
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING 
SUIKERFABRIEKSITE •

DEELPLAN 4: SCHRAPPEN OVERDRUK 
HARDE RAND •

GEMEENTE MOERBEKE

SCOPINGNOTA – DEELPLAN 4

VERSIE PUBLICATIE • 12 OKTOBER 2022
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



COLOFON 

PROJECT 

RUP Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite – deelplan 4 - 
scopingnota 

projectnr. 09002 

 

 

OPDRACHTGEVER 

 

Gemeente Moerbeke  

Lindenplaats 7 

9180 Moerbeke 

 

Contactpersoon: 

Mathias Beeldens 

 

 

OPDRACHTHOUDER 

 

Lamstraat 113 

9100 Sint-Niklaas 

 

Projectteam 

Cluster ruimte • Ruimtelijke planning 

Roselien Vander Elstraeten 

Hilde Pelgrims 

ruimtelijke.planning@interwaas.be 

03 500 47 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FASE VERSIE DATUM

SN 
Startnota – deelplan 4: revisie door 
gemeente

24/09/2021 

SN 
Startnota – deelplan 4: goedkeuring 
door CBS (met plan-m.e.r.-screening) 

10/11/2021 

SN 
Startnota – deelplan 4: goedkeuring 
door CBS definitief

22/11/2021 

SN 
Startnota – deelplan 4: publicatie voor 
eerste raadpleging

1/12/2021 

SCN 
Scopingnota – deelplan 4: te 
bespreken met planteam

16/05/2022 

SCN 

Scopingnota – deelplan 4: te 
bespreken met Departement 
Omgeving

15/06/2022 

SCN 
Scopingnota – deelplan 4: versie 
goedkeuring CBS

19/08/2022 

SCN 
Scopingnota – deelplan 4: versie 
publicatie

12/10/2022 

 
Laatst gewijzigd op 12/10/2022 9:41

 
 
 
 

 
 
 



 

 

 

Het college van burgemeester en schepenen bevestigt dat de start- en procesnota van onderhavig plan in eerste 
publieke consultatie gelegd werden van 31/12/2021 tot en met 28/02/2022.  
Er werd een participatiemoment georganiseerd op 12/01/2022.

   
 
 
 

Robby De Caluwé 
de burgemeester 

Karin Van de Sompel 
de algemeen directeur 

 
zegel der gemeente 

 

In zijn ontwerpversie gezien en voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van Klik of tik om een datum 
in te voeren. 

   
 
 
 

Peter De Bock 
de voorzitter van de gemeenteraad 

Karin Van de Sompel 
de algemeen directeur 

 
zegel der gemeente 

 
Het college burgemeester en schepenen bevestigt dat onderhavig plan ter inzage werd gelegd van Klik of tik om 
een datum in te voeren tot en met Klik of tik om een datum in te voeren.

   
 
 
 

Robby De Caluwé 
de burgemeester 

Karin Van de Sompel 
de algemeen directeur 

 
zegel der gemeente 

 
Gezien en definitief aangenomen door de gemeenteraad in zitting van Klik of tik om een datum in te voeren.

   
 
 
 

Peter De Bock 
de voorzitter van de gemeenteraad 

Karin Van de Sompel 
de algemeen directeur 

 
zegel der gemeente 

 
Verantwoordelijke ruimtelijke planners 

 
 
 
voor het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Land van Waas (Interwaas).

Bart Casier 
directeur Interwaas 

Roselien Vander Elstraeten 
Hilde Pelgrims 

 



 

 

 
INHOUDSOPGAVE 

 
0. LEESWIJZER ................................................................................................................................. 1 

1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN DEELPLAN 4 ................................................................... 2 

1.1. SITUERING EN BESCHRIJVING VAN HET DEELGEBIED ............................................................................................ 2 

1.2. RUIMTELIJKE ANALYSE ................................................................................................................................................ 4 

2. MOGELIJKHEDEN VOLGENS PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING’ ...................... 10 

2.1. MASTERPLAN ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING MOERBEKE’ (2016) ............................................................ 10 

2.2. PROVINCIAAL RUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING’ (2018) ......................................................................... 12 

3. EVALUATIE VAN DEELPLAN 4 .................................................................................................. 16 

3.1. PROBLEEMSTELLING .................................................................................................................................................. 16 

3.2. KNELPUNTEN ............................................................................................................................................................... 16 

3.3. POTENTIES ................................................................................................................................................................... 16 

4. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING ............................................................................ 17 

4.1. DOELSTELLINGEN ....................................................................................................................................................... 17 

4.2. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN ........................................................................................................................ 17 

4.3. INRICHTINGSSCHETS ................................................................................................................................................. 18 

4.4. WIJZIGINGEN T.O.V. PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN OMGEVING’ ........................................................................ 19 

4.5. KRACHTLIJNEN VOOR STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN GRAFISCH PLAN .................................. 20 

5. PLANOPTIE .................................................................................................................................. 22 

5.1. VOORSTEL AFBAKENING PLANGEBIED EN REIKWIJDTE ....................................................................................... 22 

5.2. DETAILLERINGSGRAAD .............................................................................................................................................. 22 

5.3. ALTERNATIEVEN .......................................................................................................................................................... 22 

6. ONDERZOEK NAAR EFFECTEN OP HET MILIEU EN DE MENS ............................................. 24 

6.1. METHODIEK .................................................................................................................................................................. 24 

6.2. TOEPASSINGSGEBIED ................................................................................................................................................ 24 

6.3. ONDERZOEK NAAR DE TE VERWACHTEN MILIEUEFFECTEN ................................................................................ 25 

6.4. CUMULATIEVE EFFECTEN .......................................................................................................................................... 33 

6.5. GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN ................................................................................................................... 33 

6.6. LEEMTEN IN DE KENNIS ............................................................................................................................................. 33 

6.7. GLOBALE CONCLUSIE OVER DE AANZIENLIJKHEID VAN MILIEUEFFECTEN ....................................................... 33 

7. VEILIGHEIDSRAPPORTAGE – RVR-TOETS ............................................................................. 34 

8. PASSENDE BEOORDELING ....................................................................................................... 35 

9. BIJLAGEN .................................................................................................................................... 36 

9.1. PLAN FEITELIJKE JURIDISCHE TOESTAND .............................................................................................................. 37 

9.2. RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE-TOETS .................................................................................................. 38 

  



 

GEMEENTE MOERBEKE I RUP GEDEELTELIJKE HERZIENING SUIKERFABRIEKSITE I SCOPINGNOTA – DEELPLAN 4 I 12/10/2022 I 01 

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, 
5. Scopingnota voor deelplan 4 ‘Schrappen overdruk harde rand’ (voorliggende nota). 
 
De voorliggende nota is een onderdeel van de scopingnota van RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’. De 
voorliggende nota gaat dieper in op deelplan 4 ‘Schrappen overdruk harde rand’ 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 4 

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 langs de Opperstraat: 
 deels Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 715R, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 683K, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 684N, 
 Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 682F, 
 deels Afdeling Moerbeke, sectie H, nr. 628/2F 

 

 

 Plancontour van het deelplan 

Grootte deelgebied +/- 33.843 m² 

Afbakening van de plancontour De grenzen van deelplan zijn gesteld volgens de afbakeningen van het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’: 
 noord: grens wordt genomen tussen zone met ‘overdruk verweving activiteiten en 

de zone ten noord waarop deze overdruk niet van toepassing is, 
 zuid en oost: grens tussen art. 1.8 ‘Zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ en 

art. 1.10 ‘Parkgebied’ uit het PRUP, 
 west: grens met deelplan 3 Recyclagepark en gemeenteloods uit dit RUP. 

Huidig gebruik Geen gebruik 
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Bebouwing &  

landschappelijke elementen 

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

 Geen bebouwing aanwezig 

Omliggende functies  Noord: momenteel braakliggend terrein met geplande ontwikkeling volgens het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar woonprojectgebied 2, 

 Noordwesten: woningen in bosrijke omgeving (zie deelplan 1 ‘Alfaplant en 
compensatiegebieden van dit RUP) 

 Oost: momenteel braakliggend terrein met geplande ontwikkeling volgens het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar spoorpark, 

 Zuid:  momenteel braakliggend terrein met geplande ontwikkeling volgens het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ naar parkgebied met Moervaartpromenade. 
Verder ten zuiden is de Moervaart gelegen. 

 West: momenteel braakliggend terrein met geplande ontwikkeling volgens 
deelplan 3 van dit RUP naar ‘zone voor recyclagepark en gemeenteloods’. 

1.1.2. WANDELING DOORHEEN HET PLANGEBIED 

 
 Zicht op het plangebied ten zuiden van de Opperstraat (CycloMedia, 9/12/2021) 
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 Zicht op het plangebied ten noorden van de Opperstraat (CycloMedia, 9/12/2021) 

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 4 Schrappen overdruk harde rand is bestemd als: 

 Ten noorden van de Opperstraat: 
o artikel 1.4. ‘Woonprojectgebied 2’ 
o overdruk verweving activiteiten 
o overdruk harde rand 
o overdruk iconisch gebouw 

 Ten zuiden van de Opperstraat: 
o artikel 1.8. ‘Zone voor verweefbare lokale bedrijvigheid’ 
o artikel 1.12. ‘Zone voor interne wegenis’ 
o overdruk verweving activiteiten 
o overdruk woonverweving 
o overdruk harde rand 
o overdruk verschuifbare zonegrens 
o indicatieve overdruk zachte verbinding 
o overdruk busterminus 
o overdruk iconisch gebouw 

 
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 binnen het deelplan. 

Buiten het deelplan: 
 Op circa 130 meter van het deelplan is ten zuidoosten ‘Vapeurbrug’ (ID 8883) 

gelegen. 
 Op circa 80 meter van het deelplan is ten noorden ‘Stationsgebouw Moerbeke-

Waas’ (ID 8867) gelegen. 

 
 Beschermde monumenten 

 Beschermde monumenten (Geopunt, september 2021) 

Beschermde overgangszones Niet van toepassing. 

Vastgestelde inventarissen 

Landschapsatlas 

(met ankerplaatsen, relictzones, 
lijnrelicten en puntrelicten) 

Niet van toepassing. 
 Ankerplaatsen:  

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

 Relictzones: 
o Ten zuiden – gelegen achter de Moervaartpromenade - is het lijnrelict 

‘Moervaart’ gelegen. 
o Ten zuiden – gelegen achter de Moervaartpromenade - is de relictzone 

‘Moervaartdepressie’ gelegen. 

 
 Relictzone 

 Ankerplaats 
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 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 zuidelijk deel van 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 

 
 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed 

 Vastgestelde inventaris bouwkundig erfgoed (Geopunt, september 2021) 

Erfgoedlandschappen 

 Niet van toepassing binnen het deelplan. 

Ten zuiden – gelegen achter de Moervaartpromenade - is ten zuidwesten 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 

 
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). 
3 ONROEREND ERFGOED, Moervaartvallei, (https://inventaris.onroerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/113396), (14 september 2021). 
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 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 

Habitatrichtlijngebieden Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 1 km 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 1 km van ‘Het Heidebos’ (Grote Eenheid Natuur). 

IVON-gebieden5 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 1,8 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 1,1 km van ‘Heidebos’ (erkend natuurreservaat). 

Bosreservaten Niet van toepassing. 

Gebieden van het duinendecreet 

 Niet van toepassing. 

Biologische waarderingskaart 

 Het plangebied wordt hoofdzakelijk 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) 

 
4 Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) 
5 Integraal Verwevings- en Ondersteunend Netwerk (IVON) 
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1.2.4. WATER 

VHA-waterlopen 

Bevaarbare waterlopen Niet van toepassing binnen het deelplan. 

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

Onbevaarbare waterlopen Niet van toepassing. 

Overstromingskaart 

Mogelijk / effectief 
overstromingsgevoelig gebied 
(watertoets 2017) 

Niet van toepassing. 

Beschermingszones grondwaterwinning / Waterwingebied 

 Niet van toepassing binnen het deelgebied. 

Gelegen op circa 600 meter van beschermingszone type III. 

1.2.5. MOBILITEIT 

Openbaar vervoer 

Busvervoer Op circa 200 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. 
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STEDENBOUWKUNDIGE ATTESTEN 

Niet van toepassing. 

AANWEZIGE LEIDINGEN (HOOGSPANNINGSLEIDINGEN, GASLEIDINGEN…) 

Niet van toepassing. 

1.2.7. INDUSTRIE 

Seveso-inrichtingen 

 Niet van toepassing. 

VLAO-bedrijventerrein 

 Niet van toepassing. 

1.2.8. RECHT VAN VOORKOOP 

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. 
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2. MOGELIJKHEDEN VOLGENS PRUP ‘SUIKERFABRIEKSITE EN 
OMGEVING’ 

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

In het masterplan worden verschillende bouwvelden met bijhorende ambities afgebakend. 
Deelplan 3 maakt deel uit van volgende bouwvelden: 
 Het gedeelte ten noorden van de Opperstraat maakt deel uit van bouwveld 2 van het masterplan. 
 Het gedeelte ten noorden van de Opperstraat maakt deel uit van bouwveld 3 van het masterplan. 

2.1.1. TEN NOORDEN VAN DE OPPERSTRAAT 

Voor het noordelijk deel van het deelplan voorziet het masterplan ‘wonen op handelsplint langs de Opperstraat en rotonde’. 
“Op de hoek met de rotonde maken we plaats voor een eyecatcher die meer verdiepingen dan 3 zou mogen tellen indien de 
ambitie op vlak van architecturale kwaliteit hoog genoeg is. Er wordt expliciet gekozen voor architectuur die uitgepuurd is en 
geen afbouw trukken of getrapte volumetrie nodig heeft om zich in te passen in de omgeving.” 
 
Verder wordt voor bouwveld 2 voorzien: 
 Bouwblokken naar het spoorpark toe met een aantal volumes voor gestapeld wonen. 
 Langs de Opperstraat is de integratie van grotere handelspanden mogelijk op de gelijkvloers, met combinatie van wonen 

bovenop. 
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2.1.2. TEN ZUIDEN VAN DE OPPERSTRAAT 

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 deelplan is het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ van toepassing.  
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 Knip uit het grafisch plan van PRUP Suikerfabrieksite en omgeving (met aanduiding van deelgebied 4) 

 
Het PRUP voorziet het volgende voor deelplan 4: 

2.2.1. TEN NOORDEN VAN DE OPPERSTRAAT 

 
 Knip uit het grafisch plan van PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 

 
Langs het spoorpark is woonprojectgebied 2 gelegen. “Woonprojectgebied 2 behoort tot bouwveld 2. Langs de spoorwegzate 
tussen de rotonde en de Eikenstraat is een afwisseling van vrijstaande woonvolumes en tuinen voorzien, die zachte open 
randen maken naar het park toe. Langs de Opperstraat en aan de rotonde worden volumes voorzien met een handelsplint die 
een harde rand vormt langs hoogwaardige voetpaden. Op de handelsplint kunnen woningen komen. Ten opzichte van de 
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perceelsgrenzen is er een achteruitbouwstrook van 4 m. Er kunnen ca. 28 grondgebonden woningen en ca. 32 appartementen 
voorzien worden.” 
 
Volgens het PRUP wordt het noordelijk gedeelte van het deelplan besteld als: 

  
Het gebied is bestemd voor woningen en de bijbehorende uitrusting, nutsvoorzieningen, groene ruimten, verharde ruimten 
en recreatieve voorzieningen. 
De ontwikkeling van het gebied en het mee te ontwikkelen openbaar domein moeten starten in de zuidoostelijke hoek van 
het gebied. Verdere ontwikkeling moet steeds aansluiten op wat al ontwikkeld is. 

  
Hier zijn ook volgende activiteiten en voorzieningen toegelaten in hoofdbestemming: handel, horeca en autonome kantoren 
en diensten.  
De bruto-vloeroppervlakte van een handelszaak moet beperkt blijven tot 1000 m².  
De bruto-vloeroppervlakte van een autonoom kantoor of een autonome dienst moet beperkt blijven tot 1000 m², met 
uitzondering voor autonome kantoren en diensten voor publieke overheden, waar de bruto-vloeroppervlakte beperkt moet 
blijven tot 2000 m². 

  
Gebouwen moeten uitgelijnd worden langs de aangeduide lijn. 

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

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

2.2.2. TEN ZUIDEN VAN DE OPPERSTRAAT 

 
 Knip uit het grafisch plan van PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 

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. 
 
Volgens het PRUP wordt het zuidelijk gedeelte van het deelplan besteld 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. 
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. 

  
Hier zijn ook volgende activiteiten en voorzieningen toegelaten in hoofdbestemming: handel, horeca en autonome kantoren 
en diensten.  
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De bruto-vloeroppervlakte van een handelszaak moet beperkt blijven tot 1000 m².  
De bruto-vloeroppervlakte van een autonoom kantoor of een autonome dienst moet beperkt blijven tot 1000 m², met 
uitzondering voor autonome kantoren en diensten voor publieke overheden, waar de bruto-vloeroppervlakte beperkt moet 
blijven tot 2000 m². 

  
Binnen de zones aangeduid in overdruk is ook de woonfunctie toegelaten.  
Maximum 75 % van de totale vloeroppervlakte binnen elk van de zones aangeduid in overdruk kan bestemd worden voor 
de woonfunctie. Minimum 25 % van de totale vloeroppervlakte binnen elk van de zones aangeduid in overdruk moet 
bestemd worden voor de andere toegelaten functies.  
De verdiepingen zijn hoofdzakelijk bestemd voor de woonfunctie. Het gelijkvloers (de plint) is hoofdzakelijk bestemd voor 
de andere toegelaten functies. 

  
Gebouwen moeten uitgelijnd worden langs de aangeduide lijn. 
Langs de Moervaart wordt er toegelaten de verdiepingen 2 m te laten uitspringen ten opzichte van het gelijkvloers, zolang 
er een doorgang gegarandeerd wordt van minimum 4 m vrije hoogte. 

  
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. 

  
Dit gebied is bestemd voor wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 
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. 

  
Ter hoogte van de aangeduide plaats kan een busterminus ingericht worden.  
De busterminus moet op een kwalitatieve manier vormgegeven worden. 

  
Ter hoogte van de indicatieve overdrukken dienen verbindingen voor langzaam verkeer ingericht te worden. 
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3. EVALUATIE VAN DEELPLAN 4 

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

3.1. PROBLEEMSTELLING 

In het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ wordt de ‘overdruk harde rand’ voorzien. 
Deze overdruk wordt als volgt omschreven: 

 
 Knip uit de stedenbouwkundige voorschriften van PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 

Echter blijkt bij de uitwerking van een ontwikkelingsplan voor de zones van het deelplan dat de omschrijving van de ‘overdruk 
harde rand’ op meerdere wijze te interpreteren zijn en de overdruk geen juridische zekerheid kan bieden. 
 
Daarom wordt er door het gemeentebestuur van Moerbeke gekozen om de ‘overdruk harde rand’ voor het volledig deelplan 4 te 
evalueren en waar nodig te verduidelijken of te schrappen (zowel in de stedenbouwkundige voorschriften als op het grafisch 
plan).  

3.2. KNELPUNTEN 

 De ‘overdruk harde rand’ is voor interpretatie vatbaar. 
 Momenteel is het deelplan onbebouwd en voelt aan als een leegte in het centrum van Moerbeke. 

3.3. POTENTIES 

 Centrale en strategische ligging van het (onbebouwd) deelplan in de dorpskern van Moerbeke, waarop een kwalitatief 
reconversieproject mogelijk is. 
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4. GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

4.1. DOELSTELLINGEN 

Bij de ontwikkeling van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ deelplan 4 staat volgende doelstelling centraal: 
 Het evalueren van de ‘overdruk harde rand’ die voorzien wordt in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ en waar nodig 

de overdruk verduidelijken of schrappen (zowel in de stedenbouwkundige voorschriften als op het grafisch plan).  

4.2. VISIE EN RUIMTELIJKE CONCEPTEN 

De visie en ruimtelijke concepten uit het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ voor bouwveld x en bouwveld 3 blijven van 
toepassing. 
Het voorliggend RUP voorzien enkel het verfijnen of het schrappen van de ‘overdruk harde rand’ uit de stedenbouwkundige 
voorschriften en het grafisch plan.  

4.2.1. SCHRAPPEN VAN OVERDRUK HARDE RAND 

Binnen deelplan 4 wordt op volgende plaatsen de overdruk ‘harde rand’ geschrapt (aanduid in geel op onderstaande figuur). 
 
Waar de overdruk geschrapt wordt, zal de inplanting van de gebouwen en diens gevels beoordeeld worden bij de 
opportuniteitstoets bij de vergunningsaanvraag. 
 Langs het spoorpark (tussen deelplan 2 en deelplan 4) wordt de bebouwing voorzien als een glooiende lijn. 
 Langs het spoorpark wordt de overdruk harde rand verwijderd o.a. om de fietssnelweg hier te kunnen realiseren. 

 
 Schrappen van de overdruk harde rand binnen deelplan 4 (aangeduid in geel) 

4.2.2. VERFIJNEN VAN OVERDRUK HARDE RAND (INDICATIEF) 

Om de beeldkwaliteit te garanderen wordt ervoor gekozen om de indicatieve overdruk harde rand langs de 
Moervaartpromenade te behouden. 
Langs de Moervaartpromenade dienen de gebouwen en afsluitingen voor minstens 70% uitgelijnd worden langs de hoeken en 
randen zoals aangeduid op het plan, zodat een samenhangend, herkenbaar en kwalitatief uitzicht langs de 
Moervaart(promenade) wordt gecreëerd. De gevelopbouw en de afsluitingen moeten hier bijdragen tot een kwalitatief uitzicht 
van de ontwikkelingen langs de Moervaart(promenade). 
 
Op volgende plaatsen wordt de indicatieve overdruk harde rand behouden (aangeduid in groen): 
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 Behouden van de overdruk harde rand binnen deelplan 4 (aangeduid in groen) 

4.3. INRICHTINGSSCHETS 

Onderstaande inrichtingsschets geeft weer hoe het deelgebied ontwikkeld kan worden. 
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 Inrichtingsschets – ontwikkeling ’t Soete (Evolta, juni 2021) 

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

In deelplan 4 wordt enkel de ‘overdruk harde rand’ geschrapt of verfijnd. 
De overige stedenbouwkundige voorschriften en de intekeningen op het grafisch plan worden integraal overgenomen uit het 
PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 
 
 Binnen deelplan 4 wordt op volgende plaatsen de indicatieve overdruk ‘harde rand’ behouden en verfijnd (aangeduid in 

groen): 
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 Binnen deelplan 4 wordt op volgende plaatsen de overdruk ‘harde rand’ geschrapt (aangeduid in geel): 

 

4.5. KRACHTLIJNEN VOOR STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN EN GRAFISCH 
PLAN 

In deelplan 4 wordt enkel de ‘overdruk harde rand’ gewijzigd ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
(schrappen of verfijnen). Verder worden er geen wijzigingen voorzien in de bepalingen van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’. De overige stedenbouwkundige voorschriften en intekening op het grafisch plan worden integraal overgenomen uit 
het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’.  
(De overige bepalingen zoals beschreven in punt 2.2. van deze nota blijven van toepassing.) 

4.5.1. AANZET TOT STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

Voor de verfijning van de overdruk wordt gedacht over aan de volgende stedenbouwkundige voorschriften: 
 Indicatieve overdruk harde rand 
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De overdruk heeft geen eigen bestemmingscategorie, maar volgt de bestemmingscategorie van de grondkleur (zoals voorzien 
in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’). 

INDICATIEVE OVERDRUK HARDE RAND 

INRICHTING 

Gebouwen en afsluitingen moeten voor minstens 70% 
uitgelijnd worden langs de aangeduide lijn (zoals aangeduid 
op het grafisch plan). 
 Langs de Moervaart wordt er toegelaten de verdiepingen 

2 meter te laten uitspringen ten opzichte van het 
gelijkvloers, zolang er een doorgang gegarandeerd 
wordt van minimum 4 meter vrije hoogte. 

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

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

De gevelopbouw en de afsluitingen moeten hier bijdragen tot 
een kwalitatief uitzicht van de ontwikkelingen langs de 
Moervaart en Moervaartpromenade. 
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5. PLANOPTIE 

5.1. VOORSTEL AFBAKENING PLANGEBIED EN REIKWIJDTE 

Het plangebied van deelplan 4 ‘Schrappen overdruk harde rand’ van het RUP ‘Gedeeltelijke herziening Suikerfabrieksite’ heeft 
een totale oppervlakte van circa 3,25 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 4 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 4 is het verfijnen of schrappen van de ‘overdruk hard rand’ uit de voorschriften van 
het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’.  
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 4‘ Schrappen overdruk harde rand’ is het basisplan: het verfijnen en/of schrappen van de ‘overdruk harde rand’ 
ten opzichte van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. 

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: 
 

 HUIDIGE BESTEMMING VOORDELEN VAN 
NULALTERNATIEF 

NADELEN VAN 
NULALTERNATIEF 

OPPORTUNITEITEN DOOR 
VERFIJNEN ENDXSCÈ 
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SCHRAPPEN VAN 
OVERDRUK HARDE RAND 

 PRUP ‘Suikerfabrieksite 
en omgeving’: 
hoofdbestemmingen 

De hoofdbestemmingen die 
voorzien worden in het 
PRUP blijven behouden. 
Geen wijzigingen voorzien. 

De hoofdbestemmingen die 
voorzien worden in het 
PRUP blijven behouden. 
Geen wijzigingen voorzien. 

De hoofdbestemmingen die 
voorzien worden in het 
PRUP blijven behouden. 
Geen wijzigingen voorzien. 

 PRUP ‘Suikerfabrieksite 
en omgeving’: 
‘overdruk harde rand’ 

Behoud van de ‘overdruk 
harde rand’.  

 De overdruk harde rand 
is voor interpretatie 
vatbaar, dit kan zorgen 
voor een juridische 
discussie omtrent de 
interpretatie van de 
overdruk. 

 De overdruk harde rand 
beperkt de 
architecturale vrijheid. 

Juridische zekerheid bieden 
door discussie rond 
interpretatie van overdruk 
harde rand te verfijnen en 
schrappen. 

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 4 juist de bedoeling heeft om 
een aantal beperkte ruimtelijke en inhoudelijke aanpassingen door te voeren aan het bestaand PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’.  

5.3.4. INRICHTINGSALTERNATIEF 

Een inrichtingsalternatief is een alternatief dat erin bestaat binnen eenzelfde plan- of projectgebied een andere (ruimtelijke) 
configuratie van dezelfde bouwstenen te voorzien.  
 
Bij de opmaak van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ werd reeds ontwerpend onderzoek uitgevoerd (op basis van het 
masterplan Suikerfabrieksite). 
Deelplan 4 voorziet beperkte wijzigingen aan het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ waarbij geen wijzigingen aan de 
beoogde ruimtelijke configuratie van het PRUP. 
Een inrichtingsalternatief voor deelplan 4 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 4 ‘Schrappen overdruk harde rand’. 

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 7.  
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) 

 Het voorgenomen plangebied regelt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau omdat het plangebied circa 3,25 ha 
betreft en 0,0903% 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. 
 

 
7 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. Bij de opmaak van het PRUP 
‘Suikerfabrieksite en omgeving’ werd 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. 
Het voorliggend RUP voorziet slechts het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ binnen deelgebied 4. Deze 
wijziging door het planvoornemen wordt afgewogen t.o.v. het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’.  
Meer informatie kan teruggevonden worden in de plan-m.e.r.-screening van het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving (terug te 
vinden in de MER-dossierdatabank). 

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 

Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet een beperkte wijziging in 
bebouwing en verharding t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’. Echter blijven de bouwenveloppes behouden, waardoor 
geen extra vergraving of andere noemenswaardige bodemverstoring, noch bijkomende verharding of uitbating van de 
ondergrond wordt verwacht. Aanzienlijke effecten ten aanzien van de bodemverstoring worden bijgevolg niet verwacht.  
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

BODEMKWALITEIT EN BODEMVERONTREINIGING 

Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ geen extra risico-activiteiten voor verontreiniging of herbestemmingen naar een ander bestemmingstype. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van bodemkwaliteit worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

EROSIE 

Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ 
geen dermate wijzigingen in het bodemgebruik die erosie tot gevolg kunnen hebben. Aanzienlijke effecten ten aanzien van de 
discipline bodem worden bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
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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 

Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ geen extra ondergrondse constructies, geen bijkomende verharding, geen permanente grondwaterwijzigingen en 
geen activiteiten met mogelijke grondwaterverontreiniging. Aanzienlijke effecten ten aanzien van grondwater worden bijgevolg 
niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

OPPERVLAKTEWATER 

Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ geen extra ingrepen op waterlopen of oevers en er worden geen ingrepen zoals verharding, ophoging of vergraving 
gepland met een mogelijke invloed op de waterhuishouding. Aanzienlijke effecten ten aanzien van oppervlaktewater worden 
bijgevolg niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

AFVALWATER 

Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ gaat niet gepaard met extra afvalwaterproductie. Aanzienlijke effecten ten aanzien van afvalwater worden bijgevolg 
niet verwacht. 
 
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.  
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 Er zal een gescheiden riolering aangelegd worden op de site voor de afvoer van het (afval)water. De voorziene 
afvalwaterriool (DWA) dient aangesloten te worden op een bestaande afvalwaterriool in de directe omgeving. 

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

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

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

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

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

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

 

CONCLUSIE DISCIPLINE WATER 

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

6.3.3. BIODIVERSITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE BIODIVERSITEIT JA NEE 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

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

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

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

☐ ☒ 
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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 

Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ voorziet geen bijkomende verstoring voor de aandachtsgebieden (Natura-2000, Ramsar en VEN). 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

BIOTOOPVERLIES / BIOTOOPWIJZIGING 

Biotoopverlies 
Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ geen bijkomende bodemverstoring zoals verharding of vergraving en er wordt geen opgaande vegetatie (zoals 
bossen, bomen(rijen), houtkanten, hagen, heggen,..) gerooid. Aanzienlijke effecten van biotoopverlies worden dan ook niet 
verwacht. 
 
Biotoopwijziging: Verdroging/ vernatting 
Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ zorgt niet voor een relevante grondwaterstandswijziging of een gewijzigd overstromingsregime. Aanzienlijke effecten 
van verdroging/vernatting worden niet verwacht. 
 
Biotoopwijziging: Verzuring/ vermesting 
Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan zorgt t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ niet voor een relevante bijdrage aan stikstofdeposities. Er worden geen aanzienlijke effecten inzake verzuring of 
vermesting verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

RUST- EN LICHTVERSTORING (GELUID, LICHT, RECREATIEDRUK) 

Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ geen extra specifiek geluidsproducerende activiteiten of functies, noch wordt er verwacht dat er functies worden 
voorzien met een relevante toename in lichtbronnen of recreatiedruk. Aanzienlijke effecten ten aanzien van rustverstoring 
worden bijgevolg niet verwacht. 
 
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: 

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

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

 Wijziging van historische percelering, kavelstructuren, waterlopen, wegenpatroon? 

Uitzicht   

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

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

☐ ☒ 

Bouwkundig erfgoed   

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

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

☐ ☒ 

Archeologie   

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

van het terrein 

☐ ☒ 

 

AANDACHTSGEBIEDEN/ -ELEMENTEN 

Referentiesituatie 
 Binnen en in de omgeving van het plangebied is geen Unesco erfgoed aanwezig. 
 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".”8 
Intussen werden de fabrieksgebouwen (uitgezonderd de toren) van de Suikerfabriek afgebroken en is de 
erfgoedwaarde binnen het deelplan niet meer van toepassing. 

 
8 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, 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. 
 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, erfgoedlandschappen of Unesco Werelderfgoed. Rekening houdend 
met de aard van de ingrepen (schrappen en verfijnenen van de overdruk ‘harde rand’), het gegeven dat de erfgoedwaarde van 
het aangeduid bouwkundig erfgoed niet langer aanwezig is binnen het deelgebied, dat er geen andere 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. 
 
Er wordt verondersteld dat volgende behoudsbeginselen worden nageleefd, gezien binnen dit deelplan beschermd erfgoed 
aanwezig is: 
 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. 

6.3.5. MENS & RUIMTE 

MOBILITEIT 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Mobiliteit   

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

☐ ☒ 

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

 
Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ geen noemenswaardige wijziging in de verkeersgeneratie of verkeersinfrastructuur. Aanzienlijke effecten op mens-
mobiliteit worden dan ook niet verwacht. 
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Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens & mobiliteit 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mobiliteit te 
verwachten zijn. 
 

RUIMTELIJKE ASPECTEN 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Ruimtelijke aspecten   

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

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 
Met het schrappen en verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan kunnen structuren van gebouwen binnen 
het deelgebied anders worden voorzien t.o.v. hoe het werd voorzien in het PRUP ‘Suikerfabrieksite en omgeving’ (en het 
voorgaande masterplan). Echter dienen door uitvoering van het plan geen functies en structuren extra te wijzigen/verdwijnen. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van ruimtegebruik en gebruikskwaliteit worden bijgevolg niet verwacht. 
Het plan genereert geen potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy).  
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 
Conclusie discipline mens – ruimtelijke aspecten 
Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met betrekking tot de discipline mens – 
ruimtelijke aspecten te verwachten zijn.  
 

GEZONDHEID (INCLUSIEF GELUID EN LUCHT) 

CHECKLIST POTENTIËLE INGREPEN DISCIPLINE MENS JA NEE 

Gezondheid   

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

☐ ☒ 

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

☐ ☒ 

Voorziet het plan gebieden met woonfunctie of kwetsbare locaties9  (scholen, ziekenhuizen 
en rust- en verzorgingstehuizen )? 

☐ ☒ 

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

☐ ☒ 

 
Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan  voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ geen extra woonfunctie of kwetsbare locaties. Het plan genereert geen verkeer of geluids- en luchtemissies. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden niet verwacht. 
 
Milderende maatregelen 
Niet van toepassing. 
 

 
9 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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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 geen 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 
Het schrappen en het verfijnen van de overdruk ‘harde rand’ in het voorliggend plan voorziet t.o.v. PRUP ‘Suikerfabrieksite en 
omgeving’ geen extra kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. Aanzienlijke effecten ten aanzien van 
veiligheid worden niet verwacht. 
Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied. Onder bijlage 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.  
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, 
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 landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie, 
 mens & ruimte en 
 klimaat. 

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

6.4. CUMULATIEVE EFFECTEN 

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

6.5. 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  

6.6. LEEMTEN IN DE KENNIS 

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

6.7. 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 4 
‘Schrappen overdruk harde rand’ 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 4 ‘Schrappen overdruk harde rand’ uitgevoerd op 
9/05/2022, met ref. RVR-AV-1654. 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-1654 Gegevens	RVR-toets

Betreft:	Beslissing	RVR-toets	inzake	RUP	"RUP	Gedeeltelijke	herziening	Suikerfabrieksite	-	deelplan	4"

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-1654),	kan
worden	geconcludeerd	dat:

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

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	4
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	enkel	bestendiging	van	bestaande	bedrijvigheid.


