen, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/69592), (14 
september 2021). 
8 Intussen werd het vastgesteld bouwkundig erfgoed ‘Dubbelhuis en twee enkelwoningen’ afgebroken en is het niet langer aanwezig op terrein. 
9 ONROEREND ERFGOED, Café Harmonie, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/97178), (14 september 2021). 
10 ONROEREND ERFGOED, Gekoppelde dorpswoningen, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/79751), (14 september 
2021). 
11 ONROEREND ERFGOED, Bedrijfsgebouwen Suikergroep N.V., (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/59418), (14 
september 2021). 
12 ONROEREND ERFGOED, Hefbrug over Moervaart, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/78668), (14 september 
2021). 
13 ONROEREND ERFGOED, Burgerhuis, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/62332), (14 september 2021). 
14 ONROEREND ERGOED, Burgerhuis, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/68860), (14 september 2021). 
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 Niet van toepassing. 

Plannen 

Beheersplan Niet van toepassing. 

Onroerenderfgoedrichtplan Niet van toepassing. 

Traditionele landschappen 

 Gelegen in ‘Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van het kanaal 
Gent-Terneuzen. 

1.2.3. NATUUR 

Natura 2000 - Speciale beschermingszones 

Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

Vogelrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

VEN- en IVONgebieden 

VEN-gebieden15 Niet van toepassing. 

IVON-gebieden16 Niet van toepassing. 

Ramsargebieden 

 Niet van toepassing. 

Natuurreservaten / Bosreservaten 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Niet van toepassing. 

Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

 Het plangebied wordt hoofdzakelijk gekarteerd als ‘biologisch minder waardevol’, 
omwille van minder dichte bebossing. Deze kartering gebeurde op basis van 
interpretatie van orthofoto’s uit 2009. 

De westelijke zijde van het deelplan wordt gekarteerd als ‘biologisch waardevol’, 
omwille van ruigte of pioniersvegetatie. Deze kartering gebeurde op basis van een 
terreinbezoek in april 2016. 

 
 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, september 2021) 

 
15 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
16 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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1.2.4. WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing binnen het deelplan. 

Ten zuiden van het plangebied loopt ‘Moervaart’ (VHA 6007995), een bevaarbare 
waterloop, beheerd door de Vlaamse Waterweg – Afdeling Bovenschelde. 

Onbevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Overstromingskaart 

Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing. 

1.2.5. MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Ter hoogte van het plangebied – langs de Opperstraat - is de bushalte ‘Moerbeke 
Waas Opperstraat gelegen met volgende lijnen 
 41: Moerbeke – Stekene – Sint-Niklaas met bediening 4x per uur, 
 49: Zelzate – Moerbeke Waas – Lokeren met  bediening 4 x per uur, 
 85: Moerbeke – Stekene – Sint-Gillis-Waas – Vrasene met bediening 2x per uur, 
 240: Vrasene Schoorstraat met bediening 1 x per uur. 

Spoorwegen  Gelegen op circa 10 km van het treinstation Lokeren. 

Fietsroutenetwerk 

Bovenlokaal functioneel 
fietsroutenetwerk 

Niet van toepassing. 

Fietsknooppuntennetwerk Niet van toepassing. 

Categorisering van de wegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 

 Opperstraat: lokale weg type I, 
 Plaisantstraat: gemeenteweg (lokale weg type III). 

Atlas der buurtwegen 

 Gelegen langs het deelplan: 

 buurtweg nr. 4 (Opperstraat), 
 voetweg nr. nr. 1 (Plaisantstraat). 

Rooilijnplannen 

 Niet van toepassing binnen het plangebied. 

1.2.6. BEBOUWDE RUIMTE 

Goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen 
Binnen het deelplan zijn geen verkavelingsvergunningen van toepassing. 

RELEVANTE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN 

 Lindenplaats 10 (sectie H nr. 844G)  Referentie: 1970061 • Bouwen van een villa 7/12/1970 

 Lindenplaats 10 (sectie H nr. 844G) 2008097 • Versterken van een oever aan de Moervaart 25/09/2008 

 Lindenplaats 10 (sectie H nr. 844G) 2012045 • Versterken van een deel van de oever aan de 
Moervaart 

30/07/1992 

 Plaisantstraat 10 (Sectie H nr. 754H)  1965060 • Bouwen van een woning 27/09/1965 

 Opperstraat 66-68 (Sectie H nrs. 
785K en 785L) 

OMV/2018/00055 • Verwijderen van verhardingen en slopen van 
gebouwen 

13/08/2018 
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RELEVANTE MILIEUVERGUNNINGEN – EN MELDINGEN 

Binnen het deelplan zijn geen milieuvergunningen en/of -meldingen van toepassing. 

VASTGESTELDE BOUWOVERTREDINGEN 

Binnen het deelplan zijn geen vastgestelde bouwovertredingen gekend. 

STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 

Binnen het deelplan zijn geen stedenbouwkundige attesten van toepassing. 

AANWEZIGE LEIDINGEN (HOOGSPANNINGSLEIDINGEN, GASLEIDINGEN…) 

Niet van toepassing. 

1.2.7. INDUSTRIE 

Seveso-inrichtingen 

 Niet van toepassing. 

VLAO-bedrijventerrein 

 Niet van toepassing. 

1.2.8. RECHT VAN VOORKOOP 

Niet van toepassing. 

1.2.9. ERFDIENSTBAARHEDEN 

Binnen het plangebied zijn geen erfdienstbaarheden gekend. 
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2. MOGELIJKHEDEN VOLGENS PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN 
OMGEVING’ 

2.1. MASTERPLAN ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING MOERBEKE’ (2016) 

In het masterplan wordt voor bouwveld 1 het volgende voorzien: 
“Bouwveld 1 zal een belangrijke schakelfunctie gaan vervullen in de aansluiting tussen het centrum (handelsstraat, 
gemeentehuis, kerk, ...) en de projectzone. Vandaag kenmerkt het zich door onafgewerkte achterkanten van de bebouwing aan 
de Opperstraat en de Plaisantstraat met een kenmerkende bomengroep die het dorpsgezicht bepaalt. De ontwikkeling van dit 
gebied vormt een gezicht naar het centrale parkgebied en legt via een nieuwe parking de relatie naar het historisch centrum. 
 
Ook de programmatie van dit gebied sluit aan bij die van het dorpscentrum: mix van wonen met handel en horeca en integratie 
van ondersteunende voorzieningen die specifieke behoeftes vervullen in het dorp. Het masterplan vermeldt expliciet de 
doelstelling om een activerende rand te bouwen aan het park. De gelijkvloerse verdiepingen moeten bewust een relatie 
aangaan met het park en de activiteiten die er in plaats kunnen vinden mee ondersteunen. 
 
De site van de huidige harmoniezaal, die vandaag in slechte staat is, wordt meegenomen als onderdeel van de 
woonontwikkelingen. Deze woonontwikkelingen kunnen dan de financiële haalbaarheid van de gemeenschapsvoorziening 
ernaast ondersteunen. Bijzondere panden zoals de dokterswoning en op lange termijn misschien zelfs het oude gemeentehuis 
komen zeker in aanmerking voor een herbestemming als hotel- of verblijfsaccommodatie.”17 

 
 

17 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, PRUP Suikerfabrieksite en omgeving – toelichtingsnota, februari 2018, pagina 30. 
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 Inrichtingsplan volgens het masterplan suikerfabrieksite (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, PRUP Suikerfabrieksite en omgeving – 
toelichtingsnota, februari 2018, pagina 31) 

2.2. PROVINCIAAL RUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING’ (2018) 

Op het volledig plangebied is het PRUP Suikerfabrieksite en omgeving van toepassing. 
 

 
 Knip uit het grafisch plan van PRUP Suikerfabrieksite en omgeving 

  
Het gebied is bestemd voor woningen en de bijbehorende uitrusting. 
Er is een verbod op verkavelen. 
Het aantal woongelegenheden moet beperkt blijven tot 1 per perceel. Wanneer een woonproject wordt gerealiseerd op 
meerdere percelen mag het totaal aantal woongelegenheden niet groter zijn dan het aantal kadastrale percelen. 
Aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen zijn toegelaten in nevenbestemming. Dit betekent dat ze moeten 
beperkt blijven tot een vloeroppervlakte van maximum 100 m² per woning. Onder aan het wonen verwante activiteiten en 
voorzieningen worden verstaan: kleinhandel, kleinschalige horeca en kleinschalige diensten. 

  
Hier geldt geen verbod op verkavelen en moet het aantal woongelegenheden niet beperkt blijven tot 1 per perceel, op 
voorwaarde dat de indicatief aangeduide zachte verbinding wordt gerealiseerd. 
In de zone aangeduid met overdruk zijn maximum 4 woongelegenheden mogelijk. 

  
Hier is naast het wonen ook verblijfsrecreatie toegelaten in hoofdbestemming. 

  
Gebouwen moeten uitgelijnd worden langs de aangeduide lijn. 

  
Het gebied is bestemd voor woningen en de bijbehorende uitrusting, nutsvoorzieningen, groene ruimten, verharde ruimten 
en recreatieve voorzieningen. 
o Mee te ontwikkelen openbaar domein 

  
Het gebied is bestemd voor collectieve wooneenheden en de bijbehorende uitrusting, nutsvoorzieningen, groene ruimten, 
verharde ruimten en recreatieve voorzieningen. 
o Mee te ontwikkelen openbaar domein 

  

  
Ter hoogte van de indicatieve overdrukken dienen verbindingen voor langzaam verkeer ingericht te worden. 

  

  
Ter hoogte van de aangeduide plaatsen moet een groene parking ingericht worden / behouden blijven. 
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Ter hoogte van de aangeduide plaatsen moet een iconisch gebouw gerealiseerd worden. Een iconisch gebouw is een 
gebouw van hoogwaardige architecturale kwaliteit dat in het oog springt. 

  
De aangeduide gebouwen moeten behouden blijven. Binnen de aangeduide gebouwen is gelijk welke functie toegestaan, 
mits de erfgoedwaarde en de verschijningsvorm worden gerespecteerd. Alle instandhoudingswerken, ook structurele, zijn 
aan die gebouwen toegelaten. Daarnaast zijn verbouwen en uitbreiden mogelijk, mits de erfgoedwaarde en de 
verschijningsvorm worden gerespecteerd. 

  
Ter hoogte van de aangeduide plaatsen moeten de bestaande markante landschapselementen behouden blijven. Indien 
een behoud ervan niet mogelijk is, is een heraanplant verplicht. 
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3. EVALUATIE VAN DEELGEBIED 2 

Na de analyse van het plangebied in voorgaande delen, kunnen we volgende probleemstelling, knelpunten en potenties voor 
het deelplan formuleren. 

3.1. PROBLEEMSTELLING 

Bij het uitwerken van een kwalitatief project binnen het deelplan worden verschillende knelpunten in de bepalingen in het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’ ondervonden. 

3.2. KNELPUNTEN 

 De bepalingen uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ zijn voor interpretatie vatbaar waardoor juridische onzekerheid 
ontstaat (o.a. interpretatie van de ‘overdruk harde rand’). 

 De bepalingen uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ voorzien zaken die op terrein niet gerealiseerd zullen/kunnen 
worden (o.a. overdruk verblijfsrecreatie, indicatieve overdruk zachte verbinding over de percelen Afd. Moerbeke, sectie H 
nr. 844G en 744H). 

 Artikels op het grafisch plan van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ vallen niet geheel samen met de grenzen van 
kadastrale percelen. 

 Er is nood aan een uitbreidingszone voor de watertoren. 

3.3. POTENTIES 

 Centrale en strategische ligging van het deelplan in de dorpskern van Moerbeke. 
 Aanwezige erfgoedwaarde (watertoren en koetshuis). 
 Hoofdzakelijk onbebouwd terrein dat zich leent tot een kwalitatieve reconversie dat als één geheel ontwikkeld kan worden. 
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4. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

4.1. DOELSTELLINGEN 

Bij de ontwikkeling van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ deelplan 2 staat volgende doelstelling centraal: 

 Het beperkt aanpassen van de mogelijkheden volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar werkbare en 
haalbare bepalingen, zodat het terrein binnen deelplan 2 kwalitatief ontwikkeld kan worden. 

4.2. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

Gezien deelplan 2 een praktische aanpassing van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ omvat, blijven de visie en 
concepten van het PRUP (hoofdzakelijk) behouden. Deze concepten zijn beschreven in de punten 4.2.1. en 4.2.2. hieronder. 

4.2.1. OPENBAAR DOMEIN (ZOALS VOORZIEN IN HET PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING’) 

 Ketting van dorpspleinen verderzetten 
Er wordt een nieuw plein gecreëerd om op die manier ook de openbare ingang tot de suikerfabrieksite vanuit het historisch 
centrum vorm te geven. 

 
 Ladder van straten met hoekpleintjes verderzetten 

Bedoeling is om een nieuwe zijstraat van de Opperstraat met hoekplein in te richten. 

 
 Nieuw parkeerplein als schakelruimte voor verschillende functies 

Aan de nieuwe gemeenschapsvoorziening wordt een landschappelijk geïntegreerde openbare parking voorzien, die ook 
kan gebruikt worden voor andere functies in de omgeving. 
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 Een reeks van dorpsvoorzieningen 

De nieuwe publieke ruimte wordt gelinkt aan bestaande openbare voorzieningen, zoals de kerk (1) en het 
gemeentehuis (2), en aan een nieuwe openbare voorziening: een gemeenschapsvoorziening (3). 

 
 Een openruimtesysteem met kenmerkende beplanting doorheen het bouwblok 

Bestaande bomen worden geïntegreerd in de ontwikkeling. Het behoud, de integratie en de versterking van de 
kenmerkende bebossing staat voorop. Zo voorziet het plan in het behoud van het bestaande gemeentepark (1), worden 
bestaande pleinen met bomen behouden en wordt een nieuw plein met bomen voorzien (2) en wordt bestaande bebossing 
behouden (3). 
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4.2.2. ONTWIKKELING VAN GEBOUWEN (ZOALS VOORZIEN IN HET PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING’) 

 Open groene randen 
Door de integratie van de bebouwing en de bebossing 
ontstaan open groene randen. 

 Voorzieningen met publieke plint langs park 
Langs het park komen volumes met in de plint publieke 
voorzieningen. Er wordt een gemeenschapsvoorziening 
voorzien en er is plaats voor een woonzorgcentrum, 
serviceflats of een cohousingproject. Op het gelijkvloers komt 
collectieve ruimte, een lobby of horeca, naar het park gericht. 

 Woonprojecten 
In de oksel van de Opperstraat en de Plaisantstraat komen 
kleinschalige woonprojecten die het dorpse weefsel afwerken. 
De bestaande woningen worden (hoofdzakelijk) uit de contour 
van deelplan 2 gehaald. 

 Inzetten op historisch erfgoed 
De watertoren en het voormalig koetshuis worden aangeduid 
als markant gebouw (met erfgoedwaarde). Het behoud van 
deze gebouwen wordt voorop gesteld. De nodige uitbreidingen aan deze gebouwen kunnen toegestaan worden.  
De bestemming schikt zich ook naar de mogelijkheid om deze gebouwen leefbaar te houden.  

4.2.3. UITBREIDINGSMOGELIJKHEDEN VOOR DE WATERTOREN 

De watertoren is een uniek gebouw, dat de geschiedenis van de oude suikerfabriek zichtbaar maakt en kenmerkend is in het 
uitzicht van Moerbeke. Het behoud van dit beschermd monument wordt vooropgesteld, dit moet ook financieel en praktisch 
haalbaar zijn. 
 
In het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt de watertoren aangeduid als ‘overdruk markante constructie’. Voor deze 
markante constructies wordt voorgeschreven dat de aangeduide gebouwen behouden moeten blijven en er binnen deze 
aangeduide gebouwen gelijk welke functie toegestaan wordt, mits de erfgoedwaarde en de verschijningsvorm worden 
gerespecteerd. 
Echter omvat de watertoren zelf geen grote oppervlakte, waardoor het voorzien van een volwaardige functie hier moeilijk wordt. 
 
In de plenaire vergadering van 4 mei 2017 18 over PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ werd reeds door het Agentschap 
Onroerend Erfgoed gevraagd om in het PRUP een uitbreiding aan de watertoren mogelijk te maken.  
In het advies vraagt het agentschap de mogelijkheid van een beperkte bouwzone ten westen van de beschermde watertoren 
verder te onderzoek en niet uit te sluiten. Volgens het Agentschap Onroerend Erfgoed is een hedendaagse uitbreiding 
noodzakelijk om een mogelijke herbestemming van de watertoren niet te hypothekeren.  
Het agentschap stelt voor om deze uitbreiding te voorzien langs de westelijke zijde van de watertoren dit omdat 1) de zijde 
langsheen de verbindingsas (fietspad) van het beschermde voormalige station (de bibliotheek) naar de beschermde 
Vapeurbrug (toeristisch-recreatieve functie, zichtlocatie, ontsluiting...) gelegen is en 2) gezien het feit dat net deze zijde van de 
historische watertoren (wellicht één van de oudste watertorens in België) zich het beste leent om eventuele doorbrekingen of 
aanbouwvolumes te voorzien (gezien de minder rijkelijk uitgewerkte gevel langs deze zijde).  
Echter werd deze mogelijkheid tot uitbreiding niet opgenomen in het PRUP. 
 
Met het voorliggend RUP wenst men de voorschriften uit het PRUP over te nemen en op het grafisch plan wordt een uitbreiding 
(van maximum 15 meter breed) langs de westelijke zijde van de watertoren voorzien (zoals voorgesteld door het Agentschap 
Onroerend Erfgoed, zodat het behoud van de watertoren gegarandeerd kan blijven. 
Binnen deze uitbreidingszone kan een nieuw volume gebouwd worden tegen de watertoren. Het nieuwe volume moet 
ondergeschikt zijn aan de watertoren en mag maximum één bouwlaag hoog zijn. De nieuwe bebouwing zal beperkt worden in 
oppervlakte (maximum de grondoppervlakte van de bestaande watertoren circa 43.87 m²). Het nieuwe volume en moet 
ingepast worden in het landschap van het groene spoorpark. 
De overige ruimte binnen deze uitbreidingszone kan gebruikt worden als buitenzone (terras, fietsenstalling…) Het is niet de 
bedoeling dat deze zone volledig bebouwd wordt.  
 
De functie van de watertoren (en de uitbreiding) wordt in het PRUP vrij gehouden, dit wordt in het voorliggend RUP behouden. 

 
18 Verslag van de plenaire vergadering werd toegevoegd aan de toelichtingsnota van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 
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 Schets watertoren met zone voor uitbreiding 

4.2.4. RUIMTE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENINGEN 

In het PRUP werd een zone voor ontmoetingscentrum voorzien, ter vervanging van de voormalige feestzaal. Het 
ontmoetingscentrum sluit aan bij de reeks aan dorpsvoorzieningen die door het PRUP mogelijk worden gemaakt. Het 
ontmoetingscentrum moet hier een sterke functionele en visuele relatie hebben met het nieuw spoorpark en de oevers van de 
Moervaart en is de ideale trekker om zowel het park op te laden als het nieuwe voorliggend plein. 
Na de goedkeuring van het PRUP blijkt er weinig vraag te zijn naar een gemeenschapscentrum en is er ongerustheid uit de 
buurt over o.a. geluidsoverlast. Daarom wordt de bestemming van deze zone en de toegestane functies in het voorliggend RUP 
uitgebreid naar gemeenschapsvoorzieningen, waardoor een haalbare uiteindelijke invulling gerealiseerd kan worden.  
De voorschriften inzake bebouwing blijven hoofdzakelijk ongewijzigd. 
 
Bij het ontwerp van het ontmoetingscentrum worden enkele praktische knelpunten en stedenbouwkundige voorschriften die 
voor interpretatie vatbaar zijn ervaren. 
Het voorliggend RUP neemt de bepalingen uit het PRUP over, maar voorziet enkele wijzigingen. 
 De bestemming van deze zone en de toegestane functies worden ruimer omschreven. 
 Het mogelijk maken om meerdere gebouwen binnen de zone op te richten. 
 Maximale bouwhoogte verduidelijken. 

In het PRUP wordt voorzien: “De bebouwing wordt beperkt tot een hoogte van maximaal 5 m. Indien een dakterras 
voorzien wordt, is de maximale hoogte 6 m.” 
In het voorliggend RUP zou er gegaan worden naar maximaal twee bouwlagen met een maximale bouwhoogte van 6,50 m 
(werkbare hoogte voor het oprichten van een polyvalente zaal waarbij de plafondhoogte hoger is). 

 De ‘indicatieve overdruk zachte verbinding’ wordt geschrapt. 
Op het grafisch plan van het PRUP wordt tussen het spoorpark en de Lindenplaats een ‘indicatieve overdruk zachte 
verbinding’ voorzien. Echter zal deze zachte verbinding niet gerealiseerd worden en wordt deze overdruk dus geschrapt in 
het voorliggend RUP. 

 Overlast naar de buurt toe beperken. 
De zone voor ontmoetingscentrum zal deels in een nieuwe woonontwikkeling komen te liggen. Het is dus aangewezen dat 
de hinder naar de omwonenden zoveel mogelijk beperkt worden. 
In de stedenbouwkundige voorschriften wordt opgenomen dat 1) louter discotheek of dancing hier niet toegestaan is en 2) 
dat de inplanting, vormgeving en de inrichting van het gebouw zodanig moet gebeuren zodat mogelijke overlast naar de 
buurt beperkt wordt (bijvoorbeeld de buitenruimte van het gemeenschapscentrum weg van de buren toe inrichten of het 
voorzien van andere voorzorgsmaatregelen). 
Het is niet de bedoeling dat elk weekend een fuif kan plaatsvinden in het nieuwe gemeenschapscentrum.  
De geluidsnorm categorie 1 (maximaal geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min) zal standaard gehanteerd worden. 
Occasioneel kan een hogere geluidsnorm toegestaan worden, mits akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen.  
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 Schets ruimte voor gemeenschapsvoorziening 

4.2.5. SCHRAPPEN VAN MOGELIJKHEID TOT VERBLIJFSRECREATIE 

Het PRUP voorzien op de percelen Afd. Moerbeke, sectie H, nrs. 748C en 744H een overdruk voor verblijfsreactie (oprichten 
van bed and breakfast). Echter blijkt bij het uitwerken van het reconversieproject dat 1) er geen nood is om de overdruk 
verblijfsrecreatie langs de Plaisantstraat te realiseren en 2) het niet wenselijk is om aan de bestaande zijgevel van het koetshuis 
een gebouw aan te bouwen (ramen in de zijgevel). Daarom wordt in het voorliggend RUP deze overdruk geschrapt. 
 
Het braakliggend perceel (Afd. Moerbeke, sectie H, nr. 748C) zal bestemd worden als zone voor (interne) wegenis en het 
koetshuis (Afd. Moerbeke, sectie H, nr. 744H) zal zijn hoofdbestemming ‘woongebied’ behouden. 
De bebouwingsmogelijkheden die volgens het PRUP van toepassing waren op het braakliggend perceel (Afd. Moerbeke, sectie 
H, nr. 748C) zullen toegevoegd worden aan het collectief woonprojectgebied. 

4.2.6. RUIMTE VOOR WONEN 

Binnen het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt ruimte voor wonen voorzien in verschillende artikels. 

A. COLLECTIEF WOONPROJECTGEBIED 

Langs het spoorpark wordt ruimte voorzien voor een collectief woonproject (collectieve wooneenheden en bijhorende uitrusting). 
 
Het voorliggend RUP voorziet volgende wijzigingen aan het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’: 
 Ook kort verblijf in het kader van zorg mogelijk maken 

In het PRUP wordt gesproken over collectieve wooneenheden. Toch lijkt het hier een kans om ook eenheden voor kort 
verblijf mogelijk te maken. 
In het RUP wordt uitdrukkelijk kortverblijf in het kader van tijdelijke verzorging en opvang van ouderen en/of 
hulpbehoevenden mogelijk gemaakt.19 

 Extra mogelijkheden uit de geschrapte overdruk verblijfsrecreatie voorzien 
Gezien in het deelplan een deel woongebied met overdruk verblijfsreactie geschrapt wordt (en herbestemd wordt naar zone 
voor wegenis), worden deze mogelijkheden toegevoegd aan de zone voor collectief woonproject. 
o In het PRUP werd voor deze zone V/T-index van maximum 1,7 voorgeschreven  

(3.128,66 m² grootte van de zone + 1,7 V/T = 6.120,00 m² realiseerbare vloeroppervlakte) 
o De geschrapte zone woongebied met overdruk verblijfsrecreatie is circa 729,30 m² groot. 
o De elders geschrapte oppervlakte wordt toegevoegd aan de realiseerbare vloeroppervlakte binnen deze zone.  
o De V/T-index wordt hier verhoogd naar 2 (3.128,66 m² grootte van de zone + 2 V/T = 6.257,32 m² realiseerbare 

vloeroppervlakte).20 
 Toegestane bouwhoogte verder specifiëren 

 
19 Louter hotelkamers of dergelijke zijn hier niet toegestaan. 
20 De grootte van de zone op het grafisch plan blijft ongewijzigd, alsook de verhouding bebouwde oppervlakte / terreinoppervlakte blijft 
behouden. 
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Doordat de realiseerbare vloeroppervlakte verhoogd en de bebouwbare oppervlakte binnen de zone ongewijzigd blijft, 
zullen de extra mogelijkheden in de hoogte gerealiseerd worden om de kwalitatieve oppervlakte van de wooneenheden te 
kunnen garanderen..  
o In het PRUP wordt inzake hoogtebepalingen het volgende voorzien: “De bouwhoogte bedraagt maximum 3 bouwlagen. 

Een vierde bouwlaag is mogelijk op de noordwestelijke hoek indien de architecturale kwaliteit van het volledige project 
hoogstaand is.” 
In het PRUP is niet geheel duidelijk wat met ‘noordwestelijke hoek’ bedoeld wordt. 

o Het lijkt ons een kans om de kant langs de zijde van het spoorpark een hoogteaccent te voorzien (openheid, geen inkijk 
in naar overliggende woningen, landmark langs het spoorpark…). 
Gezien het smaller straatprofiel van de Opperstraat is het aangewezen om aan te sluiten op de bestaande bouwhoogte 
van de woningen langs de Opperstraat. 

o De architecturale kwaliteit van het volledig project moet steeds vooropgesteld worden. 
o De overdruk harde rand wordt geschrapt naar het spoorpark toe, waardoor de paragraaf inzake de achteruitbouwstrook 

niet meer relevant is en geschrapt wordt. 
o Om onduidelijkheid te voorkomen word het volgende voorschrift geschrapt: “indien de architecturale kwaliteit van het 

volledige bouwproject hoogstaand is.” 

 
 Schets ruimte voor wonen – collectief woonproject 

B. WOONPROJECTGEBIED 1[RVE1] 

In het PRUP wordt woonprojectgebied 1 voorzien. “Het betreft kleinschalige woonprojecten in de oksel van de Opperstraat en 
de Plaisantstraat die het dorpse weefsel afwerken. Er kunnen ca. 24 wooneenheden voorzien worden: ca. 15 à 16 
grondgebonden woningen en ca. 8 à 9 appartementen, waarvan 2 grondgebonden (te bevestigen op basis van verder 
ontwerpend onderzoek).” 
 
In het voorliggend RUP wordt slechts één wijziging aan de stedenbouwkundige voorschriften voorzien. 
 De bezettingsgraad met bebouwing in deze zone wordt veralgemeend naar maximum 40%  
 
Verder worden volgende wijzigingen aan het grafisch plan voorzien: 
 de afbakening van het woonprojectgebied 1 op het grafisch plan op de bestaande perceelsgrenzen gelegd en 
 het perceel Afd. Moerbeke, sectie H, nr. 785K (Opperstraat 66) wordt mee opgenomen binnen de zone voor 

woonprojectgebied 1. 
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 Schets ruimte voor wonen – woonprojectgebied 1 

C. WOONGEBIED MET OVERDRUK EXTRA WOONGELEGENHEDEN (ZUIDOOSTEN) 

De percelen Afd. Moerbeke, sectie H, nrs. 844G en 744H (zuidoostelijk deel van deelplan 2) worden in het PRUP voorzien als 
woongebied met overdruk voor extra woongelegenheden. “Hier geldt geen verbod op verkavelen en moet het aantal 
woongelegenheden niet beperkt blijven tot 1 per perceel, op voorwaarde dat de indicatief aangeduide zachte verbinding wordt 
gerealiseerd. In de zone aangeduid met overdruk zijn maximum 4 woongelegenheden mogelijk.” 
Met toelichtende bepalingen: “In deze zone kunnen 2 extra woongelegenheden worden gerealiseerd op voorwaarde dat de 
openbare zachte verbinding tussen de Lindenplaats en de site van het nieuw te bouwen gemeenschapsvoorziening wordt 
gerealiseerd. De extra woongelegenheden bieden de eigenaar ook de kans om te investeren in het waardevol erfgoed op de 
site (watertoren en koetshuis).” 
 
Om een kwalitatieve ontwikkeling mogelijk te maken, waarbij de watertoren tot zijn recht komt, wordt ervoor gekozen om een 
deel van het zuidoostelijk perceel Afd. Moerbeke, sectie H, nr. 756K mee op te nemen in de zone woongebied met extra 
woongelegenheden.  
 
Echter lijkt het ons aangewezen – gezien de centrale ligging van de percelen, de aanwezigheid van de watertoren en dat de 
overdruk voor verblijfsrecreatie over het koetshuis geschrapt wordt – dat in het zuidoostelijk deel van het deelgebied meer 
woongelegenheden mogelijk zijn. 
Het aantal woongelegen is afhankelijk van de woonvorm die voorzien wordt: 
 Louter residentiële woongelegenheden:  

Binnen de volledige overdruk zijn maximum 9 woongelegenheden 21 toegestaan (gerekend aan een woondichtheid van 20 
woningen per hectare), waarvan één woongelegenheid in de watertoren en één woongelegenheid in het voormalig 
koetshuis gerealiseerd moeten worden. De overige 7 woongelegenheden kunnen binnen de rest van de overdruk 
gerealiseerd worden. 
De 9 woongelegenheden binnen deze overdruk worden als volgt bekeken: 
o 1 woongelegenheid in het koetshuis (gebouw met erfgoedwaarde), 
o 1 woongelegenheid in de watertoren, 
o 2 bestaande woongelegenheden (het is toegestaan om een bestaande woongelegenheid af te breken en opnieuw op 

te bouwen) en 
o 5 nieuwe woongelegenheden. 

 Residentiële woongelegenheden gecombineerd met collectief wonen voor mensen met een beperking: 
Binnen de volledige overdruk zijn in totaal maximum 4 woongelegenheden 22 en maximum 10 (aangepaste) studio’s voor 
personen met een beperking toegestaan. 
Van de 4 woongelegenheden dient één woongelegenheid in de watertoren en één woongelegenheid in het voormalig 
koetshuis gerealiseerd te worden. De overige 2 woongelegenheden kunnen binnen de rest van de overdruk gerealiseerd 
worden. 

 
Ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ worden vijf bijkomende woongelegenheden voorzien. Deze 
bijkomende woongelegenheden dienen gecompenseerd te worden. Deze bijkomende woongelegenheden (ten opzichte van het 

 
21 Inclusief het aantal bestaande woongelegenheden. 
22 Inclusief het aantal bestaande woongelegenheden. 
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PRUP) zullen verrekend worden van het aantal te realiseren woongelegenheden binnen het deelplan 1 Alfaplant (zie 
planologische compensatie in deelplan 1 Alfaplant). 
 

 
 Schets ruimte voor wonen – woongebied met overdruk extra woongelegenheden 

4.3. INRICHTINGSSCHETS 

Onderstaande inrichtingsschets geeft weer hoe het deelgebied (exclusief de watertoren en het woongebied ten zuidoosten) 
deels ontwikkeld kan worden. 
Deze inrichtingsschets vormt ook de basis voor het verder uitwerken van de stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan. 
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 Inrichtingsschets – ontwikkeling ’t Soete (Evolta, juni 2021) 

4.4. DOORVERTALING IN EEN RUP: EERSTE AANZET VOORSCHRIFTEN EN 
GRAFISCH PLAN 

4.4.1. AANZET TOT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Vanuit de visie en de gewenste ruimtelijke structuur worden volgende bestemmingscategorieën in het RUP gehanteerd: 
 Artikel 2.1. Woongebied 

o Met overdruk extra woongelegenheden 
o Met overdruk markant gebouw 
o Met overdruk uitbreidingszone voor watertoren 

 Artikel 2.2. Woonprojectgebied 1 
o Met overdruk markant landschapselement 
o Met indicatieve overdruk harde rand 

 Artikel 2.3. Collectief woonprojectgebied 
o Met overdruk iconisch gebouw 
o Met indicatieve overdruk harde rand 

 Artikel 2.4. Zone voor gemeenschapsvoorziening 
o Met overdruk iconisch gebouw 
o Met overdruk markant landschapselement 

 Artikel 2.5. Zone voor (interne) wegenis 
o Met overdruk groene parking 
o Met indicatieve overdruk zachte verbinding 

De overdrukken hebben geen eigen bestemmingscategorie, maar volgen de bestemmingscategorie van de grondkleur. 
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ARTIKEL 2.1. WOONGEBIED 

Subcategorie van gebiedsaanduiding: ‘woongebied’ (VCRO art. 2.2.3 §2 1° a) 
 

BESTEMMING 

 Het gebied is bestemd voor woningen en de 
bijbehorende uitrusting.  

 Aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen 
zijn toegelaten in nevenbestemming. Dit betekent dat 
ze moeten beperkt blijven tot een vloeroppervlakte van 
maximum 100 m² per woning. Onder aan het wonen 
verwante activiteiten en voorzieningen worden 
verstaan: kleinhandel, kleinschalige horeca en 
kleinschalige diensten. 

 Het gaat om bestaande (hoofdzakelijk) vergund(e) 
(geachte) woningen die nu zonevreemd binnen 
industriegebied gelegen zijn. De herbestemming zorgt 
ervoor dat de woningen zone-eigen worden gemaakt. 

 Bijbehorende uitrusting van woningen: tuinen, 
tuinhuisjes, garages, hobbylandbouw, … 

 In nevenbestemming zijn aan het wonen verwante 
voorzieningen toegelaten. Het gaat om kleinhandel, 
kleinschalige horeca en kleinschalige diensten. 

o Kleinhandel: buurtwinkels, bakkers, slagers, … 
o Kleinschalige horeca: buurtcafé, kleinschalig 

restaurant, kleinschalige logies (bv. 
gastenkamers), … 

o Kleinschalige diensten: dokter, advocaat, … 

INRICHTING EN BEHEER 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig 
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.  

 

OVERDRUK EXTRA WOONGELEGENHEDEN 

Binnen de zone aangeduid met overdruk extra 
woongelegenheden mogelijk. 
 Louter residentiële woongelegenheden:  

binnen de volledige overdruk zijn maximum 
9 woongelegenheden toegestaan waarvan één 
woongelegenheid in de watertoren en één 
woongelegenheid in het voormalig koetshuis 
gerealiseerd moeten worden. De overige 
7 woongelegenheden kunnen binnen de rest van de 
overdruk gerealiseerd worden. 

 Residentiële woongelegenheden gecombineerd met 
collectief wonen voor mensen met een beperking zijn 
maximum volgende woongelegenheden toegestaan: 
binnen de volledige overdruk zijn maximum 
4 woongelegenheden (waarvan één woongelegenheid 
in de watertoren en één woongelegenheid in het 
voormalig koetshuis gerealiseerd moeten worden, de 
overige 2 woongelegenheden kunnen binnen de rest 
van de overdruk gerealiseerd worden) en 
maximum 10 (aangepaste) studio’s voor personen met 
een beperking toegestaan. 

 De nodige collectieve ruimtes voor het collectief wonen 
voor mensen een beperking is hier eveneens 
toegestaan. 

De extra woongelegenheden bieden de eigenaar ook de 
kans om te investeren in het waardevol erfgoed op de site 
(watertoren en koetshuis). 

 
 Louter residentiële woongelegenheden:  

Binnen de volledige overdruk zijn maximum 9 
woongelegenheden 23 toegestaan (gerekend aan een 
woondichtheid van 20 woningen per hectare), waarvan 
één woongelegenheid in de watertoren en één 
woongelegenheid in het voormalig koetshuis 
gerealiseerd moeten worden. De overige 7 
woongelegenheden kunnen binnen de rest van de 
overdruk gerealiseerd worden. 
De 9 woongelegenheden binnen deze overdruk worden 
als volgt bekeken: 

o 1 woongelegenheid in het koetshuis (gebouw 
met erfgoedwaarde), 

o 1 woongelegenheid in de watertoren, 
o 2 bestaande woongelegenheden (het is 

toegestaan om een bestaande 
woongelegenheid af te breken en opnieuw op te 
bouwen) en 

o 5 nieuwe woongelegenheden. 
 Residentiële woongelegenheden gecombineerd met 

collectief wonen voor mensen met een beperking: 
Binnen de volledige overdruk zijn in totaal maximum 4 
woongelegenheden 24 en maximum 10 (aangepaste) 
studio’s voor personen met een beperking toegestaan. 
Van de 4 woongelegenheden dient één 
woongelegenheid in de watertoren en één 
woongelegenheid in het voormalig koetshuis 
gerealiseerd te worden. De overige 2 
woongelegenheden kunnen binnen de rest van de 
overdruk gerealiseerd worden. 

OVERDRUK MARKANT GEBOUW 

 
23 Inclusief het aantal bestaande woongelegenheden. 
24 Inclusief het aantal bestaande woongelegenheden. 
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 De aangeduide gebouwen moeten behouden blijven.  
 Binnen de aangeduide gebouwen is gelijk welke functie 

toegestaan, mits de erfgoedwaarde en de 
verschijningsvorm worden gerespecteerd.  
Indien gekozen wordt om in deze gebouwen een 
woongelegenheid in te richten, mag maximum één 
woongelegenheid per markant gebouw ingericht 
worden (eventueel in combinatie met een andere 
functie). 

 Alle instandhoudingswerken, ook structurele, zijn aan 
die gebouwen toegelaten.  

 Daarnaast zijn verbouwen en uitbreiden mogelijk, mits 
de erfgoedwaarde en de verschijningsvorm worden 
gerespecteerd. 

De aangeduide gebouwen zijn markant en hebben een 
erfgoedwaarde. Het gaat om de watertoren (beschermd als 
monument) en het koetshuis aan de Plaisantstraat. 

OVERDRUK UITBREIDINGSZONE WATERTOREN 

 Om de herbestemming van het beschermd monument 
watertoren mogelijk te maken, kan binnen deze zone 
een hedendaagse uitbreiding toegestaan worden.  

 Het nieuwe volume moet aangebouwd worden tegen 
de watertoren (aan westelijke zijde). 

 Het nieuwe volume moet ondergeschikt zijn aan de 
watertoren. 
De nieuwe bebouwing mag slechts een beperkte 
oppervlakte omvatten (circa 43.87 m²) en mag 
maximum één bouwlaag bevatten. 

 Inzake vormgeving, materiaalgebruik en architecturaal 
uitzicht, moet het nieuwe volume in functie van de 
erfgoedwaarde van de watertoren en de relatie tot het 
(landschap van het) groene spoorpark ontworpen 
worden. 

 De overige ruimte binnen de uitbreidingszone moet kan 
gebruikt worden als buitenruimte. Deze buitenruimte 
moet een groen karakter kennen en mag niet volledig 
verhard worden. 
Binnen deze buitenruimte zijn beperkte bijhorende 
infrastructuren bij de herbestemming van de watertoren 
toegestaan (hierbij wordt gedacht aan fietsstalplaatsen, 
terras, buitenruimte). Binnen deze buitenruimte zijn 
geen overdekte constructies toegestaan. 

Om een mogelijke herbestemming van de watertoren 
mogelijk te maken kan een beperkte hedendaagse 
uitbreiding net langs de westelijke zijde van de watertoren 
toegestaan worden, gezien de ligging langsheen de 
verbindingsas (fietspad) van het beschermde voormalige 
station (de bibliotheek) naar de beschermde Vapeurbrug 
(toeristisch-recreatieve functie, zichtlocatie, ontsluiting...) én 
gezien het feit dat deze westelijke zijde van de historische 
watertoren (wellicht één van de oudste watertorens in 
België) zich het beste leent om eventuele doorbrekingen of 
aanbouwvolumes te voorzien (gezien de minder rijkelijk 
uitgewerkte gevel langs deze zijde). 

 

 

ARTIKEL 2.2. WOONPROJECTGEBIED 1 

Subcategorie van gebiedsaanduiding: ‘woongebied’ (VCRO art. 2.2.3 §2 1° a) 

BESTEMMING 

Het gebied is bestemd voor woningen en de bijbehorende 
uitrusting, nutsvoorzieningen, groene ruimten, verharde 
ruimten en recreatieve voorzieningen.  

 Woonprojectgebied 1 betreft kleinschalige 
woonprojecten in de oksel van de Opperstraat en de 
Plaisantstraat die het dorpse weefsel afwerken. Er 
kunnen ca. 24 wooneenheden voorzien worden: ca. 15 à 
16 grondgebonden woningen en ca. 8 à 9 
appartementen, waarvan 2 grondgebonden (te 
bevestigen op basis van verder ontwerpend onderzoek). 

 Woningen: zowel eengezinswoningen als 
meergezinswoningen 

 Bijbehorende uitrusting van woningen: tuinen / 
terrassen, (ondergrondse) garages, kleinschalige 
constructies, … 

 Nutsvoorzieningen: elektriciteitscabines, leidingen, 
parkeerplaatsen, ... (openbaar of privaat) 

 Verharde ruimten: straten, pleinen, … (openbaar of 
privaat) 
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 Groene ruimten: parken, graspartijen, bermen, 
groenvoorziening, … (openbaar of privaat) 

 Recreatieve voorzieningen: speelpleinen, 
sportvelden, … (openbaar of privaat) 

Aan het wonen verwante activiteiten en voorzieningen zijn 
toegelaten in nevenbestemming. Dit betekent dat ze moeten 
beperkt blijven tot een vloeroppervlakte van maximum 
100 m² per woning. Onder aan het wonen verwante 
activiteiten en voorzieningen worden verstaan: kleinhandel, 
kleinschalige horeca en kleinschalige diensten. 

 In nevenbestemming zijn aan het wonen verwante 
voorzieningen toegelaten. Het gaat om kleinhandel, 
kleinschalige horeca en kleinschalige diensten. 

 Kleinhandel: buurtwinkels, bakkers, slagers, … 
 Kleinschalige horeca: buurtcafé, kleinschalig restaurant, 

kleinschalige logies (bv. gastenkamers), … 
 Kleinschalige diensten: dokter, advocaat, … 

INRICHTING EN BEHEER 

Algemeen  

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig 
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten.

 

Mee te ontwikkelen openbaar domein 

Samen met de ontwikkeling van het gebied moet ook het 
volgende in het geel gemarkeerde gedeelte van het 
openbaar domein mee ontwikkeld worden: 

 

De aanpalende delen die behoren tot het openbaar domein 
(hier ‘Zone voor interne wegenis’, ‘Overdruk Groene parking’ 
en ‘Indicatieve overdruk Zachte verbinding’) moeten mee 
ontwikkeld worden. Op die manier gebeurt de aanleg van het 
openbaar domein niet volledig op kosten van de overheid. 

 

Inrichtingsstudie 

Bij vergunningsaanvragen wordt een inrichtingsstudie 
gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document 
voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het 
beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige 
voorschriften voor het gebied. 

 

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen 
project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied 
en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het 
gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier 
betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige 
vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de 
adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 
procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke 

Met “het gebied” wordt niet alleen de voorliggende 
bestemmingszone bedoeld maar ook de aangrenzende 
delen (minstens het mee te ontwikkelen openbaar domein). 

Voor de opmaak van de inrichtingsstudie kan gebruik 
gemaakt worden van het 3D-model dat voor het masterplan 
werd opgemaakt. 
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nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe 
inrichtingsstudie bevatten. 

Specifieke bepalingen 

BEZETTINGSGRAAD 

Binnen het volledig projectbied geldt een maximale bezetting 
van 40% aan bebouwing. 

 

Er wordt gestreefd naar een uitgesproken groene 
woonomgeving waar de gebouwen maximum. Op het niveau 
van het volledige projectgebied wordt gestreefd naar een 
bezetting met bebouwing van maximum 40%. 

WOONDICHTHEID 

De woondichtheid bedraagt 30 wooneenheden per hectare. 

Het gebied is centraal gelegen in Moerbeke en omringd door 
grote publieke ruimten (gemeentepark en park op 
suikerfabrieksite). Een relatieve hoge woondichtheid kan hier 
dus verantwoord worden, zolang de gebouwen zich goed 
inpassen binnen het kleinschalige woonweefsel. 

HOOGTEBEPALINGEN 

 In het oostelijk gedeelte: maximum 2 bouwlagen en een 
dak,  

 In het westelijk gedeelte: maximum 3 bouwlagen, 
 Op de zuidwestelijke hoek: maximum 4 bouwlagen voor 

een oppervlakte van maximum 300 m². 

De referentiehoogte is hier 2 bouwlagen. Dit is een maximum 
in het oostelijke gedeelte dat op historisch woonweefsel 
aansluit. In het westelijke gedeelte is er meer vrijheid, 
weliswaar met aandacht voor de relatie met de smalle 
nieuwe straat die daar voorzien is. Op de hoek van die 
nieuwe straat met het nieuwe plein zijn in functie van een 
bouwaccent 4 bouwlagen mogelijk. Een dergelijke 
bouwaccent moet echter van beperkte omvang blijven 
(maximum 300 m²) en een eenvoudige volumetrie hebben. 

DAKVORM 

Zadeldaken zijn niet toegelaten, uitgezonderd in de 
Plaisantstraat. Voor het overige is de dakvorm vrij. 

 

INTEGRATIE MET GROEN  

De nieuwe gebouwen moeten verweven worden met groene 
ruimten. Er dient aandacht te zijn voor de integratie en 
uitbreiding van de bestaande beplanting in het project. 

Aandacht voor integratie van de bestaande beplanting 
betekent niet dat alle bestaande beplanting moet behouden 
blijven. Het ontwerp moet wel rekening houden met de 
bestaande beplanting. Zo zijn de bestaande grote 
boomkronen van belang voor het dorpsgezicht. 

INPLANTING EN ACHTERUITBOUWSTROKEN 

Er mag in tweede bouwlijn gebouwd worden binnen het 
gebied. Langs de zuidelijke rand van het gebied moet een 
achteruitbouwstrook van 4 m voorzien worden. Nieuwe 
gebouwen worden daarop uitgelijnd en het project omvat de 
aanleg van die groene strook. 

Er mag in tweede bouwlijn gebouwd worden binnen het 
gebied, met voldoende aandacht voor schaduwwerking en 
mogelijke inkijk op de omliggende achtertuinen. Langs de 
zuidelijke rand van het gebied wordt een achteruitbouwstrook 
van 4 m ten opzichte van de zone voor interne wegenis 
voorzien. 

ONTSLUITING EN PARKEREN 

 De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer moet via de 
omliggende straten of pleinen gebeuren. 

 Per woongelegenheid moeten minimum 0,75 
autoparkeerplaats en minimum 1,5 fietsparkeerplaats 
voorzien worden op eigen terrein. Auto’s worden 

 De nodige autoparkeerplaatsen worden voorzien op 
eigen terrein en op korte afstand van de straten of 
pleinen, ofwel ondergronds ofwel landschappelijk 
geïntegreerd op maaiveldniveau (bijvoorbeeld onder 
bomen of luifels, met waterdoorlatende aanleg, ...). 

 Omwille van de naburige openbare parking kan een 
lager aantal private autoparkeerplaatsen verantwoord 
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ondergronds geparkeerd of op maaiveldniveau met 
aandacht voor kwalitatieve landschappelijke integratie. 

worden, mits proactieve maatregelen op vlak van 
fietsinfrastructuur. 

OVERDRUK MARKANT LANDSCHAPSELEMENT  

Ter hoogte van de aangeduide plaatsen moeten de 
bestaande markante landschapselementen behouden 
blijven. Indien een behoud ervan niet mogelijk is, is een 
heraanplant verplicht. 

Het gaat om de waardevolle hoogstambomen: de 
wilgenbomen binnen artikel 2. 

INDICATIEVE OVERDRUK HARDE RAND 

Gebouwen en afsluitingen moeten uitgelijnd worden langs de 
aangeduide lijn (zoals aangeduid op het grafisch plan). 

De overdruk harde rand dient gerealiseerd te worden op de 
aanduiding van het grafisch plan of tot maximum 10  meter 
uit de aanduiding van het grafisch plan. 

De gevelopbouw en de afsluitingen moeten hier bijdragen tot 
een kwalitatief uitzicht van de ontwikkelingen langs de 
interne wegenis.. 

 

ARTIKEL 2.3. COLLECTIEF WOONPROJECTGEBIED 

Subcategorie van gebiedsaanduiding: ‘woongebied’ (VCRO art. 2.2.3 §2 1° a) 

BESTEMMING 

Het gebied is bestemd voor collectieve wooneenheden en de 
bijbehorende uitrusting, nutsvoorzieningen, groene ruimten, 
verharde ruimten en recreatieve voorzieningen. 

 Het collectief woonprojectgebied: langs het park komen 
volumes met in de plint voornamelijk voorzieningen.  
Er is plaats voor een woonzorgcentrum (met eventueel 
ruimte voor kort verblijf), serviceflats of een 
cohousingproject.  
Op het gelijkvloers kan, naar het park gericht, collectieve 
ruimte, een lobby of horeca komen.  
Afhankelijk van het type collectief woonproject kunnen 
er ca. 30 à 75 collectieve wooneenheden en/of 
maximum 15 verblijfeenheden voor kort verblijf voorzien 
worden.  
Zo zullen er meer collectieve wooneenheden mogelijk 
zijn in een woonzorgcentrum (waarin een collectieve 
wooneenheid overeenkomt met een kamer) dan in een 
cohousingproject (waarin een collectieve wooneenheid 
een grotere oppervlakte kent). 

 Collectieve wooneenheden: wooneenheden die samen 
één geheel vormen, het kan bv. gaan om een 
woonzorgcentrum (met de mogelijkheid tot het voorzien 
van kamers voor kort verblijf), serviceflats of een 
cohousingproject 

 Bijbehorende uitrusting van collectieve wooneenheden: 
gemeenschappelijke ruimten, tuinen / terrassen, 
(ondergrondse) garages, kleinschalige constructies, … 

 Nutsvoorzieningen: elektriciteitscabines, leidingen, 
parkeerplaatsen, ... (openbaar of privaat) 

 Verharde ruimten: straten, pleinen, … (openbaar of 
privaat) 

 Groene ruimten: parken, graspartijen, bermen, 
groenvoorziening, patio’s … (openbaar of privaat) 

 Recreatieve voorzieningen: speelpleinen, 
sportvelden, … (openbaar of privaat) 

Naast het collectieve wonen zijn ook volgende activiteiten en 
voorzieningen toegelaten in hoofdbestemming: 
verblijfeenheden voor kort verblijf, handel, horeca, en 
kantoren en diensten. 

 Handel: winkels, grootschalige kleinhandel, 
groothandel, … 

 Horeca: hotels of andere kamergebonden logies, 
restaurants en cafés 

 Kantoren en diensten: IT-kantoor, gezondheidscentrum, 
advocatenkantoor, … 

INRICHTING EN BEHEER 

Algemeen 
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Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig 
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten. 

 

Mee te ontwikkelen openbaar domein  

Samen met de ontwikkeling van het gebied moet ook het 
volgende in het geel gemarkeerde gedeelte van het 
openbaar domein, met uitzondering van de fietssnelweg, 
mee ontwikkeld worden: 

 

De aanpalende delen die behoren tot het openbaar domein 
(hier ‘Parkgebied’ en ‘Indicatieve overdruk Zachte 
verbinding’) moeten mee ontwikkeld worden. Op die manier 
gebeurt de aanleg van het openbaar domein niet volledig op 
kosten van de overheid. Binnen het gebied moet de 
fietssnelweg (zie ‘Indicatieve overdruk Fietssnelweg’) mee 
kunnen geïntegreerd worden. De effectieve aanleg van de 
fietssnelweg gebeurt echter door de overheid. 

 

Inrichtingsstudie 

Bij vergunningsaanvragen wordt een inrichtingsstudie 
gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document 
voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het 
beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige 
voorschriften voor het gebied. 

 

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen 
project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied 
en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het 
gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier 
betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige 
vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de 
adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 
procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke 
nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe 
inrichtingsstudie bevatten. 

Met ‘het gebied’ wordt niet alleen de voorliggende 
bestemmingszone bedoeld maar ook de aangrenzende 
delen (minstens het mee te ontwikkelen openbaar domein). 

Voor de opmaak van de inrichtingsstudie kan gebruik 
gemaakt worden van het 3D-model dat voor het masterplan 
werd opgemaakt. 

Specifieke bepalingen 
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BEZETTINGSGRAAD 

 De verhouding bebouwde oppervlakte / 
terreinoppervlakte bedraagt maximum 0,8.  

 De verhouding vloeroppervlakte / terreinoppervlakte 
bedraagt maximum 2. 

INTEGRATIE MET GROEN 

 De nieuwe gebouwen moeten verweven worden met 
open ruimten. Er dient aandacht te zijn voor de integratie 
en uitbreiding van de bestaande beplanting in het 
project. 

 Het aandeel open ruimte bedraagt minimum 20 %, 
overwegend met groen (inclusief hoogstambomen) 
ingericht. Minimum 20 % van de dakoppervlakte van 
volumes lager dan 5 m moet met daktuinen worden 
ingericht. 

 

 Aandacht voor integratie van de bestaande beplanting 
betekent niet dat alle bestaande beplanting moet 
behouden blijven. Het ontwerp moet wel rekening 
houden met de bestaande beplanting. Zo is het wel 
aangewezen om de bestaande waardevolle bomen 
maximaal te behouden. 

 Zo bedraagt de groene ruimte ongeveer 40 % van de 
terreinoppervlakte (maaiveld en daken samen). 

HOOGTEBEPALINGEN 

 Langs de zijde van de Opperstraat dient men aan de 
sluiten op de bouwhoogte van de bestaande gebouwen. 
De bouwhoogte bedraagt hier maximum 3 bouwlagen.  

 Langs de zijde van het spoorpark zijn maximum 
4 bouwlagen toegestaan . 

 

DAKVORM 

Er moeten platte daken of licht hellende daken (maximum 12 
graden) voorzien worden. Zadeldaken zijn niet toegelaten. 

 

ONTSLUITING EN PARKEREN 

 De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer moet 
gebeuren via de Opperstraat, niet via het park. De 
nieuwe straat langs de oostelijke rand van het gebied 
kan niet extra belast worden met de aansluiting van de 
autoparkeervoorzieningen voor het gebied. 

 

 Per woongelegenheid moet minimum 0,75 
autoparkeerplaats en 0,75 fietsparkeerplaats voorzien 
worden op eigen terrein. Die normen gelden niet voor 
een woonzorgcentrum. Tot de helft van de 
autoparkeerplaatsen kan gedeeld worden met andere 
functies binnen het gebied. Auto’s worden in elk geval 
binnen de bebouwing of ondergronds geparkeerd. 

Het is niet de bedoeling om in het geval van een 
woonzorgcentrum het aantal parkeerplaatsen te koppelen 
aan het aantal kamers. 

GEVELS 

 De zuidwestelijke gevel moet een uitgesproken 
openheid uitstralen richting het park, met transparantie 
op het gelijkvloers en brede raamopeningen op de 
verdiepingen. 

 Het project moet een harmonieuze inpassing zoeken 
binnen het dorpsgezicht vanuit het park. 

 

 Het wordt voorgesteld om de zuidwestelijke gevel te 
onderbreken in meerdere kortere gevels, met brede 
openingen ertussen die de geïntegreerde bomen laten 
zien. 

 Dit dorpsgezicht is gekenmerkt door plaatselijke 
bebouwing tussen forse bomen. Een grootschalig 
gebouw met monolithisch uitzicht is dus niet wenselijk. 

FUNCTIEVERDELING  
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De verdiepingen zijn hoofdzakelijk bestemd voor de 
woonfunctie (met enkele kamers voor kort verblijf). Het 
gelijkvloers is hoofdzakelijk bestemd voor 
gemeenschappelijke voorzieningen, handel, horeca en 
andere soortgelijke functies. 

‘Hoofdzakelijk’ betekent minstens de helft van de 
vloeroppervlakte. 

BEPERKEN VAN HINDER NAAR DE OMWONENDEN 

De inplanting, vormgeving en de inrichting van het gebouw 
moet zodanig gebeuren zodat mogelijke overlast naar de 
omwonenden beperkt wordt. 

 

OVERDRUK ICONISCH GEBOUW 

Ter hoogte van de aangeduide plaatsen moet een iconisch 
gebouw gerealiseerd worden. Een iconisch gebouw is een 
gebouw van hoogwaardige architecturale kwaliteit dat in het 
oog springt. 

Het gaat om een gebouw op een strategische locatie: het 
gebouw voor het collectief woonproject aan het park. 

Voor het ontwerp van deze gebouwen worden 
architectuurwedstrijden, zoals de open oproep van de 
Vlaams Bouwmeester, aangemoedigd 

INDICATIEVE OVERDRUK HARDE RAND 

Gebouwen en afsluitingen moeten uitgelijnd worden langs de 
aangeduide lijn (zoals aangeduid op het grafisch plan). 

De overdruk harde rand dient gerealiseerd te worden op de 
aanduiding van het grafisch plan of tot maximum 10  meter 
uit de aanduiding van het grafisch plan. 

Langs de Opperstraat en de zone voor interne wegenis 
dienen de gebouwen en afsluitingen uitgelijnd worden langs 
de hoeken en randen (langs de aangeduide lijnen zoals 
aangeduid op het grafisch plan) zodat een samenhangend, 
herkenbaar en kwalitatief uitzicht langs de 
Moervaart(promenade) wordt gecreëerd.  

De gevelopbouw en de afsluitingen moeten hier bijdragen tot 
een kwalitatief uitzicht van de ontwikkelingen de Opperstraat 
en de interne wegenis. 

 

ARTIKEL 2.4. ZONE VOOR GEMEENSCHAPSVOORZIENING 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘gemeenschaps- en nutsvoorzieningen’ (VCRO art. 2.2.3 §2 9°) 

BESTEMMING 

De zone is bestemd als gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen met omliggende groene ruimten. 

Binnen deze zone kan een polyvalente 
gemeenschapsvoorziening (eventueel in meerdere 
gebouwen/volumes) voorzien worden. 

Een cafetaria of restaurant is toegelaten, indien die hoort bij 
de gemeenschapsvoorziening en/of openbare 
nutsvoorziening. 

 

Niet toegestane bestemming: louter discotheek en/of 
dancing. 

De geluidsnorm categorie 1(maximaal geluidsniveau ≤ 
85 dB(A) LAeq,15min) zal standaard gehanteerd worden. 
Occasioneel kan een hogere geluidsnorm toegestaan 
worden, mits akkoord van het college van burgemeester en 
schepenen.  

INRICHTING EN BEHEER 

Algemeen 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig 
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten. 

 

Mee te ontwikkelen openbaar domein 

Samen met de ontwikkeling van het gebied moet ook het 
volgende in het geel gemarkeerde gedeelte van het 
openbaar domein, met uitzondering van de fietssnelweg, 
mee ontwikkeld worden: 
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De aanpalende delen die behoren tot het openbaar domein 
(hier ‘Parkgebied’) moeten mee ontwikkeld worden. Op die 
manier gebeurt de aanleg van het openbaar domein niet 
volledig op kosten van de overheid. Binnen het gebied moet 
de fietssnelweg (zie ‘Indicatieve overdruk Fietssnelweg’) mee 
kunnen geïntegreerd worden. De effectieve aanleg van de 
fietssnelweg gebeurt echter door de overheid. 

 

Inrichtingsstudie 

Bij vergunningsaanvragen wordt een inrichtingsstudie 
gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document 
voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het 
beoordelen van de vergunningsaanvraag in het kader van de 
goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige 
voorschriften voor het gebied. 

 

De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het voorgenomen 
project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in het gebied 
en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het 
gebied. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier 
betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige 
vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de 
adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke 
procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke 
nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande 
inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe 
inrichtingsstudie bevatten. 

Met ‘het gebied’ wordt niet alleen de voorliggende 
bestemmingszone bedoeld maar ook de aangrenzende 
delen (minstens het mee te ontwikkelen openbaar domein). 

 

Voor de opmaak van de inrichtingsstudie kan gebruik 
gemaakt worden van het 3D-model dat voor het masterplan 
werd opgemaakt. 

Specifieke bepalingen 
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 Maximaal 40 % van de oppervlakte van de zone mag 
bebouwd worden. 
Bij een versnipperde eigendomsstructuur moeten de 
bebouwingsmogelijkheden evenredig verdeeld worden,  

 Binnen de zone mogen meerdere gebouwen opgericht 
worden. 

 

 Binnen de gevrijwaarde open ruimte worden 
verhardingen tot het strikt noodzakelijke beperkt. Niet-
bebouwde en niet-verharde delen dienen een groene 
aankleding te krijgen. Bestaande waardevolle bomen 
worden maximaal behouden. De zone blijft overwegend 
openbaar toegankelijk. Indien ze gedeeltelijk afgesloten 
moet zijn, kan de omheining enkel door middel van 
hoogwaardige landschappelijke elementen gerealiseerd 
worden. 

 

 De inplanting, vormgeving en de inrichting van het 
gebouw moeten zodanig gebeuren zodat mogelijke 
overlast naar de buurt beperkt wordt. 

Hinder naar de buurt kan beperkt worden door bijvoorbeeld 
de buitenruimte van de gemeenschapsvoorziening weg van 
de buren toe in te richten of het voorzien van andere 
voorzorgsmaatregelen. 

 De bebouwing mag maximaal twee bouwlagen 
bedragen met een maximale bouwhoogte van 6,50 m 
(werkbare hoogte voor het oprichten van een 
polyvalente zaal waarbij de plafondhoogte hoger is). 

 Indien er een dakterras wordt gerealiseerd wordt de 
omheining van het terras gerealiseerd door een 
doortrekking van de gevels en/of met landschappelijke 
elementen.  

 De gevels van het gebouw hebben een uitgesproken 
openheid en transparantie, in het bijzonder richting het 
park in westelijke, zuidelijke en noordwestelijke richting. 
De hoofdingang van het gebouw wordt voorzien op de 
westelijke hoek van het gebouw. 

De gemeenschapsvoorziening wordt ingepland en 
ontworpen als een vrijstaand volume (of meerdere volumes) 
middenin landschappelijke publieke ruimten. Aan de 
westelijke zijde vervolledigt het de uitlijning van de 
gebouwen langs het park. Aan de oostelijke zijde vrijwaart 
het de groene ruimten en waardevolle bomen die het 
historische dorpsgezicht kenmerken. 

 

Dit gebouw vormt / deze gebouwen vormen) de parel van het 
park. Het hanteert een sterke relatie met haar omgeving 
dankzij een transparante en hoogwaardige architectuur, die 
bovendien een harmonieuze relatie zoekt met de naburige 
watertoren. Zichten naar en vanuit het park en de Moervaart 
zijn belangrijke gegevens voor dit project, alsook de zichten 
vanuit de nabije ontwikkelingen. Het dak van het gebouw 
vraagt bijzondere aandacht en kan gezien worden als vijfde 
gevel. Een groen dak of zelfs een dakterras, met prachtige 
zichten op de Moervaart en het open landschap, lijken 
interessante opties. 

 Standaard wordt geluidsniveau categorie 1 (maximaal 
geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min) gehanteerd in de 
gemeenschapsvoorziening. 
Het geluidsniveau ≤ 85 dB(A) LAeq,15min mag 
sporadisch overschreden worden, mits een toelating van 
het college van burgemeester en schepenen. 

 

OVERDRUK ICONISCH GEBOUW 

Ter hoogte van de aangeduide plaatsen moet een iconisch 
gebouw gerealiseerd worden. Een iconisch gebouw is een 
gebouw van hoogwaardige architecturale kwaliteit dat in het 
oog springt. 

Het gaat om een gebouw op een strategische locatie: een 
gemeenschapsvoorziening langs het spoorpark. 
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Voor het ontwerp van deze gebouwen worden 
architectuurwedstrijden, zoals de open oproep van de 
Vlaams Bouwmeester, aangemoedigd 

OVERDRUK MARKANT LANDSCHAPSELEMENT 

Ter hoogte van de aangeduide plaatsen moeten de 
bestaande markante landschapselementen behouden 
blijven. Indien een behoud ervan niet mogelijk is, is een 
heraanplant verplicht. 

Het gaat om de waardevolle hoogstambomen in de zone 
voor de gemeenschapsvoorziening. 

 

ARTIKEL 2.5. ZONE VOOR (INTERNE) WEGENIS 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘lijninfrastructuur’ (VCRO art. 2.2.3 §2 8°) 

BESTEMMING 

Dit gebied is bestemd voor wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden.  

Het betreft de nieuw aan te leggen wegenis met 
aanhorigheden binnen deelplan 2. 

Delen van dit gebied kunnen ook als park ingericht worden. Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder 
andere verstaan: al dan niet verharde bermen, grachten en 
taluds, de stationeer- en parkeerstroken, de wegsignalisatie 
en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de 
beplantingen en de veiligheidsuitrustingen zoals stootbanden 
en hulpposten. 

INRICHTING EN BEHEER 

Algemeen 

In dit gebied zijn alle werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of de 
aanpassing van die wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met 
het oog op de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische 
verbindingen, kruisende infrastructuren, leidingen, 
telecommunicatie-infrastructuur, lokaal openbaar vervoer en 
paden voor niet-gemotoriseerd verkeer toegelaten. 

De zones voor interne wegenis zijn publiek en worden dus 
opgenomen bij het openbaar domein. De overheid zorgt voor 
het beheer ervan. 

OVERDRUK GROENE PARKING 

Algemeen 

Ter hoogte van de aangeduide plaatsen moet een groene 
parking ingericht worden / behouden blijven. 

In zone voor interne wegenis gaat het om de nieuw aan te 
leggen groene parking binnen deelplan 2. 

Specifieke bepalingen 

Hier kunnen 40 à 60 parkeerplaatsen voorzien worden. Ze 
moeten landschappelijk geïntegreerd worden door de 
inpassing van nieuwe hoogstammige bomen tussen de 
parkeerplaatsen en de toepassing van hoogwaardige 
aanlegmaterialen. Waterdoorlatende aanleg is hier verplicht. 

 

Het project voorziet de creatie van een plein dat de link 
maakt tussen het nieuw aan te leggen park op de 
suikerfabrieksite en het bestaande gemeentepark en dat 
tezelfdertijd groot genoeg is om de parkeernoden van de 
voorziene gemeenschapsvoorziening op te vangen. Deze 
parkeerfunctie moet echter een meerwaarde betekenen voor 
de ruimtelijke kwaliteit van het plein door de keuze van 
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hoogwaardige aanlegmaterialen en de integratie van 
volwaardige bomen tussen de parkeerplaatsen. Zo kunnen 
de nieuwe bomen, al dan niet gecombineerd met het 
behouden van oudere bomen, een dreef vormen die een 
groene poort creëert voor het historisch centrum vanuit de 
suikerfabrieksite. Voor de te hanteren sfeer wordt er 
verwezen naar de naburige Lindenplaats. 

INDICATIEVE OVERDRUK ZACHTE VERBINDING 

Ter hoogte van de indicatieve overdrukken dienen 
verbindingen voor langzaam verkeer ingericht te worden. 

Deze verbindingen met openbaar karakter hebben tot doel 
het gebied voldoende doorwaadbaar te maken voor 
voetgangers en fietsers. 

In zone voor interne wegenis gaat het om de oost-
westverbinding van aan de Bevrijdersstraat, door het 
gemeentepark, langs de nieuw aan te leggen groene parking 
en verder langs de Moervaart tot aan de Terweststraat (dit 
laatste valt buiten het deelplan). 

4.4.2. AANZET TOT GRAFISCH PLAN 

Het grafisch plan geeft aan welke gronden tot welke bestemming behoren  
Het grafisch plan wordt opgemaakt in fase (voor)ontwerp RUP. Hieronder vindt u een aanzet tot grafisch plan.  

 
 Aanzet tot grafisch plan voor deelgebied 2 Lindenplaats 

4.4.3. WIJZIGINGEN T.O.V. PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING’ 

In deelplan 2 worden volgende wijzigingen voorzien aan de bepalingen van PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’: 
 Binnen deelplan 2 wordt op volgende plaatsen de indicatieve overdruk ‘harde rand’ behouden en verfijnd (aangeduid in 

groen): 
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 Binnen deelplan 2 wordt op volgende plaatsen de overdruk ‘harde rand’ geschrapt (aangeduid in geel): 

 
 Artikel 1. Woongebied 

o De ‘indicatieve overdruk zachte verbinding’ tussen Plaisantstraat 2 en Lindenplaats 10 wordt geschrapt. 
o Het voorzien van een uitbreidingszone voor watertoren (= herbestemming van parkgebied naar woongebied met 

overdruk extra woongelegenheden en overdruk uitbreidingszone voor watertoren). 
Er wordt op het grafisch plan aan de westelijke zijde van de watertoren zone voor woongebied met overdruk 
‘uitbreidingszone voor watertoren’ voor de watertoren. Dit in navolging van het advies van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed tijdens de plenaire vergadering van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 

o Een deel van het zuidoostelijk perceel Afd. Moerbeke, sectie H, nr. 756K wordt mee opgenomen de zone woongebied 
met overdruk extra woongelegenheden en overdruk uitbreidingszone voor watertoren (= herbestemming van 
parkgebied naar woongebied met overdruk extra woongelegenheden en overdruk uitbreidingszone voor watertoren). 

o Het voorzien van extra woongelegenheden in de zuidoostelijke zone voor woongebied. 
o Schrappen van ‘overdruk verblijfsrecreatie’ langs Plaisantstraat.  

Het perceel Afd. Moerbeke, sectie H, nr. 748C wordt herbestemd als zone voor (interne wegenis) (=herbestemming 
van woongebied met overdruk extra woongelegenheden naar interne wegenis). 
Het perceel Afd. Moerbeke, sectie H, nr.744H (Plaisantstraat 2, voormalig koetshuis) blijft bestemd als ‘woongebied’ 
met een extra overdruk ‘extra woongelegenheden’. 

o Ter hoogte van de bestaande parking langs de Opperstraat wordt een deel van de percelen Afd. Moerbeke, sectie H, 
nrs. 739X2 en 740T opgenomen in zone voor woongebied. In het PRUP werden deze bestemd als zone voor interne 
wegenis (= herbestemming interne wegenis naar zone voor woongebied). 

 Artikel 2. Woonprojectgebied 1 
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o De bezettingsgraad met bebouwing in deze zone wordt veralgemeend naar maximum 40% i.p.v. zoals voorzien in het 
PRUP: 
“De bezetting met bebouwing bedraagt:  

o op percelen groter dan 2.400 m²: maximum 40%,  
o op percelen tussen 800 m² en 2.400 m²: maximum 30%,  
o op percelen tussen 400 en 800 m²: maximum 50%.” 

o Het opnemen van het pand Opperstraat 66 (afd. Moerbeke, sectie H, nr. 785K) binnen woonprojectgebied 1 
(=herbestemming woongebied naar woonprojectgebied 1). 

o De afbakening van artikel 2 wordt op de kadastrale perceelgrenzen gelegd (grafisch plan). 
o ‘De woondichtheid bedraagt 30 wooneenheden per hectare’ in plaats van ‘De woondichtheid bedraagt minstens 30 

wooneenheden per hectare’. 
 Artikel 3. Collectief woonprojectgebied 

o Verblijfseenheden voor kort verblijf worden mogelijk gemaakt. 
o De geschrapte bouwmogelijkheden worden toegevoegd aan de zone voor collectief woonprojectgebied. De V/T-index 

wordt hier verhoogd naar 2. 
o De bouwhoogte binnen het collectief woonprojectgebied wordt aangepast naar maximum 3 bouwlagen langs de 

Opperstraat (met aansluiting op de bestaande bebouwing) en maximum 4 bouwlagen langs het spoorpark. 
o Kortverblijf in het kader van zorg wordt ook mogelijk binnen de zone. 
o De overdruk harde rand wordt geschrapt naar het spoorpark toe, waardoor de paragraaf inzake de achteruitbouwstrook 

niet meer relevant is en geschrapt wordt. 
o Om onduidelijkheid te voorkomen word het volgende voorschrift geschrapt: “indien de architecturale kwaliteit van het 

volledige bouwproject hoogstaand is.” 
 Artikel 4.Zone voor gemeenschapsvoorziening 

o De bestemming van deze zone wordt uitgebreid naar gemeenschapsvoorziening en openbaar nut. 
o Het oprichten van meerdere bouwvolumes binnen de zone voor gemeenschapsvoorziening worden mogelijk gemaakt. 
o De maximale bouwhoogte wordt eenduidig vastgesteld op 6,50 meter. 
o De ‘indicatieve overdruk zachte verbinding’ wordt geschrapt. 
o Het toevoegen van enkele stedenbouwkundige voorschriften om de hinder naar de omwonenden zoveel mogelijk te 

beperken, zoals: 
– louter discotheek of dancing is niet toegestaan als functie, 
– de inplanting, vormgeving en de inrichting van het gebouw moet zodanig gebeuren zodat mogelijke overlast naar de 
omwonenden beperkt wordt.[RVE2] 

o Er worden geluidsnormen opgelegd. 
 Artikel 5. Zone voor (interne) wegenis 

o Perceel Afd. Moerbeke, sectie H, nr. 748C wordt opgenomen in dit artikel (= herbestemming van ‘woongebied met 
overdruk extra woongelegenheden’ naar ‘zone voor interne wegenis’). 
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5. PLANOPTIE 

5.1. VOORSTEL AFBAKENING PLANGEBIED EN REIKWIJDTE 

Het plangebied van deelplan 2 ‘Lindenplaats’ van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ heeft een totale 
oppervlakte van circa 2 hectare.  
Het deelgebied wordt afgebakend zoals voorzien op het bijgevoegde plan feitelijke juridische toestand. 
De afbakening van het RUP gebeurt op niveau van de kadastrale percelen en op de afbakening artikels zoals voorzien in het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’.  
De exacte afbakening van de zonering zal tijdens de procedure worden gepreciseerd, dit afhankelijk van eventuele wijzigingen. 
In het RUP wordt gekozen voor eenvoudige zoneringen, dit met duidelijke voorschriften. 
 
Het plangebied maakt deel uit van het gemeentelijke RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’.  
Gezien het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ een wijziging voorziet aan het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’, kan gesteld worden dat het voorliggend RUP deel uitmaakt van het groter geheel van het PRUP ‘Suikerfabrieksite 
en omgeving’. 
Verder maakt deelgebied 2 geen deel uit van een groter geheel. 
 
Gelet op de ligging van het deelgebied en de lokale schaal van ontwikkeling, wordt aangenomen dat de reikwijdte van het RUP 
zich beperkt tot de grenzen van het deelgebied en/of de plancontour van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’. 

5.2. DETAILLERINGSGRAAD 

Het RUP regelt de planologische bestemming en bijhorende inrichtingsvoorschriften voor het plangebied. Hierbij wordt 
gestreefd naar een evenwicht tussen juridische zekerheid en flexibiliteit.  
Het RUP beoogt een hogere detailleringsgraad dan van het gewestplan. 

SCOPINGNOTA 

De doelstelling van het RUP voor deelplan 2 is het beperkt aanpassen van de bepalingen uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving, naar werkbare en haalbare bepalingen, zodat het terrein binnen deelplan 2 kwalitatief ontwikkeld kan worden. 
Gezien het concrete wijzigingen ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ betreffen, hierdoor werden in de 
fase van de startnota al planologische bestemmingen voorgelegd met eerste aanzet van bijhorende inrichtings- en 
beheervoorschriften voor het deelgebied. Hierbij werd gestreefd naar een evenwicht tussen juridische zekerheid en flexibiliteit. 
Hierbij was het belangrijk dat in het planproces ruimte was om in dialoog te gaan over de planopties met adviesinstanties, 
stakeholders, burgers en andere participanten. Waarna de planoptie de bestemmingen en voorschriften nog aangepast konden 
worden aan de opmerkingen. 
 
Deze scopingnota bouwt verder op de startnota en houdt rekening met alle adviezen en opmerkingen op de startnota.  
In de scopingnota worden de planopties verder verfijnd aan de hand van de verdere uitwerking van het project op de site. 

5.3. ALTERNATIEVEN 

5.3.1. HET BASISPLAN - VOORKEURSALTERNATIEF 

Het basisplan/basisproject is het plan of project dat voorgedragen wordt door de initiatiefnemer (gemeente Moerbeke) en 
waarvoor (eventueel) alternatieven worden ontwikkeld en beoordeeld. 
 
Voor deelplan 2 ‘Lindenplaats’ is het basisplan om met het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ een wijzigingen aan 
te brengen aan de bepalingen uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar werkbare en haalbare bepalingen, zodat het 
terrein binnen deelplan 2 kwalitatief ontwikkeld kan worden. Het gaat om de wijzigingen zoals opgesomd onder punt 4.4.3. van 
deze nota. 

5.3.2. NULALTERNATIEF 

Het nulalternatief is het ‘alternatief’ dat erin bestaat het voornemen van het plan niet uit te voeren en er geen RUP opgemaakt 
wordt. In dit nulalternatief blijven de bestaande bestemmingen van de verschillende deelplannen - volgens het 
gewestplan/BPA/RUP en de ermee gerelateerde bepalingen en voorschriften - behouden.  
 
De belangrijkste plus- en minpunten van het behoud van de huidige bestemmingen worden hieronder aangehaald: 
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 HUIDIGE BESTEMMING 
VOLGENS HET PRUP 

VOORDELEN VAN 
NULALTERNATIEF 

NADELEN VAN 
NULALTERNATIEF 

OPPORTUNITEITEN DOOR 
WIJZIGING 

 Artikel 1.4. 
Woonprojectgebied 1 

Behoud van de voorschriften 
zoals voorzien in het PRUP 
(voorliggend RUP moet niet 
opgemaakt worden). 

 Woonprojectgebied 1 
wordt ontwikkeld waarbij 
het pand Opperstraat 66 
niet mee opgenomen 
kan worden. 

 Het project kan niet op 
de perceelsgrenzen (en 
hier ook 
eigendomsgrensen) 
afgewerkt worden. 

Met de wijzigingen kan het 
ontwikkelingsproject op de 
perceelsgrenzen afgewerkt 
worden en wordt het pand 
Opperstraat 66 
meegenomen, wat zorgt voor 
een beter geheel. 

 Artikel 1.6. Collectief 
woonprojectgebied 

Behoud van de voorschriften 
zoals voorzien in het PRUP 
(voorliggend RUP moet niet 
opgemaakt worden).  

 Er kunnen geen 
eenheden voor kort 
verblijf gerealiseerd 
worden, wat een leegte 
is bij het ontwikkelingen 
van een zorgzone. 

 De hoogtebepaling is 
niet aangepast naar de 
bestaande woningen. 

 De zone kan uitgroeien 
tot een ‘zorgcampus’ 
door ook korte verblijven 
mogelijk te maken. 

 De bouwhoogte wordt 
aangepast die rekening 
houdt met de bestaande 
woningen en het open 
spoorpark. 

 De V/T-index wordt 
verhoogd, maar het 
aantal 
woongelegenheden blijft 
ongewijzigd waardoor 
een kwalitatiever project 
gerealiseerd kan 
worden. 

 Artikel 1.1 Woongebied Het bouwveld Lindenplaats 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP. 

Er wordt geen 
uitbreidingzone ten westen 
voor de watertoren voorzien, 
waardoor het uitbouwen van 
de watertoren langs het 
spoorpark niet mogelijk is. 

Het woongebied wordt 
uitgebreid (als 
uitbreidingszone voor de 
watertoren) waardoor langs 
de westelijke zijde een 
uitbreiding langs de 
watertoren mogelijk wordt (in 
navolging van het advies van 
het Agentschap Onroerend 
Erfgoed). 

 Artikel 1.14. Zone voor 
gemeenschapsvoorzienin
g 

Het bouwveld Lindenplaats 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP. 

 De hoogtebepalingen 
blijft voor interpretatie 
vatbaar. 

 Het is niet geheel 
duidelijk of twee 
gebouwen binnen deze 
zone opgetrokken 
mogen worden. 

Door de voorschriften 
beperkt aan te passen, is 
duidelijk wat mogelijk is 
binnen deze zone. 

 Overdruk extra 
woongelegenheden 

Het bouwveld Lindenplaats 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP. 

Met de overdruk zijn twee 
extra woongelegenheden 
mogelijk. Echter zouden 
deze extra 
woongelegenheden niet 
voldoende zijn om het 
project rondom de 
watertoren (financieel te 
dragen). 

Door de overdruk extra 
woongelegenheden aan te 
passen (enerzijds uitbreiding 
op het grafisch plan en 
anders in de voorschriften 
meer woongelegenheden 
mogelijk maken) kan een 
haalbaar project rond de 
watertoren voorzien worden. 
Ook leidt de aanpassing 
naar het herbekijken van het 
gebied waarop de overdruk 
van toepassing is, waarbij 
een kwalitatief project 
gerealiseerd kan worden 
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(eventueel afbreken en 
nieuwe volume opbouwen). 

 Overdruk groene parking Het bouwveld Lindenplaats 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP. 

 De overdruk  Door de overdruk groene 
parking ook op perceel afd. 
Moerbeke, sectie H, nr. 
748C te voorzien komt er 
meer ruimte vrij voor een 
groen parking (waardoor de 
parkeerdruk binnen het 
gebied opgevangen kan 
worden en meer ruimte voor 
volwaardig groen) en wordt 
het plan aangepast naar 
realistische en haalbare 
bepalingen. 

 Overdruk 
verblijfsrecreatie 

Het bouwveld Lindenplaats 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP. 

De overdruk 
verblijfsrecreatie zal niet 
gerealiseerd worden. 

Door de overdruk te 
schrappen wordt het plan 
aangepast naar de haalbare 
en realistische bepalingen 
(momenteel ligt de overdruk 
over twee percelen met 
verschillende eigenaars).  

 Overdruk harde rand Het bouwveld Lindenplaats 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP. 

De omschrijving van de 
overdruk harde rand is niet 
eenduidig te interpreteren en 
leidt tot (juridische) 
discussies. 

Door de overdruk harde rand 
enerzijds te schappen en 
anderzijds te verfijnen, wordt 
juridische zekerheid 
geboden. 

 Indicatieve overdruk 
zachte verbinding 

Het bouwveld Lindenplaats 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP. 

De overdruk zachte 
verbinding ten zuidoosten 
van het deelgebied (over de 
zone voor 
gemeenschapsvoorziening 
en woongebied) zal niet 
gerealiseerd worden. 

Door de overdruk te 
schrappen wordt het plan 
aangepast naar de haalbare 
en realistische bepalingen. 

 Overdruk iconisch 
gebouw 

Het bouwveld Lindenplaats 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP. 

Geen wijzigingen voorzien. Geen wijzigingen voorzien. 

 Overdruk markant 
gebouw 

Het bouwveld Lindenplaats 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP. 

Geen wijzigingen voorzien. Geen wijzigingen voorzien. 

 Overdruk markant 
landschapselement 

Het bouwveld Lindenplaats 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP.. 

Geen wijzigingen voorzien. Geen wijzigingen voorzien. 

5.3.3. LOCATIEALTERNATIEF 

Een locatiealternatief is een alternatief dat erin bestaat het plan of project (of delen ervan) te realiseren op een andere locatie 
dan die voorzien in het basisplan.  
 
Er worden geen locatiealternatieven als haalbaar voorgesteld aangezien het RUP voor deelplan 2 juist de bedoeling heeft om 
een aantal beperkte ruimtelijke en inhoudelijke aanpassingen door te voeren aan het bestaand PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’.  

5.3.4. INRICHTINGSALTERNATIEF 

Een inrichtingsalternatief is een alternatief dat erin bestaat binnen eenzelfde plan- of projectgebied een andere (ruimtelijke) 
configuratie van dezelfde bouwstenen te voorzien.  
 
Bij de opmaak van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ werd reeds ontwerpend onderzoek uitgevoerd (op basis van het 
masterplan Suikerfabrieksite). Voor de uitbreiding van artikel 1 Woongebied (met overdruk extra woongelegenheden en 
overdruk uitbreidingszone voor watertoren) ten westen van de watertoren werd een verkende inrichtingsschets opgemaakt. 
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Deelplan 2 voorziet beperkte wijzigingen aan het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ waarbij geen wijzigingen aan de 
beoogde ruimtelijke configuratie van het PRUP. 
Een inrichtingsalternatief voor deelplan 2 wordt niet als haalbaar vooropgesteld. 
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6. ONDERZOEK NAAR EFFECTEN OP HET MILIEU EN DE MENS 

Het onderzoek naar de effecten op het milieu en de mens voor het gehele plangebied wordt opgedeeld in vier aparte 
onderzoeken. Dit is de plan-m.e.r.-screening voor deelplan 2 ‘Lindenplaats’. 

FASE SCOPINGNOTA 

De aanzet tot de m.e.r.-screening (onderzoek tot m.e.r.) wordt geïntegreerd in de scopingnota van het voorliggend RUP. Deze 
screening dient dan ook samen gelezen te worden met de andere hoofdstukken van de scopingnota (bestaande situatie, 
referentiesituatie en de planningscontext waarbinnen het RUP kadert) en het plan van de bestaande en juridische toestand.  
De watertoets werd mee verwerkt in dit onderzoek. 

6.1. METHODIEK 

Als eerste stap in het onderzoek tot m.e.r. wordt nagaan of het RUP niet ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig is volgens de 
regelgeving, zoals vastgelegd in het besluit van de Vlaamse Regering ‘houdende vaststelling van categorieën van project 
onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en wijzigingen, het MER-VR-decreet van 18 december 2002 en het 
plan-m.e.r.-decreet van 27 april 2007. Indien dit niet het geval is, kan overgegaan worden tot de beschrijving en evaluatie van 
de te verwachten effecten van het voorgenomen plan en de redelijke alternatieven. 

FASE SCOPINGNOTA 

Tijdens de fase van de startnota werd een eerste inschatting gemaakt van de mogelijk te verwachte effecten van de diverse 
planingrepen 25.  
In de plan-m.e.r.-screening wordt rekening gehouden met 1) de referentiesituatie die een indicatie geeft van de kwetsbaarheid van het 
plangebied en 2) de aard van de planingrepen. In de scopingnota worden, indien nodig, de adviezen en opmerkingen (ontvangen 
tijdens de publieke raadpleging van de startnota en procesnota) verwerkt in de plan-m.e.r.-screening. 
 
De finale screening van de potentiële milieueffecten zal vervolgens worden overgemaakt aan het Team Mer die een advies zal 
formuleren met betrekking tot de plan-MER-plicht. 

6.2. TOEPASSINGSGEBIED 

Het RUP is niet ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig, omwille van de volgende redenen: 
 Het RUP vormt geen kader voor de toekenning van een project vermeld in bijlage I, II of III van het BVR van 10/12/2004 en 

wijzigingen.  
 Het RUP vormt het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage III van het BVR 

‘houdende vaststelling van categorieën van project onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en 
wijzigingen, namelijk:  

o Bijlage III rubriek 10: infrastructuurprojecten:  
10b) Stadsontwikkelingsprojecten met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterrein (projecten die niet 

onder bijlage II vallen) 
 Het voorgenomen plangebied regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau omdat het plangebied circa 2 ha 

betreft en 0,051 % van het grondgebied van Moerbeke. Het lokaal niveau kan mee worden gemotiveerd vanuit het lokale 
karakter van de te verwachten invulling, de lokale bevoegdheid voor de opmaak van het RUP, de beperkte schaal, de 
lokale bediening en omvang. 

 Bovendien houdt het RUP een kleine wijziging in omdat het een beperkte juridisch planologische wijziging inhoudt. Het plan 
houdt een gedeeltelijke wijziging in van het bestaande PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ in. Het plan wenst de 
mogelijkheden die volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ worden gegeven, beperkt aan te passen naar 
werkbare en haalbare bepalingen, zodat het terrein kwalitatief ontwikkeld kan worden.  

 Het RUP is niet gelegen in of nabij een vogel- of habitatrichtlijngebied. Een passende beoordeling is niet vereist zoals 
bepaald door het artikel 36ter §3 van het natuurdecreet aangezien er geen betekenisvolle aantasting verwacht wordt van 
de natuurlijke kenmerken van een speciale beschermingszone, door de voorgenomen kleine wijzigingen binnen een klein 
gebied op lokaal niveau.  

 
Omwille van bovenstaande motivering dient besloten te worden dat het RUP ‘van rechtswege’ niet plan-MER-plichtig is, maar 
wel screeningsplichtig. Naargelang het resultaat van het onderzoek naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten, wordt er een 
oordeel geveld over de noodzaak van de opmaak van een plan-MER:  
 indien er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn: geen plan-MER-plicht;  

 
25 Om het onderzoek naar de milieueffecten op een kwalitatieve en eenduidige wijze te kunnen voeren, worden de ontwikkelingsmogelijkheden 
die worden geboden door het RUP gebundeld in een aantal planingrepen. 
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 indien er wel aanzienlijke milieueffecten kunnen worden aangetoond voor één of meerdere criteria: wel plan-MER-plicht. 
 
Als referentietoestand wordt het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ gehanteerd. Wijzigingen door het planvoornemen 
worden afgewogen t.o.v. het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 

6.3. ONDERZOEK NAAR DE TE VERWACHTEN MILIEUEFFECTEN [RVE3] 

6.3.1. BODEM 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BODEM JA NEE 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden? ☒ ☐ 

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding (aard en/of oppervlakte)? ☒ ☐ 

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? Voorziet het plan de uitbating van de 
diepe ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, ertswinning)? 

☐ 
☒ 

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   

Voorziet het plan risico-activiteiten voor verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging van bestemmingen, waardoor er een wijziging van het 
bestemmingstype volgens het Bodemdecreet mogelijk is (gekoppeld aan 
bodemsaneringsnormen) 

☒ 
☐ 

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik waardoor erosie het gevolg kan zijn of het 
plan aan erosie onderhevig kan zijn? 

☒ ☐ 

 

BODEMVERSTORING EN GRONDSTOFVOORRADEN 

Referentiesituatie 
 Kwetsbaarheid van de bodem: 

In het volledige plangebied heeft de bodem een antropogeen karakter (bebouwde zones).  
Deze bodems hebben een bodemprofiel dat niet kwetsbaar is voor profielverstoring.  
De zone kent een sterk antropogene invloed die wijst op eerdere verstoringen van de bodem. 

 
Antropogeen 

 Bodemkaart (Geopunt, september 2021) 

 Aanwezigheid van bodemkundig erfgoed 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen bodemkundig erfgoed aanwezig. 
Aan de Moervaart, op circa 20 meter van de zuidelijke grens van het plangebied, is bodemkundig erfgoed aanwezig 
namelijk ‘Moerbeke – Moervaart’ (DOV-code O006; beschrijving: grote mergelvlek kaart 41W en een laat-glaciaal meer ten 
zuiden van de grote dekzandrug Maldegem-Stekene met kalkmoerasafzetting). 
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 Bodemkundig erfgoed 

 Bodemkundig erfgoed (Geopunt, september 2021) 

 Aanwezigheid van ontginning: 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen ontginning aanwezig. 
 

Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Rekening houdend met de aard van het plan (het voorliggend plan voorziet verschiet verschillende aanpassingen aan het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar werkbare en haalbare bepalingen zodat het terrein kwalitatief ontwikkeld kan 
worden, volgende wijzigingen worden o.a. voorzien het schrappen van de overdruk verblijfsrecreatie en het beperkt uitbreiden 
van de zone voor woongebied met overdruk ‘extra woongelegenheden’ ten zuiden van het deelgebied) en het gegeven dat er 
binnen het plangebied geen kwetsbare bodemtypes, bodemkundig erfgoed of ontginningen werden aangetroffen en dat de 
ontwikkeling van het plangebied geen ontginning mogelijk maakt, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen 
aanzienlijke effecten op bodemverstoring en grondstofvoorraden optreden. 
Er worden dan ook geen significant negatieve effecten van bodemverdichting of profielvernietiging verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

BODEMKWALITEIT EN BODEMVERONTREINIGING 

Referentiesituatie 
 Bodemverontreiniging: 

In het plangebied zijn twee oriënterende bodemonderzoeken en een evaluatieonderzoek gekend (OVAM, 2020). 
o In het plangebied werden twee oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd (dossiernummer 86364, rapportdatum 

21/09/2018; dossiernummer 21981, rapportdatum 14/10/2003).  
o In het plangebied werd één evaluatieonderzoek uitgevoerd (dossiernummer 18496, rapportdatum 29/08/2011). Het 

evaluatieonderzoek had zowel betrekking op grond in het plangebied als op grond ten zuiden en ten westen van het 
plangebied. 
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 Sitebesluit 

 Oriënterend bodemonderzoek 

 Beschrijvend bodemonderzoek 

 Bodemsaneringsproject 

 Eindevaluatieonderzoek 

 Kaart bodemonderzoeken en sanering (OVAM, september 2021) 

 Potentiële risico-activiteiten voor verontreiniging:  
Het RUP voorziet geen bestemming met potentiële risicoactiviteiten voor verontreiniging. Voor zover geweten, worden er in 
de onmiddellijke omgeving geen risicoactiviteiten voor verontreiniging uitgevoerd. 

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
 

Bodemkwaliteit  

Het plan voorziet geen 
activiteiten met risico op 
verontreiniging.  

 Bestaande Vlarem/Vlarema/Vlarebo regelgeving zal gevolgd worden: 
 Het plan houdt een gedeeltelijke wijziging in van het bestaande PRUP 

‘Suikerfabrieksite en omgeving’, echter omvatten de wijzigingen geen activiteiten 
met risico op verontreiniging.  

 Bij bouwwerkzaamheden en bodemverstoring en bij nieuwe inrichtingen dient de 
geldende regelgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlaremo) te worden gevolgd. Er worden 
bijgevolg geen aanzienlijke effecten verwacht op bodemkwaliteit (verspreiden van 
verontreiniging) door het grondverzet/calamiteiten/interferentie met saneringen. 
Gepaste voorzorgen worden verzekerd via het 
Bodemdecreet/VLAREBO/VLAREM/VLAREMA. 

Het plan zorgt niet voor 
vergraving binnen verontreinigde 
zones. 

 In het plangebied werden twee oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd 
(dossiernummer 86364, rapportdatum 21/09/2018; dossiernummer 21981, 
rapportdatum 14/10/2003). Deze onderzoeken werden niet gevolgd door een 
beschrijvend bodemonderzoek. 
De uitbreiding van het woongebied (met overdruk extra woongelegenheden) ten 
zuidwesten van het deelgebied, kan een beperkte vergraving in verontreinigde 
bodem met zich meebrengen. Echter werd voor deze zone als een oriënterend 
bodemonderzoek uitgevoerd en werd dit niet gevolgd door een beschrijvend 
bodemonderzoek, eveneens zal de vergraving hier beperkt zijn gezien enkel nieuwe 
bebouwing ter hoogte van de watertoren (met beperkte hoogte) toegestaan wordt. 

 In het plangebied werd één bodemsaneringsproject met evaluatieonderzoek 
uitgevoerd (dossiernummer 18496, rapportdatum 29/08/2011). Het 
evaluatieonderzoek had zowel betrekking op grond in het plangebied als op grond 
ten zuiden en ten westen van het plangebied. 

 Bestaande Vlarem/Vlarema/Vlarebo regelgeving zal gevolgd worden. 

Het plan veroorzaakt voor een 
klein gebied in een wijziging van 
bestemmingstype  

 Bestaande Vlarem/Vlarema/Vlarebo regelgeving zal gevolgd worden: 
 Er is nagegaan of een wijziging in bestemming ook een wijziging in 

bestemmingstype van de bodem tot gevolg kan hebben.  
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Dit zou kunnen betekenen dat door het wijzigen van de bestemming mogelijk 
nieuwe onderzoeks- en saneringsverplichtingen gegenereerd worden bij de 
overdracht van gronden.  
Het planvoornemen zorgt voor enkele bestemmingswijzigingen:  

o Er wordt een klein deel parkgebied (bestemmingstype IV) omgezet naar 
wonen (bestemmingstype III);  

o Er wordt een klein deel interne wegenis (lijninfrastructuur) 
(bestemmingstype III 26 ) omgezet naar wonen (bestemmingstype III) 

o Er wordt een klein deel woongebied (bestemmingstype III) omgezet naar 
lijninfrastructuur (bestemmingstype III 27 ) 

Voor het klein gebied ten zuidwesten van het deelgebied - waar parkgebied 
(bestemmingstype IV) wordt omgezet naar wonen (bestemmingstype III) - betekent 
dit een verstrenging van de norm. Aangezien het om een klein gebied gaat, worden 
hier geen significante negatieve effecten verwacht. 
In realiteit werd de bestemming parkgebied (volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’) op die plaats nog niet gerealiseerd. Vóór de goedkeuring van het PRUP 
was dit gebied bestemd als industriegebied volgens het gewestplan 
(bestemmingstype V). 

 
Verder moet rekening gehouden worden met de volgende algemene aandachtspunten: 
 bij overdracht van gronden die deel uitmaken van het projectgebied moeten de verplichtingen van het Bodemdecreet 

worden nageleefd: bodemattestverplichting (artikel 101 Bodemdecreet) en de bijzondere procedure voor de overdracht van 
risicogronden (artikel 102 tot en met 115 Bodemdecreet: o.a. uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek); 

 bij onteigening van gronden die deel uitmaken van het projectgebied moeten de bepalingen van het Bodemdecreet worden 
gevolgd (artikel 119 en 119bis van het Bodemdecreet); 

 bij grondverzet op gronden in het projectgebied moet rekening worden gehouden met de bepalingen over het grondverzet 
in het VLAREBO-besluit van 14 december 2007; 

 Een grondwaterhandeling zoals het infiltreren en het onttrekken van grondwater kan een nabijgelegen 
bodemverontreiniging verspreiden. Daarnaast kan verontreiniging ook impact hebben op de handeling zoals bij de lozing 
van onttrokken grondwater dat verontreinigd is. Er werd daarom een richtlijn rond grondwaterhandelingen opgemaakt. Die 
biedt een praktische handleiding voor wie van plan is om een grondwaterhandeling uit te voeren. Deze handleiding is 
beschikbaar via deze link : https://www.ovam.be/technische-richtlijngrondwaterhandelingen-beheer-van-
bodemverontreiniging  

 er moet rekening mee worden houden dat een bestemmingswijziging een impact kan hebben op de verplichtingen die 
krachtens het Bodemdecreet en het VLAREBO rusten op gronden uit het projectgebied met vastgestelde 
bodemverontreiniging, zo onder meer: 

o een bestemmingswijziging kan een impact hebben op een eerdere beoordeling door de OVAM van de aard en de 
ernst van de bodemverontreiniging op gronden uit het projectgebied en bijgevolg eventueel op de 
saneringsnoodzaak en de saneringsurgentie. 

o een bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot wijziging van het saneringsdoel voor een te saneren grond: zie 
artikel 10, §2 en 21, §1 Bodemdecreet. 

o een bestemmingswijziging na een beslissing van de OVAM tot ambtshalve sanering van een verontreinigde grond 
heeft tot gevolg dat de eventuele meerkost in geval van aanpassing van het saneringsdoel moet worden vergoed 
door de persoon die eigenaar is van de grond op het moment van de bestemmingswijziging: zie artikel 157, tweede 
lid Bodemdecreet. 

o een bestemmingswijziging kan de verplichting met zich brengen om een nieuw oriënterend bodemonderzoek uit te 
voeren bij de overdracht van een risicogrond gelegen in het projectgebied, meer bepaald als ingevolge de 
bestemmingswijziging de grond valt onder een bestemmingstype waarvoor strengere bodemsaneringsnormen 
gelden: zie artikel 64 en bijlage IV van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

EROSIE 

Referentiesituatie 
 Erosiegevoeligheid (watertoets): 

De erosiegevoeligheidskaart wordt opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik te kunnen inschatten. Deze 
kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 

 
26 Aangezien de interne wegenis bij het woongebied hoort, wordt hier dezelfde bestemmingstype gehanteerd. 
27 Aangezien de interne wegenis bij het woongebied hoort, wordt hier dezelfde bestemmingstype gehanteerd. 
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De erosiegevoeligheid is verder afhankelijk van de hoeveelheid neerslag, het bodemtype en het bodemgebruik. Een 
bebouwde of verharde zone zal meer weerstand bieden tegen erosie dan een braakliggend terrein. Een permanente 
invulling van de onbebouwde en onverharde ruimte zal een positief effect hebben op de erosiebeperking. 
 
Het plangebied en de onmiddellijke omgeving worden hoofdzakelijk aangeduid als niet erosiegevoelig, uitgezonderd zes 
kleine gebieden in het zuiden van het plangebied. 
Planologisch gezien voorziet het RUP in een zeer beperkte wijziging in verharding en worden geen ingrijpende wijzigingen 
in het bodemgebruik ten opzichte van de referentiesituatie (namelijk PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’) voorzien.  
In realiteit werden de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ nog niet gerealiseerd en is een groot 
deel van het plangebied momenteel onverhard. 
Aangezien het plangebied hoofdzakelijk als niet erosiegevoelig wordt aangeduid (uitgezonderd zes kleine gebieden in het 
zuiden van het plangebied) kan worden aangenomen dat het effect op erosie minimaal zal zijn. 

 
 Niet erosiegevoelig 

 Erosiegevoelig 

 Erosiegevoelige gebieden (Geopunt, september 2021) 

 Gevoeligheid voor grondverschuivingen: 
Voor het plangebied werden geen gegevens gevonden voor gevoeligheid voor grondverschuivingen. 

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
 

Erosie  

Het plan beoogt geen wijziging 
van bodemgebruik in 
erosiegevoelige zones  

 Ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt in het voorliggend 
plan planologisch geen wijziging in bodemgebruik in de erosiegevoelige zones 
voorzien.  
Binnen het deelplag zijn zes kleine gebieden aangeduid als ‘gevoelig voor erosie’. 
Deze liggen volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ in art. 1.1 
Woongebied. Ter hoogte van deze gebieden blijft in het voorliggend plan de 
bestemming woongebied behouden. Echter wordt de overdruk ‘extra 
woongelegenheden’ aangepast, waardoor er enkele woningen extra gerealiseerd 
zouden kunnen worden in het nieuwe planvoornemen t.o.v. het PRUP. Deze extra 
woongelegenheden vormen geen aanzienlijke negatieve effecten voor erosie. 

 In realiteit zijn de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
echter nog niet geheel gerealiseerd. Het gehele plangebied had oorspronkelijk de 
bestemming industriegebied op het gewestplan. In de omgeving van de 
erosiegevoelige zones zijn momenteel een woning met tuin, het voormalig koetshuis 
en de watertoren met bijhorend groen/bomen aanwezig( welke hoofdzakelijk 
behouden blijven). 

Het planvoornemen ligt niet op 
een locatie hellingafwaarts van 
een erosiegevoelige zone onder 
landbouwgebruik of onder een 
zone gevoelig voor 
grondverschuiving. 

 Het planvoornemen ligt niet op een locatie hellingafwaarts van een erosiegevoelige 
zone onder landbouwgebruik of onder een zone gevoelig voor grondverschuiving. Er 
worden bijgevolg ook geen aanzienlijke effecten verwacht op erosie.  
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Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE BODEM 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline bodem te 
verwachten zijn. 

6.3.2. WATER 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE WATER JA NEE 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse constructies? ☐ ☒ 

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet verharde zones? ☒ ☐ 

Kan het plan aanleiding geven tot permanente wijziging van grondwaterstanden of –
stromen (bv. t.b.v. natuur of landbouw)? 

☐ ☒ 

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding kunnen geven tot risico-activiteiten 
voor grondwaterverontreiniging (zoals bijv. bedrijvenzone)? 

☐ ☒ 

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of oevers mogelijk (afgraven of 
aanleggen oevers/dijken, openleggen of overwelven van waterlopen, 
hermeandering/rechttrekking, verharden oeverzones)? 

☐ ☒ 

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die een invloed kunnen 
hebben op overstromingszones of signaalgebieden, zoals: verharding, bebouwing, 
ophoging. 

☒ ☐ 

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk afvalwater of bedrijfsafvalwater)? ☒ ☐ 

 

GRONDWATER 

Referentiesituatie 
 Wijziging in de verhouding verhard/onverhard: 

Planologisch gezien beoogt het planvoornemen een zeer beperkte wijziging in de verhouding verhard/onverhard. Ten 
opzichte van het bestaande PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ worden verschillende wijzigingen mogelijk door het 
planvoornemen, zie punt 4.4.3. van deze nota. 
De wijzigingen in de verhouding verhard/onverhard door het planvoornemen t.o.v. het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ zijn zeer beperkt: 
o Het voorzien van een uitbreiding aan de watertoren (=  wijziging van een klein deel parkgebied naar zone voor wonen 

met overdruk extra woongelegenheden en overdruk uitbreidingszone voor watertoren) zal een beperkte toename 
veroorzaken inzake verharding. Bovendien mag de uitbreidingszone niet volledig verhard worden.  

o Ook de mogelijkheid om meerdere gebouwen op te richten in de zone voor gemeenschapsvoorziening, zal een 
beperkte toename veroorzaken van verharding. 

o Er wordt verwacht dat de wijzigingen van wonen naar interne wegenis (en omgekeerd) geen significante wijzigingen 
veroorzaken in verharding. 

In realiteit echter zijn de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ nog niet gerealiseerd. Het gehele 
plangebied had oorspronkelijk de bestemming industriegebied op het gewestplan. Aan de Opperstraat en Plaisantstraat zijn 
al een woonlint met overwegend aaneengesloten bebouwing aanwezig en ook ter hoogte van de Lindenplaats zijn een 
woning en voormalig koetshuis aanwezig. De west- en zuidkant en het centrale deel van het plangebied zijn momenteel 
grotendeels onverhard. 
 

 Ligging van het plan in-infiltratiegevoelige zones (watertoets): 
De kaart met de infiltratiegevoelige bodems werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er relatief 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk 
omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. 
Het volledig plangebied wordt aangeduid als infiltratiegevoelig. Het hemelwater kan hier gemakkelijk infiltreren in de 
ondergrond door de bodem.  
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 Niet infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelig 

 Infiltratiegevoelige bodems - Watertoets (Geopunt, september 2021) 

 Ligging van het plan ter hoogte van valleigebied -winterbedkaart (watertoets): 
De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan geven tot een gewijzigd 
afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke 
overstromingsgebieden, werd de winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 
bevaarbare waterlopen.  
Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de winterbedkaart. 

 
 Erosiegevoeligheid (watertoets): 

De erosiegevoeligheidskaart wordt opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik te kunnen inschatten. Deze 
kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 
Het plangebied en de onmiddellijke omgeving worden aangeduid als niet erosiegevoelig, uitgezonderd zes kleine gebieden 
in het zuiden van het plangebied. 
Planologisch gezien voorziet het RUP een zeer beperkte wijziging in verharding en geen ingrijpende wijziging in het 
bodemgebruik ten opzichte van de referentiesituatie (namelijk PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’).  
Momenteel werden de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ nog niet gerealiseerd en is een groot 
deel van het plangebied nog onverhard. 
Aangezien het plangebied, uitgezonderd zes kleine gebieden in het zuiden van het plangebied, niet erosiegevoelig is, kan 
worden aangenomen dat het effect op erosie minimaal zal zijn. 

 
 Niet erosiegevoelig 

 Erosiegevoelig 

 Erosiegevoelige gebieden (Geopunt, oktober 2021) 

 Ligging van het plan in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1 (watertoets): 
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Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de ondergrond en de toestroming 
door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. 
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)  
Er moet advies gevraagd worden aan de bevoegde instanties (VMM afdeling operationeel waterbeheer) inzake 
grondwatergevoeligheid, indien het volgende wordt voorzien binnen het plangebied: 
o het project is een verkavelingsaanvraag met een globale oppervlakte groter dan 1 ha, waarbij in de aanleg van wegen 

wordt voorzien; 
o het project leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de verharde 

oppervlakte met meer dan 1 ha; 
o het project omvat ondergrondse constructies, met uitzondering van funderingspalen en leidingen met een diameter van 

1 meter, die dieper gelegen zijn dan 5 meter onder het maaiveld en een ondergrondse horizontale lengte hebben van 
100 meter. 

 
 Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1) 

 Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2) 

 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt, oktober 2021) 

 Ligging van het plan in zones die aangeduid zijn als kwetsbaar op de grondwaterkwetsbaarheidskaart: 
De grondwaterkwetsbaarheidskaarten van Vlaanderen geven de risicograad aan van verontreiniging van het grondwater in 
de bovenste ‘watervoerende laag’ door stoffen die van het aardoppervlak de bodem indringen. 
Wat betreft de grondwaterkwetsbaarheid is het plangebied zeer kwetsbaar (Ca1). Ca1-gronden hebben een zandige en/of 
beperkte (dikte tot minder dan 5 m) deklaag. De watervoerende laag bestaat uit zand (Geopunt, 2020). 

 Ligging binnen beschermingszone voor drinkwaterwinning: 
Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinning. De dichtstbijzijnde beschermingszone type 3 
bevindt zich op circa 850 meter van het plangebied.  

 Aanwezigheid van percelen met verontreiniging (o.a. bodemonderzoeken, saneringen) in en nabij het plangebied: 
In het plangebied zijn twee oriënterende bodemonderzoeken en een bodemsaneringsproject met evaluatieonderzoek 
gekend (OVAM, 2020). 
o In het plangebied werden twee oriënterende bodemonderzoeken uitgevoerd (dossiernummer 86364, rapportdatum 

21/09/2018; dossiernummer 21981, rapportdatum 14/10/2003).  
o In het plangebied werd één bodemsaneringsproject met evaluatieonderzoek uitgevoerd (dossiernummer 18496, 

rapportdatum 29/08/2011). Het evaluatieonderzoek had zowel betrekking op een grote zone in het plangebied als op 
een grote zone ten zuiden en ten westen van het plangebied. 
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 Sitebesluit 

 Oriënterend bodemonderzoek 

 Beschrijvend bodemonderzoek 

 Bodemsaneringsproject 

 Eindevaluatieonderzoek 

 Kaart bodemonderzoeken en sanering (OVAM, oktober 2021) 

Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
 

Kwantiteit/ verharding (grondwaterhuishouding) 

Het plan geeft geen 
aanleiding tot relevante 
wijzigingen in bijkomende 
verharding  

 In het plan worden beperkingen inzake de bezettingsgraad van de bebouwing (en 
verharding) opgenomen. 

 Bij de zone voor gemeenschapsvoorziening en het woonprojectgebied 1 dienen de 
bestaande markante landschapselementen (waardevolle hoogstambomen) behouden te 
blijven. 

 Voor het collectief woonprojectgebied wordt een minimum aandeel open ruimte (met 
overwegend groene inrichting) opgelegd. 

 Zowel bij het woonprojectgebied 1 en het collectief woonprojectgebied dienen de nieuwe 
gebouwen verweven te worden met groene of open ruimten. 

 In het plangebied zijn geen kwetsbare zones voor grondwaterstijging / verlaging (geen 
winningen of kwetsbare vegetaties (moerassen, natte heide, broekbossen, venen) 
aanwezig. 

Grondwaterstroming 

Het plan zorgt niet voor 
ondergrondse constructies 
die grondwaterstromen 
blokkeren of bemoeilijken. 

Plan geeft geen aanleiding 
tot projecten met grotere 
permanente bemaling (bv. 
t.b.v. tunnel-infrastructuur). 

 Indien ondergrondse constructies worden aangelegd dan zijn deze van beperkte omvang 
en/of diepte. 

 Mogelijke constructies gaan niet tot op een afsluitende geologische laag zoals een 
kleilaag.  

 Het plan voorziet geen grote aaneengesloten ondergrondse constructies in kwetsbare 
zones zoals: valleizones, zones met een kwetsbare waterhuishouding en zones met 
slecht doorlatende geologische lagen. 

 De aanwezigheid van de ondergrondse constructies, zoals kelderverdiepingen, 
ondergrondse parkings/technische ruimten, kan een lokale wijziging van de 
grondwaterstroming tot gevolg hebben. Gezien het eerder kleine wijzigingen betreffen, 
worden geen aanzienlijke effecten verwacht op de grondwaterstroming. 

 Er zijn geen projectgebieden in het plan waar een omvangrijke ondergrondse constructie 
wordt verwacht.  

Plan heeft geen 
permanente wijziging 
(verhoging/ verlaging) van 
de grondwaterstand tot doel 
(bv. t.b.v. natuur of 
landbouw). 

 Het plangebied is gelegen buiten een zone voor drinkwaterwinning en is ook niet gelegen 
nabij grondwaterwinningen die winnen uit dezelfde watervoerende laag. 

 Tijdelijke bemalingen tijdens de aanlegfase met niet permanente impact (bv. geen impact 
op grondwaterstandsgevoelige vegetatie) zijn niet aanzienlijk. 
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Kwaliteit (grondwaterkwaliteit) 

Activiteiten met risico op 
verontreiniging zijn mogelijk 
uit te sluiten in het 
plangebied. 

Het plan voorziet geen 
activiteiten die 
verontreiniging via bemaling 
aantrekken. 

Het plan voorziet geen 
activiteiten met risico op 
verontreiniging binnen 
beschermingszone voor 
drinkwater. 

 Bestaande Vlarem/Vlarema/Vlarebo regelgeving zal gevolgd worden: 
 Eventuele accidentele grondwaterverontreiniging door het planvoornemen is mogelijk uit 

te sluiten, maar bij bouwwerkzaamheden en bodemverstoring en bij nieuwe inrichtingen 
dient de geldende regelgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlaremo) te worden gevolgd. Er worden 
bijgevolg geen aanzienlijke effecten verwacht op grondwaterkwaliteit (verspreiden van 
verontreiniging) door het grondverzet/calamiteiten/interferentie met saneringen. Gepaste 
voorzorgen worden verzekerd via het Bodemdecreet/VLAREBO/VLAREM/VLAREMA.  
Een deel van het plangebied heeft een sanering doorstaan. Deze sanering werd in 2011 
afgerond. 

 Bemaling tijdens de aanlegfase is tijdelijk. Er worden geen permanente bemalingen 
verwacht. Op projectniveau dient steeds voldaan te worden aan de geldende Vlarem-
regelgeving inzake bemaling opdat bemaling een zo klein mogelijke impact heeft. Op dit 
niveau zijn er ook technische mogelijkheden te voorzien zoals bemalingsdebieten 
beperken, afdammen bouwputten, retourbemaling, infiltratie elders maar nabij 
maximaliseren etc. Aanzienlijke effecten worden niet verwacht. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

OPPERVLAKTEWATER 

Referentiesituatie 
Binnen het plangebied zijn geen van volgende kwetsbaarheden gedetecteerd: 
 
 Relevante wijziging in de verhouding verhard/onverhard 

De wijzigingen in de verhouding verhard/onverhard door het planvoornemen t.o.v. het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ zijn zeer beperkt: 
o Het voorzien van een uitbreiding aan de watertoren (=  wijziging van een klein deel parkgebied naar zone voor wonen 

met overdruk extra woongelegenheden en overdruk uitbreidingszone voor watertoren) zal een beperkte toename 
veroorzaken inzake verharding. Bovendien mag de uitbreidingszone niet volledig verhard worden.  

o Ook de mogelijkheid om meerdere gebouwen op te richten in de zone voor gemeenschapsvoorziening, zal een 
beperkte toename veroorzaken van verharding. 

o Er wordt verwacht dat de wijzigingen van wonen naar interne wegenis (en omgekeerd) geen significante wijzigingen 
veroorzaken in verharding. 

 
 Waterlopen en waterbeheerders (Watertoets): 

Binnen het plangebied zijn geen waterlopen aanwezig. 
Grenzend aan het plangebied ligt de Moervaart. Dit is een bevaarbare waterloop en wordt beheerd door de Vlaamse 
Waterweg nv – afdeling Regio West. 

 
 Bevaarbaar 
 VHA-waterlopen volgens categorie (Geopunt, oktober 2021) 

 Ligging ter hoogte van overstromingsgevoelige gebieden (watertoets): 
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Het plangebied is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied. 
Ten zuiden van de Moervaart is het gebied mogelijk overstromingsgevoelig. 

 
 Mogelijk overstromingsgevoelig 
 Overstromingsgevoelige gebieden 2014 (Watertoets) (Geopunt, oktober 2021) 

 Het plangebied is niet gelegen in een van nature overstroombaar gebied; 

 
 Waterloop 

 Van nature overstroombare gebieden (Geopunt, september 2021) 

Het plangebied is niet gelegen in een risicozone voor overstromingen. 
 Het plangebied ligt niet in een overstromingsgebied of oeverzone. 
 Het plangebied ligt niet in een recent overstroomd gebied. 
 Het plangebied is niet opgenomen in een signaalgebied. 
 Het plangebied watert niet af naar een zone kwetsbaar vanuit ecologie (bijvoorbeeld Habitat/ Vogelrichtlijngebied). 

 
 Ligging ter hoogte van acties opgenomen in stroomgebiedbeheerplannen: 

Het plangebied is niet opgenomen in een stroomgebiedsbeheersplan.  
Buiten en ten zuiden van het plangebied ligt volgens informatie van Geoloket stroomgebiedsbeheerplannen een lijnvormige 
actie nr. 6_I_040: Bekken van de Gentse Kanalen: Modernisering en aanpassen pompgemalen Moervaart en Zuidlede. 
 

 Hellingenkaart (watertoets): 
De hellingenkaart werd opgemaakt om de gevoeligheid voor overstroming en erosie van het gebied te kunnen beoordelen. 
Steile hellingen kunnen aanleiding geven tot een grote hoeveelheid afvloeiende neerslag, wat de overstromings- en 
erosiegevoeligheid beïnvloedt. 
Het plangebied kent een overwegend vlak reliëf met een hellingspercentage kleiner dan 0,5% en tussen 0,5 en 5%. Enkel 
in het zuiden en zuidwesten van het plangebied zijn er op kleine plaatsen hellingpercentages terug te vinden tussen de 5%-



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 2 I 12/10/2022 I 056 

10% en op 2 plaatsen namelijk ter hoogte van het koetshuis en de bestaande watertoren is er een hellingpercentage groter 
dan 5%. 

 
 Geen informatie 

 < 0,5% 

 0,5% - 5% 

 5% - 10% 

 > 10% 
 Hellingenkaart - Watertoets (Geopunt, september 2021) 

 Afstroming (watertoets) 
Op de afstromingskaart is een enkelvoudige stroomlijn van 0,5-5 ha centraal gelegen en in het westen van het plangebied 
richting het zuiden. Het water stroomt af naar de Moervaart, die ten zuiden van het plangebied is gelegen. 

 
 0,5-5ha 

 5-10 ha 

 10-20 ha 

 20-50 ha 

 50-10 ha 

 > 100 ha 

 Afstromingskaart - enkelvoudige stroomlijnen (Geopunt, september 2021) 

 Op de afstromingskaart is een meervoudige stroomlijn van 0,5-5 ha centraal gelegen in het westen van het plangebied 
richting het zuiden. Het water stroomt af naar de Moervaart, die ten zuiden van het plangebied is gelegen. 
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 0,5-5ha 

 5-10 ha 

 10-20 ha 

 20-50 ha 

 50-10 ha 

 > 100 ha 

 Afstromingskaart - meervoudige stroomlijnen (Geopunt, oktober 2021) 

 Waterondoorlaatbaarheid 
Het plangebied heeft overwegend een lage waarde voor waterondoorlatendheid en is overwegend waterdoorlatend. In het 
noorden en oosten van het plangebied zijn er enkele zones met een medium tot hoge waarde inzake 
waterondoorlatendheid. 

 
 High: 100 

 Medium: 50 

 Low: 0 

 Waterondoorlaatbaarheidskaart bodem - 2015 (Geopunt, oktober 2021) 

Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Rekening houdend met de aard van het plan (het voorliggend plan voorziet verschiet verschillende aanpassingen aan het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar werkbare en haalbare bepalingen zodat het terrein kwalitatief ontwikkeld kan 
worden, volgende wijzigingen worden o.a. voorzien het schrappen van de overdruk verblijfsrecreatie en het beperkt uitbreiden 
van de zone voor woongebied met overdruk ‘extra woongelegenheden’ ten zuiden van het deelgebied), dat het plan geen 
relevante wijziging in de verhardingsgraad voorziet, het gegeven dat er in het plan geen waterlopen zijn gelegen met een 
waardevolle structuurkwaliteit, er geen overstromingsgevoelige gebieden in/nabij het plangebied zijn aangeduid, noch een 
aanduiding van signaalgebied en er geen gebiedsspecifieke acties zijn geformuleerd, kan er redelijkerwijze worden 
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op oppervlaktewater optreden. 
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Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

AFVALWATER 

Referentiesituatie 
 Het zoneringsplan geeft de verschillende zuiveringszones weer en werd opgesteld in samenwerking tussen de gemeenten 

en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM). Op dit plan zijn 4 zuiveringszones terug te vinden: 
o Centraal gebied: er is al geruime tijd riolering aanwezig en die is aangesloten op een waterzuivering. 
o Collectief geoptimaliseerd buitengebied: er is recent riolering aangelegd en die is aangesloten op een waterzuivering. 
o Collectief te optimaliseren buitengebied: er is riolering gepland of er is riolering aanwezig maar die is nog niet 

aangesloten op een waterzuivering. 
o Individueel te optimaliseren buitengebied: er is geen riolering voorzien. Het afvalwater moet individueel gezuiverd 

worden met een IBA. 
Volgens het zoneringsplan van de Vlaamse Milieumaatschappij is het volledige plangebied gelegen in een zone centraal 
gebied’ (VMM, 2021). Dit houdt in dat in het plangebied riolering aanwezig is die aangesloten is op een reeds bestaande 
waterzuiveringsinstallatie (KWZI, RWZI). 

 
 Centraal gebied 

 Zonering- en uitvoeringsplannen (VMM, september 2021) 

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen en de gescheiden 
afvoer van afvalwater en hemelwater legt op dat het opgevangen hemelwater in eerste instantie nuttig moet toegepast worden 
(hemelwaterput) en indien dit niet kan, ter plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd en vertraagd afgevoerd. 
 
Planologisch gezien ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ voorziet het planvoornemen geen bijkomende 
afvoer van (afval) water.  
 
Rekening houdend met de aard van het plan (het voorliggend plan voorziet verschiet verschillende aanpassingen aan het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar werkbare en haalbare bepalingen zodat het terrein kwalitatief ontwikkeld kan 
worden, volgende wijzigingen worden o.a. voorzien het schrappen van de overdruk verblijfsrecreatie en het beperkt uitbreiden) 
waarbij een beperkt aandeel extra afvalwater wordt verwacht en het gegeven dat het plan kan aansluiten op een RWZI met 
voldoende capaciteit en er geen bedrijfsafvalwater wordt geloosd op oppervlaktewater, kan er redelijkerwijze worden 
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit afvalwater optreden. 
 
Volgende randvoorwaarden moeten te allen tijde aangehouden worden: 
 Om negatieve effecten op waterkwaliteit tegen te gaan dient het verontreinigd water te worden opgevangen en op een 

gepaste manier worden afgevoerd. In functie van een recyclagepark is mogelijks een KWS-afscheider nodig. De sectorale 
bepalingen daaromtrent zullen op projectniveau moeten worden opgevolgd. 

 Er zal een gescheiden riolering aangelegd worden op de site voor de afvoer van het (afval)water. De voorziene 
afvalwaterriool (DWA) dient aangesloten te worden op een bestaande afvalwaterriool in de directe omgeving. 

 De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, buffer- en infiltratievoorzieningen en de 
gescheiden afvoer van afvalwater en hemelwater legt op dat het opgevangen hemelwater in eerste instantie nuttig moet 
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toegepast worden (hemelwaterput) en indien dit niet kan, ter plaatse geïnfiltreerd of als laatste keuze gebufferd en 
vertraagd afgevoerd. 

 Het provinciaal beleidskader inzake wateradviezen (van provincie Oost-Vlaanderen). Om de wateroverlast te milderen 
hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening. Hemelwater afkomstig van alle dakoppervlakken moet worden opgevangen in 
hemelwaterputten. Hergebruik van hemelwater uit hemelwaterputten is verplicht. De overloop van de hemelwaterputten 
moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening. Om de wateroverlast te milderen hanteert de provincie Oost-
Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 
Dit beleidskader omvat een gebiedsdekkende, indicatieve normenkaart die rekening houdt met de bodemeigenschappen 
en het overstromingsrisico van elk stroomgebied.  

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

CONCLUSIE WATERTOETS 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor de oppervlakte- en 
grondwaterhuishouding aan het licht.  
Niettemin komen er een aantal speciale aandachtspunten naar voor waar het voorliggend RUP zoveel mogelijk aan tegemoet 
dient te komen: 
 Er zal een gescheiden riolering aangelegd worden op de site voor de afvoer van het (afval)water. De voorziene 

afvalwaterriool (DWA) dient aangesloten te worden op een bestaande afvalwaterriool in de directe omgeving. 
 Bij het oprichten van nieuwe constructies en/of uitbreiden van bestaande constructies, moet men voldoen aan de 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening van 5 juli 2013 inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, 
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Deze verordening voorziet bepalingen over het 
verplicht aanleggen van infiltratievoorzieningen en hemelwaterputten. Om de wateroverlast te milderen hanteert de 
provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening. Hemelwater afkomstig van alle dakoppervlakken moet worden opgevangen in hemelwaterputten. Hergebruik 
van hemelwater uit hemelwaterputten is verplicht. De overloop van de hemelwaterputten moet worden aangesloten op een 
infiltratievoorziening. Om de wateroverlast te milderen hanteert de provincie Oost-Vlaanderen strengere voorwaarden voor 
buffering dan deze vermeld in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. 

 Wat betreft de grondwaterstromingsgevoeligheid moeten de bevoegde instanties gecontacteerd worden voor: 

o het project is een verkavelingsaanvraag met een globale oppervlakte groter dan 1 ha, waarbij in de aanleg van 
wegen wordt voorzien; 

o het project leidt tot een toename van het totaal van de horizontale dakoppervlakte van gebouwen en de verharde 
oppervlakte met meer dan 1 ha; 

o het project omvat ondergrondse constructies, met uitzondering van funderingspalen en leidingen met een diameter 
van 1 meter, die dieper gelegen zijn dan 5 meter onder het maaiveld en een ondergrondse horizontale lengte 
hebben van 100 meter. 

 Verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de afvoer van hemelwater en het 
concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’; prioriteit moet uitgaan haar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie 
boven buffering met vertraagde afvoer. 

 

CONCLUSIE DISCIPLINE WATER 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline water te 
verwachten zijn. 

6.3.3. BIODIVERSITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BIODIVERSITEIT JA NEE 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals verharding, verdichting en vergraving? ☒ ☐ 

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente bemaling of is het mogelijk dat er door 
uitvoering van het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling (zoals bijvoorbeeld bij 
ondergrondse infrastructuren zoals tunnels of ontginningen dieper dan het grondwater) of 

☐ ☒ 
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grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 
waardoor er toch permanente effecten op bestaande biotopen te verwachten zijn? 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste = stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante toename van verzurende en/of 
vermestende deposities (meest relevant is vaak de stikstofdepositie): enerzijds via water 
(bijv. bemesting die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht (industriële emissies 
zoals energiebedrijven en raffinaderijen of via een hoge toename in verkeersemissies)? 

☐ ☒ 

Rustverstoring (door geluid en lucht)   

Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende functies/activiteiten (zoals door recreatie, 
industriële installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende buitenactiviteiten, open 
sportstadium/sportpleinen in open lucht, enz)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor er een bijkomende recreatiedruk te 
verwachten valt? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- 
en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

Barrièrevorming en versnippering   

Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een verbinding(szone) voor fauna of flora 
(zoals bermen, waterlopen, groene zones)? 

☐ ☒ 

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische scheiding tussen biologisch waardevolle 
zones (zoals een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

☐ ☒ 

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of 
een obstakel voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of versnipperen van 
waterlopen, boszones, kleine landschapselementen)? 

☐ ☒ 

 

AANDACHTSGEBIEDEN: NATURA-2000-GEBIEDEN, RAMSAR-GEBIED, VEN-GEBIED 

Referentiesituatie 
 In en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-

gebied. Het dichtst nabijgelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 1,5 km van het plangebied. 
 Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een Habitat- of 

Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit het 
plan te verwachten.  

 Ligging van het plan in gebieden van het VEN en het IVON: 
Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het geheel van gebieden met een actuele of potentiële hoge natuurwaarde 
waarin een specifiek beleid inzake natuurbehoud gevoerd wordt. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en 
Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-
gebieden28. Het plangebied van het RUP is niet gelegen in een gebied van VEN of IVON. Het plangebied van het RUP ligt 
op circa 1,5 km van GEN-gebied. 

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Binnen het plangebied en in de ruime omgeving ervan bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-
gebied. Het meest nabij gelegen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebied (of Ramsar-gebied) bevindt zich op circa 1,5 km afstand 
van het plangebied. Het plangebied bevindt zich niet op een mogelijke migratieroute tussen twee deelplangebieden van een 
Habitat- of Vogelrichtlijngebied (zoals bijvoorbeeld verbinding via waterlopen of groenstructuren), noch is er beïnvloeding vanuit 
het plan te verwachten. Er is geen passende beoordeling noodzakelijk.  
Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke of betekenisvolle effecten op NATURA-2000 
gebieden verwacht. 
 
In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden. Een verscherpte natuurtoets wordt niet 
nodig geacht. Rekening houdend met de aard van het plan worden er geen aanzienlijke effecten op VEN-gebied verwacht. 
 
De afstand tot de Natura 2000 en VEN-gebieden is te groot om een negatief effect te hebben. 
Het plan voorziet geen bijkomende verstoring voor de aandachtsgebieden (Natura-2000, Ramsar en VEN). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

 
28 Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is het geheel van gebieden met een actuele of potentiële hoge natuurwaarde waarin een specifiek 
beleid inzake natuurbehoud gevoerd wordt. Het VEN bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling 
(GENO). 
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BIOTOOPVERLIES / BIOTOOPWIJZIGING 

Referentiesituatie 
 Biologische waarderingskaart- aanwezigheid van biologisch waardevolle zones die beïnvloed kunnen worden: 

De biologische waarderingskaart (BWK), is een cartografische inventaris van de biologische waarde van de vegetatie op 
elk perceel in het Vlaams gewest.  
Het plangebied is overwegend gekarteerd als ‘biologisch minder waardevol’. Deze kartering is gebeurd op basis van een 
interpretatie van luchtfoto’s uit 2009. Enkel in het westen en in de zuidwestelijke hoek, is biologisch waardevol gebied 
aanwezig. Deze kartering is gebeurd op basis van een terreinbezoek door karteerder in april 2016. 

 
 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, september 2021) 

 Het plangebied is niet opgenomen in de boskartering van 1990. 
 Aanwezigheid van oudere bossen: 

Binnen het plangebied zijn er – volgende de bosleeftijdskaart - geen oudere bossen aanwezig. Tevens werden er in het 
plangebied geen bossen op de Ferrariskaart of Vermaelenkaart aangeduid. 

 Ligging nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten: 
Er bevinden zich in het plangebied geen Vlaamse of erkende natuurreservaten. 

 Ligging nabij ruimtelijk kwetsbare gebieden: 
De zuidwestelijke hoek van het plangebied heeft volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ de bestemming 
parkgebied. Aangezien de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ nog niet zijn gerealiseerd en het 
plangebied oorspronkelijk de bestemming industriegebied had volgens het gewestplan, worden er geen aanzienlijke 
effecten verwacht door de ligging in of nabij een ruimtelijk kwetsbaar gebied. 

 Landinrichtingsplan en -projecten – 2019 
In het plangebied ligt geen landinrichtingsplan of -project of een natuurinrichtingsproject. Ten zuiden van het plangebied is 
een Landinrichtingsproject in onderzoek gelegen nl. Moervaartvallei (onderzoek naar de opportuniteit en haalbaarheid) 
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 Landinrichtingsproject in onderzoek 

 Landinrichtingsplannen, -projecten en natuurinrichtingsprojecten - 2019 (Geopunt, oktober 2021) 

Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
 

Reservaten  

Het planvoornemen voorziet 
geen rechtstreekse of 
onrechtstreekse 
beïnvloeding. 

Er bevinden zich in het plangebied en in de omgeving geen Vlaamse of erkende 
natuurreservaten. Het planvoornemen voorziet dan ook geen rechtstreekse of onrechtstreekse 
beïnvloeding. 

Biotoopverlies  

Het planvoornemen voorziet 
een heel beperkte ingreep 
in een kleine strook 
biologische waardevol 
gebied (volgens biologische 
waarderingskaart). 

 

Het planvoornemen voorziet 
in het zuidwesten van het 
plangebied in de omzetting 
van parkgebied naar 
woongebied met overdruk 
extra woongelegenheden 
en overdruk 
uitbreidingszone voor 
watertoren. 

 Een smalle westelijke strook van het plangebied is volgens de biologische 
waarderingskaart ‘biologisch waardevol’. De inname van een deel van dit biologisch 
waardevol gebied was reeds mogelijk gemaakt door het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ .In dat PRUP werd deze zone herbestemd naar Collectief woonprojectgebied 
(art. 1.6), zone voor interne wegenis (art. 1.12) en zone voor gemeenschapsvoorziening 
(art. 1.14). en deels woongebied. 

 Het planvoornemen behoudt op die plaatsen de bestemmingen volgens het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’ maar herbestemt bijkomend de zuidwestelijke hoek van 
het plangebied naar woongebied met overdruk extra woongelegenheden en overdruk 
uitbreidingszone voor watertoren. Deze herbestemming is een beperkte inname en zorgt 
niet voor een aanzienlijke impact op biotoopverlies. Bovendien mag de uitbreidingszone 
voor watertoren niet helemaal verhard worden. 

 Het merendeel van parkgebied volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ blijft 
behouden (het bevindt zich tevens buiten het plangebied van voorliggend RUP). 

Biotoopwijziging 

Het planvoornemen zorgt 
niet voor een relevante 
grondwaterstandswijziging 
of een gewijzigd 
overstromings-regime tot 
gevolg hebben, waardoor 
bestaande waardevolle 
biotopen kunnen wijzigen. 

 Aangezien er in de voorschriften en in de geldende regelgeving voldoende voorwaarden 
zijn opgenomen omtrent infiltratie en buffering van hemelwater, worden er geen negatieve 
effecten verwacht op flora en fauna inzake verdroging en/of vernatting. 

Het plan zorgt niet voor 
ingrepen in oude 
structuurrijke bossen. 

Het planvoornemen zorgt 
niet voor een aanzienlijke 
ontbossing. 

 Het plangebied is niet opgenomen in de boskartering van 1990. 
 Binnen het plangebied zijn er – volgende de bosleeftijdskaart - geen oudere bossen 

aanwezig. Tevens werden er in het plangebied geen bossen op de Ferrariskaart of 
Vermaelenkaart aangeduid. 

 De bestaande markante landschapselementen (waardevolle hoogstambomen) dienen 
behouden te blijven. 
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 In de omgeving van de watertoren zijn enkele bomen aanwezig. Indien door het 
planvoornemen bomen dienen gekapt te worden, dan zal dit niet aanzienlijk zijn.  
Het plan voorziet tevens in het behoud van de markante landschapselementen 
(waardevolle hoogstambomen). 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

Het plan voorziet geen specifiek geluidsproducerende activiteiten of functies, noch wordt er verwacht dat er functies worden 
voorzien met een relevante toename in lichtbronnen of recreatiedruk. Aanzienlijke effecten ten aanzien van rustverstoring 
worden bijgevolg niet verwacht. 
Ten opzichte van de huidige planologische toestand worden geen aanzienlijke toename van lichtbronnen of rustverstoring 
verwacht aangezien het planvoornemen het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ grotendeels herneemt met enkele kleine 
wijzigingen. 
Ten opzichte van de huidige bestaande toestand voorziet het planvoornemen wel in een wijziging. Momenteel zijn grote delen 
van het plangebied onbebouwd. Aangezien het plangebied grenst aan bestaand bebouwd weefsel, wordt verwacht dat de 
bijkomende lichtbronnen en geluid, afkomstig van de geplande woningprojecten niet voor een aanzienlijke verstoring zorgen.  
 
Referentiesituatie 
 Aanwezigheid van zones gevoelig voor verstoring (‘groot risico’ in pleister- en rustgebieden, slaapplaatsen, broedkolonies, 

bijzondere broedvogels, weidevogelgebieden, akkervogelgebieden, lijnelementen zoals waterlopen, kleine 
landschapselementen zoals bomenrijen en houtkanten, bosranden): 
Op basis van de risicoatlas van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) is er: 
o een mogelijk risico (buffer) dat het plangebied een pleister- en rustgebied is voor watervogels en steltlopers; 
o geen gegevens dat het een weidevogelgebied of akkervogelgebied is; 
o een mogelijk risico (bufferzone) dat het plangebied en het gebied rondom het plangebied geschikt is voor bijzondere 

broedvogels ;  
o geen gegevens dat het plangebied een slaapplaats is voor vogels 
o een mogelijk risico (buffer) dat het plangebied een bufferzone is voor broedkolonies. 
o buiten en ten zuiden van het plangebied een risico op een zone voor voedseltrek is gelegen  
o geen gegevens dat het plangebied en de onmiddellijke omgeving een zone is voor slaaptrek of seizoenstrek 

 Het plangebied is niet gelegen in een beheersgebied voor weidevogelsoorten of akkervogelsoorten. 
 Het plangebied is niet gelegen in een goedgekeurd stiltegebied of onderzocht niet-goedgekeurd stiltegebied in Vlaanderen. 
 Aanwezigheid van trekroutes in het geval het planvoornemen de inplanting van windturbines beoogd: 

Op basis van de risicoatlas van INBO is er een mogelijk risico dat in en om het plangebied van voorgenomen RUP vogels 
aanwezig zijn en is er een risico tot mogelijk risico dat in en om het plangebied van voorgenomen RUP vleermuizen 
aanwezig zijn. 

 
 Groot risico 

 Risico 

 Mogelijk risico 

 Onvoldoende informatie 

 Risicoatlas vogels met betrekking tot windturbines - 2015 (Inbo, oktober 2021) 
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 Risico 

 Mogelijk risico 

 Onvoldoende informatie 

 Risicoatlas vleermuizen met betrekking tot windturbines - 2015 (Inbo, oktober 2021) 

Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
 

Rustverstoring  

Het plan voorziet 
activiteiten die mogelijk 
gepaard gaan met geluids- 
en lichtverstoring binnen of 
in de omgeving van 
faunistisch waardevol 
gebied of zones gevoelig 
voor verstoring. 

 De activiteiten die mogelijk zijn binnen het plangebied, kunnen wel een bepaalde 
rustverstoring veroorzaken namelijk de functie ‘wonen’. 

 Er is reeds geluidsverstoring aanwezig in het gebied waardoor er redelijkerwijze van uit 
kan worden gegaan dat gevoelige soorten er niet voorkomen. 
Men kan er van uit gaan dat er reeds enige vorm van rustverstoring voor fauna en flora 
aanwezig is binnen het plangebied door de aanwezigheid van de nabijgelegen wegen en 
bebouwd weefsel en de bestaande woningen in het plangebied. Het RUP neemt het 
planvoornemen over van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ die o.a. een 
woonontwikkeling in het plangebied beoog , behoudt eveneens de bestaande woningen 
en voorziet nog in een beperkte verdere kwalitatieve invulling van het plangebied. Inzake 
rustverstoring zullen bijgevolg geen relevante verschillen optreden ten opzichte van de 
huidige planologische situatie. 

Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING 

Het plan zorgt niet voor het doorbreken van een verbinding(szone), trek/ en fourageerroutes voor fauna of flora of een scheiding 
tussen waardevolle gebieden. Aanzienlijke effecten van versnippering en barrièrevorming worden niet verwacht. 
 
Referentiesituatie 
Binnen het plangebied worden volgende kwetsbaarheden niet gedetecteerd: 
 Het plangebied bevat geen waterloop; 
 Het plangebied bevat geen foerageerroutes voor fauna en flora;  
 Het plangebied bevat geen bestaande of potentiële migratieroutes of een scheiding tussen waardevolle zones;  
 Het plan ligt niet in of nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten; 
 Ligging nabij ruimtelijk kwetsbare gebieden: 

Een smalle strook in het westen van het plangebied ligt volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ in parkgebied. 
Aangezien de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ nog niet zijn gerealiseerd en het plangebied 
oorspronkelijk industriegebied was op het gewestplan, worden er geen effecten verwacht door de ligging in of nabij een 
ruimtelijk kwetsbaar gebied; 

 Geen aanwezigheid in het plangebied van bestaande en potentiële migratiecorridors (lijnstructuren zoals waterlopen, 
(spoor)wegbermen), groencorridors aangegeven in structuurplannen, foerageerroutes. 

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Rekening houdend met de aard van het plan (het voorliggend plan voorziet verschiet verschillende aanpassingen aan het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar werkbare en haalbare bepalingen zodat het terrein kwalitatief ontwikkeld kan 
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worden, volgende wijzigingen worden o.a. voorzien het schrappen van de overdruk verblijfsrecreatie en het beperkt uitbreiden 
van de zone voor woongebied met overdruk ‘extra woongelegenheden’ ten zuiden van het deelgebied) en het gegeven dat er 
in/nabij het plangebied geen bestaande en potentiële migratie/groencorridors/foerageerroutes voorkomen, geen erkende of 
Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten zijn aangeduid, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten op versnippering en barrièrewerking optreden.  
Een smalle strook in het westen van het plangebied ligt volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ in parkgebied. 
Aangezien de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ nog niet zijn gerealiseerd en het plangebied 
oorspronkelijk industriegebied was op het gewestplan, worden er geen effecten verwacht door de ligging in of nabij een 
ruimtelijk kwetsbaar gebied. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

CONCLUSIE DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline biodiversiteit 
te verwachten zijn. 

6.3.4. LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG 
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

JA NEE 

Landschap (zie ook aandachtsgebieden)   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die landschappelijke structuren of 
erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? Zoals: 

 Fysieke ingrepen (bv. reliëfwijzigingen, ophogingen, afgravingen, rechttrekken van 
waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van 
dijken en bermen, rooien van KLE’s, …)? 

 Ontbossing of rooiwerkzaamheden (met bijzondere aandacht voor historische 
bossen)? 

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, wegenpatroon? 

☒ ☐ 

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die uitzichten kunnen verstoren? 
Zoals: 
 Mogelijkheden tot een harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) of 

infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) of voor het oprichten van omvangrijke 
volumes of belangrijke wijzigingen in het bodemgebruik.  

☒ ☐ 

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die bouwkundig erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Afbraak van bouwkundig erfgoed. 
 Het renoveren/verbouwen van het bouwkundig erfgoed waardoor het karakter, de 

herkenning,… van het erfgoed mogelijks verdwijnt. 
 Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of infrastructuuraanleg)  

☒ ☐ 

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen voor die archeologisch erfgoed kunnen 
verstoren of vernietigen? Zoals: 
 Werkzaamheden die gepaard gaan met ingrepen in de bodem (graafwerkzaamheden) 
 Permanente veranderingen in de grondwatertafel  
 Samendrukking van onderliggende lagen ten gevolge van (permanente) ophogingen 

van het terrein 

☒ ☐ 

 

AANDACHTSGEBIEDEN/ -ELEMENTEN 

Referentiesituatie 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen Unesco erfgoed aanwezig. 
 Aanwezigheid van beschermd onroerend erfgoed: 

o Geen aanwezigheid van beschermde cultuurhistorische landschappen; 
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o Geen aanwezigheid van beschermde archeologische sites; 
o Geen aanwezigheid van gebieden waar geen archeologie te verwachten valt – gewestelijk en gemeentelijk; 
o Geen aanwezigheid van beschermde stads- en dorpsgezichten; 
o Geen aanwezigheid van beschermde overgangszones. 

 Aanwezigheid van beschermde monumenten: 
In het plangebied is een beschermd monument aanwezig nl. watertoren (ID 8863) 

 
 Beschermde monumenten 

 Beschermde monumenten (Geopunt, oktober 2021) 

 Aanwezigheid van elementen uit vastgestelde inventarissen: 
o Landschapsatlas met ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten 

In het plangebied zijn volgens de landschapsatlas geen ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten terug 
te vinden. Buiten het plangebied is in het zuiden het lijnrelict De Moervaart (ID L40016) terug te vinden en in het 
noorden een puntrelict ‘Watertoren’ (ID P 40899) 29 

 
 Puntrelict 

 Lijnrelict 

 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, oktober 2021) 

o Geen aanwezigheid van historische tuinen en parken 
o Geen aanwezigheid van houtige beplanting 
o Geen aanwezigheid vastgestelde archeologische zones 
o Bouwkundig erfgoed 

Binnen het plangebied is vastgesteld bouwkundig erfgoed aanwezig: 
 In het noorden van het plangebied: Café Harmonie (ID 97178) 
 In het oosten van het plangebied: Dubbelhuis en twee enkelhuizen (ID 69592) 

 
29 Vermoedelijk is het puntrelict ‘Watertoren’ verkeerd op de kaart aangeduid, gezien de watertoren in het zuiden van het deelplan (langs de 
Moervaart) gelegen is. 
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 In het zuiden van het plangebied: Bijgebouwen van kasteel Lippens (ID 85898) 
Buiten en grenzend aan het plangebied in het noorden: gekoppelde dorpswoningen (ID 79751) 
Buiten en ten westen van het plangebied: Bedrijfsgebouwen Suikergroep N.V. (ID 59418) 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, oktober 2021) 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beheer of onroerend erfgoedrichtplannen aanwezig. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen overige aspecten uit erfgoedbesluiten (erfgoedwaarde, 

verbodsbepalingen) gekend. 
 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
In het plan is een beschermd monument en vastgesteld bouwkundig erfgoed aanwezig. De effectbespreking is opgenomen in 
de navolgende paragrafen ‘landschap’, ‘bouwkundig erfgoed’ en ‘archeologie’. 

LANDSCHAP 

Referentiesituatie 
Mogelijke kwetsbaarheden: 

 Structuur- en relatiewijzigingen en erfgoedwaarden: 

o Binnen of nabij het plan zijn geen landschappelijk waardevolle zones, structuren of elementen (bv. niet-
rechtgetrokken waterlopen, holle wegen, taluds, historische dijken, KLE’s…) aanwezig (o.b.v. bijvoorbeeld 
geoportaal onroerend erfgoed, landschapskenmerkenkaart, eigen terreinwaarnemingen) die beïnvloed kunnen 
worden (bv. rechttrekken van waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van 
dijken en bermen, rooien van KLE’s). 

o Een smalle strook in het westen van het plangebied ligt volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ in 
parkgebied. Aangezien de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ nog niet zijn gerealiseerd 
en het plangebied oorspronkelijk industriegebied was op het gewestplan, worden er geen effecten verwacht door de 
ligging in of nabij een ruimtelijk kwetsbaar gebied. 

o Binnen of nabij het plan zijn geen historische landschapsstructuren of -elementen (bv. historische kavelstructuren, 
nederzettingsvormen en –patronen, dijken, historische bossen) aanwezig die beïnvloed kunnen worden (bv. 
omvormen landgebruik, rooien historisch bos, omleggen historische wegen- of dijkenpatroon). 

o Binnen het plangebied zijn geen percelen met historische bossen (cfr. bosleeftijdkaart, kaartlagen met bos op 
historische kaarten ) aanwezig. 

o Volgens de biologische waarderingskaart is het overgrote deel van het plangebied aangeduid als ‘biologisch minder 
waardevol’. Enkel een smalle strook in het westen is volgens de biologische waarderingskaart biologisch waardevol. 

o Het plangebied is gelegen binnen het traditioneel landschap “Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten 
van het kanaal Gent-Terneuzen”. Het is een zandstreek binnen de Vlaamse Vallei. Dit landschap wordt gekenmerkt 
door kleine landduintjes die in het reliëf slechts moeilijk te herkennen zijn. 

o Volgens de Landschapskenmerkenkaart (vlakvormig landschapselement) ligt het plangebied in een zone met 
landduinen en op de Oost- en West-Vlaamse dekzandrug. 
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 Vlakvormig landschapselement 

 Landschapskenmerkenkaart - 2000 (Geopunt, oktober 2021) 

 Landschapsuitzicht: 

o In of nabij het plangebied zijn geen landschapsstructuren of –elementen aanwezig die gevoelig zijn t.a.v. nieuwe 
opgaande infrastructuren (zoals hoogbouw, masten, torens of turbines), t.g.v. mogelijke verstoring van skyline of het 
creëren van visuele barrières: zoals een nabijgelegen landschap met hoge belevingskwaliteit, vergezichten, zichtassen 
op kerk, zichtassen van uit een kasteel, visuele relaties tussen gebouwen en bijbehorende beplantingen. 

o Een smalle strook in het westen van het plangebied ligt volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ in 
parkgebied. Aangezien de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ nog niet zijn gerealiseerd en 
het plangebied oorspronkelijk industriegebied was op het gewestplan, worden er geen effecten verwacht door de 
ligging in of nabij een ruimtelijk kwetsbaar gebied. 

o Het plangebied is gelegen binnen het traditioneel landschap “Grote dekzandrug van Maldegem-Stekene ten oosten van 
het kanaal Gent-Terneuzen”. Het is een zandstreek binnen de Vlaamse Vallei. Dit landschap wordt gekenmerkt door 
kleine landduintjes die in het reliëf slechts moeilijk te herkennen zijn. 

 
Er zijn geen elementen uit de landschapsatlas aanwezig binnen de contour van het voorliggend RUP. 
 Landschapsatlas – 2001 

 
 Relictzone 

 Puntrelict 

 Lijnrelict 

 Ankerplaats 

 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, 1 oktober 2021) 

 Landschapskenmerkenkaart 
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Volgens de Landschapskenmerkenkaart (vlakvormig landschapselement) ligt het plangebied in een zone met landduinen 
en op de Oost- en West-Vlaamse dekzandrug. 

 
 Vlakvormig landschapselement 

 Landschapskenmerkenkaart - 2000 (Geopunt, oktober 2021) 

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Rekening houdend met de aard van het plan (het voorliggend plan voorziet verschiet verschillende aanpassingen aan het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar werkbare en haalbare bepalingen zodat het terrein kwalitatief ontwikkeld kan 
worden, volgende wijzigingen worden o.a. voorzien het schrappen van de overdruk verblijfsrecreatie en het beperkt uitbreiden 
van de zone voor woongebied met overdruk ‘extra woongelegenheden’ ten zuiden van het deelgebied) en het gegeven dat er 
geen kwetsbaarheden inzake structuur – zoals niet-rechtgetrokken waterlopen, holle wegen, taluds, historische dijken, KLE’s, 
historische kavelstructuren, nederzettingsvormen en –patronen, dijken, historische bossen -  werden gedetecteerd, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op landschapsstructuur en –relaties optreden.  
 
Een smalle strook in het westen van het plangebied ligt volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ in parkgebied. 
Aangezien de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ nog niet zijn gerealiseerd en het plangebied 
oorspronkelijk industriegebied was op het gewestplan, worden er geen effecten verwacht door de ligging in of nabij een 
ruimtelijk kwetsbaar gebied. De aanwezige markante landschapselementen (waardevolle hoogstambomen) blijven behouden. 
 
Daar er geen kwetsbaarheden inzake uitzicht – zoals vergezichten, zichtassen op een historisch gebouw zoals een kerk, 
zichtassen van uit een historisch gebouw zoals een kasteel, visuele relaties tussen gebouwen en bijbehorende beplantingen - 
voorkomen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op landschapsuitzicht optreedt. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

BOUWKUNDIG ERFGOED 

Referentietoestand 
Binnen of nabij het plan zijn waardevolle bouwkundig erfgoedelementen aanwezig die beïnvloed kunnen worden (door bv. 
afbraak, renovatie, beïnvloeding van de ensemblewaarde of ruimtelijke contextwaarde). 
 In het plangebied is vastgesteld bouwkundig erfgoed aanwezig: 

o In het noorden van het plangebied: Café Harmonie (ID 97178) 
o In het oosten van het plangebied: Dubbelhuis en twee enkelhuizen (ID 69592) 
o In het zuiden van het plangebied: Bijgebouwen van kasteel Lippens (ID 85898) 

 Buiten en grenzend aan het plangebied in het noorden: gekoppelde dorpswoningen (ID 79751) 
 Buiten en ten westen van het plangebied: Bedrijfsgebouwen Suikergroep N.V. (ID 59418) 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 2 I 12/10/2022 I 070 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, oktober 2021) 

Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
 

Bouwkundig erfgoed 
Het planvoornemen 
behoudt het bouwkundig 
erfgoed. 

Het plan voorziet voor het 
bouwkundig erfgoed 
‘Bijgebouwen van Kasteel 
Lippens’ waarvan de 
watertoren een deel van 
uitmaakt in een uitbreiding 
van de ‘watertoren’. 

 Het plan behoudt de bestemming woongebied voor het bouwkundig erfgoed in het 
noorden en oosten van het plangebied. 

 Het plan behoudt de bestemming woongebied en overdruk ‘markant gebouw’ voor het 
bouwkundig erfgoed ‘Bijgebouwen van Kasteel Lippens’ in het zuiden van het plangebied. 
Dit omvat o.a. het koetshuis en de watertoren. Het plan voorziet eveneens de 
mogelijkheid om de Watertoren uit te breiden. 

 Het plan/RUP heeft reeds aandacht voor de belangrijke bouwkundige erfgoedwaarden 
binnen het gebied. Zo worden het koetshuis en de Watertoren opgenomen als ‘markant 
gebouw’ (cf. het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’).  

 Het planvoornemen voorziet in specifieke bestemmingen of voorschriften waarbinnen de 
erfgoedwaarden van het bouwkundig erfgoed optimaal tot hun recht komen. Aanzienlijke 
effecten worden niet verwacht. 

 De ensemble- en/of contextwaarde (omgeving van het bouwkundig erfgoed) is reeds 
verstoord in de huidige situatie.  

 Het planvoornemen wijzigt de ensemble- of contextwaarde niet. 
 
Gezien binnen dit deelplan beschermd erfgoed aanwezig is, moeten volgende behoudsbeginsels worden nageleefd: 
 Het actiefbehoudsbeginsel van het Onroerenderfgoeddecreet (artikel 6.4.1) verplicht zakelijkrechthouders en gebruikers 

van een beschermd goed om het in goede staat te behouden. 
 Artikel 6.4.3 legt een passiefbehoudsbeginsel op dat verbiedt om beschermde goederen te beschadigen, te vernielen of 

andere handelingen te stellen die de erfgoedwaarde ervan aantasten. Om de impact van concrete handelingen af te 
toetsen en de erfgoedwaarden te garanderen zijn een aantal werken toelatingsplichtig (artikel 6.4.4). 

Op basis van deze bovenstaande artikels kan een archeologisch onderzoek bij handelingen aan of in beschermd onroerend 
erfgoed noodzakelijk zijn als flankerende maatregel. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

ARCHEOLOGIE 

Referentietoestand 
 Het plan is niet gelegen binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’. 
 Het plan is niet gelegen binnen of nabij een archeologische site. 
 Het plan is niet gelegen binnen of nabij een afgebakende archeologische zone. 
 Aanduidingen vanuit de Centraal Archeologische Inventaris : Het spreekt voor zich dat deze databank enkel de reeds 

gekende erfgoedwaarden omvat, die slechts een zeer kleine fractie van ons bodemarchief vertegenwoordigen. Op basis 
van deze inventaris kan geen uitspraak gedaan worden over aan- of afwezigheid van andere archeologische vindplaatsen. 
De aan- of afwezigheid van archeologische sporen kan dus enkel met verder onderzoek worden vastgesteld. 
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 In het plangebied zijn geen kwetsbare bodems aanwezig die een erfgoedwaarde hebben (zoals plaggen en podzolbodems: 
zie discipline bodem) 

 Aanduidingen vanuit de Centraal Archeologische Inventaris: 
De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. 
Binnen het RUP zijn er geen archeologische vindplaatsen gekarteerd (Onroerend Erfgoed, 2019). 
 

Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Het plangebied is niet gelegen binnen een zone ‘waar geen archeologie te verwachten is’. Anderzijds zijn er geen 
archeologische vindplaatsen gekarteerd binnen het plangebied. Rekening houdend met de ligging van het plan nl. buiten een 
archeologische site of afgebakende archeologische zone en rekening houdend met de aard van het plan - waarbij aandacht 
gaat naar het behoud van het bouwkundig erfgoed en effecten van bodemverstoring of grondwaterpeilwijziging niet verwacht 
worden, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op archeologische erfgoed optreden.  
 
Gezien dit deelplan niet gelegen in binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’, kunnen werken die de bodem 
verstoren steeds (on)gekende archeologische vindplaatsen beschadigen of vernietigen. Een archeologisch (voor)onderzoek zal 
bijgevolg noodzakelijk zijn afhankelijk van de criteria opgenomen in artikel 5.4.1 en 5.4.2 van het Onroerenderfgoeddecreet. 
 
Voor alle graafwerken waarvoor geen voorafgaandelijk archeologisch onderzoek noodzakelijk is, geldt vondstmeldingsplicht 
(volgens het Onroerenderfgoeddecreet art. 5.4.1, 5.4.2, 6.4.1, 6.4.3, 6.4.4).  
Artikel 5.1.4.: Iedereen die, op een ander moment dan bij het uitvoeren van een archeologisch vooronderzoek, een 
archeologische opgraving of het gebruik van een metaaldetector, een roerend of onroerend goed vindt waarvan hij weet of 
redelijkerwijs moet vermoeden dat het archeologische erfgoedwaarde heeft, is verplicht daarvan binnen drie dagen aangifte te 
doen bij het agentschap. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

CONCLUSIE DISCIPLINE LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline landschap, 
bouwkundig erfgoed en archeologie te verwachten zijn.  

6.3.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

☐ ☒ 

Zal het plan een wijziging in de (ontsluitings)infrastructuur teweegbrengen/vereisen?  ☐ ☒ 

 
Ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ worden planologisch (zeer) beperkte wijzigingen voorzien die een 
significant effect zullen veroorzaken inzake mobiliteit. Het planvoornemen voorziet geen noemenswaardige wijziging in de 
verkeersgeneratie of verkeersinfrastructuur. Aanzienlijke effecten op mens-mobiliteit worden dan ook niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens & mobiliteit 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te 
verwachten zijn. 

 

RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen)   
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Zullen er functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en 
bos, infrastructuur) wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 
bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☒ ☐ 

Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten gevolge het planvoornemen (door 
bijvoorbeeld bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag en functioneren)? 

☐ ☒ 

Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel fundamenteel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, 
licht/schaduw, wind, privacy, veiligheidsgevoel)? 

☐ ☒ 

 
RUIMTEGEBRUIK & RUIMTEBELEVING 
 
Referentiesituatie t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
De beschrijving van de feitelijk bestaande ruimtelijke toestand van het plangebied is ook terug te vinden in punt 1 van deze 
nota. 
 In het plangebied zijn geen herbevestigde agrarische gebieden en landbouwgebruikspercelen aanwezig. 
 Aan de Opperstraat en Plaisantstraat zijn al een woonlint met overwegend aaneengesloten bebouwing aanwezig en ook ter 

hoogte van de Lindenplaats zijn al een woning en voormalig koetshuis aanwezig. De west- en zuidkant en het centrale deel 
van het plangebied zijn momenteel grotendeels onverhard. Centraal en in het oosten van het plangebied zijn wel enkele 
waardevolle hoogstambomen(rijen) aanwezig. 

 Planologisch gezien voorziet het RUP in een zeer beperkte wijziging van de bestemmingen en geen ingrijpende wijziging in 
het bodemgebruik ten opzichte van de referentiesituatie (nm. het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’). 

 De grootste wijziging situeert zich in de zuidwestelijke hoek van het plangebied waar parkgebied omzet wordt naar 
woongebied met overdruk extra woongelegenheden en met overdruk uitbreidingszone voor watertoren. Deze wijziging is 
eveneens beperkt aangezien niet de volledige zone volgebouwd wordt. 

 Momenteel werden de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ nog niet gerealiseerd en is een groot 
deel van het plangebied momenteel onverhard. 

 Het planvoornemen voorziet tevens in het behoud van de markante landschapselementen (waardevolle hoogstambomen). 
 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
 

Ruimtegebruik  

Het plan geeft aanleiding tot 
een beperkte wijziging van 
functies: 

 Voor een kleine zone 
wordt de functie 
parkgebied omgezet 
naar functie wonen 
met overdruk extra 
woongelegenheden en 
overdruk 
uitbreidingszone voor 
watertoren 

 Op enkele plaatsen 
worden de functies 
wonen en interne 
wegenis omgewisseld 

 Het plan houdt een gedeeltelijke wijziging in van het bestaande PRUP Suikerfabrieksite en 
omgeving’. Het plan wenst de mogelijkheden die volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ worden gegeven, beperkt aan te passen naar werkbare en haalbare 
bepalingen, zodat het terrein kwalitatief ontwikkeld kan worden.  

 Het planvoornemen voorziet ter hoogte van de zuidwestelijke hoek van het plangebied in 
een wijziging van parkgebied naar woongebied met overdruk extra woongelegenheden en 
overdruk zone voor uitbreiding watertoren. Deze wijziging is zeer beperkt. 

 De bestemming woongebied voor het perceel Afd. Moerbeke, sectie H, nr. 748C wordt 
door het planvoornemen gewijzigd naar zone voor interne wegenis. 

 Ter hoogte van de bestaande parking langs de Opperstraat wordt een deel van de 
percelen Afd. Moerbeke, sectie H, nrs. 739X2 en 740T herbestemd van interne wegenis 
naar woongebied. 

Ruimtebeleving  

 Het planvoornemen 
veroorzaakt een zeer 
beperkte wijziging in 
visuele beleving. 

 De wijzigingen 
veroorzaken geen 
bijkomende hinder 
vanuit lichteffecten 
voor bewoners. 

 Planologisch voorziet het planvoornemen in een zeer beperkte wijziging in visuele 
beleving:  
o Ter hoogte van de watertoren wordt een uitbreiding mogelijk.  
o Ter hoogte van het gemeenschapsvoorziening mogen meerdere bouwvolumes 

worden gerealiseerd.  
o De omwisseling van enkele percelen van woongebied naar interne wegenis (en 

omgekeerd) is eveneens een beperkte wijziging in visuele beleving. 
o Het toestaan van extra woongelegenheden in de zuidoostelijke zone voor 

woongebied. 
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 Geen beïnvloeding 
van windklimaat en 
schaduwwerking door 
hogere bebouwing  

 De bestaande markante landschapselementen (waardevolle hoogstambomen) blijven 
behouden. 

 De wijzigingen zijn zo beperkt dat verwacht wordt dat dit geen bijkomende hinder vanuit 
lichteffecten voor bewoners veroorzaakt. Het plangebied is gelegen nabij wegen en 
bestaande woonlinten. 

 Het planvoornemen voorziet een heel beperkte aanpassing van de bouwhoogte voor het 
collectief woonprojectgebied. Langs de Opperstraat worden maximum 3 bouwlagen (met 
aansluiting op de bestaande bebouwing) toegelaten en langs het spoorpark maximum 4 
bouwlagen. Door de zeer beperkte aanpassing van bouwhoogte enerzijds en de beperkte 
bouwhoogte van max. 4 bouwlagen anderzijds, wordt verwacht dat dit geen wijziging aan 
het windklimaat en schaduwwerking veroorzaakt. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
ruimtelijke aspecten te verwachten zijn.  
 

GEZONDHEID (INCLUSIEF GELUID EN LUCHT) 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgeneratie teweegbrengen (zoals bij wonen, 
bedrijvigheid, recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens discipline mobiliteit)? 

☐ ☒ 

Genereert het plan bijkomende geluids- en luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename 
van verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, ….)? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan gebieden met woonfunctie of kwetsbare locaties 30 (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen )? 

☒ ☐ 

Voorziet het plan in een relevant aandeel bijkomende lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor 
sport- en recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op bedrijfsterreinen)? 

☐ ☒ 

 
Het plan houdt een gedeeltelijke wijziging in van het bestaande PRUP Suikerfabrieksite en omgeving’. Het plan wenst de 
mogelijkheden die volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ worden gegeven, beperkt aan te passen naar werkbare 
en haalbare bepalingen, zodat het terrein kwalitatief ontwikkeld kan worden. Het plan voorziet in een uitbreiding van de 
uitbreidingszone voor watertoren en op enkele plaatsen een omwisseling van de functie wonen en interne wegenis. Het plan 
genereert geen aanzienlijke bijkomende verkeer of geluids- en luchtemissies. Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid 
worden niet verwacht. 
 
Referentiesituatie t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Er zijn geen specifieke problemen rond gezondheid voor de mens bekend. 
 Het plan genereert geen significante toename van de verkeersgeneratie: 

Aangezien het plan grotendeels de bestemmingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ overneemt en enkel 
beperkte aanpassingen voorziet om het terrein kwalitatief verder te ontwikkelen, worden er geen significante wijzigingen in 
mobiliteit verwacht. 

 Het plangebied is niet gelegen langsheen grote verkeersinfrastructuren, een treinlijn of luchthaven, waardoor de immissie 
van geluid en trillingen vanuit de omgeving in het plangebied gering is. 

 Het plan voorziet niet in nieuwe woonfuncties of kwetsbare locaties nabij drukke wegen of spoorwegen. 
 Het plan voorziet niet in nieuwe woonfuncties of kwetsbare locaties gesitueerd nabij (geplande) potentieel hinderlijke 

activiteiten. 
 Het plangebied ligt niet in een locatie met een belast geluidsklimaat (bijvoorbeeld naast een drukke weg of een 

industriezone). 
 Het plangebied ligt niet in een locatie met een relatief slechte luchtkwaliteit. Het plangebied heeft een jaargemiddelde 

luchtkwaliteit van 16-20 microgram/m3 fijn stof PM10 (www.vmm.be). 
 Er zijn geen hoogspanningslijnen in of nabij het plangebied gesitueerd. 

 
30 Hieronder worden gebieden met woonfunctie (woongebied volgens juridisch planologische bestemming of groep van minstens 5 bestaande, 
niet onteigende of in onteigeningsplannen opgenomen wooneenheden die een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen) en kwetsbare locaties 
(alle terreinen waarop zich scholen, ziekenhuizen en rust- en verzorgingstehuizen bevinden) verstaan.  
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 Voor één klein gebied waar parkgebied (bestemmingstype IV) wordt omgezet naar wonen (bestemmingstype III) betekent 
dit een verstrenging van de bodemsaneringsnorm. In deze zone wordt een uitbreiding voorzien van de watertoren. 
Aangezien het om een klein gebied gaat en de zone bestemd is voor de uitbreiding van de watertoren, worden er hier geen 
significante negatieve effecten verwacht of een verhoging van de gezondheidsrisico’s. 

 Het plangebied is niet onderhevig aan een uitgesproken vorm van geluidsbelasting.  
 Geluidsbelasting wegverkeer – Lden – 2016 

Het plangebied ligt niet in een zone van geluidsbelasting door belangrijke en aanvullende wegen. 
 Geluidsbelasting Spoorwegen – Lden – 2016 

Het plangebied ligt niet in een zone van geluidsbelasting door spoorwegen. 
 Geluidsbelasting Luchtverkeer – Lden – 2016 

Het plangebied ligt niet in een zone van geluidsbelasting door belangrijke luchthavens 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – gezondheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
gezondheid te verwachten zijn.  
 

VEILIGHEID 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Veiligheid   

RVR-toets werd uitgevoerd (zie punt 8 van deze nota). Er dient een ruimtelijk 
veiligheidsrapportage opgemaakt te worden. 

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals hoogspanningslijnen? 

☐ ☒ 

Voorziet het plan een wijziging in de aanwezigheid van of toelaten van risicovolle 
installaties zoals infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) voor transport van 
gevaarlijke stoffen? 

☐ ☒ 

 
Referentiesituatie t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Het plan voorziet geen kwetsbare functies, noch risicovolle installaties/inrichtingen. Aanzienlijke effecten ten aanzien van 
veiligheid worden niet verwacht. 
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied. Onder bijlage van deze nota wordt de 
RVR-toets toegevoegd. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – veiligheid 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
veiligheid te verwachten zijn.  

6.3.6. KLIMAAT 

Referentiesituatie 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied oefenen geen significant negatief effect uit op de atmosfeer en de 
klimatologische factoren. 
 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Rekening houdend met de aard van het plan (het voorliggend plan voorziet verschiet verschillende aanpassingen aan het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar werkbare en haalbare bepalingen zodat het terrein kwalitatief ontwikkeld kan 
worden, volgende wijzigingen worden o.a. voorzien het schrappen van de overdruk verblijfsrecreatie en het beperkt uitbreiden 
van de zone voor woongebied met overdruk ‘extra woongelegenheden’ ten zuiden van het deelgebied) en de effecten, kan er 
redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het klimaat optreden:  
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden; 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en grondwaterhuishouding; 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies; 
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 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op hitte-eiland effecten; 
 Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat en er wordt geen relevante verhoging van (CO2-)emissies verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

CONCLUSIE DISCIPLINE KLIMAAT 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline klimaat te 
verwachten zijn.  

6.4. VERDER TE ONDERZOEK DISCIPLINES EN NEVENDISCIPLINES 

Op basis van de momenteel voorhanden zijnde informatie, wordt geconcludeerd dat er voor de verschillende disciplines geen 
aanzienlijke negatieve effecten worden verwacht door de uitvoering van voorliggend plan.  
 
Het gaat om volgende disciplines: 

 bodem, 
 water, 
 biodiversiteit, 
 landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, 
 mens & ruimte en 
 klimaat. 

 
Er dienen geen disciplines verder onderzocht te worden. 
Indien gedurende de verdere procedure toch blijkt dat niet zondermeer kan gesteld worden dat er geen aanzienlijke negatieve 
effecten worden verwacht voor een bepaalde discipline, zal deze discipline verder onderzocht worden. 
 
Eveneens werd bij de opmaak van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ op 10 april 2017 door de dienst 
Milieueffectenrapportagebeheer geconcludeerd dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve 
milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
In het voorliggend plan blijft de basis van het PRUP behouden, maar worden verschillende aanpassingen voorzien aan het 
PRUP. Er wordt verwacht dat deze aanpassingen geen significante negatieve effecten hebben op milieu en mens, waardoor we 
kunnen concluderen dat voor het voorliggend RUP geen plan-MER opgemaakt dient te worden. 

6.5. CUMULATIEVE EFFECTEN 

Er is geen onderlinge beïnvloeding van de verschillende plangebieden ten opzichte van elkaar.  
Er worden geen cumulatieve effecten verwacht. 

6.6. GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 

De gemeente Moerbeke grenst aan de landsgrens met Nederland. De plangebieden zelf grenzen niet rechtstreeks aan de 
grens met Nederland. Ze liggen in vogelvlucht op circa 4,3 km van de landsgrens. 
Gelet op het programma van het plan, de situering van de plangebieden, de aard van het plan, de omvang van de effecten 
zoals hiervoor beschreven en de grote afstand tot een landsgrens worden geen grensoverschrijdende effecten verwacht  

6.7. LEEMTEN IN DE KENNIS 

Er zijn geen leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat de aanzienlijkheid van bepaalde effecten niet beoordeeld kan worden. 

6.8. GLOBALE CONCLUSIE OVER DE AANZIENLIJKHEID VAN MILIEUEFFECTEN 

Op basis van de beschikbare informatie op dit moment, kan uit het effectenonderzoek besloten worden dat het voorgenomen 
plan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Voor het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ deelplan 2 
Lindenplaats dient overeenkomstig artikel 4.2.3 §3 van het DABM geen plan-MER te worden gemaakt. 
 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 2 I 12/10/2022 I 076 

7. VEILIGHEIDSRAPPORTAGE – RVR-TOETS 

De RVR-toets is een middel om na te gaan of de geplande ruimtelijke ontwikkelingen een invloed hebben op de risico’s en 
mogelijke gevolgen van een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting, enerzijds omwille van de ligging van het plangebied, 
anderzijds omwille van de geplande ontwikkelingen in het plangebied.  
 
In het kader van dit RUP werd een ruimtelijke veiligheidstoets voor deelgebied 2 Lindenplaats uitgevoerd op 9/05/2022, met 
ref. RVR-AV-1652. De conclusie hieruit is dat het RUP niet verder voorgelegd dient te worden aan de dienst 
Veiligheidsrapportering en er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient te worden opgemaakt. Een afschrift van dit besluit is terug 
te vinden als bijlage van deze nota. 
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8. PASSENDE BEOORDELING 

De passende beoordeling wordt voorgeschreven volgens artikel 36ter van het decreet Natuurbehoud en is van toepassing 
indien het plan betekenisvolle impact kan hebben op speciale beschermingszones. 
 
Het voorgenomen plan heeft niet te maken met het beheer van een speciale beschermingszone en het gebied is niet gelegen in 
of in de onmiddellijke omgeving van een habitatrichtlijngebied en/of vogelrichtlijngebied, daarom moet geen passende 
beoordeling worden opgemaakt. 
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9. BIJLAGEN 

 Plan feitelijke juridische toestand 
 Ruimtelijke veiligheidsrapportage-toets 

o Advies dienst veiligheidsrapportage 
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9.1. PLAN FEITELIJKE JURIDISCHE TOESTAND 
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9.2. RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE-TOETS 

ADVIES DIENST VEILIGHEIDSRAPPORTAGE 



uw	bericht	van uw	kenmerk ons	kenmerk bijlagen
09/05/2022 RUP	Gedeeltelijke

herziening	Suikerfabrieksite
RVR-AV-1652 Gegevens	RVR-toets

Betreft:	Beslissing	RVR-toets	inzake	RUP	"RUP	Gedeeltelijke	herziening	Suikerfabrieksite	-	deelplan	2"

Ter	 uitvoering	 van	 de	 Seveso-richtlijn 	 dient	 in	 het	 beleid	 inzake	 ruimtelijk	 ordening	 rekening	 gehouden	 te
worden	 met	 de	 noodzaak	 om	 op	 langetermijnbasis	 voldoende	 afstand	 te	 laten	 bestaan	 tussen	 Seveso-
inrichtingen 	 enerzijds	 en	 aandachtsgebieden 	 anderzijds.	 Deze	 doelstelling	 wordt	 verwezenlijkt	 door	 het
houden	 van	 toezicht	 op	 de	 vestiging	 van	 nieuwe	 Seveso-inrichtingen,	 op	wijzigingen	 van	 bestaande	 Seveso-
inrichtingen,	en	op	nieuwe	ontwikkelingen	rond	bestaande	Seveso-inrichtingen.

Onderstaande	aftoetsing	heeft	specifiek	betrekking	op	het	aspect	externe	mensveiligheid	zoals	bedoeld	 in	de
Seveso-richtlijn,	 of,	m.a.w.	 op	 de	 risico’s	waaraan	mensen	 in	 de	 omgeving	 van	 Seveso-inrichtingen	 (kunnen)
blootgesteld	worden	ten	gevolge	van	de	aanwezigheid	van	gevaarlijke	stoffen	in	die	inrichtingen.

Uitgaande	van	de	verkregen	informatie	(ingevoerd	in	de	RVR-toets	op	09/05/2022,	met	ref.	RVR-AV-1652),	kan
worden	geconcludeerd	dat:

Er	geen	bestaande	Seveso-inrichting	gelegen	is	binnen	het	plangebied;
Het	plangebied	niet	gelegen	is	binnen	de	consultatiezone	van	een	bestaande	Seveso-inrichting;
Het	inplanten	van	nieuwe	Seveso-inrichtingen	in	het	plangebied	niet	mogelijk	is,	aangezien	er	geen
bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland	is	binnen	het	plangebied.

Voor	wat	betreft	het	aspect	externe	mensveiligheid	stelt	er	zich	in	dit	geval	geen	probleem:	het	RUP	dient	niet
verder	 voorgelegd	 aan	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 en	 er	 dient	 geen	 ruimtelijk	 veiligheidsrapport	 	 te
worden	opgemaakt.

Voor	 verdere	 informatie	 kan	 u	 terecht	 bij	 het	 Team	 Externe	 Veiligheid	 van	 het	 departement	 Omgeving	 via
seveso@vlaanderen.be

Europese	Richtlijn	betreffende	de	beheersing	van	de	gevaren	van	zware	ongevallen	waarbij	gevaarlijke	stoffen	betrokken	zijn
Inrichtingen	met	een	zodanige	hoeveelheid	aan	gevaarlijke	stoffen	op	het	terrein	dat	zij	vallen	onder	het	toepassingsgebied	van	de
Seveso-richtlijn
Gebieden	zoals	gedefinieerd	in	het	besluit	van	de	Vlaamse	Regering	van	26/01/2007	houdende	nadere	regels	inzake	ruimtelijke
veiligheidsrapportage

RVR-toets
Aan	de	gemeente	Moerbeke

1

2 3

1

2

3



Bijlage:	Gegevens	van	de	RVR-toets
RUP	ID	nummer RUP	Gedeeltelijke	herziening	Suikerfabrieksite
RUP	titel RUP	Gedeeltelijke	herziening	Suikerfabrieksite	-	deelplan	2
Initiatiefnemer gemeente	Moerbeke
Plangebied

Toets	uitgevoerd	op 09/05/2022
Nabijheid	bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor	zover	op	het	moment	van	de	toets	bekend,	liggen	er	GEEN	bestaande
Seveso-inrichtingen	in	of	nabij	het	hierboven	weergegeven	plangebied

Daarnaast	werden	nog	de	volgende	vragen	beantwoord:

Vraag Is	er	binnen	het	plangebied	bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland?
Antwoord Nee,	er	is	geen	bedrijvigheid	aanwezig	noch	gepland.


