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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’, 
4. Scopingnota voor deelplan 3 ‘Recyclagepark en gemeenteloods (voorliggende nota), 
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 3 ‘Recyclagepark en gemeenteloods’ 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 3 

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. 715/R2 en 
 deels Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 715/T2 

 

 

 Plancontour van het deelplan 

Grootte deelgebied +/-16.174 m² 

Afbakening van de plancontour De grenzen van deelplan zijn als volgt gesteld: 
 noord: grens met het openbaar domein van de Opperstraat, 
 oost: grens van zone voor interne wegenis (art. 1.11 van het PRUP 

‘Suikerfabrieksite en omgeving’), 
 zuid: Moervaartvallei, 
 west: grens van indicatieve overdruk zachte verbinding (zie PRUP 

‘Suikerfabrieksite en omgeving’). 

Huidig gebruik Geen gebruik 

Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

 Braakliggend terrein (momenteel afgezet met hekken en dus niet publiek 
toegankelijk) 

 Langs de Opperstraat een bomengroep aanwezig 
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 Geen bebouwing aanwezig 

Omliggende functies  Noord: Opperstraat met aan de overzijde tuinbouwbedrijf Alfaplant (zie deelplan 1 
van dit RUP) en residentiële woonwijk, 

 Oost: momenteel braakliggend terrein met geplande ontwikkeling volgens het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar zone voor verweefbare lokale 
bedrijvigheid, 

 Zuid: Moervaartvallei met aan de overzijde landbouwpercelen, 
 West: momenteel braakliggend terrein met geplande ontwikkeling volgens het 

PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar zone voor lokale bedrijvigheid. 

1.1.2. WANDELING DOORHEEN HET PLANGEBIED 

     
 Zicht op het plangebied vanaf de Opperstraat (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 3 Recyclagepark en gemeenteloods is gelegen in: 

 artikel 1.8. ‘Zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ 
 artikel 1.10. ‘Parkgebied’ 
 overdruk harde rand 
 overdruk verschuifbare zonegrens 
 overdruk markant landschapselement 
 overdruk Moervaartpromenade 
 indicatieve overdruk zachte verbinding 

 
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. 
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Beschermde stads- en 
dorpsgezichten 

Niet van toepassing. 

Beschermde monumenten Niet van toepassing. 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas 

(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

Niet van toepassing binnen het deelgebied. 
 Ankerplaatsen:  

Aan de overzijde van de Moervaart ten zuiden van het deelplan -  is 
‘Wulfsdonk, Turfmeersen, Etbos en Zuidlede’ gelegen. 

 Relictzones: 
o Ten zuiden – grenzend aan het deelplan - is het lijnrelict ‘Moervaart’ 

gelegen. 
o Ten zuiden – grenzend aan het deelplan - is de relictzone 

‘Moervaartdepressie’ gelegen. 

 
 Relictzone 

 Ankerplaats 

 Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, september 2021) 

Historische tuinen en parken Niet van toepassing. 

Houtige beplanting Niet van toepassing. 

Archeologische zones Niet van toepassing. 

Bouwkundig erfgoed Het deelplan is aangeduid als ‘Bedrijfsgebouw Suikergroep NV’ (ID59418)1. 

“Suikerfabriek, sinds 1989 zogenaamd "Suikergroep N.V.". Bedrijf opgericht in 
1869 door Jules De Cock onder de benaming "Sucrerie Jules De Cock et 
Compagnie".”2 

 
1 Intussen werden de fabrieksgebouwen (uitgezonderd de toren) van de Suikerfabriek afgebroken. 
2 ONROEREND ERFGOED, Bedrijfsgebouwen Suikergroep N.V., (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/59418), (14 
september 2021). 
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 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, september 2021) 

Erfgoedlandschappen 

 Niet van toepassing binnen het deelplan. 

Ten zuiden – grenzend aan het deelplan is het erfgoedlandschap ‘Moervaartvallei’ 
(ID 113396) gelegen. 

“Het erfgoedlandschap Moervaartvallei werd aangeduid op basis van de 
vastgestelde ankerplaats 'Moervaartdepressie' bij gewestelijk RUP 'Moervaartvallei 
Fase 1'.”3 

 
 Erfgoedlandschappen 

 Erfgoedlandschappen (Geopunt, september 2021) 

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 

 
3 ONROEREND ERFGOED, Moervaartvallei, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/113396), (14 september 2021). 
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Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 980 meter van ‘Bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk 
deel’. 

Vogelrichtlijngebieden Niet van toepassing. 

VEN- en IVONgebieden 

VEN-gebieden4 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 996 meter van ‘Het Heidebos’ (Grote Eenheid Natuur). 

IVON-gebieden5 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 1,7 km van ‘Moervaartvallei fase 1’ (Natuurverwevingsgebied). 

Ramsargebieden 

 Niet van toepassing. 

Natuurreservaten / Bosreservaten 

Vlaamse of erkende 
natuurreservaten 

Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 1 km van ‘Heidebos’ (erkend natuurreservaat). 

Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

 Het plangebied wordt gekarteerd als ‘biologisch waardevol’, omwille van ruigte of 
pioniersvegetatie. Deze kartering gebeurde op basis van een terreinbezoek in april 
2016. 

 
 Biologisch waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, september 2021) 

1.2.4. WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing binnen het deelplan. 

Ten zuiden – grenzend aan het deelplan - is de ‘Moervaart’ (VHA 6007995) gelegen, 
een bevaarbare waterloop, beheerd door de Vlaamse Waterweg – Afdeling 
Bovenschelde. 

Onbevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Overstromingskaart 

 
4 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
5 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 500 meter van beschermingszone type III. 

1.2.5. MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Op circa 100 meter van het deelgebied is de bushalte ‘Begonialaan’ gelegen, met 
bedieningen van de lijnen: 

 41: Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur), 
 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur), 
 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x 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. 

Atlas der buurtwegen 

 Gelegen langs het deelgebied: 

 buurtweg nr. 4 (Opperstraat), 

Rooilijnplannen 

 Volgend rooilijnplan is van toepassing: 
 Rooilijnplan langs de Opperstraat – KB 14/09/1960. 

1.2.6. BEBOUWDE RUIMTE 

GOEDGEKEURDE, NIET-VERVALLEN VERKAVELINGEN 

Niet van toepassing. 

RELEVANTE STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGEN 

Niet van toepassing gezien het een braakliggend terrein waarop geen constructies staan betreft. 

RELEVANTE MILIEUVERGUNNINGEN – EN MELDINGEN 

Niet van toepassing gezien het een braakliggend terrein waarop geen constructies staan betreft. 

VASTGESTELDE BOUWOVERTREDINGEN 

Niet van toepassing gezien het een braakliggend terrein waarop geen constructies staan betreft. 

STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 

Niet van toepassing. 

AANWEZIGE LEIDINGEN (HOOGSPANNINGSLEIDINGEN, GASLEIDINGEN…) 

Niet van toepassing. 

1.2.7. INDUSTRIE 

Seveso-inrichtingen 

 Niet van toepassing. 
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VLAO-bedrijventerrein 

 Niet van toepassing. 

1.2.8. RECHT VAN VOORKOOP 

Op het deelplan is een recht van voorkoop van toepassing met begunstigde: Waterwegen en Zeekanaal NV. 

1.2.9. ERFDIENSTBAARHEDEN 

Binnen het plangebied zijn geen erfdienstbaarheden gekend. 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 3 I 12/10/2022 I 09 

2. MOGELIJKHEDEN VOLGENS PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN 
OMGEVING’ 

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

In het masterplan wordt voor bouwveld 3 het volgende voorzien: 
“Deze zone ligt centraal in het projectgebied en genereert vervolgens de meeste activiteit. Hier ambieert het masterplan een 
functiemix van werkruimte voor kleine ondernemingen, kantoorruimte en eventueel commerciële programma’s met horeca en 
recreatie. Dit is een kans om op de maakindustrie (een sector waar heel wat stemmen over opgaan in Vlaanderen) in te zetten. 
In het haalbaarheidsonderzoek werd bovendien aangetoond dat deze zone interessant is om in te zetten als combinatie voor 
wonen en productie. Bovendien sluit het wonen zo goed aan bij het dorpscentrum en de hoogwaardige publieke ruimte die er 
ontwikkeld zal worden. 
 
Langs de Moervaart wordt er best ingezet op woningen die maximaal genieten van het zicht en adres op de oevers en de 
promenade. Die woonprojecten integreren zich in hun productieve omgeving via commerciële plinten die ruimte bieden voor 
kleine zaken en ateliers, met etalage op de promenade. Er wordt maximaal ingezet op het vastgoedpotentieel van het wonen 
aan het water. Dat wel met de doelstelling om de straten die dwars op de vaart staan als gemengde straten te ontwerpen, waar 
plek is voor woonprogramma’s, kleinschalige maak- en werkplekken en lichte activiteiten die niet problematisch zijn in de 
vermenging met andere functies. 
 
De bouwvolumes integreren zich op schaal van het dorp, met ontsluiting op straten die dwars uitgeven op de Opperstraat. Deze 
straten verzorgen gedeelde toegangen tot de verschillende functies en dienen eveneens als logistieke bedieningswegen en 
collectief parkeren. Vanuit de straten is er steeds de relatie met de Moervaart dankzij de aansluiting op de promenade.”6 
 

 
6 PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, PRUP Suikerfabrieksite en omgeving – toelichtingsnota, februari 2018, pagina 32-33. 
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 Inrichtingsplan volgens het masterplan suikerfabrieksite (PROVINCIE OOST-VLAANDEREN, PRUP Suikerfabrieksite en omgeving – 

toelichtingsnota, februari 2018, pagina 33) 

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 (met aanduiding van deelgebied 3) 
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Centraal in het PRUP Suikerfabrieksite en omgeving ligt bouwveld 3. In het PRUP ambieert men hier een functiemix van 
werkruimte voor kleine ondernemingen, kantoorruimte, eventueel commerciële programma’s met horeca en recreatie. 
 
De linkerlob van bouwveld 3 wordt in het PRUP bestemd als:  

 

  
De zone is bestemd voor lokale bedrijven met als hoofdactiviteiten productie, opslag, bewerking en/of verwerking van 
goederen, voor zover die verweefbaar zijn met de woonfunctie. 

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

  
Gebouwen moeten uitgelijnd worden langs de aangeduide lijn. 

  
Een met deze overdruk aangeduide zonegrens is ten opzichte van en evenwijdig met de op het grafisch plan weergegeven 
zonegrens in beide richtingen verschuifbaar over een afstand van max. 10 m, op voorwaarde dat de breedte van de 
tussenliggende ‘Zone voor interne wegenis’ (art. 1.12.) tussen 16 m en 20 m bedraagt. 

  
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een park of parken. Dit gebied heeft ook 
een sociale functie. Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies. 

  
De zone aangeduid in overdruk moet ingericht worden als een promenade langs de Moervaart. 

 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 3 I 12/10/2022 I 012 

3. EVALUATIE VAN DEELPLAN 3 

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

3.1. PROBLEEMSTELLING 

Het huidig gemeentelijk recyclagepark met de gemeentelijke werf (verder gelegen in Moerbeke, Damstraat 219) is gelegen 
middenin een residentiële woonwijk. Dit zorgt voor (geluids)overlast naar omwonenden toe en het aantal klachten over het 
recyclagepark uit de buurt neemt toe. Verder zijn de activiteiten van het recyclagepark – sinds de opening in 2002 – 
toegenomen, waardoor de huidige locatie langs de Damstraat niet langer voldoet. Bovendien verloopt de vergunning van het 
recyclagepark tegen de zomer van 2022 en werd een tijdelijke vergunning toegekend tot circa 2025. 
Een (snelle) herlocalisatie van het recyclagepark wordt vooropgesteld. Hiervoor werd gezocht naar een beschikbare ruimte die 
centraal binnen de gemeente gelegen is.  
 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Moerbeke (2011) werd reeds gesteld dat indien er op termijn problemen zouden 
ontstaan m.b.t. de ruimtelijke draagkracht of schaalgrootte van het bestaande containerpark, er een nieuwe locatie onderzocht 
moet worden binnen het kader van de gemeentelijke planologische mogelijkheden t.b.v. herlocalisatie. 
 
Na onderzoek (zie punt 4.2. van deze nota), lijkt het terrein langs de Opperstraat – terrein van de oude suikerfabriek – een 
geschikte locatie voor het inplanten van een nieuwe recyclagepark met gemeenteloods. 
Op dit terrein is momenteel het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ van toepassing. Echter is op het grafisch plan van het 
PRUP de linkerlob voor lokale bedrijvigheid zodanig ingetekend dat een volwaardige buffering langs alle zijden van het 
recyclagepark niet mogelijk is. Gezien voor een recyclagepark een minimale buffering noodzakelijk is, dient het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’ beperkt aangepast te worden. 

3.2. KNELPUNTEN 

 De inplanting van de lob voor bedrijvigheid (zoals voorzien op het grafisch plan van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’) laat geen volwaardige buffering naar de omgeving toe. 

 Op dit ogenblik ligt het terrein braak en is een doorn het oog omwille van deze centrale ligging in de gemeente. 

3.3. POTENTIES 

 Centrale en strategische ligging van het deelplan in de dorpskern van Moerbeke. 
 Onbebouwd terrein dat zich gemakkelijk leent tot een kwalitatieve reconversie en dat als één geheel ontwikkeld kan 

worden. 
 Het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ laat op het terrein reeds de functie bedrijvigheid toe. 
 Het deelplan maakt deel uit van een groter geheel waar bedrijvigheid voorzien wordt (volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite 

en omgeving’). 
 Het braakliggend terrein kan (na de RUP-procedure) snel ontwikkeld worden, waardoor het bestaande recyclagepark in de 

woonomgeving zo snel mogelijk kan verdwijnen. 
 Er is voldoende ruimte aanwezig om het recyclagepark en de gemeenteloods te bufferen naar de omgeving toe. 
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4. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

4.1. DOELSTELLINGEN 

Bij de ontwikkeling van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ deelplan 3 staan volgende doelstellingen centraal: 

 Het aanpassen van de mogelijkheden volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ zodat een gemeentelijk 
recyclagepark en gemeenteloods met voldoende buffer langs kwalitatief ingepast kan worden 7; 

 Het realiseren van de parkzone langs de Moervaart, in relatie tot de ontwikkelingen rondom. 

4.2. EEN NIEUWE LOCATIE VOOR HET RECYCLAGEPARK EN DE GEMEENTELOODS 

4.2.1. VOORWAARDEN VOOR EEN NIEUWE LOCATIE VAN HET RECYCLAGEPARK EN DE GEMEENTELOODS 

De nieuwe locatie voor een recyclagepark dient in functie een moderne en efficiënte werking te voldoen aan volgende 
voorwaarden: 
1. bestemming:  

o Vanuit de federale regelgeving wordt gesteld dat de nieuwe locatie gelegen moet zijn in woonzone of in KMO-zone 
en agrarisch gebied niet aangewend mag worden voor een nieuw recyclagepark. 

o Echter is de gemeente Moerbeke van mening dat een nieuw recyclagepark binnen woongebied niet wenselijk is. 
2. centrale ligging in Moerbeke: goede bereikbaarheid voor alle bewoners; 
3. een ligging in de onmiddellijke omgeving van grootste bebouwingsconcentraties van Moerbeke (Moerbeke hoofddorp); 
4. voldoende draagkracht van de bebouwde omgeving: 

o wat betreft de functie op zich: buffering, 
o de bedrijvigheid moet op minstens 30 meter van de bestaande woningen ingeplant kunnen worden (om o.a. 

geluidsimpact te beperken), 
o mobiliteitsgenererend karakter: een ligging met een goede verbinding naar de dorpskern en de verschillende 

invalswegen, 
o bij voorkeur aansluitend op een locatie waar reeds bedrijvigheid gevestigd is of voorzien wordt; 

5. voldoende draagkracht van de onbebouwde omgeving:  
o niet in overstromingsgevoelig gebied,  
o niet in kerngebieden van de agrarische structuur,  
o niet in gebieden met natuurlijke of landschappelijke waarde; 

6. voldoende ruimte, met een minimale oppervlakte van circa 0,9 ha.  
Deze ruimte is noodzakelijk voor: 

o plaatsing containers, 
o manoeuvreerruimte voor wagen/vrachtwagens, 
o weegbrug, 
o wachtende wagens, 
o gemeenteloods, 
o … 

7. terrein in eigendom van de gemeente of mogelijks te verwerven door het gemeentebestuur; 
8. gezien de hoogdringendheid (toenemende klachten inzake het bestaand recyclagepark), is een snelle ontwikkeling 

noodzakelijk. 

4.2.2. LOCATIEONDERZOEK 

Met de voorwaarden in gedachten is men op zoek gegaan naar mogelijke locaties voor een nieuw recyclagepark.  
 
De voorwaarden ‘bestemming’ is in dit locatieonderzoek zeer richtinggevend geweest. 
De gemeente Moerbeke wenst geen nieuw recyclagepark in woongebied te realiseren (zie o.a. klachten uit de buurt, zie 
voorwaarde 1). Zo kan een recyclagepark enkel ingeplant worden op een terrein met bestemming bedrijvigheid. 
 
Binnen Moerbeke beschikt over volgende gebieden met bestemming bedrijvigheid: 
 Toekomstige ruimtelijke behoefte aan bedrijvigheid in het GRS 

In het GRS van Moerbeke werd het volgende geschreven over de toekomstige ruimtelijke behoeften voor bedrijvigheid: “De 
gemeente zou echter gediend zijn met een nieuw bedrijventerrein. Er zijn regelmatig bedrijven op zoek naar een geschikte 

 
7 Achtergrondinformatie: In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Moerbeke (2011) werd reeds gesteld dat indien er op termijn problemen 
zouden ontstaan m.b.t. de ruimtelijke draagkracht of schaalgrootte van het bestaande containerpark, er een nieuwe locatie onderzocht te 
worden binnen het kader van de gemeentelijke planologische mogelijkheden t.b.v. herlocalisatie. 
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locatie binnen de gemeente omwille van de nabijheid van de E34 en het toekomstige verkeerscomplex. De locatie aan dit 
verkeerscomplex is dus voor de gemeente het meest geschikt gezien het ideale mobiliteitsprofiel. Deze locatie sluit echter 
niet aan bij het hoofddorp of een bestaand bedrijventerrein en kadert aldus niet binnen de algemene principes van RSV en 
PRS." 8 
Hoewel de gemeente Moerbeke graag een nieuwe zone voor bedrijvigheid langs de E34 zou inrichten, blijft de bestaande 
ruimte aan bedrijvigheid behouden en wordt er in het GRS van Moerbeke geen nieuwe ruimte voor bedrijvigheid voorzien. 

 Bedrijvigheid volgens gewestplan: 
o Groenstraat 21 

Gewestplanbestemming: ambachtelijke bedrijven en KMO’s 
Binnen deze zone is – volgens de Kruispuntbank - een actief schrijnwerkersbedrijf aanwezig. 

 
 Gemeentelijk RUP Zonevreemde bedrijven (2015) 

Het RUP werd locatiegericht opgemaakt op basis van bestaande bedrijven.  
o Binnen deelplan 7 ‘Dareco’ (Eksaardedam 6) is - volgens de gegevens uit de Kruispuntbank – geen actief bedrijf 

aanwezig. Echter blijkt uit verder onderzoek op het internet en (lucht)foto’s dat op deze site nog bedrijvigheid 
aanwezig is. 

 
o Op de overige deelplannen binnen RUP Zonevreemde bedrijven zijn steeds actieve bedrijven gekend. 

 Provinciaal RUP Suikerfabrieksite en omgeving (2018) 
o Artikel 1.7. Zone voor lokale bedrijvigheid 

Er zijn gesprekken geweest met de grondeigenaar van deze zone (Interwaas) om het recyclagepark hier op te 
richten. Echter was er weinig bereidheid van de grondeigenaar om hier recyclagepark in te richten zeer laag gezien 
de vraag naar gronden voor lokale bedrijvigheid zeer groot is en de beschikbare gronden schaars zijn. 

 
8 GEMEENTE MOERBEKE EN MEBUMAR NV, Gemeentelijk ruimtelijke structuurplan gemeente Moerbeke-Waas, 10/05/2011, pagina 133. 
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Bovendien voorzien de bepalingen van het PRUP de ontwikkeling van artikel 1.7. in drie deelzones. Doordat de 
zones opgesplitst worden in drie deelzones, is er geen aaneengesloten oppervlakte aan bedrijvigheid van 7 ha groot 
aanwezig (zie voorwaarde 6). 

 
o Artikel 1.8. Zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid 

Deze zone komt in aanmerking voor het realiseren van een nieuw recyclagepark met gemeenteloods.  
Gezien men de bedrijvigheid op minstens 30 meter van woningen wenst in te planten (zie voorwaarde 4), is de 
linkerlob van artikel 1.8. de meest gunstige om het nieuwe recyclagepark met gemeenteloods op te voorzien. 
Echter is het grafisch plan van het PRUP zo opgemaakt dat een volledige buffer rondom deze linkerlob moeilijk in te 
richten. Hiervoor dient een wijziging van het PRUP opgemaakt te worden om het nieuwe recyclagepark met 
gemeenteloods volwaardig te kunnen voorzien. 

 
o Artikel 1.9. Glastuinbouwzone / zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid 

Binnen deze zone is het zeer moeilijk om de bedrijvigheid te voorzien op 30 meter van de bestaande woningen. 
Eveneens was voor deze zone reeds een planinitiatief opgestart, zie deelplan 1 ‘Alfaplant en compensatiegebieden’ 
van dit RUP.  
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4.2.3. DEELPLAN 3 ALS NIEUWE LOCATIE VOOR HET RECYCLAGEPARK EN GEMEENTELOODS 

Uit het (beperkt) locatie-onderzoek blijkt dat het terrein (linkerlob van artikel 1.8.) langs de Opperstraat (deelplan 3) geschikt is 
voor de ontwikkeling van een nieuw gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods. 
Echter is voor de ontwikkeling van het recyclagepark met gemeenteloods een aanpassing van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ noodzakelijk. 

4.3. GEWENST PROGRAMMA 

Het huidig recyclagepark wordt uitgebaat door de Intercommunale Durme-Moervaart (IDM). IDM zal ook het nieuwe 
recyclagepark ontwikkelen en uitbaten, in samenwerking met de gemeente Moerbeke. 
 
De exacte inrichting met programma van het nieuwe recyclagepark en gemeenteloods is nog niet gekend. Echter kunnen we op 
basis van het bestaand programma het gewenst programma voor deelplan 3 afleiden. 

4.3.1. BESTAAND PROGRAMMA RECYCLAGEPARK EN GEMEENTELOODS 

Momenteel is het gemeentelijk recyclagepark met gemeenteloods gelegen langs te Damstraat 219, verderop binnen de 
gemeente. 
Het perceel (Afd. Moerbeke, sectie D, nr. 689M) is circa 5.242 m² groot. 
De linkerzijde van het perceel wordt aangewend voor het gemeentelijk recyclagepark en langs de rechterzijde van het perceel 
bevindt zicht de gemeenteloods (of loods technische dienst). 

1. GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK 

Op het recyclagepark worden een 32-tal verschillende afvalstromen afkomstig van huishoudens en KMO’s selectief ingezameld. 
Voor de inzameling van de verschillende afvalstromen staan er op het terrein een 20-tal grote containers, een aantal kleinere 
inzamelrecipiënten, is er een overdekte zone voor inzameling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten, is er een 
stortzone voor tuinafval en wordt een aparte KGA-kluis/container gebruikt. 
Op het recyclagepark kunnen een beperkt aantal fracties (3) gratis aangeleverd worden, de andere fracties zijn betalend.   
Om de gewichten en dus de kosten te kunnen bepalen wordt gebruik gemaakt van een ingaande en een uitgaande weegbrug 
(de bestaande weegbruggen kunnen worden gebruikt op de nieuwe site).  
Ter hoogte van de ingaande weegbrug bevindt zich een parkwachtershuisje (container) voor de parkwachters. 9 
 
 
Het bestaand recyclagepark met gemeenteloods is als volgt georganiseerd. 

 
9 GEMEENTE MOERBEKE, Bestek aanstellen ontwerper recyclagepark en gemeenteloods, pagina 13, maart 2022. 
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 Bestaand programma op de huidige locatie 

 
 Luchtfoto van het bestaand recyclagepark (bron: Geopunt Vlaanderen) 

 
 Foto van bestaand recyclagepark (bron: hln.be, foto: De Spiegeleir) 

Gezien de bestaande configuratie van het recyclagepark met gemeenteloods en de smalle perceelsvorm tussen de Damstraat 
en de Moervaart worden volgende knelpunten met betrekking tot de huidige locatie ondervonden: 
 hinder naar de omliggende woonomgeving toe, 
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 de huidige locatie vergroten is niet mogelijk, 
 geen ruimte voor extra containers, 
 geen mogelijkheid om het park op te waarderen in functie van de verbetering van de dienstverlening, 
 geen ruimte om een buffer aan te leggen. 

2. GEMEENTELOODS 

De gemeentelijke technische dienst is gevestigd in de gemeenteloods. 

Werkzaamheden van technische dienst 

De technische dienst staat o.a. in voor volgende werkzaamheden: 
 aan het openbaar domein : 

o vegen,  
o onkruid verdelgen, 
o onderhoud van het gras, 
o snoeien, planten en wateren, 
o zout strooien in de winter, 
o plaatsen en onderhouden van tuinmeubilair, 
o onderhoud van putten, voetpaden, opritten en trage wegen, 

 onderhoud van gebouwen in eigendom van de gemeente, 
 signalisatie van evenementen. 

Personeel 

Binnen de technische dienst werken ongeveer 10 personen en zou men het personeelsbestand graag met nog 2 nieuwe 
personeelsleden uitbreiden. 

Huidig programma gemeenteloods 

Het huidig programma van de gemeenteloods omvat volgende oppervlaktes: 
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4.3.2. BESTAAND MOBILITEITSPROFIEL VAN RECYCLAGEPARK EN GEMEENTELOODS 

Om een inzicht te krijgen in het aantal vrachtvervoersbewegingen en bewegingen van autovervoer binnen deelplan 3, wordt 
hieronder de gegevens opgelijst van het huidige recyclagepark en gemeenteloods in Moerbeke (gelegen langs de Damstraat). 
Er kan worden aangenomen dat in functie van een nieuw recyclagepark en gemeenteloods binnen deelplan3, het aantal 
vervoersbewegingen ongeveer gelijk zal blijven.  

1. GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK 

A. Afvaltransporten 

In 2020 werden 337 container- of vergelijkbare grotere afvaltransporten georganiseerd.  
Bijkomend worden wekelijks tot twee afvoertransporten georganiseerd voor kleinere fracties (AEEA, isomo, …), dit met een 
bestelwagen of vrachtwagen. 

B. Aantal bezoekers op jaarbasis 

Aantal bezoekers op jaarbasis: 
 2016:  21.893 
 2017:  24.030 
 2018:  26.023 
 2019:  26.724 
 2020:  18.238 
 
Enkele opmerkingen bij deze cijfers: 
 Dit betreft het aantal bezoeken en niet de unieke bezoekers.  

Een bezoeker dient zich soms twee keer aan te melden (dus twee geregistreerde bezoeken) wanneer hij/zij én een 
betalende fractie aanlevert én een gratis fractie. 

 Het aantal bezoeken in 2020 is wellicht lager door de lockdown omwille van Covid-19, anderzijds zal het aantal bezoeken 
de komende jaren zeer waarschijnlijk lager liggen dan de cijfers 2018/2019. Dit omdat men sinds corona een afspraak moet 
maken voor een bezoek aan het recyclagepark (voorlopig met uitzondering van donderdag), waarbij kan worden 
vastgesteld dat het aantal bezoeken hierdoor is verminderd (inwoners komen minder vaak, maar leveren per bezoek wel 
meer afval aan). 

 Van de 18.238 bezoeken in 2020 waren er 76% van inwoners uit Moerbeke en 24% van inwoners uit Eksaarde.  
Op de toekomstige site zullen mogelijks ook een deel van de inwoners van Wachtebeke terechtkunnen. Hierover zijn 
momenteel nog geen afspraken, het is dan ook moeilijk in te schatten over hoeveel extra bezoekers dit zou gaan. 

 Het aantal bezoekers die niet met de wagen komen kunnen we niet afleiden uit de cijfers, maar volgens de parkwachter 
gaat dit over ongeveer 10% van de bezoekers.   

C. Aantal bezoekers op weekbasis 

Aantal bezoekers op weekbasis (in augustus 2021): 
 Week 33 (17/08 -21/08)  335 bezoekers 

o dinsdag 17/08:   38 bezoekers 
o woensdag 18/08:  35 bezoekers  
o donderdag 19/08*:  144 bezoekers 
o vrijdag 20/08:   59 bezoekers 
o zaterdag 21/08:   59 bezoekers 

 Week 34 (24/08-28/08)  386 bezoekers 
 
Enkele opmerkingen bij deze cijfers: 
 Het aantal bezoekers op donderdag (enige dag zonder afspraak) is beduidend hoger dan op andere dagen. 
 Bij deze cijfers moet opgemerkt worden dat de bezoekersaantallen bezoekersaantallen niet constant zijn, maar duidelijk 

fluctueren i.f.v. het seizoen.  

2. GEMEENTELOODS 

De gemeentelijke technische dienst heeft volgende voertuigen ter beschikking voor de werking van de dienst: 
 3 bestelwagens, 
 1 vrachtwagen, 
 1 bulldozer, 
 3 aanhangwagens en 
 1 veegwagen. 
 
Verder werken er bij de technische dienst 10 à 12 personeelsleden, waarvoor op de huidige locatie ongeveer 200m² 
parkeerruimte voor voorzien is. 
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4.3.3. GEWENST PROGRAMMA ZOALS VOORZIEN IN HET BESTEK  

In het bestek voor de aanstellen van een ontwerper voor het recyclagepark en gemeenteloods werden volgende wensen 
opgenomen voor de aanleg: 
“De gemeentelijke technische dienst moet kunnen beschikken over een gesloten gemeenteloods, een overdekte ruimte en een 
opslagzone. 
De gesloten gemeenteloods (geschatte oppervlakte van 400 m²) zal worden gebruikt voor volgende functies: refter en sanitair 
medewerkers (12-tal medewerkers), berging materiaal, werkruimte, stalplaats voor beperkt aantal voertuigen en machines. 
De overdekte ruimte (geschatte oppervlakte van ongeveer 300 m²) zal vooral worden gebruikt voor het stallen van een 10-tal 
voertuigen en in beperkte mate voor het stockeren van materiaal. 
De opslagruimte (geschatte oppervlakte van 500 m²) buiten zal worden gebruikt voor de gescheiden opslag van los gestorte 
materialen (grond, steenpuin, split, houtsnippers, klinkers). 
 
Bij de opmaak van het ontwerp en de bouw van het recyclagepark en de gemeenteloods moet er zoveel mogelijk rekening 
gehouden worden met de gebruiksvriendelijkheid van alle voorzieningen (recyclagepark én gemeenteloods). Vooral een vlotte 
circulatie op het terrein en een vlotte in- en uitstroom is hierbij van belang.  
Wachtrijen op de openbare weg (Opperstraat) dienen vermeden te worden. 
Op het recyclagepark zelf moet er voldoende plaats zijn voor alle containers. 
Een aparte toegang voor het containervervoer van afvalophalers is nuttig. 
 
Er dient ook voldoende aandacht te zijn voor energiezuinige installaties en burelen/huisvesting voor het personeel, alsook voor 
toekomstige wijzigingen in de in te zamelen fracties. De inrichting van het terrein moet bijgevolg voldoende flexibiliteit geven. 
Bijzonder aandacht dient ook gegeven aan de gebruiksvriendelijkheid en de veiligheid van het recyclagepark voor zijn 
bezoekers. Vlotte en veilige bereikbaarheid van de afvalcontainers staat voorop.” 10 

4.4. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN VOOR DE ONTWIKKELING VAN EEN NIEUW 
RECYCLAGEPARK EN GEMEENTELOODS BINNEN DEELPLAN 3 

4.4.1. ZUIDELIJK DEEL VAN HET PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING’ ALS OPENBARE DRAAGSTRUCTUUR: OPEN 

OEVERS 

Deelplan 3 maakt deel uit van het zuidelijk deel van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’.  
De visie en ruimtelijke concepten van dit zuidelijke deel en de relatie met de Moervaart (uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’) blijven van toepassing op het deelplan. 
 
 Maximale openheid 

Bedoeling is om de Moervaart open en toegankelijk te maken 
voor iedereen. 

 Promenade langs de Moervaart 
Langs de Moervaart wordt een brede publieke ruimte voorzien 
die volledig autoluw is. 

 Recreatieve oevers 
Op de promenade worden sport- en spelgelegenheden 
geïntegreerd. 

 Integratie publieke luifel 
Op de promenade, in het verlengde van de Eikenstraat, wordt 
een overdekte ruimte voor kleinschalige openbare 
evenementen voorzien.  
(Niet gelegen binnen het voorliggend deelplan.) 

 Centraal plezierhaven 
Op het einde van het park, aansluitend bij het dorpshart, wordt 
de aanleg van een plezierhaven voorzien met het accent op 
zachte waterrecreatie, ook aangepast voor kano / kajak.  
(Niet gelegen binnen het voorliggend deelplan.) 

 Zachte oevers 
De landschappelijke en ecologische kwaliteit van de oevers 
van de Moervaart moet verzorgd worden. 

 
Ter aanvulling: 

 
10 GEMEENTE MOERBEKE, Bestek aanstellen ontwerper recyclagepark en gemeenteloods, pagina 13-14, maart 2022. 
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Op het grafisch plan van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt een parkzone (artikel 1.10.) voorzien tussen 
artikel 1.7. ‘Zone voor lokale bedrijvigheid’ en artikel 1.8. ‘Zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ (deelplan 3). Bij de 
uitwerking van de bedrijvenzones wenst de gemeente een skatepark aan te leggen binnen de parkzone. Momenteel is de 
exacte locatie hiervoor nog niet gekend en betreft het nog een zoekzone om het skatepark te voorzien. 
Het aanleggen van een skatepark is mogelijk volgens de bepalingen van het PRUP. Er wordt in dit RUP geen wijziging voorzien 
om het skatepark mogelijk te maken. 

 
 Schets zoekzone voor het inplanten van een skatepark 

4.4.2. VERHUIS VAN HET RECYCLAGEPARK EN GEMEENTELOODS NAAR DEELPLAN 3 

Het huidig gemeentelijk recyclagepark met de gemeentelijke werf is gelegen langs de Damstraat 219, middenin het residentieel 
weefsel. 
Gezien de klachten uit de buurt, de huidige locatie niet langer voldoet en dat de vergunning van het recyclagepark tegen de 
zomer van 2022 afloopt, wordt een (snelle) herlocalisatie van het recyclagepark wordt vooropgesteld. 
 
In het voorliggend RUP wordt het nieuwe recyclagepark en gemeenteloods ingeplant binnen deelplan 3, gelegen langs de 
Opperstraat. Voor de motivatie van de verhuis naar deelplan 3 wordt verwezen naar punt 4.2. van deze nota. 
 

 
 Schets verhuis van recyclagepark en gemeenteloods  

4.4.3. HET DEELPLAN MAAKT ONDERDEEL UIT VAN BOUWVELD 3 IN HET PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING’ 

In het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ maakt het deelplan uit het voorliggend RUP deel uit van bouwveld 3.  
Volgende visie en ruimtelijke concepten uit het PRUP blijven behouden: 
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 Dwarse straten (11) 

Tussen de Opperstraat en de Moervaartpromenade worden 
dwarse straten voorzien met een breed straatprofiel voor een 
multifunctioneel gebruik. 

 Landschappelijke kwaliteit (15) 
Er komen boomrijen langs de straten en binnen de 
bouwblokken, te combineren met parking en/of 
regenwaterinfiltratie. 

 
 
 
 
 
 
 

4.4.4. RECYCLAGEPARK EN GEMEENTELOODS ALS ONDERDEEL VAN EEN RUIMERE ONTWIKKELING VOOR 

BEDRIJVIGHEID 

Het deelplan voor het recyclagepark en gemeenteloods maakt deel uit van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’.  
Volgens het PRUP wordt langs weerszijden van het deelplan ruimte voor bedrijvigheid voorzien, zo ontstaat er tussen de 
Opperstraat – Terweststraat en de Moervaart een geheel van zone voor bedrijvigheid (met ruimte voor groen). 
 Oosten: zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid 

Het deelplan maakt uit van de zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid. Deze  zone is bestemd voor lokale bedrijven met 
als hoofdactiviteiten productie, opslag, bewerking en/of verwerking van goederen, voor zover die verweefbaar zijn met de 
woonfunctie. 
Door middel van verticale dwarse straten wordt deze zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid opgedeeld in vijf 
verschillende ‘lobben’. 

 Westen: zone voor lokale bedrijvigheid 
Ten westen van het deelplan (onderbroken door een parkzone) wordt een zone voor lokale bedrijvigheid voorzien. 
Deze zone is bestemd voor bouwclusters voor lokale bedrijven met als hoofdactiviteiten productie, opslag, bewerking en/of 
verwerking van goederen. 
 

 
 Schets onderdeel van een ruimere ontwikkeling voor bedrijvigheid 

4.4.5. BEHOUD VAN BESTEMMING ‘ZONE VOOR VERWEEFBARE LOKALE BEDRIJVIGHEID’ MET GEPASTE NABESTEMMING 

In het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt het deelplan voorzien als ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’.  
In het voorliggend RUP blijft de bestemming voor deelplan 3 behouden.  
Deze bestemming laat de nodige ruimte om zowel een gemeentelijk recyclagepark als een gemeenteloods (inclusief opslag van 
strooizout voor de wegbeheerders of opslag van grond en andere inerte materialen van een lokale overheid) te voorzien. 
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Hoewel het RUP specifiek de inplanting van een gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods voorziet, wordt het wenselijk 
geacht om voor het deelplan de nabestemming ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ te blijven voorzien. 
Dit maakt het mogelijk dat het RUP ook op lange termijn accuraat blijft, ook als de noodzaak voor een gemeentelijk 
recyclagepark op deze locatie ooit achterhaald zou zijn (bijvoorbeeld door een wijziging in het Vlaamse afval beleid of door een 
mogelijke samenwerking rond afval op bovenlokaal niveau waardoor er geen behoefte meer zou bestaan voor een gemeentelijk 
recyclagepark op deze locatie. 
Belangrijk om te vermelden is dat er momenteel geen intentie bestaat om binnen het voorliggend deelplan andere zaken te 
voorzien dan een gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods. Echter door een nabestemming te voorzien – waarbij de 
voorschriften voor ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ verruimd worden – wordt getracht om de ruimte van het 
deelgebied in de verre toekomst nog steeds inzetbaar te houden en de ‘nieuwe’ invulling aansluit op de zone voor bedrijvigheid 
tussen de Opperstraat – Terweststraat en de Moervaart (zie punt 4.4.3. van deze nota). 

4.4.6. GRAFISCH PLAN AANPASSEN ZODAT BUFFERING MOGELIJK WORDT 

Het nieuwe recyclagepark wordt in de linkerlob voor ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ voorzien.  
Deze lob wordt op het grafisch plan van het PRUP loodrecht op de Opperstraat ingetekend en als één geheel met de overige 
ruimte voor ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ (gescheiden door interne wegenis). Echter kan met de intekening van 
de linkerlob geen volwaardige buffering van het recyclagepark gerealiseerd worden. 
Gezien rondom het recyclagepark een buffer noodzakelijk is, dient het grafisch plan (zoals voorzien in het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’) aangepast te worden.  
Op het grafisch plan van het voorliggend RUP zal de zone voor bedrijvigheid licht naar westen gekanteld worden. Zo kan met 
deze nieuwe inpassing ten oosten van het recyclagepark ook parkgebied en groenbuffer gerealiseerd worden. 
Hiervoor zal de totale oppervlakte voor lokale bedrijvigheid zoals voorzien op het grafisch plan van het PRUP ‘Suikerfabrieksite 
en omgeving’ (0,69 ha) licht verhoogd worden naar 0,71 ha (exclusief overdrukken voor buffer, 0,9 ha inclusief overdrukken 
voor buffer). 
 

 
 Schets aanpassen grafisch plan zodat buffering mogelijk wordt 

4.4.7. GROENE INBEDDING VAN HET RECYCLAGEPARK EN GEMEENTELOODS 

Om het gemeentelijk recyclagepark en de gemeenteloods voldoende te buffer naar de omgeving toe, worden volgende zaken 
voorzien: 
 Gepaste groenbuffer 

Gelet op de aard en schaal van de activiteiten (gemeentelijk recyclagepark) dient een groenbuffer aangelegd te worden die 
zorgt voor visuele afscherming, geluidsafscherming en landschappelijke inpassing van het recyclagepark naar de open 
parkstructuur toe. 
De groenbuffer dient groenblijvend te zijn in de winter en moet een zekere hoogte hebben om te dienen als geluidsbuffer. 
Indien de groenbuffer hier niet voldoet, kan de groenbuffer gecombineerd worden met geluidsschermen. 
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De gepaste groenbuffer zal onderzocht worden bij de opmaak van de inrichtingsschetsen (de procedure om een ontwerper 
aan te stellen loopt momenteel bij IDM, uitbater van het nieuw recyclagepark). 

 Harde groenbuffer met behoud van hoogstammige bomen 
Langs de Opperstraat wordt een groenzone van circa 15 meter voorzien vanaf de Opperstraat. Deze zone moet aangelegd 
worden als harde groenbuffer, zodat de activiteiten voldoende gebufferd worden naar de woonwijk ten noorden. Binnen 
deze zone is een groep van hoogstammige bomen aanwezig. Deze dienen behouden te blijven en vormen zo een visuele 
afscherming en een landschappelijke inpassing van het recyclagepark naar de Opperstraat toe.  

 Parkgebied met Moervaartpromenade 
In het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt langs de Moervaart en ten westen van het deelplan parkgebied met de 
Moervaartpromenade voorzien.(zie punt 4.4.1. van deze nota).  
Rondom de zone voor recyclagepark en gemeenteloods blijft het parkgebied (art. 1.10 in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’) behouden. Door de kanteling van de zone voor bedrijvigheid naar het westen, wordt er ten zuidoosten van het 
plangebied ook parkgebied voorzien waardoor buffering van het recyclagepark en gemeenteloods mogelijk wordt. 
Verder wordt de Moervaartpromenade – ten opzichte van het grafisch plan van het PRUP – verlegd, dit door de kanteling 
van de zone voor bedrijvigheid. 
 

 
 Schets groene inbedding 

4.4.8. HINDER NAAR OMGEVING VOORKOMEN 

De activiteiten van een gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods brengen mogelijks een (beperkte) hinder met zich mee. 
Om de hinder naar de noordelijk gelegen residentiële wijk (zowel bestaande woningen als nieuwe ontwikkelingen volgens 
deelplan 1 ‘Alfaplant en compensatiegebieden’) te beperken, worden de activiteiten van het recyclagepark voorzien in het 
midden van de linkerlob.  
Hierdoor kan mogelijke hinder beperkt worden door: 1) een groene zone van minstens 15 meter ter hoogte van de Opperstraat 
met de hoogstammige bomen ten noorden van het deelplan, 2) door de gemeenteloods aan de rand te voorzien en 3) de 
groenbuffer rondom de zone voor bedrijvigheid. 
 
Tegelijk met de opmaak van dit RUP zal het recyclagepark ontworpen worden door een gespecialiseerd bureau. Tijdens de 
opmaak van het ontwerp zal ook de mogelijke hinder op de omgeving onderzocht worden en hoe de inrichting van het 
recyclagepark beperkt kan worden (en waar de gemeenteloods best geplaatst wordt). De resultaten van het onderzoek en het 
ontwerp zullen verwerkt worden in dit RUP. 

4.4.9. GEPASTE ONTSLUITING EN CIRCULATIE 

Gezien het mobiliteitsprofiel van een gemeentelijk recyclagepark is een optimale ontsluiting noodzakelijk om de Opperstraat 
zoveel mogelijk te ontlasten en er geen wachtrij op de Opperstraat ontstaat. 
 Inrit: 

De inrit van het recyclagepark wordt voorzien langs de zone voor interne wegenis (gemeenschappelijk met de 
naastgelegen lob voor bedrijvigheid). 
Aan de toegang van het recyclagepark wordt een weegbrug voorzien. Door de inrit langs de pijpenkop te voorzien, ontstaat 
er voldoende ruimte om deze wachtende auto’s op te vangen en af te scheiden van het doorgaand verkeer langs de 
Opperstraat. 
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 Uitrit: 
De bezoekers van het recyclagepark verlaten het terrein langs de Opperstraat.  

 Interne circulatie: 
De zone voor bedrijvigheid dient zodanig ingericht te worden dat de bezoekers via een lus geleid worden door het 
recyclagepark en zo gemakkelijk de uitgang bereiken. 

 Parkeerplaatsen voor bezoekers van het recyclagepark: 
Ter hoogte van de beeldbepalende hoogstammige bomen worden de nodige parkeerplaatsen voorzien.  

De in- en uitrit van het eigenlijke recyclagepark op deze interne toegangsweg kunnen worden gescheiden omwille van de 
verkeersveiligheid. 
 

 
 Schets gepaste ontsluiting 

4.5. KRACHTLIJNEN VOOR STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN GRAFISCH 
PLAN 

4.5.1. AANZET TOT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Vanuit de visie en de gewenste ruimtelijke structuur worden volgende bestemmingscategorieën in het RUP gehanteerd: 
 Artikel 3.1. Zone voor recyclagepark en gemeenteloods 

o Met overdruk groenbuffer 11 
o Met indicatieve overdruk gemeenteloods 
o Met overdruk verschuifbare zonegrens 

 Artikel 3.2. 15-meter bufferzone 
o Met overdruk markant landschapselement 

 Artikel 3.3. Parkgebied 
o Met overdruk Moervaartpromenade 
o Met indicatieve overdruk zachte verbinding 

 Artikel 3.4. Interne wegenis 
De overdrukken hebben geen eigen bestemmingscategorie, maar volgen de bestemmingscategorie van de grondkleur. 

ARTIKEL 3.1. ZONE VOOR RECYCLAGEPARK EN GEMEENTELOODS 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘bedrijvigheid’. 
 

BESTEMMING 

Hoofdbestemming 

Artikel 1 is bestemd voor: 

 Recyclagepark en overige handelingen in functie van de 
selectieve inzameling van huishoudelijk afval, 

 

 
11 In het verder planproces zal verder bekeken worden of de groenbuffer rondom de zone voor recyclagepark en gemeenteloods opgenomen 
wordt als een apart artikel of als een overdruk binnen artikel 1. 
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 Opslag gemeentelijke dienst (inclusief handelingen in 
functie van het onderhoud en het ijsvrij houden van het 
gemeentelijk wegennet, handelingen in functie van 
tijdelijke opslag van grond en inerte materialen in functie 
van lokale overheden…), 

 Loods voor gemeentelijke technische diensten. 

Nevenbestemming 

 Andere activiteiten voor verweefbare lokale bedrijvigheid 
zijn eveneens toegestaan. 

 

Niet toegelaten activiteiten 

De inplanting van inrichtingen als bedoeld in toepassing van 
art. 3 §1.1° lid van het ‘Samenwerkingsakkoord van 21 juni 
1999 tussen de Federale Staat, het Vlaams Gewest, het 
Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 
betreffende de beheersing van de gevaren van zware 
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken’ zijn niet 
toegelaten. 

 

Nabestemming 

De zone kent als nabestemming: zone voor verweefbare 
lokale bedrijvigheid.  

Deze zone is bestemd voor lokale bedrijven met als 
hoofdactiviteiten productie, opslag, bewerking en/of 
verwerking van goederen, voor zover die verweefbaar zijn 
met de woonfunctie. 

 Langs de Opperstraat worden milieuvriendelijke KMO’s 
voorzien in gestapelde gebouwen (noordelijke gevels 
van min. 8 m hoog) met beperkte omvang en lichte 
logistiek. De gebouwen zijn gericht naar de dwarse 
straten (waar ze ook gebruik maken van de gedeelde 
buitenruimtes / parkings). De gebouwen die een gevel 
hebben aan de Opperstraat kunnen van een aantal 
voordelen genieten: zichten en mogelijke 
voetgangerstoegangen (zoals voor klanten, 
personeel,...). 

 Verweefbaar met de woonfunctie: de schaal en 
ruimtelijke impact is aanvaardbaar voor de woonfunctie. 
Een eenduidige link met de 3 klassen van inrichtingen in 
het VLAREM is moeilijk te maken. Het is echter duidelijk 
dat een klasse 1 inrichting in principe niet verweefbaar is 
met de woonfunctie. Een lokaal bedrijf is een be- en 
verwerkend bedrijf dat een verzorgend karakter heeft ten 
aanzien van de omgeving, dat wat schaal betreft 
aansluit bij de omgeving en beperkt is in omvang. Dat 
betekent dat de impact op de omgeving op vlak van 
mobiliteit, uitzicht, ruimte-inname of potentieel in te 
bufferen effecten beperkt blijft. 

 Met opslag is de opslag van de geproduceerde of 
verwerkte goederen bedoeld. 

INRICHTING EN BEHEER 

Algemeen 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig 
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten 
voor zover ze wat schaal en ruimtelijke impact verenigbaar 
zijn met de omgeving. 

Daarbij wordt ten minste aandacht besteed aan: 

 de relatie met bestaande en vastgelegde omliggende 
bestemmingen, 

 de invloed op de omgeving wat betreft het aantal te 
verwachten  gebruikers, bewoners of bezoekers en 

 de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid. 

 

Mee te ontwikkelen openbaar domein 

Samen met de ontwikkeling van het gebied moeten ook het 
parkgebied (art. 2) en de zone voor interne wegenis (art. 3) 

De aanpalende delen die behoren tot het openbaar domein 
(hier ‘Parkgebied’ en ‘Zone voor interne wegenis’) moeten 
mee ontwikkeld worden. 
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(die deel uitmaken van dit deelplan) mee ontwikkeld worden 
als openbaar domein. 

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 

BEZETTINGSGRAAD 

 De verhouding vloeroppervlakte / terreinoppervlakte 
(V/T-index) bedraagt maximaal 2. 

 

De aanwezigheid van de Opperstraat of de brede publieke 
ruimte van de Moervaartpromenade zijn aanleidingen om 
hoger te kunnen bouwen dan 1 bouwlaag. Dat aspect werd 
meegenomen bij het bepalen van de maximumwaarden van 
de V/T-index. 

 De verhouding oppervlakte buitenruimte / 
terreinoppervlakte (B/T-index) bedraagt minimaal 0%. 

Met buitenruimte wordt onbebouwde ruimte bedoeld. 
Buitenruimten zijn belangrijke onderdelen van productieve 
activiteiten. Buitenruimten kunnen verhard zijn. 

Gezien het heir gaat om een plek die bedoeld is voor de 
inplanting van een iconische gebouw, mag de B/T-index hier 
dalen tot 0% Zo worden bijzondere typologieën gefaciliteerd. 

 Minimum 10 % van de buitenruimte (inclusief overdruk 
groenbuffer) wordt vergroend en met bomen aangeplant. 

Minimum 10 % van de buitenruimte binnen artikel 1 wordt 
vergroend voor waterinfiltratie en microklimaatverbetering.  

INPLANTING GEBOUWEN EN INFRASTRUCTUUR 

 Gebouwen kunnen niet worden ingeplant op plaatsen 
met een overdrukaanduiding voor groenbuffer en 
overdrukaanduiding markant landschapselement. 

 Keerwanden die dienst doen als constructies in functie 
van openluchtopslag kunnen ingeplant worden tot tegen 
de groenbuffer. 

 

HOOGTEBEPALING LOODSEN EN OPSLAGRUIMTE 

De bouwhoogte bedraagt maximaal 12 m voor loodsen en 
opslaggebouwen. 

 

Omwille van een nuttige opslaghoogte kunnen loodsen en 
opslaggebouwen een vrije hoogte hebben tot maximaal 
12 m. 

HOOGTEBEPALING TECHNISCHE INSTALLATIES 

Constructies in functie van de openluchtopslag van 
(groen)afval en bulkgoederen blijven beperkt tot een hoogte 
van 4 m. 

 

Keerwanden en betonnen sorteervakken voor (groen)afval, 
grond, inerte materialen en overige bulkgoederen die in 
openlucht kunnen worden opgeslagen mogen een hoogte 
van 4 m hebben. 

Voor overige technische constructies en installaties worden 
geen kwantificeerbare maxima opgelegd. Deze constructies 
moeten qua schaal steeds verenigbaar zijn met de 
draagkracht van de omgeving. 

Voor overige technische constructies (zoals masten, kranen 
en takels, pylonen en schouwen) wordt geen 
hoogtebeperking opgelegd. De hoogte van dergelijke 
constructies wordt enerzijds meestal immers bepaald vanuit 
de technische noodzaak. Anderzijds is de visuele impact van 
dergelijke constructies vaak minder bepalend dan grote 
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loodsen en gebouwen. De aanvaardbaarheid van de hoogte 
dient aangetoond te worden in de inrichtingsstudie. 

HOOGTEBEPALING GEBOUWEN (ANDERE DAN 
LOODSEN EN OPSLAGRUIMTE) 

 Langs de Opperstraat: 

o Indien de afstand tot de overzijde van de Opperstraat 
kleiner is dan of gelijk is aan 20 m zijn 2 bouwlagen 
toegelaten: gelijkvloers + 1 verdieping.  
De referentiehoogte bedraagt hier 8 m. 

o Indien de afstand tot de overzijde van de Opperstraat 
groter is dan 20 m zijn 3  bouwlagen toegelaten: 
gelijkvloers + 2 verdiepingen. 

 Langs de Moervaartpromenade: 

o Hier zijn 4 bouwlagen toegelaten: gelijkvloers + 
3 verdiepingen. 

o Indien de zijdelingse publieke ruimte in de dwarse 
straat (art. 3 zone voor interne wegenis) groter is dan 
20 m zijn 5 bouwlagen toegelaten: gelijkvloers + 
4 verdiepingen. 

 

 

In algemene regel moet de bebouwing langs de Opperstraat 
een bouwhoogte van ca. 8 m volgen (1 verdieping boven het 
productieve gelijkvloers) en langs de Moervaartpromenade 
een bouwhoogte van ca. 14 m (3 verdiepingen boven het 
gelijkvloers) volgen. 

Bouwgedeeltes die slechts één bouwlaag tellen zijn gericht 
naar de dwarse straten (art. 3 zone voor interne wegenis) 
en/of het midden van de bouwblokken. Deze bouwgedeeltes 
hebben een referentiehoogte van 5 m. Als de noodzaak 
hiervoor kan worden aangetoond, kan de hoogte van deze 
bouwgedeeltes worden opgetrokken tot max. 8 m. 

 

VERHARDINGEN 

 De nodige verhardingen zijn in deze zone toegelaten om 
de bestemming van artikel 1 mogelijk te maken. De 
zones mogen volledig verhard worden zolang er 
rekening wordt gehouden met een duurzame 
waterhuishouding (uitgezonderd overdruk groenbuffer). 

 Verhardingen dienen zoveel mogelijk te worden voorzien 
in waterdoorlatende materialen, tenzij dit volgens 
sectorale wetgeving niet wordt toegelaten. 

 Opgevangen hemelwater dient maximaal te worden 
herbruikt, Opgevangen hemelwater welke plaatselijk niet 
kan worden herbruikt dient maximaal ter plaatse te 
infiltreren. Herbruik en infiltratie van hemelwater is 
evenwel niet verplicht indien dit vanuit sectorale 
regelgeving niet wordt toegelaten. 

 

AFSLUITINGEN 

 Om de zone van artikel 1 af te sluiten is het plaatsen van 
een draadafsluiting in functie van de veiligheid en 
bewaking toegelaten tot een maximale hoogte van 
2,50 m. 

 Het gebruik van hekken wordt tot het minimum beperkt. 
Het plaatsen van hekken wordt toegestaan langs de 
Opperstraat en de dwarse straten (art. 3 interne 
wegenis). Die hekken worden aan de buitenzijde van de 
kavelgrenzen geplaatst en moeten coherent uitgevoerd 
worden voor het hele bouwveld (eenvormig in kleur, 
materiaal en met een vaste hoogte). 

 

Waar noodzakelijk kunnen er hekken en poorten voorzien 
worden om de gronden van bedrijven te beveiligen. 

 Langs de Moervaartpromenade zijn lage muren of 
landschappelijke elementen mogelijk als ze geïntegreerd 
zijn in het architecturaal ontwerp van het bouwveld. De 
maximale hoogte van de afsluitingen hier bedraagt 
1,2 m. 

Langs de Moervaartpromenade zijn hekken niet toegestaan. 
Open ruimten die voorbehouden worden voor privaat gebruik 
mogen enkel afgelijnd worden met lage muren (geïntegreerd 
met de architectuur van het gebouw) of met landschappelijke 
elementen zoals hagen. 

GEVELS  
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Alle gebouwen en constructies worden opgericht in degelijke 
en esthetisch verantwoorde materialen. 

Indien de functie in het gebouw het toelaat, worden de 
gevels als volgt vormgegeven: 

 Het gelijkvloers krijgt een uitgesproken uitstraling 
richting de Opperstraat en de Moervaartpromenade 
dankzij genereuze vitrines en toegangen voor de klanten 
en een eerder productieve / logistieke uitstraling richting 
de dwarse straten dankzij brede toegangspoorten en 
plaatselijke ramen die de activiteit een gezicht geven. 

 De verdiepingen krijgen een uitgesproken openheid 
richting het zuiden en de Moervaart in het bijzonder, 
dankzij brede glaspartijen en terrassen. 

DAKEN 

Minimum 50 % van de dakoppervlakte wordt ingericht als 
groendak. 

 

Vergroening van daken is in het bijzonder aangewezen voor 
de daken die zichtbaar zijn vanuit de omliggende bebouwing. 

 

Het recreatieve of productieve gebruik van de (groen)daken 
wordt aangemoedigd: daktuinen voor kantoorruimten / 
woningen (indien van toepassing) op de verdiepingen, 
zonnepanelen, serres (met warmterecuperatie van de 
onderliggende activiteiten), … 

INTERNE ONTSLUITING 

 Voertuigen (zowel vrachtwagens, camionettes als 
personenwagens) moeten toegang nemen via de 
dwarse straat (die tot art. 3 ‘Zone voor interne wegenis’ 
behoren) en niet rechtstreeks via de Opperstraat. 
De uitgang kan ofwel via de Opperstraat ofwel via de 
dwarse straat voorzien worden. 

 Voetgangerstoegangen (ingang bezoekers en/of 
personeel) zijn wel toegestaan vanuit de Opperstraat, 
alsook vanuit de Moervaartpromenade (ingang 
bezoekers en/of personeel indien van toepassing). 

 

PARKEREN 

 Het parkeren voor bezoekers en personeel wordt 
voorzien: 

o In eerste instantie: in de publieke ruimte van de 
dwarse straten (die tot de Zone voor interne 
wegenis behoren). Het gaat om gegroepeerde 
parkings die gedeeld worden door verschillende 
gebruikers. 

o Indien er meer parkeerruimte noodzakelijk blijft 
wordt deze ingeplant rondom de overdruk 
Markant landschapselement. 

 De werkvoertuigen die nodige zijn in functie van het 
gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods worden 
zoveel mogelijk in de gebouwen gestald. 

 

De dwarse straten (art. 3 Zone voor interne wegenis) zijn 
breed genoeg om parking te voorzien op het openbaar 
domein. Deze wordt ingericht voor de parkeernood van 
bezoekers, eventuele bewoners, klanten en een deel van het 
personeel (afhankelijk van de parkeervraag van de 
bedrijven). Het zijn publieke parkeerplaatsen die dubbel 
gebruikt worden. 

De parkeerplaatsen worden gestructureerd door bomenrijen 
die dwars op de Moervaart staan. 

De parkeerruimten op de publieke ruimten worden 
aangeplant met boomlijnen tussen de parkeerplaatsen. 

 

Indien mogelijk worden die parkeerstroken ook best in 
grasdallen of andere waterdoorlatende materialen 
aangelegd. 

De nodige fietsstalplaatsen dienen voorzien te worden 
binnen artikel 1. 

 

OVERDRUK GROENBUFFER 

De buffer dient om een effectieve visuele buffer te realiseren 
ten opzichten van de omgeving. 

Een buffer behoort tot het bedrijventerrein en moet een 
overgang vormen tussen het bedrijventerrein en de 
aangrenzende bestemmingen. 
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 De buffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele 
afscherming, geluidsafscherming, landschappelijke 
inpassing, afstand, beheersing van veiligheidsrisico’s. 

 De op het grafisch plan weergegeven bufferbreedte 
dient als minimale bufferbreedte beschouwd te worden 
(minimaal 5 m breed). 

 De groenbuffer moet een zekere hoogte hebben om te 
dienen als geluidsbuffer. Indien de groenbuffer hier niet 
voldoet, kan de groenbuffer gecombineerd worden met 
geluidsschermen. 

 Alleen werken en handelingen met het oog op de aanleg 
en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten met 
inbegrip van de aanleg en het onderhoud van 
toegangswegen met inbegrip van de aanleg van 
brandwegen in waterdoorlatende verharding indien dit 
om redenen van brandveiligheid wordt opgelegd of van 
waterbeheersingswerken. 

 De buffer kan plaatselijk onderbroken worden in functie 
van perceelsontsluitingen of toegangen. 
Ter hoogte van doorbrekingen dient geen 
bufferbeplanting voorzien te worden. Tevens kunnen op 
de plaats van deze doorbrekingen verhardingen en 
andere niet overdekte constructies in functie van de 
bedoelde ontsluitingen worden aangelegd of opgericht. 

 Het is verboden in deze bufferzone nieuwe gebouwen of 
constructies op te richten of afval te stapelen. 

 Daarnaast zijn installaties voor het opwekken van 
hernieuwbare energie toegelaten. 

 Deze bufferzone dient te worden aangelegd als een 
dichte visuele buffer bestaande uit streekeigen, 
standplaatsgeschikte planten. Ook tijdens de 
wintermaanden dient de buffer groenblijvend te zijn en 
een minimaal visueel scheidend vermogen te hebben. 

 De groenbuffer dient aangeplant te worden uiterlijk het 
eerste plantseizoen volgende op de eerste 
ingebruikname van (een deel van) het plangebied in 
functie van het recyclagepark en de gemeenteloods. 

INDICATIEVE OVERDRUK GEMEENTELOODS 

Ter hoogte van de indicatieve overdruk wordt de 
gemeenteloods ingeplant.  

 Deze gemeenteloods wordt ten zuiden van artikel 1 
voorzien, zodat dit gebouw een akoestische buffer kan 
vormen van de activiteiten binnen artikel 1 naar de 
Moervaartpromenade en de Moervaart toe. 

 In het kader van een compact en zorgvuldig 
ruimtegebruik wordt één gebouwenvolume met 
meerdere bouwlagen voorop gesteld. 

(In het aanzet grafisch plan worden er twee mogelijke 
locaties aangeduid. Bij de opmaak van het (voorontwerp) zal 
de locatie gespecifieerd worden.) 

OVERDRUK VERSCHUIFBARE ZONEGRENS 

Een met deze overdruk aangeduide zonegrens is ten 
opzichte van en evenwijdig met de op het grafisch plan 
weergegeven zonegrens in beide richtingen verschuifbaar 
over een afstand van max. 10 m, op voorwaarde dat de 
breedte van de tussenliggende ‘Zone voor interne wegenis’ 
(art. 3) tussen 16 m en 20 m bedraagt. 

Dit om enige flexibiliteit toe te laten. 

 

ARTIKEL 3.2. 15-METER BUFFERZONE 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘overig groen’. 
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BESTEMMING 

Deze zone is bestemd als bufferstrook en dient om een 
effectieve buffer te realiseren ten opzichte van de omgeving. 

 

INRICHTING EN BEHEER 

Algemeen 

 Het is verboden in deze bufferzone nieuwe gebouwen of 
constructies op te richten of afval te stapelen. 

 

Breedte 
 De groenzone is minimaal 15 meter breed (vanaf de 

grens met het openbaar domein van de Opperstraat). 
 Deze bufferbreedte dient als minimale bufferbreedte 

beschouwd te worden. 

 

Inrichting 
 De bufferzone dient een groen karakter te kennen en 

moet aangeplant worden met laag- en hoogstammige 
groen. 

 De bufferzone dient aangeplant te worden uiterlijk het 
eerste plantseizoen volgende op de eerste 
ingebruikname van (een deel van) het plangebied in 
functie van het recyclagepark en de gemeenteloods. 

 

OVERDRUK MARKANT LANDSCHAPSELEMENT 

Ter hoogte van de aangeduide plaats moeten de bestaande 
markante landschapselementen behouden blijven.  

Indien een behoud ervan niet mogelijk is, is een heraanplant 
verplicht. 

Het gaat om de hoogstammige bomen langs ten noorden 
van het deelplan. 

 

ARTIKEL 3.3. PARKGEBIED 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘parkgebied’. 

BESTEMMING 

Het gebied is bestemd voor de instandhouding, het herstel 
en de ontwikkeling van een park of parken. Dit gebied heeft 
ook een sociale functie.  

Binnen dit gebied zijn natuurbehoud, bosbouw, 
landschapszorg en recreatie nevengeschikte functies. 

 Het parkgebied is de drager van de toekomstige 
ontwikkelingen (zoals voorzien in het Masterplan 
Suikerfabrieksite en omgeving). Het parkgebied vormt 
hierbij de overgang van het woonweefsel naar het open 
landschap via drie groene poorten en legt zo de relatie 
met de Moervaart In de andere richting verbindt de 
parkstructuur het projectgebied met het centrum door 
enkele plekken te definiëren met openbare 
voorzieningen, vertrekkende vanaf de kerk en het 
gemeentehuis. Deze landschappelijke insteken vormen 
het kader waarbinnen verschillende ontwikkelingen 
mogelijk zijn zonder afbraak te doen aan het geheel. 

 Het behoud van de ruimtelijke samenhang en de 
landschappelijke en cultuurhistorische waarde van het 
gebied wordt als randvoorwaarde ingeschreven. 

 Recreatie moet hier verstaan worden in verhouding tot 
de andere functies van het gebied. Het is een 
nevengeschikte functie en geen enige functie noch de 
enige hoofdfunctie. 

INRICHTING EN BEHEER 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig 
zijn voor de realisatie van de bestemming zijn toegelaten 
voor zover de ruimtelijke samenhang in het gebied, de 
cultuurhistorische waarden, horticulturele waarden, 
landschapswaarden en natuurwaarden in het gebied 
bewaard blijven. 

Het parkgebied is publiek en wordt dus opgenomen bij het 
openbaar domein. De overheid zorgt voor het beheer ervan. 
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Voor zover de ruimtelijk-ecologische draagkracht van het 
gebied niet wordt overschreden zijn de volgende werken, 
handelingen en wijzigingen toegelaten: 

 het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur gericht 
op de sociale, educatieve of recreatieve functie van het 
gebied, waaronder sanitaire gebouwen of schuilplaatsen 
van één bouwlaag met een oppervlakte van ten hoogste 
100 m² met uitsluiting van elke verblijfsaccomodatie, 

 het herstellen, heraanleggen of verplaatsen van 
bestaande openbare wegen en nutsleidingen. 
Bestaande openbare wegen en nutsleidingen kunnen 
verplaatst worden voor zover dat noodzakelijk is voor de 
kwaliteit van het leefmilieu, het herstel en de 
ontwikkeling van de natuur en het natuurlijke milieu, de 
openbare veiligheid of de volksgezondheid. 

Tot kleinschalige infrastructuur voor de sociale, educatieve of 
recreatieve functie van het gebied worden gerekend: 

 speeltuigen, speelbossen en speelweiden, een 
(overdekte) picknickplaats, zitbanken, vuilnisbakken, 
beperkte sanitaire voorziening … 

 toegangspoortjes, wegwijzers, verbodsborden, 
wegafsluitingen, informatieborden, verrekijkers, 
knuppelpaden, vogelkijkhutten ... 

 paden voor niet-gemotoriseerd verkeer: wandelen, 
fietsen, paardrijden ... Verharde paden worden bij 
voorkeur aangelegd in een waterdoorlatende 
verharding. 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de 
algemene bestemming niet in het gedrang brengen; zijn 
werken, handelingen en wijzigingen toegelaten die nodig of 
nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen of het 
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke 
overstromingsgebieden, voor zover de technieken van 
natuurtechnische milieubouw gehanteerd worden, indien dat 
vanuit veiligheidstechnisch oogpunt mogelijk is. 

 Waterbeheersing is een ondergeschikte functie in dit 
gebied. 

 Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of 
nuttig zijn voor het beheersen van overstromingen 
buiten de natuurlijke overstromingsgebieden of het 
voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke 
overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de 
bekkenbeheersplannen als afwegingselement 
gehanteerd bij de beoordeling van de 
vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken, 
handelingen, voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen. 

 Met ‘technieken van natuurtechnische milieubouw’ wordt 
verwezen naar een geheel van technieken die gebruikt 
kunnen worden om bij de inrichting (en het beheer) van 
infrastructuurwerken (wegen, waterlopen) bestaande 
natuurwaarden zoveel als mogelijk te behouden of ze te 
ontwikkelen of te versterken, en meer algemeen om te 
komen tot ‘milieuvriendelijke’ oplossingen voor 
ruimtelijke ingrepen. Een beschrijving van en toelichting 
bij dergelijke technieken is te vinden in de ‘Vademecums 
Natuurtechniek’, die onder meer te raadplegen zijn op 
de website van het departement Leefmilieu, Natuur en 
Energie van de Vlaamse overheid: 
www.lne.be/vademecums-leidraden-en-studies-
natuurtechniek. Op basis van onderzoek en ervaring 
worden deze Vademecums regelmatig geactualiseerd. 

OVERDRUK MOERVAARTPROMENADE 

De zone aangeduid in overdruk moet ingericht worden als 
een promenade langs de Moervaart. 

Het gaat om een brede publieke ruimte die volledig autoluw 
is.  

Een aantal recreatieve functies kan hier worden 
geconcentreerd. 

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. 

 

ARTIKEL 3.4. INTERNE WEGENIS 

Categorie van gebiedsaanduiding: ‘lijninfrastructuur’. 

BESTEMMING 

Dit gebied is bestemd voor wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden. 

Het betreft de nieuw aan te leggen wegenis met 
aanhorigheden binnen de verschillende bouwvelden. 
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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. 

Specifieke bepalingen voor bouwveld 3 ‘zoals voorzien in PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’) 

 De ruimten worden coherent ingericht doorheen het 
gebied, met continue aanleg van gevel tot gevel in een 
beperkt materialenpalet.  

 Plaatselijke bomenlijnen en -grids structuren de ruimten, 
met mogelijke integratie van parkeerplaatsen tussen de 
bomen.  

 In de straten worden gedeelde parkeerplaatsen 
voorzien, in groene waterdoorlatende aanleg en in de 
vorm van korte stroken. Het aantal plaatsen wordt 
geoptimaliseerd door dwars parkeren. 

 

Straten van 16 m tot 20 m breed en een plein van 3600 m² 
(plein gelegen buiten dit deelplan) vormen de ruggengraat 
voor de gemengde ontwikkelingen in dit gebied en zullen dus 
diverse functies moeten opvangen: logistieke toegangen van 
de bedrijven, ruimte voor bescheiden productieve activiteiten 
in de buitenruimte, parkeerplaatsen voor zowel werknemers, 
leveranciers, bezoekers én bewoners, ruimte voor fietsers en 
voetgangers en tenslotte een busterminus (gelegen buiten 
dit deelplan).  

Om aan die diverse noden te beantwoorden op een 
coherente manier is het aangewezen om op het principe van 
‘shared spaces’ in te zetten met een continue aanleg van 
gevel tot gevel. Alle gebruikers zijn te gast zijn hebben oog 
voor de anderen. Dit principe kan verder doorgetrokken 
worden door bijvoorbeeld de bewuste inplanting van 
afwateringsgoten, dilatatievoegen en/of wegmarkering, de 
integratie van groen (bomen, aanleg in betongrasdallen) die 
de parkeerplaatsen duidelijk afbakenen, etc. 

4.5.2. 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, deze aanzet kan gewijzigd worden doorheen het planproces. 
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 Aanzet grafisch plan deelgebied 3 

Noot bij de aanzet van het grafisch plan: In de aanzet van het grafisch plan worden er twee mogelijke locaties aangeduid. Bij de 
opmaak van het (voorontwerp) zal de locatie gespecifieerd worden. 

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

In deelplan 3 worden volgende wijzigingen voorzien aan de bepalingen van PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’: 
 Aanpassing aan het grafisch plan 

o De inplanting van de zone voor bedrijvigheid op het grafisch plan wordt gekanteld naar het westen. 
De zone voor bedrijvigheid wordt licht verhoogd van circa 0,69 ha (volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving) naar 0,9 ha inclusief overdrukken voor buffer en 0,71 ha exclusief overdrukken voor buffer (volgens het 
grafisch plan van het voorliggend RUP). 

o Door de kanteling van de zone voor bedrijvigheid wordt: 
- ten zuidoosten van het deelplan parkgebied voorzien, 
- de overdruk Moervaarpromenade naar het zuiden verschoven en 
- de indicatieve overdruk zachte verbinding wordt ook naar het zuiden verschoven. 

 Artikel 1. Zone voor recyclagepark en gemeenteloods 
o De zone voor bedrijvigheid wordt in artikel 1 bestemd als ‘zone voor recyclagepark en gemeenteloods’. 

De inplanting van deze zone is gewijzigd t.o.v. de intekening op het grafisch plan van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’. 

o De stedenbouwkundige voorschriften inzake inrichting en beheer uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
worden hoofdzakelijk overgenomen. Verder worden er voorschriften specifiek met betrekking tot de bestemming van 
de zone toegevoegd. 

o Gewijzigde voorschriften: 
- ‘Mee te ontwikkelen openbaar domein’ wordt beperkt tot het deel dat opgenomen is binnen deelplan 2. 
- De voorschriften inzake fasering worden geschrapt. 
- De voorschriften met betrekking tot afsluitingen worden aangevuld. 
- De voorschriften inzake gevels worden gewijzigd. 
- Inzake parkeren wordt gesteld dat ook een parking ter hoogte van de overdruk markant landschapselement 
mogelijk is. 
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- De overdruk harde rand wordt geschrapt. 
o Overdruk groenbuffer wordt toegevoegd ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 
o Indicatieve overdruk gemeenteloods wordt toegevoegd ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 
o Overdruk verschuifbare zonegrens blijft ongewijzigd ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 

 Artikel 2. 15-meter bufferzone 
o Langs de Opperstraat wordt een 15-meter brede bufferzone voorzien. Dit artikel is een nieuw artikel. 
o Overdruk markant landschapselement blijft ongewijzigd ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 

 Artikel 3. Parkgebied 
De voorschriften met betrekking tot het parkgebied, de overdruk Moervaartpromenade en indicatieve overdruk zachte 
verbindingen blijven ongewijzigd. 

 Artikel 4. Interne wegenis 
Geen wijzigingen. Enkele voorschriften die geen betrekking hebben tot het deelgebied worden geschrapt (bijvoorbeeld 
inzake de busterminus). 

 Geen fasering binnen art. 1.8. zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid 
Deelgebied 3 maakt deel uit een groter geheel voor bedrijvigheid – namelijk artikel 1.8. zone voor verweefbare lokale 
bedrijvigheid volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ - tussen de Opperstraat en de Moervaart. 
In de stedenbouwkundige voorschriften van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt een fasering voorzien om 
artikel 1.8. te ontwikkelen met een geleidelijke opschuiving van oost naar west inzake bebouwing. Dit om versnippering van 
het gebied te voorkomen en het bebouwde gedeelte maximaal te laten aansluiten bij de kern. 
De fasering wordt als volgt verwoord: “De ontwikkeling moet starten met de meest oostelijk gelegen zone en het errond 
gelegen mee te ontwikkelen openbaar domein. Verdere ontwikkeling (inclusief het mee te ontwikkelen openbaar domein) 
moet steeds aansluiten op wat al ontwikkeld is.” 
In het voorliggend RUP wordt ervoor gekozen om deze fasering niet op te nemen voor deelgebied 3, dit omwille van: 

o De hoogdringendheid om het recyclagepark en gemeenteloods te ontwikkelen.  
Het bestaand recyclagepark met gemeenteloods dient zo snel mogelijk te verhuizen naar een nieuwe locatie gezien 
de huidige locatie langs de Damstraat niet voldoet, o.a. klachten uit de buurt en er werd slechts een voorlopige 
milieuvergunning toegekend (zie punt 3.1. ‘probleemstelling’ in deze nota). De realisatie van een nieuw 
recyclagepark kan niet wachten op een gefaseerde ontwikkeling vanaf het oosten; 

o De linkerlob voor bedrijvigheid (deelgebied 3) zal als één geheel ontwikkeld worden waardoor er eenheid zal worden 
gecreëerd inzake bebouwing en inrichting binnenin de linkerlob zelf; 

o Rondom deelplan 3 wordt een brede (groen)buffer voorzien, waardoor samenhang (inzake bebouwing en inrichting) 
met de overige lobben voor bedrijvigheid minder tot niet zichtbaar zal zijn vanop de Opperstraat en/of de 
Moervaartpromenade; 

o Het PRUP dateert van 2018, intussen worden er voor de overige lobben voor bedrijvigheid plannen opgemaakt en 
zullen deze binnenkort ook ontwikkeld worden. Eveneens zullen deze lobben ontwikkeld worden door één partner, 
waardoor de samenhang en de fasering van de overige lobben makkelijker gerealiseerd kan worden. 
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5. PLANOPTIE 

5.1. VOORSTEL AFBAKENING PLANGEBIED EN REIKWIJDTE 

Het plangebied van deelplan 3 ‘Recyclagepark en gemeenteloods’ van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ 
heeft een totale oppervlakte van circa 1,6 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 3 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 3 is het aanpassen van de mogelijkheden volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ zodat een gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods met voldoende buffer langs kwalitatief ingepast 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 3 ‘Recyclagepark en gemeenteloods’ is het basisplan om met het RUP ‘Gedeeltelijke herziening 
Suikerfabrieksite’ een wijzigingen aan te brengen aan de bepalingen uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ zodat een 
gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods met voldoende buffer langs kwalitatief ingepast kan worden. 
Het gaat om de wijzigingen zoals opgesomd onder punt 4.5.3. 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 1.8. Zone voor 
verweefbare lokale 
bedrijvigheid 

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

Rondom het recyclagepark 
en gemeenteloods kan geen 
bufferzone aangelegd 
worden. 

Met de wijzigen worden 
specifieke bepalingen 
voorzien, waaraan het 
recyclagepark en de 
gemeenteloods aan moeten 
voldoen (en dient een 
groenbuffer aangelegd te 
worden). 

 Overdruk harde rand De linkerlob van artikel 1.8. 
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 te 
schappen wordt juridische 
zekerheid geboden. 

 Overdruk markant 
landschapselement 

De linkerlob van artikel 1.8. 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP.. 

Geen wijzigingen voorzien. Geen wijzigingen voorzien. 

 Overdruk verschuifbare 
zonegrens 

De linkerlob van artikel 1.8. 
wordt ontwikkeld zoals 
voorzien in het PRUP.. 

Geen wijzigingen voorzien. Geen wijzigingen voorzien. 

 Artikel 1.10. parkgebied Het parkgebied wordt 
aangelegd zoals voorzien in 
het PRUP. 

Het parkgebied draagt 
minder bij tot de buffering 
van het recyclagepark en 
gemeenteloods. 

Het parkgebied draagt bij tot 
de buffering van het 
recyclagepark en 
gemeenteloods. 

 Artikel 1.12. zone voor 
interne wegenis 

De linkerlob van artikel 1.8. 
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 3 juist de bedoeling heeft om 
een aantal beperkte ruimtelijke en inhoudelijke aanpassingen door te voeren aan het bestaand PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’.  
 
Voor de verhuis van het gemeentelijk recylagepark werd een geschikte locatie gezocht, die voldeed aan bepaalde voorwaarden. 
Het plangebied van het voorliggend deelplan werd geschikte locatie uitgekozen (zie punt 4.2.2. van deze nota). 

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 inplanting van het recyclagepark en de gemeenteloods werd een inrichtingsschets 
opgemaakt, zie punt 4.4. van deze nota. Verder wenst het RUP de nodige flexibiliteit te voorzien om de gebouwen en 
infrastructuren van het recyclagepark en de gemeenteloods in te planten binnen de zone. 
Een uitbereid inrichtingsalternatief voor deelplan 3 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 3 ‘Recyclagepark en gemeenteloods’. 

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 12.  
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 het kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of 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) 
10e) Aanleg van wegen (projecten die niet onder bijlage II vallen) 

 Het voorgenomen plangebied regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau omdat het plangebied circa 1,6 ha 
betreft en 0,0332% 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. Met het voorliggend plan 
wenst men het grafisch plan beperkt aan te passen en expliciet een recyclagepark en gemeenteloods mogelijk te maken 
binnen deze zone. 

 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;  
 indien er wel aanzienlijke milieueffecten kunnen worden aangetoond voor één of meerdere criteria: wel plan-MER-plicht. 

 
12 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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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  

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: 

Binnen het deelplan heeft de bodem hoofdzakelijk een antropogeen karakter (bebouwde zones). Ten noorden van het 
plangebied komt de bodem ‘droog zand’ beperkt voor. 
Deze bodems hebben een bodemprofiel dat niet kwetsbaar is voor profielverstoring.  
Er kan gesteld worden dat de fysische bodemtoestand van het plangebied niet uitgesproken kwetsbaar is. De zone kent 
hoofdzakelijk een sterk antropogene invloed die wijst op eerdere verstoringen van de bodem. 

 
Antropogeen 

 Bodemkaart (Geopunt, november 2021) 

 Aanwezigheid van bodemkundig erfgoed 
Binnen of grenzend aan het plangebied is geen bodemkundig erfgoed aanwezig. 
Aan de overzijde van de Moervaart wordt het akkerland (gelegen buiten het plangebied, DOV-code: O006) aangeduid als 
bodemkundig erfgoed. 
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 Bodemkundig erfgoed 

 Bodemkundig erfgoed (Geopunt, november 2021) 

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

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
In het plangebied was de voormalige suikerfabrieksite nagenoeg volledig bebouwd en verhard. Globaal genomen zal de 
verharde oppervlakte niet toenemen ten opzichte van de vroegere situatie. 
Door de realisatie van de nieuwe verharding en bebouwing zal de toplaag van de bodem gewijzigd worden. Er zijn ook beperkte 
reliëfwijzigingen te verwachten bij de realisatie van het project (nivellering terrein). Het gaat echter om bodems die in het 
verleden al grondig zijn gewijzigd door antropogene ingrepen. 
 
Het plangebied is in een vlak gebied gelegen. De invulling van het plangebied veroorzaakt geen hinder aan het natuurlijk reliëf. 
Er zullen mogelijk tijdelijke reliëfverschillen optreden door de aanwezigheid van bepaalde grondvoorraad die daar tijdelijk wordt 
gestockeerd, maar dit is in geen geval een definitieve wijziging van het reliëf. 
 
Hoewel het plangebied er momenteel als braakliggend terrein bijligt, werd het plangebied zowel in het oorspronkelijk 
gewestplan als in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ bestemd voor bedrijvigheid. In het voorliggend RUP behoudt 
deelplan 3 de bestemming bedrijvigheid en wordt deze verder gespecifieerd voor het realiseren van een recyclagepark en 
gemeenteloods. 
 
Rekening houdend met de aard van het plan (het realiseren van een recyclagepark en gemeenteloods met ruimte voor 
groenbuffer en parkgebied) 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: 

Binnen het plangebied werd er een bodemsaneringsproject met eindevaluatieonderzoek uitgevoerd (dossiernummer 
137399, rapportdatum 29/08/2011).  
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 Sitebesluit 

 Oriënterend bodemonderzoek 

 Beschrijvend bodemonderzoek 

 Bodemsaneringsproject 

 Eindevaluatieonderzoek 

 Kaart bodemonderzoeken en sanering (OVAM, november 2021) 

 Potentiële risico-activiteiten voor verontreiniging:  
Voor zover geweten, worden er binnen het plangebied en in de onmiddellijke omgeving geen risicoactiviteiten voor 
verontreiniging uitgevoerd. 

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Destijds werd binnen het plangebied een bodemsaneringsproject met eindevaluatieonderzoek uitgevoerd. Dit dossier werd 
afgesloten. 
 
In het RUP wordt voorzien om een recyclagepark en gemeenteloods mogelijk te maken (onder de categorie bedrijvigheid). bij 
de ontwikkeling van het plangebied zal de sectorale wetgeving (Vlarem/Vlarema/Vlarebo-regelgeving) gevolgd worden o.a. over 
de vloeistofdichtheid van de verhardingen.. 
Eventuele accidentele bodemverontreiniging door het planvoornemen is niet uit te sluiten, noch het feitelijk voorkomen van 
verontreinigde grond. 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 bodemkwaliteit (verspreiden van verontreiniging) door het 
grondverzet/calamiteiten/interferentie met saneringen. Gepaste voorzorgen worden verzekerd via het 
Bodemdecreet/VLAREBO/VLAREM/VLAREMA. 
 
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. 
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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. 

 
Rekening houdend met de aard van het plan (het realiseren van een recyclagepark en gemeenteloods met ruimte voor 
groenbuffer en parkgebied) en het gegeven dat het bodemsaneringsproject binnen het plangebied afgerond werd, worden 
aangetroffen en er geen bedrijvigheid wordt gepland, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten inzake bodemkwaliteit optreden. 
 
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. 
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. 
In het plangebied was de voormalige suikerfabrieksite nagenoeg volledig bebouwd en verhard. Globaal genomen zal de 
verharde oppervlakte niet toenemen ten opzichte van de vroegere situatie. 
Hoewel het plangebied er momenteel als braakliggend terrein bijligt, werd het plangebied zowel in het oorspronkelijk 
gewestplan als in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ bestemd voor bedrijvigheid. In het voorliggend RUP behoudt 
deelplan 3 de bestemming bedrijvigheid en wordt deze verder gespecifieerd voor het realiseren van een recyclagepark en 
gemeenteloods. 
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet geen ingrijpende wijziging in bodemgebruik t.o.v. het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’. Er kan worden aangenomen dat het effect op het erosiegedrag minimaal zal zijn. 

 
 0 

 Niet erosiegevoelig 

 Erosiegevoelig 

 Erosiegevoelige gebieden (Geopunt, november 2021) 

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

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
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Door de verharding en bebouwing zal er minder hemelwater in de bodem kunnen infiltreren, waardoor deze mogelijks kan 
verdrogen. Hemelwater dat niet als vervuild beschouwd wordt dat wordt opgevangen dient maximaal te worden herbruikt. 
Hemelwater dat niet kan herbruikt worden dient ter plaatse te infiltreren. 
 
Rekening houdend met de aard van het plan (het realiseren van een recyclagepark en gemeenteloods met ruimte voor 
groenbuffer en parkgebied) en het gegeven dat er in en nabij het plangebied beperkte erosiegevoeligheid gekend is en er geen 
gronden gevoelig voor grondverschuiving voorkomen, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten op erosie optreden. 
 
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 t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
 Wijziging in de verhouding verhard/onverhard: 

Momenteel is er binnen het plangebied weinig tot geen verharding aanwezig.  
Echter was het plangebied in de tijden van de voormalige suikerfabrieksite nagenoeg volledig bebouwd en verhard. Globaal 
genomen zal de verharde oppervlakte niet toenemen ten opzichte van de vroegere situatie. 
Het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ voorziet dat deelplan 3 ontwikkeld kan worden als zone voor verweefbare lokale 
bedrijvigheid met de bijhorende verharding en bebouwing. 
 

 Ligging van het plan in niet-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.  
 

 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. 
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 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. 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. 
In het plangebied was de voormalige suikerfabrieksite nagenoeg volledig bebouwd en verhard. Globaal genomen zal de 
verharde oppervlakte niet toenemen ten opzichte van de vroegere situatie. 
Hoewel het plangebied er momenteel als braakliggend terrein bijligt, werd het plangebied zowel in het oorspronkelijk 
gewestplan als in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ bestemd voor bedrijvigheid. In het voorliggend RUP behoudt 
deelplan 3 de bestemming bedrijvigheid en wordt deze verder gespecifieerd voor het realiseren van een recyclagepark en 
gemeenteloods. 
Het voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet geen ingrijpende wijziging in bodemgebruik t.o.v. het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’. Er kan worden aangenomen dat het effect op het erosiegedrag minimaal zal zijn. 

 
 0 

 Niet erosiegevoelig 

 Erosiegevoelig 

 Erosiegevoelige gebieden (Geopunt, november 2021) 

 Ligging van het plan in grondwaterstromingsgevoelig gebied type 1 (watertoets): 
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 aangeduid als ‘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. 
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 Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt, november 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). 

 
 Uiterst kwetsbaar 

 Zeer kwetsbaar 

 Zeer kwetsbaar / matig kwetsbaar 

 Zeer kwetsbaar / weinig kwetsbaar 

 Kwetsbaar 

 Kwetsbaar / matig kwetsbaar 

 Matig kwetsbaar 

 Weinig kwetsbaar 

 Geen data 

 Grondwaterkwetsbaarheidskaart - kwetsbaarheidsschaal (Geopunt, november 2021) 

 Ligging binnen beschermingszone voor drinkwaterwinning: 
Het plangebied is niet gelegen in een beschermingszone voor waterwinning. 
 

 Aanwezigheid van percelen met verontreiniging (o.a. bodemonderzoeken, saneringen); in en nabij het plangebied  
Binnen het plangebied werd er een bodemsaneringsproject met eindevaluatieonderzoek uitgevoerd (dossiernummer 
137399, rapportdatum 29/08/2011).  
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 Sitebesluit 

 Oriënterend bodemonderzoek 

 Beschrijvend bodemonderzoek 

 Bodemsaneringsproject 

 Eindevaluatieonderzoek 

 Kaart bodemonderzoeken en sanering (OVAM, november 2021) 

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

Kwantiteit/ verharding (grondwaterhuishouding) 

Relevante wijziging in 
bijkomende verharding of 
relevante wijziging in het 
opheffen van verzegeling. 

(een artificieel oppervlak op 
de bodem door verharding, 
gebouwen, wegen en 
andere constructies). 

 Momenteel is er binnen het plangebied weinig tot geen verharding aanwezig.  
Echter was het plangebied in de tijden van de voormalige suikerfabrieksite nagenoeg 
volledig bebouwd en verhard.  

 Het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ voorziet dat deelplan 3 ontwikkeld kan worden 
als zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid met de bijhorende verharding en 
bebouwing. De aanleg van een recyclagepark brengt veel verharding (o.a. vloeistofdichte 
verharding) met zich mee. Beperkte van de oppervlakte verharding tot hetgene strikt 
nodig is voor het realiseren van de toegelaten activiteiten. 
Echter worden er binnen het plangebied ook groenzones voorzien (bufferzone en 
parkgebied) waarin geen of zeer beperkte verharding toegestaan kan worden. 

 Door de aanleg van bijkomende infrastructuur, voornamelijk verharding, worden de 
infiltratiemogelijkheden mogelijk plaatselijk verstoord. 
Het systeem van infiltratie van hemelwater naar grondwater moet in evenwicht gehouden 
worden. Aangezien de mogelijke verhardingen en bebouwing deels gelegen zijn op een 
bodem die infiltratiegevoelig is, dienen de verhardingen waar mogelijk zoveel mogelijk 
worden beperkt of te worden voorzien met een waterdoorlatend karakter. De 
hemelwaterverordening dient hiervoor te worden gevolgd. 

 Gezien de specificiteit van de gewenste invulling o.a. ifv een recyclagepark en het 
mogelijke gevaar op verontreiniging van bodem en (grond)water is een waterdoorlatende 
verharding niet overal mogelijk, maar dient te worden gewerkt met een vloeistofdichte 
vloer. De geldende sectorale bepalingen daartoe dienen te worden nageleefd. 
Hemelwater dat zuiver genoeg is, kan wel ter plaatse gebufferd worden en infiltreren en 
dient bij voorkeur te worden herbruikt i.f.v. sanitair water e.d. Het kan hier gaan om 
bijvoorbeeld hemelwater dat neervalt op gebouwen en dat dus als niet vervuild 
beschouwd wordt. 

 In ieder geval dient de oppervlakte van de verharding te worden beperkt tot dat deel dat 
strikt nodig is in functie van de activiteiten van het gebied. De overige ruimten dienen te 
worden aangelegd als groene ruimten. 

 Verharding wordt gegroepeerd zodat er meer ruimte vrijkomt voor aaneengesloten 
onverharde zones. 

 Geen kwetsbare zones voor grondwaterstijging/ verlaging (geen winningen of kwetsbare 
vegetaties (moerassen, natte heide, broekbossen, venen). 

Grondwaterstroming 



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 3 I 12/10/2022 I 047 

Ondergrondse constructies 
kunnen grondwaterstromen 
blokkeren of bemoeilijken. 

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

 Het plan voorziet slechts beperkte ondergrondse constructies met een beperkte omvang 
en/of diepte.  

 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 ingrepen voorzien geen verstoring in de grondwaterstroming. 

Plan heeft een 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 niet gelegen nabij 
grondwaterwinningen die winnen uit dezelfde watervoerende laag. 

 Bij de aanleg van het recyclagepark en gemeenteloods kunnen tijdelijke bemalingen 
tijdens de aanlegfase voorkomen. Deze bemalingen hebben geen permanente impact (bv 
geen impact op grondwaterstandsgevoelige vegetatie) en dus bijgevolg zijn niet 
aanzienlijk. 

Kwaliteit (grondwater-kwaliteit) 

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

Aantrekken van 
verontreiniging via 
bemaling. 

Activiteiten met risico op 
verontreiniging binnen 
beschermingszone voor 
drinkwater. 

Bestaande Vlarem/Vlarema/Vlarebo regelgeving zal gevolgd worden: 

 Eventuele accidentele grondwaterverontreiniging door het planvoornemen is niet uit te 
sluiten (bijvoorbeeld bestemming industrie) (noch het feitelijk voorkomen van 
verontreinigde grond), 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.  

 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, enz.. Aanzienlijke effecten worden niet verwacht. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

OPPERVLAKTEWATER 

Gezien het plangebied niet gelegen is binnen een risicozone (NOG, overstromings-gevoelig gebied), lijkt de veiligheid tegen 
overstromingen gegarandeerd. 
Het plan voorziet geen ingrepen op waterlopen of oevers en er worden geen ingrepen binnen overstromingszones of 
signaalgebieden. Aanzienlijke effecten ten aanzien van oppervlaktewater worden bijgevolg niet verwacht. 
 

AFVALWATER 

Referentiesituatie 
 Situering van het plangebied in een zone die niet kan worden aangesloten op het rioleringsnet: 

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 plangebied gelegen in centraal gebied (VMM, 2021) 
en is aangesloten op een waterzuiveringsinstallatie. 

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Het plangebied is aangesloten op de riolering. 
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Volgende randvoorwaarden worden hierbij aangehouden: 
 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 
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.  

 
Rekening houdend met de aard van het plan (het realiseren van een recyclagepark en gemeenteloods met ruimte voor 
groenbuffer en parkgebied) zoals een beperkt te verwachten aandeel aan afvalwater en het gegeven dat het plan kan 
aansluiten op een RWZI met voldoende capaciteit en er geen bedrijfsafvalwater zal worden geloosd op oppervlaktewater, kan 
er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit afvalwater optreden. 
 
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 RUP zoveel 
mogelijk aan tegemoet dient te komen.  
 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. 

 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. 

 Gezien de specificiteit van de gewenste invulling o.a. ifv een recyclagepark en het mogelijke gevaar op verontreiniging van 
bodem en (grond)water is een waterdoorlatende verharding niet overal mogelijk, maar dient te worden gewerkt met een 
vloeistofdichte vloer. De geldende sectorale bepalingen daartoe dienen te worden nageleefd.  
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 Hemelwater dat zuiver genoeg is, kan wel ter plaatse gebufferd worden en infiltreren en dient bij voorkeur te worden 
herbruikt i.f.v. sanitair water e.d. Het kan hier gaan om bijvoorbeeld hemelwater dat neervalt op gebouwen en dat dus als 
niet vervuild beschouwd wordt. 

 Beperkte van de oppervlakte verharding tot hetgeen strikt nodig is voor het realiseren van de toegelaten activiteiten. 
 

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 
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 meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa 900 meter 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.  

 Ligging van het plan in gebieden die deel uitmaken van het Natura 2000-netwerk (vogelrichtlijn- en habitatrichtlijngebied): 
Het plan is niet gelegen in Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied.  

 Het plan is niet gelegen in een beschermd gebied in het kader van de RAMSAR-conventie. 
 Ligging van het plan in gebieden van het VEN en het IVON: 
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In en in de nabije omgeving van het plangebied bevinden zich geen VEN-gebieden13. Het plangebied van het RUP is niet 
gelegen in een gebied van VEN of IVON. Het plangebied van het RUP ligt op ca 900 meter van GEN-gebied. 

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Binnen en in de directe omgeving van het plangebied bevinden zich geen Vogelrichtlijn- of Habitatrichtlijngebieden of Ramsar-
gebied. Het meest nabij gelegen Habitatrichtlijngebied bevindt zich op circa. 900 meter 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. Het plangebied van het RUP ligt op circa 
900 meter van GEN-gebied. 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. 
 

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 wordt gecategoriseerd als ‘biologisch waardevol’, omwille van ruige en pioniersvegetatie. Deze 
categorisering is gebeurd op basis van een terreinbezoek door de karteerder in april 2016. 

 
 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 

  Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch zeer waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, november 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: 

 
13 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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Er bevinden zich in het plangebied geen Vlaamse of erkende natuurreservaten. 
 Ligging nabij ruimtelijk kwetsbare gebieden: 

Het plan ligt niet in of in onmiddellijke nabijheid van een gebied met volgende bestemming op het bestemmingsplan: 
natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurgebieden (N-gebieden), bosgebieden, bosgebieden met ecologisch 
belang, valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde'), agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden) of andere groengebieden op bestemmingsplannen. 

 Landinrichtingsplan en -projecten – 2019: 
In het plangebied ligt geen landinrichtingsplan of -project of een natuurinrichtingsproject. 

 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
Het plangebied wordt aangeduid als ‘biologisch waardevol’. Verder werden er geen andere kwetsbaarheden gedetecteerd. 
Direct biotoopverlies treedt op bij effectieve inname van (potentiële) biotopen voor andere activiteiten. Binnen het plangebied 
zijn in de bestaande toestand echter geen uitgesproken habitats aanwezig. Het plangebied is momenteel een braakliggend 
terrein, dat planologisch reeds bestemd is voor bedrijvigheid. 
Het plangebied wordt aangeduid als ‘biologisch waardevol’. Door de realisatie van dit RUP zal echter deze vegetatie deels 
verdwijnen voor de aanleg van het recyclagepark en de gemeenteloods. Verder blijven de bestaande bomen behouden en zal 
een groenbuffer en parkgebied aangelegd moeten worden. Het kan nuttig zijn om op plaatsen waar binnen het plangebied 
buffers zijn voorzien daar de bestaande beplanting te behouden en versterken. Op die manier blijft het direct biotoopverlies 
beperkt.  
Er worden echter geen habitats binnen speciale beschermingszones of buiten speciale beschermingszones aangetast.  
 
Rekening houdend met de aard van het plan (het realiseren van een recyclagepark en gemeenteloods met ruimte voor 
groenbuffer en parkgebied) en het gegeven dat er geen oudere bossen voorkomen noch erkende of Vlaamse natuurreservaten, 
bosreservaten of groengebieden op bestemmingsplannen aanwezig zijn, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er 
geen aanzienlijke effecten op biotoopverlies/-wijziging optreden. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 

RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

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): 

o Broed- en pleistergebieden voor vogels: 
Het plangebied is niet gelegen binnen een beheersgebied voor weidevogelsoorten. 
Het plangebied is niet gelegen binnen een beheersgebied voor akkervogelsoorten. 
Het plangebied is niet gelegen in een stiltegebied met kwaliteitslabel en/of akoestisch onderzocht potentieel 
stiltegebied. 

 Het plan beoogt geen inplanting van windturbines, waardoor er geen trekroutes vaan vogels in gedrang komen. 
 
Effectenbespreking t.o.v. PRUP ‘Suikerfabriek en omgeving’ 
Hinder kan potentieel directe effecten hebben op fauna: aanpassen van het broedgedrag, verlaten of mijden van biotopen,… 
De nieuwe hoofdfunctie van het gebied wordt een recyclagepark met gemeenteloods. Deze functie genereert mogelijks hinder 
voor de omgeving. Door de activiteiten (activiteiten, verkeersgeneratie) ontstaat er potentieel lichthinder, geluidshinder en 
visuele hinder. 
Gezien de nieuwe functies aansluit bij de nieuwe ontwikkelingen volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ in het 
hoofddorp Moerbeke worden er geen uitgesproken toenames van visuele hinder en lichthinder verwacht in vergelijking met de 
ontwikkelingen van het plangebied zoals voorzien in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’, indien een visuele groenbuffer 
aangelegd wordt en lichterverstrooiing tot een minimum wordt beperkt. 
 
Toename van geluidshinder kan ontstaan door de vervoersbewegingen en door het contactgeluid van afval dat in de containers 
terecht komt. Deze geluiden zijn echter gelijkaardig van aard en volume wat je het naastliggende bedrijventerrein kan 
verwachten. Deze geluidshinder wordt beperkt door de activiteiten centraal in het gebied te voorzien en te bufferen door 
enerzijds een groenzone van 15 meter (noorden) en anderzijds de gemeenteloods (noorden) (zie punt 4.4.8. van deze nota). 
Hierdoor wordt er geen significante effecten met betrekking tot geluid op fauna in de omgeving verwacht. 
 
In de omgeving zijn bovendien geen specifieke habitats van soorten aanwezig die gevoelig zijn voor dergelijke hindereffecten, 
waardoor hiervoor geen significant effect verwacht wordt naar aanleiding van de planinhoud. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
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VERSNIPPERING EN BARRIÈREWERKING 

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; 
 Het plan ligt niet in of naast gebieden met volgende bestemming op het bestemmingsplan: natuurgebieden met 

wetenschappelijke waarde, natuurgebieden (N-gebieden), bosgebieden, bosgebieden met ecologisch belang, 
valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde'), agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden) of andere groengebieden op bestemmingsplannen. 

 Aanwezigheid van bestaande en potentiële migratiecorridors (lijnstructuren zoals waterlopen, (spoor)wegbermen), 
groencorridors aangegeven in structuurplannen, foerageerroutes. 

 Het plan ligt in of nabij Vlaamse en erkende natuurreservaten of bosreservaten. 
 Het plan ligt in of naast gebieden met volgende bestemming op het bestemmingsplan: natuurgebieden met 

wetenschappelijke waarde, natuurgebieden (N-gebieden), bosgebieden, bosgebieden met ecologisch belang, 
valleigebieden (of 'agrarische gebieden met landschappelijke waarde'), agrarisch gebied met landschappelijke (of 
'bijzondere') waarde (vallei- of brongebieden) of andere groengebieden op bestemmingsplannen. 

 
Effectenbespreking 
Rondom het recyclagepark zal een groene buffer voorzien worden in functie van de visuele afscherming van de activiteiten. 
Deze buffer kan, door gebruik van een diversiteit in soorten een waardevolle aanvulling binnen de omgeving vormen. Er wordt 
bovendien gestreefd om de bestaande KLE maximaal in de groenbuffer te integreren. Hierdoor wordt ook geen bijkomende 
versnippering van het landschap en van de ecologische infrastructuur verwacht. 
Er worden in vergelijking met de referentiesituatie geen significante effecten verwacht op de ecologische verbindingen en de 
ecologische infrastructuur. Ook met betrekking tot barrièrewerking wordt er geen negatief effect verwacht. 
 
Rekening houdend met de aard van het plan (het realiseren van een recyclagepark en gemeenteloods met ruimte voor 
groenbuffer en parkgebied) en het gegeven dat er in/nabij het plangebied geen bestaande en potentiële 
migratie/groencorridors/foerageerroutes voorkomen, geen erkende of Vlaamse natuurreservaten, bosreservaten of geen 
groengebieden op bestemmingsplannen zijn aangeduid, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke 
effecten op versnippering en barrièrewerking optreden. 
 
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: 

☒ ☐ 
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 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. 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen beschermd onroerend erfgoed (beschermde cultuurhistorische 

landschappen, beschermde archeologische sites, beschermde stads- en dorpsgezichten, beschermde monumenten en 
beschermde overgangszones) aanwezig. 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn volgende elementen van vastgestelde inventarissen niet aanwezig: 
o Landschapsatlas met ankerplaatsen, relictzones, lijnrelicten en puntrelicten,  
o historische tuinen en parken,  
o houtige beplanting en  
o archeologische zones. 

 Aanwezigheid van elementen uit vastgestelde inventarissen: 
o Bouwkundig erfgoed:  

o Het deelplan is aangeduid als ‘Bedrijfsgebouw Suikergroep NV’ (ID59418) 
“Suikerfabriek, sinds 1989 zogenaamd "Suikergroep N.V.". Bedrijf opgericht in 1869 door Jules De Cock onder de 
benaming "Sucrerie Jules De Cock et Compagnie".”14 
Intussen werden de fabrieksgebouwen (uitgezonderd de toren) van de Suikerfabriek afgebroken en is de 
erfgoedwaarde binnen het deelplan niet meer van toepassing. 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, november 2021) 

 Binnen het plangebied zijn geen erfgoedlandschappen aanwezig. 
Ten zuiden van het plangebied – aan de overzijde van de Moervaart – is het erfgoedlandschap ‘Moervaartvallei’ aanwezig. 

 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen beheer of onroerend erfgoedrichtplannen aanwezig. 

 
14 ONROEREND ERFGOED, Bedrijfsgebouwen Suikergroep N.V., (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/59418), (14 
september 2021). 
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 Binnen en in de omgeving van het plangebied zijn geen overige aspecten uit erfgoedbesluiten (erfgoedwaarde, 
verbodsbepalingen) gekend. 

 
Effectenbespreking 
Het plan bevindt zich niet in of nabij beschermd erfgoed, elementen uit vastgestelde inventarissen (het vastgesteld bouwkundig 
erfgoed ‘Bedrijfsgebouw Suikergroep NV’ werd intussen afgebroken binnen het deelplan), erfgoedlandschappen of Unesco 
Werelderfgoed.  
Rekening houdend met de aard van het plan (het realiseren van een recyclagepark en gemeenteloods met ruimte voor 
groenbuffer en parkgebied) en het gegeven dat er geen kwetsbaarheden werden gedetecteerd, kan er redelijkerwijze worden 
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten ten aanzien van statusgebieden en –elementen (beschermingen en 
vastgestelde erfgoedelementen) optreden. 
Een verdere bespreking van de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt niet noodzakelijk geacht. 

LANDSCHAP 

Referentiesituatie 
Mogelijke kwetsbaarheden: 

 Structuur- en relatiewijzigingen en erfgoedwaarden: 

o Binnen het plangebied zijn geen landschappelijk waardevolle (agrarische) gebieden op bestemmingsplannen 
aanwezig. 

o In het zuiden van het plangebied zijn volgende ankerplaatsen en reclictzones gelegen. 
o Ankerplaatsen:  

Aan de overzijde van de Moervaart ten zuiden van het deelplan -  is ‘Wulfsdonk, Turfmeersen, Etbos en 
Zuidlede’ gelegen. 

o Relictzones: 
Ten zuiden – grenzend aan het deelplan - is het lijnrelict ‘Moervaart’ gelegen. 

o Ten zuiden – grenzend aan het deelplan - is de relictzone ‘Moervaartdepressie’ gelegen. 

 
 Relictzone 

 Ankerplaats 

Landschapsatlas – 2001 (Geopunt, november 2021) 
 
o Volgens de biologische waardingskaart is het plangebied aangeduid als ‘biologisch waardevol’.  
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 Biologisch minder waardevol 

 Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen 

 Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen 

  Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch waardevol 

 Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen 

 Biologisch zeer waardevol 

 Biologische waarderingskaart – versie 2 (Geopunt, november 2021) 

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. 

o Binnen het plangebied zijn geen landschappelijk waardevolle (agrarische) gebieden op bestemmingsplannen 
aanwezig. 

o Binnen of nabij het plan zijn verder geen landschappelijk waardevolle zones, structuren of elementen (bv. niet-
rechtgetrokken waterlopen, holle wegen, taluds, historische dijken, KLE’s…) aanwezig die beïnvloed kunnen 
worden.  

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. 

 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 Binnen het plangebied zijn geen landschappelijk waardevolle (agrarische) gebieden op bestemmingsplannen 
aanwezig. 

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

 Structuur- en relatiewijzigingen en erfgoedwaarden: 

o Het plangebied is gelegen binnen de ontwikkeling volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ en zal deel 
uitmaken van de zone voor bedrijvigheid langs de Moervaart.  

o Hoewel braakliggend terrein aangesneden zal worden, zorgt deze aansnijding niet voor een impact op de ruimtelijke 
samenhang van de landschappelijke structuur gezien het volledig braakliggend terrein ontwikkeld zal worden 
volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’.  

o Het plan/RUP heeft reeds aandacht voor de belangrijke bestaande landschappelijke structuren binnen het gebied en 
integreert deze elementen in de inrichting van het gebied, zoals maximaal behoud van de bomenrij in het zuiden, 
behoud van wonen in een groene omgeving en behoud van het groene karakter van het gebied. Zo dient de 
aanwezige bomenrij ten noorden van het plangebied wordt maximaal bewaard en de overige waardevolle groene 
elementen worden behouden.  

o Het plan leidt niet tot een ontbossing van een (historisch) bos. 
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o Er is geen doorsnijding van landschappelijke en ruimtelijke eenheden. 
o Het planvoornemen wijzigt de ensemble- of contextwaarde niet. 
o Het planvoornemen leidt niet tot een aantasting, vernietiging of doorsnijding van historische kavelstructuren, 

nederzettingen (bv. t.g.v. bebouwing, aanleg van infrastructuren of verandering in bodemgebruik).. 
o Het plan voorziet geen aantasting/vernietiging van kleine landschapselementen (KLE’s). 
o Het planvoornemen zorgt niet voor een beïnvloeding van de contextwaarde van het landschap. 
o Het plan voorziet geen verwijdering of verstoring van landschappelijke structuren zoals waterlopen, holle wegen, 

taluds, dijken, laagten (bv. t.g.v. ingrepen zoals ophogen, afgraven en egaliseren). 
o Het planvoornemen leidt niet tot een aantasting of vernietiging van historische lijnstructuren zoals verdedigingslinies, 

dijken, historische loop van waterlopen, karakteristieke dreven,… 
Er is geen significant negatief effect te verwachten inzake wijziging van de ruimtelijke samenhang. 
 

 Landschapsuitzicht: 

o Door de inname van het plangebied door een recyclagepark en gemeenteloods in plaats van een braakliggend 
terrein, wijzigt het uitzicht van het plangebied voor de omwonenden en de passanten. Doordat het plangebied echter 
gelegen is binnen de ontwikkeling volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ – waar verschillende 
ontwikkelingen op til staan – zal de landschapsbelevingswaarde in zijn geheel wijzigen en leiden tot een nieuw 
landschapsuitzicht. 

o Voor de omwonenden zal de belevingswaarde wijzigen, maar het RUP voorziet rondom het plangebied een volledige 
groene buffer. Hierdoor wijzigt de omgevingskwaliteit voor hen niet significant. 

o De bestaande groenvoorzieningen die reeds aanwezig zijn op de randen van de percelen dienen daarbij maximaal 
te worden geïntegreerd in de groenbuffer en het parkgebied. 

o In de stedenbouwkundige voorschriften zullen voorwaarden ingeschreven worden betreffende de hoogte van de 
bebouwing en de inpasbaarheid van hogere bebouwing. 

De landschapsbelevingswaarde en de omgevingskwaliteit worden niet significant aangetast in vergelijking met de 
referentiesituatie. 

 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

BOUWKUNDIG ERFGOED 

Referentietoestand 
Het plangebied wordt aangeduid als bouwkundig erfgoed. 
 Het deelplan is aangeduid als ‘Bedrijfsgebouw Suikergroep NV’ (ID59418) 

“Suikerfabriek, sinds 1989 zogenaamd "Suikergroep N.V.". Bedrijf opgericht in 1869 door Jules De Cock onder de 
benaming "Sucrerie Jules De Cock et Compagnie".”15 
Intussen werden de fabrieksgebouwen (uitgezonderd de toren) van de Suikerfabriek afgebroken en is de erfgoedwaarde 
binnen het deelplan niet meer van toepassing. 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, november 2021) 

 
15 ONROEREND ERFGOED, Bedrijfsgebouwen Suikergroep N.V., (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/59418), (14 
september 2021). 
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Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het plan (het realiseren van een recyclagepark en gemeenteloods met ruimte voor 
groenbuffer en parkgebied) en het gegeven dat er geen waardevolle bouwkundig erfgoedelementen meer binnen het 
plangebied aanwezig zijn, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op bouwkundig 
erfgoed optreden. 
 
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 

Mogelijke kwetsbaarheden: 
 Het plangebied is niet gelegen binnen een ‘gebied waar geen archeologie te verwachten is’. 
 Het plangebied is niet gelegen binnen of nabij een archeologische site. 
 Het plangebied is niet gelegen binnen of nabij een afgebakende archeologische zone. 
 De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van tot nog toe gekende archeologische vindplaatsen. 

Binnen het plangebied zijn er geen archeologische vindplaatsen gekarteerd (Onroerend Erfgoed, 2019). 
Volgens de wetenschappelijke inventaris archeologisch erfgoed ligt grenzend en ten zuiden van het plangebied het 
‘prehistorisch sitecomplex in alluviale context van de depressie van de Moervaart’ (ID 303007).  

 Er zijn geen kwetsbare bodems aanwezig die een erfgoedwaarde hebben (zoals plaggen en podzolbodems: zie discipline 
bodem) 

 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de ligging van het plan binnen een gebied waar geen archeologie te verwachten is en rekening 
houdend met de aard van het plan - waarbij effecten van bodemverstoring of grondwaterpeilwijziging niet verwacht worden tot 
buiten deze zone, 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 

Het planvoornemen voorziet geen fysieke ingrepen, intensifiëring van het landgebruik of belangrijke wijziging van het 
landschapsuitzicht, waardoor aanzienlijke effecten ten aanzien van landschap, bouwkundig erfgoed of archeologie niet worden 
verwacht. 

6.3.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 
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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?  ☒ ☐ 

 
Referentiesituatie 
 Het plangebied is gelegen in Moerbeke centrum. 
 Het plangebied heeft een goed bereikbaarheidsprofiel door de centrale ligging in het centrum van Moerbeke.  

Het plangebied wordt ontsloten door: 
o Opperstraat: lokale weg type I. Het is een weg bestaande uit één rijbaan in beide rijrichtingen en weg loopt verder 

oost- west door Moerbeke. Deze baan is één van de belangrijke toegangswegen tot het dorpscentrum van 
Moerbeke; 

De afstand tot de autosnelweg E34 (Zelzate – Antwerpen) is slechts 3 km. Het plangebied ontsluit via de Spoorwegstraat – 
Statiestraat – Ledestraat naar knooppunt 12 van de E34 (Zelzate – Antwerpen).  
Er zijn geen bestaande afwikkelingsproblemen ten aanzien van de ontsluitende wegen gekend of problemen met de 
verkeersleefbaarheid en – veiligheid. 

 Via het openbaar vervoer is het plangebied bereikbaar met de bus. Op circa 100 meter van het deelgebied is de bushalte 
‘Begonialaan’ gelegen, met bedieningen van de lijnen: 

o 41: Sint-Niklaas -Stekene-Moerbeke (bediening 4x per uur), 
o 49: Lokeren-Moerbeke Waas-Zelzate (bediening 2x per uur), 
o 85: Antwerpen Linkeroever–Beveren-Vrasene-Sint-Gillis-Waas (bediening 1x per uur). 

 Het plangebied is gelegen op circa 10 km van het treinstation Lokeren. 
 Er zijn geen bestaande parkeerproblemen gekend. 
 
Effectenbespreking 
 Het plan voorziet volgende effecten op de mobiliteit: 

Voor de effecten inzake mobiliteit wordt verwacht dat het aantal vervoersbewegingen van het bestaand recyclagepark en 
gemeenteloods ongeveer hetzelfde blijft (zie punt 4.3.2. ‘Bestaand mobiliteitsprofiel van recyclagepark en gemeenteloods’ 
van deze nota).  

o Op de openingsdagen van het recyclagepark (gesloten op maandag) ontvangt het recyclagepark maximum 
155 bezoekers 16(waarvan we niet exact weten hoeveel met de wagen komen). Dit aantal wordt verspreid over de 
periode van opening (ca. 6u per dag). Dit betekent dat er per uur gemiddeld 26 vervoersbewegingen naar het 
recyclagepark gerealiseerd worden.  

o Met betrekking tot vrachtwagens is dit zeer beperkt en gaat dit over circa één vrachtwagenbewegingen van en naar 
het plangebied per dag. 

Er wordt voor het nieuwe containerpark niet substantieel meer bezoekers verwacht dan het huidige containerpark 
(mogelijks ook opengesteld voor inwoners van Wachtebeke, hoewel de afspraken hierover nog niet rond zijn). 
Gezien de ontsluiting van het recyclagepark voorzien wordt in de nieuwe aan te leggen dwarse straat (met voldoende 
ruimte voor wachtende auto’s), wordt er geen hinder op de Opperstraat verwacht. In functie van de doorstroming op de 
Opperstraat wordt er geen aanzienlijke impact verwacht. 

 Het plangebied kent een goed bereikbaarheidsprofiel. 
 In de plan-m.e.r.-screening van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ werd geconcludeerd dat de ontwikkelingen geen 

aanzienlijk negatieve effecten binnen de discipline mobiliteit teweeg brachten. Er worden geen cumulatieve effecten met de 
ontwikkelingen van het PRUP verwacht. 

 Het plan geeft aanleiding tot een verbetering van de bereikbaarheid en/of doorwaadbaarheid voor langzaam verkeer 
aangezien er doorsteken voor traag verkeer worden voorzien. 

 Binnen het plangebied zal voldoende ruimte voorzien worden om te parkeren op eigen terrein. De parkeerdruk zal binnen 
het plangebied opgevangen worden. 

Het planvoornemen voorziet geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of infrastructuur. 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. 
 

 
16 Dit betreft het aantal bezoeken en niet de unieke bezoekers. Een bezoeker dient zich soms twee keer aan te melden (dus twee 
geregistreerde bezoeken) wanneer hij/zij én een betalende fractie aanlevert én een gratis fractie. 
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RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik (er wordt tevens verwezen naar de plandoelstellingen en beschrijvingen)   

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. 
 Aanwezige van relevante functies (zoals wonen, bedrijvigheid, voorzieningen, handel, recreatie, natuur en bos, 

infrastructuur etc.): 
 Aanwezigheid van herbevestigde agrarische gebieden en landbouwgebruikspercelen: 
 Aanwezigheid van specifieke elementen die mee de ruimtelijke kwaliteit beïnvloeden: 
 Aanwezigheid van gevoelige receptoren aanwezig inzake ruimtebeleving of genereert het plan een toename in deze 

receptoren (zoals bewoners, recreanten): 
 
Effectenbespreking 
 Hoewel het plangebied er momenteel als braakliggend terrein bijligt, werd het plangebied zowel in het oorspronkelijk 

gewestplan bestemd als zone voor bedrijvigheid en in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt het deelgebied 
hoofdzakelijk bestemd als artikel 1.8. ‘zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid. Deze bestemming blijft behouden en in 
het voorliggend RUP verfijnd zodat een recyclagepark en gemeenteloods mogelijk wordt. 
Het plangebied maakt deel uit van een grotere ontwikkeling (van o.a. bedrijvigheid) volgens het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’. 

 Doordat het huidig recyclagepark – gelegen langs de Damstraat – overlast veroorzaakt naar de omwonenden, dringt het 
realiseren van een nieuw recyclagepark zich op. Op deze nieuwe locatie zal de hinder naar de omgeving beperkt worden, 
waardoor er een betere situatie ontstaat dan de huidige. 

 Met betrekking tot visuele hinder en lichthinder moet vermeld worden dat het plan voorziet in de aanleg van een visuele 
(groen)buffer op de rand van het plangebied. De buffer wordt hoofdzakelijk aangelegd als dichte buffer. Hierdoor wordt ook 
reeds het grootste deel van verstrooid licht opgevangen. Indien op het recyclagepark en gemeenteloods gewerkt wordt met 
gerichte verlichting en deze tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt, wordt verwacht dat er geen significante effecten zijn 
met betrekking tot visuele hinder en lichthinder te verwachten zijn. 

 Met betrekking tot geluidshinder wordt er van uit gegaan dat er geen hinder zal zijn ten opzichte van de woningen in de 
omgeving. De activiteiten worden voorzien tussen de gemeenteloods (ten zuiden) en de 15-meterstrook langs de 
Opperstraat (ten noorden). 

 De activiteiten binnen het plangebied zullen geen geurhinder veroorzaken. 
 In functie van de opslag van grond en inerte materialen is het aan aandachtspunt om bij de uitbating te voorzien dat er 

geen stofhinder naar de omwonenden ontstaat. 
Door het naleven van deze elementen wordt er verwacht dat er geen wijziging van leefkwaliteit en omgevingskwaliteit kan 
verwacht worden voor de omwonenden en dat de hinderaspecten niet significant zullen wijzigen in vergelijking met de 
referentiesituatie. 
 
Door uitvoering van het plan dienen geen functies en structuren te wijzigen/verdwijnen. Effecten ten aanzien van ruimtegebruik 
en gebruikskwaliteit worden bijgevolg niet als aanzienlijk verwacht. 
Het plan genereert geen potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
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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 locaties17  (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)? 

☒ ☐ 

 
Referentiesituatie 
Er zijn geen specifieke problemen rond gezondheid voor de mens bekend. 
Het plangebied is niet onderhevig aan een uitgesproken vorm van geluidsbelasting.  
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied zorgen niet voor significante geluidshinder. 
 
Effectenbespreking 
 Met betrekking tot visuele hinder en lichthinder moet vermeld worden dat het plan voorziet in de aanleg van een visuele 

(groen)buffer op de rand van het plangebied. De buffer wordt hoofdzakelijk aangelegd als dichte buffer. Hierdoor wordt ook 
reeds het grootste deel van verstrooid licht opgevangen. Indien op het recyclagepark en gemeenteloods gewerkt wordt met 
gerichte verlichting en deze tot het strikt noodzakelijke wordt beperkt, wordt verwacht dat er geen significante effecten zijn 
met betrekking tot visuele hinder en lichthinder te verwachten zijn. 

 Onder de discipline mobiliteit stellen we het aantal te verwachten vervoersbewegingen geen significante negatieve effecten 
zullen hebben. 

 
Het plan voorziet geen kwetsbare functies. Het plan genereert geen aanzienlijke verkeer of geluids- en luchtemissies. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 
 
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. 

 
17 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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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 t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
De huidige functies en activiteiten binnen het gebied oefenen geen significant negatief effect uit op de atmosfeer en de 
klimatologische factoren. 
 
Effectenbespreking 
Rekening houdend met de aard van het planvoornemen / de planingrepen (het aanpassen van de mogelijkheden volgens het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ zodat een gemeentelijk recyclagepark en gemeenteloods met voldoende buffer langs 
kwalitatief ingepast kan worden en het realiseren van de parkzone langs de Moervaart) 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; 
 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. 
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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 3 
Recyclagepark en gemeenteloods dient overeenkomstig artikel 4.2.3 §3 van het DABM geen plan-MER te worden gemaakt. 
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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 3 Recyclagepark en gemeenteloods uitgevoerd 
op 9/05/2022, met ref. RVR-AV-1653. 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-1653 Gegevens	RVR-toets

Betreft:	Beslissing	RVR-toets	inzake	RUP	"RUP	Gedeeltelijke	herziening	Suikerfabrieksite	-	deelplan	3"

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-1653),	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,	gezien	het	verbod
opgenomen	in	de	stedenbouwkundige	voorschriften.	Het	Team	Externe	Veiligheid	adviseert	om	dit	verbod
in	de	S.V.	als	volgt	te	formuleren:

“De	inplanting	van	inrichtingen	zoals	bedoeld	in	het	Samenwerkingsakkoord	tussen	de	Federale	Staat,
het	Vlaamse	Gewest,	het	Waalse	Gewest	en	het	Brussels	Hoofdstedelijk	Gewest	betreffende	de
beheersing	van	zware	ongevallen	waarbij	gevaarlijke	stoffen	zijn	betrokken,	is	niet	toegelaten.”

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	3
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 Ja,	er	is	bedrijvigheid	aanwezig	of	gepland.

Vraag Voorziet	het	RUP	enkel	bestendiging	van	bestaande	bedrijvigheid	of	ook	de
mogelijkheid	tot	nieuwe	bedrijvigheid?

Antwoord Het	plan	omvat	ook	nieuwe	bedrijvigheid.

Vraag Kunnen	er	zich	Seveso-inrichtingen	in	het	plangebied	vestigen?
Antwoord Nee,	want	er	is	een	expliciet	verbod	op	de	inplanting	van	Seveso-inrichtingen

opgenomen	in	de	stedenbouwkundige	voorschriften.


