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1

I NLEIDING

1.1

Aanleiding van het RUP
Op het perceel afdeling 5 sectie B 150 B te Brecht wenst Aquafin een
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te realiseren om zo de waterkwaliteit in het Klein Schijn
aanzienlijk te kunnen verbeteren. Hiervoor is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan
noodzakelijk, waarbij een verfijning van de huidige bestemming wordt voorzien. Het RUP wordt
opgemaakt in een samenwerking tussen Aquafin en de gemeente Brecht.

1.2

Reikwijdte en detailleringsniveau
Het plangebied van het RUP beperkt zich tot het perceel afdeling 5 sectie B 150 B, gelegen
langs de Kattenhoflaan te Sint-Job-in-‘t-Goor.
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2

B ESTAANDE TOESTAND

2.1

Situering van het plangebied
Het plangebied is gelegen net buiten de dorpskern van Sint-Job-in-‘t-Goor, een deelgemeente
van de gemeente Brecht. Het plangebied situeert zich langs de grens met ’s Gravenwezel, een
deelgemeente van Schilde.

|

Situering van het plangebied op de grens van Sint-Job-in-‘t-Goor met ‘s Gravenwezel

Het plangebied wordt begrensd door:
•

de straat Kattenhofstraat

•

woningen in lintbebouwing de woonwijk Zandbergen en een perceel met opslag van
grond in het oosten

•

de waterloop Klein Schijn in het zuiden, ter hoogte van het Lolbroekdok te Antwerpen
komt het Klein Schijn samen met het Groot Schijn.

•

een retentiebekken van Aquafin

In de ruimere omgeving van het plangebied is het volgende aanwezig:
•

de woonwijk Zandbergen met squashclub, hockeyclub, binnenspeeltuin, golfterrein

•

het gemeentelijk containerpark

•

de gemeentelijke werkplaats en jeugdcentrum ‘t Jop

•

privé stallingen voor paarden met weiden

•

bebost omgeving

|

Situering van het plangebied met aanduiding van de waterloop Klein Schijn en luchtfoto (Geopunt
Vlaanderen, 2019)
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2.2

Beschrijving bestaande toestand
Het plangebied betreft een perceel van circa 1,34 ha. Het betreft een perceel dat momenteel
gebruikt wordt als weiland. Het perceel is omheind met schrikdraad. Er werd een beperkte
constructie achteraan op het perceel opgericht, deze dient als schuilhok.

|

Luchtfoto met aanduiding van het plangebied (Geopunt Vlaanderen, 2018)

|

Foto van het betreffend plangebied met zicht op het aanpalend perceel met opslag van grond

2.3

Ruimtelijke analyse

2.3.1

Landschap
beschermde monumenten, landschappen
en dorpsgezichten
beschermde monumenten

niet van toepassing

beschermde landschappen

niet van toepassing

beschermde stads- en dorpsgezichten

niet van toepassing

landschapsatlas

150005 │ mei 2020

7│65

RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor
ankerplaatsen

niet van toepassing

relictzones

gelegen in de relictzone ‘bosgebied St.-Job-in‘t-Goor, ’s Gravenwezel en St. Antonius
• wetenschappelijke waarde:
-

Zwanebeek is tweede beek, naast
Kleine Schijn, die de zuidflank van de
pleistocene kleiplaat ontwatert.

-

Abdij
van
Westmalle
Gemeentebossen: een aantal bos(naalden
loofhout)
en
heidecomplexen die als biologisch
waardevol tot zeer waardevol kunnen
geacht worden.

•
historische
waarde:
archeologische
vondsten: gouden Merovingische munt nabij
Rommersbos, verschillende sites gaande van
prehistorie, Bronstijd en Ijzertijd bewoning en
urnenveld
en
mogelijk
Middeleeuwse
bewoning
nabij
Moordenaars
Ven
en
middeleeuwse schans Oudaan.
• esthetische waarde: groot aaneengesloten
bebost gebied, in noordoosten palend aan het
open landschap van de Brechtse Heide; in
zuidelijk deel domein van trappistenabdij van
Westmalle en diverse kasteeldomeinen;
echter sterke bebouwingsdruk op zuidelijk
deel.
• verstoringen: gedeeltelijk aangetast door
bebouwing (ter hoogte van Rommersheide,
A1 en N115, vanuit het verstedelijkte
Schilde); algemeen sterke bebouwingsdruk op
zuidelijk deel relictzone.
• beleidswenselijkheden: het vrijwaren van
verdere bebouwing.
traditionele landschappen

gelegen in Land van Zoersel-Wijnegem
Het traditionele landschap ‘Land van Zoersel
– Wijnegem’ wordt gekenmerkt door een
vlakke en golvende topografie met een
duidelijke gerichtheid van valleien, ruggen en
bewoning. Dit landschap omvat talrijke open
ruimten van sterk wisselende opvang, waarbij
de vegetatie (vnl. bossen), de topografie en
bebouwing
ruimtebegrenzend
zijn.
Kerndorpen en (rij)gehuchten maken deel uit
van de open ruimte. In de beboste gebieden
zijn de verkavelingen en lintbebouwingen
soms
storend,
maar
zeker
niet
ruimtebepalend. Ook open veldverkavelingen
en lintbebouwing zijn storende elementen,
maar zelden ruimtebepalend. Onder de kleine
landschapselementen
worden
talrijke
geïsoleerde elementen (bv. Molens, torens,
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hoeven, kapelletjes, …) met dikwijls een
monumentwaarde en lineair groen in de
valleien inbegrepen. Volgende elementen zijn
wenselijkheden
voor
de
toekomstige
ontwikkeling:
•

gedifferentieerd ruimtelijk beleid volgens
de subeenheden gericht op het behoud
van de verscheidenheid

•

grote boscomplexen beschermen tegen
versnippering, verstoring door recreatie
en bebouwing (weekendverblijven)

•

verbeteren bosbeheer

•

karakteristieke
valleilandschappen
verbeteren door het herstellen van een
halfopen
landschap,
betere
groenconnectiviteit,
extensief
landgebruik
en
waterrijkheid
te
behouden

•

milieusanering in het oostelijk deel

inventaris van het erfgoed

2.3.2

bouwkundig erfgoed

niet van toepassing

landschappelijk erfgoed

niet van toepassing

Natuur
speciale beschermingszones
vogelrichtlijngebieden

niet van toepassing

habitatrichtlijngebieden

niet van toepassing

VEN- en IVON-gebieden
Vlaamse of erkende
bosreservaten

niet van toepassing
natuurreservaten

biologische waarderingskaart
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niet van toepassing

•

hoofdzakelijk gekarteerd als biologisch
minder
waardevol,
deze
kartering
gebeurde op basis van een terreinbezoek
in 2006

•

noordelijk gedeelte is beperkt gekarteerd
als biologisch waardevol
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2.3.3

Water
bevaarbare waterlopen

niet van toepassing

onbevaarbare waterlopen

grenst aan Klein Schijn, waterloop van
tweede categorie, beheerd door de Provincie
Antwerpen – Schrijn
gelegen op circa 380 meter van het
Antitankkanaal, een waterloop van eerste
categorie, beheerd door VMM – afdeling
operationeel waterbeheer - Antwerpen

Overstromingskaart

beschermingszones
waterwingebieden

2.3.4

niet aangeduid als mogelijk of effectief
overstromingsgevoelig
grondwaterwinning

/

niet van toepassing

Mobiliteit
openbaar vervoer

Op circa 1km is de bushalte ‘Kerklei’ gelegen
met bediening van volgende lijnen
-

412: Zandhoven – Westmalle – SintJob-in-‘t-Goor
443: Sint-Job-in-‘t-Goor - Kalmthout
601: Antwerpen - Sint-Job-in-‘tGoor
607: Oostmalle – Sint-Job-in-‘t-Goor
608:
Sint-Job-in-‘t-Goor
Hoogstraten
621: Schoten - Antwerpen

spoorwegen

gelegen op circa 10,7 km van het treinstation
Noorderkempen

fietsroutenetwerk

Gelegen langs de alternatieve functionele
fietsroute tussen Sint-Job-in-‘t-Goor en
‘s Gravenwezel

rooilijnplannen

niet van toepassing

wegen

gelegen langs de Kattenhoflaan, buurtweg
n° 21, gedeeltelijk afgeschaft naar het
westen toe

voetwegen

niet van toepassing
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2.4

Planningscontext

2.4.1

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (verder afgekort tot RSV) biedt op Vlaams niveau een
kader aan waarbinnen de ruimtelijke ontwikkelingen moeten plaatsvinden. Het RSV doet
uitspraak over de structuurbepalende elementen van gewestelijk belang (en bovengewestelijk
belang). Om de gewenste ruimtelijke structuur te bereiken worden er middelen en
instrumenten naar voren geschoven.
Het RSV werd goedgekeurd op 19 november 1997 door het Vlaams Parlement, eerste
herziening definitief vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering op 12 december 2003,
tweede herziening definitief vastgelegd bij besluit van de Vlaamse regering op 17 december
2010.

Basisdoelstellingen
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen leidt tot vier basisdoelstellingen. Deze
zijn:
•

de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het gericht verweven en bundelen van
functies en voorzieningen waaronder de economische activiteiten binnen de stedelijke
gebieden; daarbij gaat absolute prioriteit naar een zo goed mogelijk gebruik en beheer
van de bestaande stedelijke structuur;

•

het behoud en waar mogelijk de versterking van het buitengebied en een bundeling van
wonen en werken in de kernen van het buitengebied;

•

het concentreren van economische activiteiten in die plaatsen die deel uitmaken van de
bestaande economische structuur van Vlaanderen;

•

het optimaliseren van de bestaande verkeers- en vervoersinfrastructuur waarbij de
ruimtelijke condities worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief vervoer en
de organisatie van vervoersgenererende activiteiten op punten die ontsloten worden
door openbaar vervoer.

Deze vier basisdoelstellingen verwijzen naar de ruimtelijke aspecten van het Maatschappelijk
functioneren. Ze dragen in zich een krachtige verwijzing naar de ecologische, de economische
en de sociaal-culturele aspecten van het maatschappelijk functioneren.

Buitengebied
De gemeente Brecht ligt tussen het grootstedelijk gebied van Antwerpen, het
regionaalstedelijk gebied Turnhout en Hoogstraten dat als kleinstedelijk gebied op provinciaal
niveau wordt geselecteerd. De gemeente Brecht is een gemeente die behoort tot het
‘buitengebied’. Dit uitgestrekte gebied wordt aangeduid als een concentratiegebied van niet
grondgebonden veeteelt.
Van belang voor een buitengebiedgemeente is:
•

het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies: landbouw, natuur, bos
en wonen en werken op het niveau van het buitengebied

•

het tegengaan van de versnippering van het buitengebied

•

het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied

•

het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen

•

het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit

•

het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch
systeem
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2.4.2

•

het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied

|

Schematische weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen (RSV)

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen
Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) werd op 10 juni 2001 definitief
goedgekeurd door de minister. De partiële herziening van het RSPA is in 2011 afgerond. Op
27 januari 2011 heeft de provincieraad het addendum definitief vastgesteld. Op 4 mei 2011
werd dit addendum gedeeltelijk goedgekeurd door de bevoegde minister.

Basisdoelstellingen
•

opnieuw aansluiten bij de natuurlijke structuur

•

omgaan met fragmentatie en verstedelijking

•

handhaven van een sterke en geconcentreerde ruimtelijk-economische structuur en
ondersteunen van gemeenten in het buitengebied

•

differentiëren van de bereikbaarheid

•

fundamenteel verhogen van stedelijke en open ruimte kwaliteiten door ontwerp en
inrichting

Vier hoofdruimten uiting van diversiteit
Maatschappelijke en fysische fenomenen en processen komen in hun samenhang tot uiting in
verschillende deelruimten van de provincie. Concepten voor deze deelruimten zijn daarom een
belangrijk onderdeel van de gewenste ruimtelijke structuur. Uit elk concept bloeit een ander
beleid voort. De gewenste beelden voor deze hoofdruimten fungeren als conceptelementen
achter de gewenste ruimtelijke structuur.
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Volgende vier hoofdruimten worden onderscheiden:
•

Antwerpse fragmenten hoeksteen van de Vlaamse ruit

•

Noorderkempen als open ruimte tussen Vlaamse ruit en Randstad

•

oostelijke netwerken als versterking van de stedelijke en economische structuur

•

Netegebied als een kostbaar gegeven

De gemeente Brecht wordt ingedeeld in de hoofdruimte Noorderkempen. Het gewenste beleid
is een open ruimte beleid. Het zuidelijk deel van Brecht, onder andere Sint-Job-in-‘t-Goor,
bevindt zich in de deelruimte ‘bebouwd perifeer landschap’ en het noordelijk deel in de
deelruimte ‘open kempen’.

|

Synthesekaart gewenste ruimtelijke structuur (Provinciaal ruimtelijk structuurplan Provincie
Antwerpen)
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2.4.3

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brecht
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Brecht werd deels herzien. De herziening
werd door de deputatie van provincie Antwerpen goedgekeurd op 19 november 2015.

Basisdoelstellingen
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Brecht laat zich vertalen in volgende
basisdoelstellingen:
•

het selectief uitbouwen van de dorpskern

•

het vrijwaren van de open ruimte

•

het uitbouwen van leefbare dorpskernen

•

het uitbouwen van een leefbaar open ruimtegebied

Deelruimten
Het grondgebied van Brecht kan in zes deelgebieden worden opgedeeld.
•

Noordelijke dorpen

•

Brecht Zuid

•

Open noorden

•

Brechtse Heide

•

Groot Schietveld

•

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

Deelstructuren
Ge we n st e nat u u rl ij k e s t ru ct u u r
Een groene gordel rond Sint-Job-in-‘t-Goor
De dorpskern van Sint-Job-in-‘t-Goor bestaat uit een uitgestrekt woonweefsel dat omringd
wordt door verschillende natuurlijke waarden. Zo is er in het zuiden het antitankkanaal, in het
westen de beekvallei van Klein Schijn, in het noorden de bossen en heiden van de Brechtse
heide en het domein de Merel en in het westen ligt het woongebied met recreatief karakter.
Als al deze elementen met elkaar in verbinding worden gesteld ontstaat er een groene gordel
rond de kern van Sint-Job-in’t-Goor. Op verschillende plaatsen kan deze gordel een meer
cultuur - landschappelijk karakter hebben, op andere een meer natuurlijk. Het versterken en
waar nodig vervolledigen van deze groene gordel staat voorop.
Waternetwerk als basis van (gemeentelijke) verbindingsstructuren
Het waternetwerk in de gemeente Brecht kan in twee grote delen worden opgesplitst. Er zijn
de kunstmatige waterlopen, gevormd door de kanalen en de natuurlijke waterlopen,
voornamelijk in het noorden van de gemeente aanwezig. Deze structuren vormen belangrijke
verbindende elementen tussen de bovengenoemde bos- en heidestructuren. Door het behoud
van de beplanting langs deze beken en kanalen en door het versterken van de groenelementen
waar nodig, kunnen deze structuren dienst doen als de belangrijke natte
natuurverbindingsstructuren binnen de gemeente. Klein Schijn wordt aangeduid als een
verbindingsgebied.
Agrarische gebieden als aandachtsgebied voor natuurlijke verweving
Een aantal agrarische gebieden binnen de gemeente worden gekenmerkt door hoge
natuurwaarden. Deze agrarische gebieden kunnen belangrijke natuurgebieden binnen de
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gemeente met elkaar in verbinding stellen. Een verweving van natuur en landbouw wordt hier
nagestreefd Recreatief medegebruik is in bepaalde delen mogelijk.
De zone tussen Klein Schijn en Sint-Job-in-‘t-Goor wordt aangeduid als een aandachtsgebied.

|

Gewenste natuurlijke structuur (GRS Brecht)

Gewenste landschappelijke structuur
Valleilandschappen worden gevrijwaard van verdere versnippering en versnijding door nieuwe
infrastructuren en bebouwing. Het alluviaal gebied geeft fysische randvoorwaarden voor
nieuwe ontwikkelingen. De natuurlijke loop van deze beken wordt behouden en waar mogelijk
versterkt. De vallei van het Klein Schijn wordt als valleilandschap geselecteerd.

|

Gewenste ruimtelijke landschappelijke structuur (GRS Brecht)
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Mogelijke maatregelen en acties Dorpskern Sint-Job-in’t-Goor
4. RUP Afwerking zuidelijke rand St.-Job-in’t-Goor – Beekvallei van Klein Schijn
Om de lokale behoeften naar sport en recreatie op te vangen en een groene gordel uit te
bouwen rond de dorpskern van St.-Job-in’t-Goor, wordt binnen het ruimtelijk structuurplan de
doelstelling voorop gesteld om een RUP op te maken ter afwerking van de zuidelijke rand. Het
plan bevat volgende planopties:
•

uitwerken van een groene, recreatieve verbinding tussen Antitankkanaal en Luie Hoek

•

het creëren van bijkomende mogelijkheden voor de integratie van harde (sporthal,
verharde speelterreinen) en zachte (speelbos, onverhard speelveld) infrastructuur voor
sport-, jeugd en recreatie

•

het voorzien van landbouwpercelen voor hobbyland (voornamelijk stallen van paarden)

Het plangebied van voorliggend RUP bevindt zich in de zuidelijke rand en de beekvallei van de
waterloop Klein Schijn. Het landschappelijk en visueel integreren van de RWZI in de omgeving
is één van de hoofddoelstellingen van voorliggend RUP.
2.4.4

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
De Vlaamse Regering werkt aan het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Het zal de
strategische krachtlijnen schetsten voor de ruimtelijke ontwikkeling voor de komende decennia
en de basis vormen voor operationele maatregelen zoals het opmaken en bijsturen van
regelgeving, instrumentarium, beleidskaders of ontwikkelingsprogramma’s. Het BRV zal het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen vervangen.
De Vlaamse Regering wil een ambitieus veranderingstraject op gang trekken om het bestaand
ruimtebeslag beter en intensiever te gebruiken en zo de druk op de open ruimte te
verminderen. Het doel is het gemiddeld bijkomend ruimtebeslag terug te dringen van 6 hectare
per dag vandaag naar 3 hectare per dag in 2025. De inname van nieuwe ruimte moet tegen
2040 volledig gestopt zijn. De ontwikkeling van nieuwe woningen, werkplekken en
voorzieningen zal dus meer en meer moeten gebeuren op goed gelegen locaties in onze steden
en dorpen. In de meeste gevallen kan dat met beperkte ingrepen zoals het opsplitsen van
grote woningen of kavels. Op een beperkt aantal plaatsen kan dat betekenen dat er voor
hoogbouw gekozen wordt om een sterke verdichting te realiseren.

Strategische doelstellingen
Voorafgaand werd een Witboek BRV opgemaakt in 2016. Dit Witboek geeft een overzicht van
de grote maatschappelijke uitdagingen (bv. globalisering, demografie, technologie,
mobiliteit…) en de nieuwe eisen die ze stellen aan de ruimte De Vlaamse Regering keurde op
20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen goed. Deze
strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname beleidsopties op
lange termijn, met name de strategische doelstellingen.
Volgende strategische doelstellingen met betrekking tot het voorliggend RUP worden voorop
gezet:
•

verminderen van het bijkomende ruimtebeslag: het bijkomend gemiddeld dagelijks
ruimtebeslag is tegen 2040 teruggedrongen tot 0 hectare. Het verhogen van het
ruimtelijk rendement in het bestaand ruimtebeslag is aantrekkelijker dan ruimtelijk
uitbreiden
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•

Europees stedelijk-economische ruimte en energienetwerken: Het versterken van de
ruimtelijke ruggengraat gebeurt door bijkomende woongelegenheid en ruimte voor
ondernemerschap te ontwikkelen rond aan te duiden strategische collectieve
vervoersknopen binnen de ruggengraat. Vooral locaties met een hoge
knooppuntwaarde zijn dé plaats om zo veel mogelijk bijkomende economische
activiteiten op te vangen. Een proactief en toekomstgericht aanbodbeheer geeft
ondernemers vlot vestigingsmogelijkheden binnen een ruim gamma werklocaties
gaande van verweven locaties tot functionele bedrijventerreinen. Hernieuwbare energie
krijgt met de invoering van de bestemmingsneutraliteit voldoende (verweven) ruimte
om een volledige transitie naar hernieuwbare energie tegen 2050 te realiseren door
enerzijds een toename van de productie van hernieuwbare energie en anderzijds door
het verhogen van de verbondenheid in het Europees energienetwerk.

•

palet van leefomgevingen, ruimtelijke ontwikkelingsproject realiseren een goede
inrichtingen vanuit kernkwaliteiten voor ruimtelijke ontwikkeling:
•

gedeeld en meervoudig ruimtegebruik

•

robuustheid en aanpasbaarheid

•

herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving

•

waardering van erfgoed en karakteristieken van het landschap

•

biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit

•

klimaatbestendigheid

•

energetische aspecten

•

gezondheid

•

inclusief samenleven

•

economische vitaliteit

•

wonen en werken nabij huidige en toekomstige collectieve vervoersknopen en
voorzieningen: Er wordt naar gestreefd om tegen 2050 geen substantieel aantal
bijkomende woongelegenheden en werkplekken meer te realiseren op te lange
verplaatsingstijd van een collectieve vervoersknoop of groep voorzieningen, tenzij dit
om duidelijke ruimtelijk rendementsoverwegingen aangewezen is.

•

robuuste open ruimte: de verhardingsgraad in de bestemmingen landbouw, natuur en
bos is tegen 2050 minstens met 1/5 teruggedrongen ten opzichte van 2015. De totale
bestemde oppervlakte voor de open ruimte bestemmingen zal in 2050 ca. 72,5% van
de oppervlakte van Vlaanderen bedragen. Daarnaast wordt een beleid gevoerd zodat
het aandeel landbouwgebied dat niet door de professionele landbouw wordt gebruikt in
2050 is afgenomen ten opzichte van 2015, en zodat in 2050 in de Speciale
Beschermingszones alle maatregelen zijn genomen en ingrepen zijn uitgevoerd zodat
de gunstige staat van instandhouding is bereikt en waarbij rekening is gehouden met
socio-economische factoren

•

netwerk van groenblauwe aders: na het in kaart brengen van het te realiseren fijnmazig
netwerk van groenblauwe aders, is dit netwerk tegen 2050 maximaal ingericht. Dit
betekent een substantiële vermeerdering van het aandeel wateroppervlakte en groen
in open ruimte en steden en dorpen ten opzichte van 2015. De verhardingsgraad binnen
de bestemmingen gedomineerd door ruimtebeslag is tegen 2050 gestabiliseerd en bij
voorkeur teruggedrongen ten opzichte van 2015. De verharding neemt na 2050 niet
meer toe.

Ruimtelijke ontwikkelingsprincipes
De Vlaamse Regering formuleert verschillende ruimtelijke ontwikkelingsprincipes. De
ruimtelijke ontwikkelingsprincipes vormen de basis om ruimtevragen een duurzame plaats te
geven. De principes zijn bepalend voor het eigen ruimtelijk handelen van de Vlaamse overheid
en het vertrekpunt voor het (Vlaams) ruimtelijk beleid om haar partners tegemoet te treden
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en vernieuwing te promoten. De beleidskaders concretiseren dit in functie van de operationele
toepasbaarheid ervan.
•

•

•

•

meer doen met minder ruimte:
•

het ruimtelijk rendement verhogen door het huidige ruimtebeslag beter te gebruiken
en het bijkomende ruimtebeslag stelselmatige te verminderen

•

multifunctioneel ruimtegebruik en verweving door het realiseren robuuste en
veerkrachtige open ruimte en functies te bundelen en verweven in het ruimtebeslag

ontwikkelen vanuit samenhang
•

samenhangende steden en dorpen met ontwikkelen op huidige en toekomstige
knooppunten van collectieve vervoersstromen en fietsinfrastructuur en het
ontwikkelen op basis van het bestaande voorzieningsniveau

•

samenhang vanuit energie door de ruimte energie- en warmte-efficiënt te
organiseren en gebruiken, energie- en warmte-uitwisseling ruimtelijk te organiseren,
hernieuwbare energiebronnen in te zetten en energie-infrastructuur te bundelen.

•

samenhangende veerkrachtige (open) ruimte door ruimte voor landbouw, natuur en
water in één samenhangend en functioneel in te richten, en een fijnmazig
groenblauwe doorardering te realiseren, een veerkrachtige inrichting die
voedselproductie, biodiversiteit, bodeminfiltratie en regenwaterberging garandeert
en winning van water en delfstoffen.

de leefkwaliteit bevorderen: welzijn, woonkwaliteit en gezondheid
•

woningbestand aanpassen aan de veranderende demografische samenstelling

•

gezonde en inclusieve ruimte ontwikkelen

•

de ruimtelijke kwaliteit van de publieke ruimte en landschap garanderen

samen aan de slag waarbij diverse overheden, maatschappelijke organisaties, burgers
en ondernemingen samenwerken. Iedereen heeft een verantwoordelijkheid om de
ruimtelijke ontwikkelingsprincipes zorgvuldig toe te passen in het ruimtelijk handelen.
Het geheel van ruimtelijke investeringen draagt bij aan het realiseren van
doelstellingen.

Op basis van deze strategische doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes zal het BRV
verder uitgewerkt worden met beleidskader(s).
2.4.5

Provinciaal Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen
Voorafgaand aan de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Antwerpen (PBRA) werd Nota
Ruimte opgemaakt. Deze nota is de eerste stap naar een provinciaal beleidsplan. Het
Provinciaal Beleidsplan Ruimte zal op termijn het Ruimtelijk Structuurplan van Provincie
Antwerpen uit 2001 vervangen.

Nota Ruimte
Na verschillende werksessie met gemeentebesturen, Vlaamse administraties, experten,
middenveldorganisaties… werd de ontwerpvisie van de Nota Ruimte opgesteld, waarbij werd
uitgegaan van de huidige trends en uitdagingen. Deze werd goedgekeurd door de
provincieraad op 26 april 2018.

V ie r ru i m t e l ij k e p ri nci pe s
Om te komen tot een duurzame, leefbare en kwaliteitsvolle ruimte formuleert de Provincie
Antwerpen vier ruimtelijke principes die aan de basis liggen van zowel de strategische visie als
van het provinciaal ruimtelijk beleid:
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•

zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte

•

veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen zoals een overstroming

•

nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen

•

eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet

Deze principes zijn algemeen en robuust en kunnen op lange termijn blijven doorwerken, ook
al verandert de context.

Ze ve n ru im t e l ij k e st rat e gieë n
De 4 ruimtelijke principes worden vertaald in 7 ruimtelijke strategieën vertaald. Deze
strategieën zijn eerder tactisch van aard en spelen in op opportuniteiten zoals nieuwe
technologieën en maatschappelijke trends. Binnen de strategieën worden cruciale keuzes
gemaakt voor het vormgeven van de ruimte in de toekomst.
•

offensieve open ruimte: natuur, landbouw,
samenhangend en functioneel geheel

water

en

recreatie

vormen

een

versterkte vervoerscorridors: synergie tussen de uitbouw van multimodale assen en
ruimtelijke ontwikkeling
•

sluitend locatiebeleid voor hoogdynamische functies
voorzieningen en bedrijven op multimodaal ontsloten locaties

•

levendige kernen
kwalitatieve ruimtelijke clustering van woonomgevingen

•

samenhangend ecologisch netwerk
onafgebroken netwerken doorheen open en bebouwde ruimte

•

energie-efficiëntie
een fundamentele bijdrage van het ruimtelijk beleid aan de energietransitie

•

van versnippering naar bundeling
de meerwaarde van het knooppuntbeleid wordt geïnvesteerd in de open ruimte

V ij f gr ot e p r o vin cial e doel st el l in ge n
Het provinciaal ruimtelijk beleid zal de komende decennia inhoudelijk inzetten op de concrete
uitwerking van vijf grote provinciale doelstellingen om de visie te concretiseren:
•

ruimtelijke ontwikkelingen koppelen aan multimodale knooppunten en hoogdynamische
locaties

•

een gedifferentieerd beleid voor bedrijvigheid

•

een gedifferentieerd beleid op maat van de levendige kernen

•

inschakelen van het landschap als productiefactor

•

versterken van de groene infrastructuur in de open en bebouwde ruimte

Deze vijf doelstellingen bepalen het ruimtelijk beleid van de Provincie, dat ze in samenwerking
met andere partners, bovenlokaal en over de beleidsdomeinen heen wil realiseren. De vier
ruimtelijke principes en de zeven strategieën zijn het algemene toetsingskader en moeten
steeds doorwerken bij de uitwerking van deze doelstellingen.

Provinciaal Beleidsplan Ruimte
In navolging van de opmaak van Nota Ruimte, start de provincie de officiële procedure voor
de opmaak van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte (PRBRA). De conceptnota voor het PRBRA
werd op 23 mei 2019 goedgekeurd door de provincieraad.
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De conceptnota bestaat enerzijds uit de strategische visie voor de lange termijn en anderzijds
uit een set van beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van die
visie. De strategische visie vormt de basis van de beleidskaders. De provincie Antwerpen start
met drie beleidskaders:

2.4.6

•

De ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven;

•

Levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond
multimodale verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;

•

Verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken,
open ruimte te versterken en versnippering tegen te gaan.

Bestemmingsplannen
Gewestplan
Het plangebied is volgens het gewestplan Antwerpen van 25 oktober 1979 gelegen in
landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

Legende
Woongebied
Woonuitbreidingsgebied
Landschappelijk waardevol agrarisch gebied
Golfterrein
Gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
N

Natuurgebieden

*

Gebieden voor dagrecreatie

|

Uittreksel van het gewestplan met aanduiding van het plangebied (Geopunt Vlaanderen, 2019)

Plannen van aanleg
Het plangebied is gelegen binnen het BPA ‘Bergbezinkings- en retentiebekkens I – deelplan
IIb Kattenhoflaan’ 1.

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 april 2014 en door de Vlaams minister van ruimtelijke ordening
op 15 juli 2004

1
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Het plangebied is gelegen in zone voor wachtbekken bestemd voor de aanleg van een
wachtbekken voor regenwater en overstortwater. In deze zone wordt een retentiebekken
ingericht voor regenwater en overstortwater, komende vanuit de wijk Moskoeylaan. 2
Langs de noordelijke en zuidelijke perceelsgrenzen wordt er een bufferzone voorzien. Deze
zone is bestemd voor de aanleg van een groenscherm tussen de zone voor wachtbekken en
het aangrenzend landschappelijk waardevol agrarisch gebied.

|

Uittreksel van het BPA ‘Bergbezinkings- en retentiebekkens I – deelplan IIb Kattenhoflaan’ met
aanduiding van het plangebied

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s)
Het oostelijk aanpalend perceel is gelegen in het RUP Zonevreemde bedrijven - deelplan nr.
12 Basislijst Godrie 3. Het aanpalend perceel wordt afgebakend als agrarisch gebied met
tijdelijke bestemming grondstockage.

|

Uittreksel van het RUP Zonevreemde bedrijven – deelplan nr. 12

2
Op het rechts aanpalend perceel (bekeken vanaf de Kattenhoflaan) werd intussen het retentiebekken
gerealiseerd.
3
Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 14 april 2016, publicatie BS op 14 juli 2016.
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De plancontour van het RUP Zonevreemde bedrijven grenst aan het plangebied van het
voorliggende RUP. Het RUP geeft aan welke stedenbouwkundige regels van toepassing zijn op
de zonevreemde bedrijven in Brecht.
2.4.7

Inplanting van RWZI op deze locatie
Noodzaak RWZI
Er vindt frequent overstorting plaats aan de Kattenhoflaan naar het Klein Schijn. Hierbij komt
het teveel aan regenwater en ongezuiverd afvalwater terecht in de waterloop. Dit is geen
goede zaak voor de kwaliteit van de waterloop. Op basis van klachten over de frequente
werking van de overstort aan de Kattenhoflaan naar het Klein Schijn bestudeerde Aquafin in
2015 binnen de hydronautstudie (met referentie 99SD03) de mogelijkheden om de situatie te
verbeteren.
Deze overstort werkt frequent omdat het debiet vanuit het gemengd rioleringsstelsel dat hier
toekomt beperkt wordt door middel van een knijpopening. Het debiet wordt momenteel
beperkt tot '3Q14', dit is drie keer de toekomende vuilvracht. Het overtollig (regen)water stort
over naar het Klein Schijn. De afwaartse collector heeft een beperkte diameter en loopt
doorheen La Garenne tot in Schilde. Ook de zuiveringsinstallatie van Schilde verwerkt 3Q14.
Tegenwoordig worden nieuwe installaties ontworpen aan 6Q14 (dus 6 keer de toekomende
vuilvracht).
De bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie wordt voorzien zodat de overbelasting van de
RWZI Schilde kan opgelost worden en een complexe uitbreiding vermeden kan worden.

Locatie-onderzoek om overbelasting van het zuiveringsgebied van
Schilde op te vangen
Aquafin onderzocht verschillende scenario’s om de overbelasting van het zuiveringsgebied van
Schilde op te lossen. Hiervoor maakte Aquafin een scenario-analyse op. Voor het onderzoek
naar locatie-alternatieven wordt tevens verwezen naar 4.1.3.
Er is een vergelijking gemaakt tussen enerzijds de doorvoer naar Schilde aanpassen (met
nieuwe leidingen doorheen La Garenne of doorheen de Sint-Jobsesteenweg) en de
zuiveringsinstallatie van Schilde vergroten of anderzijds een aparte RWZI te voorzien in SintJob-in-'t-Goor waar 6Q14 verwerkt kon worden. Hier worden volgende scenario’s en locaties
hydraulisch, financieel en technisch afgewogen tegen elkaar:
•

scenario 1: RWZI Sint-Job Kattenhoflaan + bergbezinkbekken (BBB)

•

scenario 2: leiding door La Garenne + BBB + lokale aanpassingen aan overstorten

•

scenario 3: leiding door Sint-Jobsesteenweg + BBB + lokale aanpassingen overstorten

•

scenario 4: leiding door Sint-Jobsesteenweg + Moerstraat + BBB + lokale aanpassingen
overstorten

Uit de ruimtelijke, milieu-technische en financiële analyse wordt er besloten dat scenario 1 de
beste optie is. Scenario 1 heeft volgende voordelen:
•

qua investeringskost en qua jaarlijks equivalenten kost voordeliger dan de andere
scenario’s

•

niet gelegen in een natuurgebied

•

geen kruising met het Antitankkanaal

•

opwaarts gesitueerd binnen het aandachtsgebied Groot Schijn

Wel dient er voor deze locatie een RUP opgemaakt te worden voor de wijziging van de zone
voor openbaar nut.
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Locatie-onderzoek langs de Kattenhoflaan
Om te komen tot de precieze locatie van de nieuwe zuiveringsinstallatie worden volgende
voorwaarden gesteld:
•

locatie moet gelegen zijn nabij de collector die langs het Klein Schijn loopt

•

niet gelegen in natuurgebied

•

minst maatschappelijke hinder te verwachten

Het meest interessante perceel is het perceel van het plangebied, gezien dit gelegen is tussen
de Kattenhoflaan en het Klein Schijn, het een onbebouwd perceel betreft en voldoende groot
is voor de inplanting van een RWZI. Bovendien is dit perceel reeds bestemd als zone voor
wachtbekken conform het BPA ‘Bergbezinkings- en retentiebekkens I – deelplan IIb
Kattenhoflaan’.
2.5

Evaluatie plangebied

2.5.1

Knelpunten

2.5.2

•

het plangebied is volgens het BPA ‘Bergbezinkings- en retentiebekkens I – deelplan IIb
Kattenhoflaan’ gelegen in een zone voor wachtbekken bestemd voor de aanleg van een
wachtbekken voor regenwater en overstortwater

•

de overstort aan de Kattenhoflaan schiet regelmatig in werking omdat het debiet vanuit
het gemengd rioleringsstelel dat hier toekomt beperkt wordt door een te kleine
knijpopening

Potenties
•

het perceel is reeds gelegen in zone voor wachtbekken volgens het BPA ‘Bergbezinkingsen retentiebekkens I – deelplan IIb Kattenhoflaan’. Deze bestemming kan verder
verfijnd worden binnen de opmaak van dit RUP

•

gelegen langs de waterloop Klein Schijn

•

gelegen langs een voldoende uitgeruste weg

•

aansluiting op bestaande infrastructuur mogelijk: de collector die het afvalwater
verzamelt is gesitueerd in het zuiden van het perceel, vlakbij de waterloop Klein Schijn

•

het perceel is voldoende groot waardoor aantasting van het zuidelijk gelegen bosgebied
vermeden kan worden

150005 │ mei 2020

23│65

RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor
3

G EWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

3.1

Doelstellingen
Bij de opmaak van het RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor staan volgende doelstellingen centraal:
•

een verfijning van de huidige bestemming ‘zone voor wachtbekken’ (cf. BPA
Bergbezinkings- en retentiebekkens I – deelplan IIb Kattenhoflaan) naar zone voor
waterzuiveringsinfrastructuur

•

binnen de toegelaten ontwikkelingen streven naar een optimaal ruimtegebruik en
efficiënte invulling van de verschillende elementen die nodig zijn voor de oprichting van
de RWZI

•

het landschappelijk en visueel integreren van de RWZI in de omgeving

•

de impact naar de omgeving beperken

3.2

Visie en ruimtelijke concepten

3.2.1

Bijsturing van de huidige planologische bestemming
Door middel van voorliggend RUP wordt de bestaande bestemming geoptimaliseerd en verfijnd
in functie van een waterzuiveringsinstallatie. Kleinschalige waterzuiveringsinstallaties zijn
geknipt om het afvalwater van afgelegen woonkernen te zuiveren. De aansluiting van deze
afgelegen lozingspunten op de zuiveringsinfrastructuur is van cruciaal belang om in de
toekomst een goede waterkwaliteit stroomafwaarts te garanderen.

3.2.2

Maximaal bundelen van de elementen
Het plangebied bestaat uit een weide grenzend aan een woonwijk in het oosten. Rekening
houdend met de omliggende woonomgeving, de aanwezige diverse functies en het
natuurgebied wordt gestreefd naar een optimaal ruimtegebruik en efficiënte invulling van de
verschillende elementen die nodig zijn voor de oprichting van de installatie. op deze manier
wordt de visuele impact van de uitbreiding op de omgeving beperkt tot een minimum.

3.2.3

Landschappelijke inkadering
Om de impact van de waterzuiveringsinstallatie op de omgeving nog verder te verminderen
wordt gestreefd naar het aanbrengen van een volwaardige groenbuffer. Op deze manier kan
de omgeving gevrijwaard worden van visuele verstoring die mogelijks zou kunnen voortvloeien
uit de werking van de installatie. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de reeds aanwezige
beplanting wordt voor de aanleg van de groene buffer gebruik gemaakt van streekeigen
plantensoorten.

3.3

Programma
Aquafin en de gemeente Brecht wensen op korte termijn het plangebied te gebruiken voor de
oprichting van een kleinschalige rioolwaterzuiveringsinstallatie.
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) zuivert het afvalwater uit riolen voordat het in het
oppervlaktewater komt. Het inkomend vuil water wordt in de installatie in een aantal stappen
gezuiverd. De zuiveringsinstallatie bootst het natuurlijk biologisch proces in de waterlopen na,
hier zorgen de organismen voor de afbraak van afvalstoffen.
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De geplande waterzuiveringsinstallatie zal het afvalwater afkomstig uit Sint-Job-in-‘t-Goor
zuiveren, wat positieve effecten zal hebben op het Klein Schijn met afstroming richting Schilde.
De waterzuiveringsinstallatie zal functioneren als een bovengemeentelijke infrastructuur,
gezien het Klein Schijn in het Lolbroekdok te Antwerpen samenvloeit met het Groot Schijn.

Het proces van waterzuivering
We verbruiken dagelijks zo'n 120 liter huishoudelijk afvalwater per persoon. Dat afvalwater
wordt via riolen naar één van de zuiveringsinstallaties van Aquafin getransporteerd. Daar wordt
het
weer
proper
gemaakt
alvorens
het
naar
de
beek
stroomt.
Een
rioolwaterzuiveringsinstallatie bootst in feite het natuurlijke zuiveringsproces na, maar dan op
een veel grotere schaal. Hoe groot die schaal is, hangt af van het aantal inwoners dat
aangesloten wordt op de installatie. Het zuiveringsproces verloopt echter altijd op dezelfde
manier en duurt gemiddeld 24 uur.
Het rioolwater dat via de collectoren de waterzuiveringsinstallatie bereikt, komt toe in een
verzamelput en wordt door vijzels (schroef van Archimedes) naar het fijnrooster gebracht. Hier
wordt het grof vuil tegengehouden: blikjes, papiertjes, … Op sommige installaties stroomt het
afvalwater daarna nog door een vet- en zandvanger. Een vetvanger doet de vetten en oliën
bovendrijven en schraapt ze van het wateroppervlak. Vaak wordt een vetvanger gebruikt in
combinatie met een zandvanger, die door de trage stroming grind en zand doet bezinken. De
vervuiling die na de mechanische zuivering nog overblijft, bestaat uit heel fijne of opgeloste
deeltjes die vragen om een aerobe (in een zuurstofrijke omgeving) afbraak. Het rioolwater
wordt in een selectortank gemengd met miljoenen bacteriën en andere micro-organismen, die
wemelen in een actieve slibmassa. In het beluchtingsbekken brengen systemen als
ronddraaiende borstels of schroeven grote hoeveelheden zuurstof in het mengsel.

|

Voorbeeld van schroef van archimedes (Aquafin.be, 2019)

De bacteriën in het slib hebben die zuurstof immers nodig om het organisch materiaal in het
rioolwater af te breken tot koolstofdioxide (CO2), stikstofgas (N2) en water (H2O). De activiteit
in een beluchtingsbekken is een nabootsing van het natuurlijke zuiveringsvermogen van een
waterloop. Alleen verloopt het proces in een RWZI sneller door een hogere concentratie
bacteriën en de continue en gestuurde inbreng van zuurstof in het water. De laatste stap in
het zuiveringsproces is de nabezinking in grote ronde nabezinktanks. Door een voldoende
lange verblijftijd en een rustige stroming zakt het slib naar de bodem van de tank, waar het
met een bodemschraper naar een centrale put wordt geleid. Bovenaan bevindt zich het
gezuiverde water (effluent), dat zachtjes over de getande rand van de tank loopt.
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Noodzakelijke infrastructuur
Hieronder worden programmatorische uitgangspunten die van belang zijn bij de opmaak van
het RUP besproken.
Er wordt een nieuwe RWZI 13.500 IE 4 op basis van 60 gr BZV 5 voorzien, bestaande uit:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

influentput
selectortank
beluchting
nabezinktank
slibindikker
slibbuffer
slibgebouw
dienstgebouw

De constructies zullen deels onder de grond voorzien worden met een maximum hoogte van 6
tot 7 meter.
In de eerste plannen wordt nog geen bergbezinkingsbekken (BBB) voorzien, echter kan dit wel
in de toekomst gebouwd worden om de overstortfrequentie te laten dalen. Er wordt wel reeds
een zone voor een bergbezinkingsbekken voorbehouden. Dit zal mee opgenomen worden in
het RUP.
Het onderstaand preliminair inplantingsplan geeft een idee welke voorzieningen in het
plangebied noodzakelijk zijn. Dit is een werkplan en is niet definitief.

|

Preliminair inplantingsplan van de waterzuiveringsinstallatie

4
De capaciteit van een waterzuiveringsinstallatie wordt uitgedrukt in IE (inwonersequivalent), één IE komt
overeen met 150 liter huishoudelijk afvalwater per dag.
5
Biologisch zuurstofverbruik (BZV) is de hoeveelheid zuurstof die nodig is om in 5 dagen de aanwezig
organische verontreinigingen in een liter afvalwater met behulp van aerobe micro-organismen af te
breken, de BZV-waarde wordt uitgedrukt in miligram/liter (mg/l) en is een veelgebruikte maat voor
organische vracht in afvalwater.

150005 │ mei 2020

26│65

RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor
Het technisch plan van het project zal worden ontworpen en getoetst aan de principes van de
Code van Goede Praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele
voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.

Functie retentiebekken
Naast het plangebied van voorliggend RUP bevindt zich een retentiebekken dat ook na de
realisatie van de RWZI een belangrijke functie zal behouden. Hieronder wordt de huidige en
de toekomstige werking van dit retentiebekken toegelicht.

Hu i dige sit u at i e
Het aanwezige retentiebekken is gelegen naast het plangebied. Het grotendeels gemengd
afvalwater wordt via de collector afgevoerd naar de RWZI Schilde. Ter hoogte van het
retentiebekken zit een knijpconstructie die het debiet dat doorgevoerd wordt, beperkt tot 3Q14
(d.i. 3 keer het normale droogweerdebiet). Hierdoor treedt er ter hoogte van deze
knijpconstructie regelmatig een overstort in werking. Het overstortwater (gemengd
afvalwater) gaat naar het retentiebekken van waar het vervolgens vertraagd in het Klein Schijn
wordt geloosd. Tijdens het verblijf in het bekken vindt er al een kleine voorbezinking plaats.
Hiervoor werd er riet aangeplant.

To ek om st ige sit u at ie
Wanneer de RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor in exploitatie is, zal het (gemengd) afvalwater via de
collector naar de zuivering gebracht worden. De installatie is ontworpen met een capaciteit
van 6Q14. Indien er toch een groter debiet toekomt, zal het overstort opnieuw in werking
treden en zal het overstortwater in het retentiebekken terecht komen. Door de bouw van de
nieuwe RWZI zal het overstort minder frequent werken en zal er dus minder gemengd
afvalwater rechtstreeks (zij het dan vertraagd) in het Klein Schijn geloosd worden. De doorvoer
naar de RWZI Schilde wordt afgesloten.

Voorbeeld van een RWZI
RW Z I Ker m t
De RWZI van Kermt betreft een installatie met een capaciteit van 7.200 IE (daar waar er voor
Sint-Job-in-‘t-Goor een capaciteit van 13.500 IE voorzien is).

|

RWZI Kermt te Hasselt, luchtfoto (Geopunt Vlaanderen 2019)
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Impact naar de omgeving 6
V isu el e im pa ct
Er wordt een groenbuffer van 5 meter breed voorzien langs de randen van het plangebied. De
omheining wordt aan de binnenzijde van het plangebied voorzien, achter de groenbuffer. Zo
zal het plangebied groen ogen vanaf de omgeving en springt de omheining niet in het oog. Er
wordt een toegangspoort langs de Kattenhoflaan voorzien met een maximale breedte van 6
meter.

Geu rim p act
In de mer-screening wordt de geurimpact onderzocht. Uit de berekening van de geurimpact
en de toetsing ter hoogte van de dichtstbijzijnde gelegen woningen in het woongebied, blijkt
dat er geen problemen met geuroverlast naar omwonenden toe wordt verwacht door de
werking van de RWZI. Om eventuele geurhinder evenwel volledig uit te sluiten, wordt zowel
de slibbuffer als de slibindikker van de RWZI overkapt. Bovendien zullen de nodige
maatregelen getroffen worden om de eventuele uitvoering van curatieve geurmaatregelen in
exploitatiefase te vereenvoudigen (voldoende steunranden voor afdekking, extra controle op
verdichting
en
nabehandeling
van
het
beton,
voldoende
ruimte
voor
een
luchtbehandelingseenheid). Indien tijdens de exploitatiefase er toch sprake zou zijn van
onverwachte geurhinder zorgt dit ervoor dat er eenvoudig bijkomende maatregelen kunnen
genomen worden.

Gel u id sim p act
In de Vlarem II bijlage 4.5.4 worden richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht van
hinderlijke ingedeelde inrichtingen weergegeven:
Woongebied

Overdag

’s avonds

’s nachts

Kattenhoflaan
108,
dichtstbijzijnde
bewoonde woning op
40 meter

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

Om het risico op geluidshinder te beperken wordt er steeds naar gestreefd om de kritieke
procesonderdelen (vijzelgemalen, beluchtingsbekkens en overstorten) zo ver mogelijk van de
nabije bewoning te plaatsen, dus zoveel als mogelijk op het zuid-westelijk deel van het
plangebied, en de vijzels, blowers van beluchtingsbekken, ventilatieroosters van een gebouw...
niet in de noord-oostelijke in te planten. De noodzaak van eventueel bijkomende curatieve
maatregelen dient te worden beoordeeld in detailontwerpfase. Hierdoor worden er inzake
geluid geen significant negatieve effecten verwacht.

V erk e e r sim p act
De verkeersimpact zal zeer beperkt zijn. Het betreft een onbemande installatie. Volgende
vervoersbewegingen worden voorzien:

6

•

2 à 3 keer per week een vrachtwagen voor het ophalen van slib voor verdere verwerking;

•

2 à 3 keer per week een auto of lichte bestelwagen voor visuele controle van de
installatie.

Onder hoofdstuk 4 ‘effecten van het RUP’ wordt de impact op de omgeving gedetailleerder behandeld.

150005 │ mei 2020

28│65

RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor
4

E FFECTEN VAN HET RUP

4.1

Onderzoek tot m.e.r.
De aanzet tot de m.e.r.-screening (onderzoek tot m.e.r.) wordt hier integraal geïntegreerd in
de startnota van het voorliggend RUP. Deze screening dient dan ook samen gelezen te worden
met de andere hoofdstukken van de startnota en het plan van de bestaande en juridische
toestand. Op deze wijze heeft de lezer steeds volledige inzage in het RUP en specifiek in de
bestaande toestand als referentiesituatie en de planningscontext waarbinnen het voorliggend
RUP kadert.

4.1.1

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 plan-m.e.r.-decreet van
27 april 2007. Indien dit niet het geval is, kan overgegaan worden op de beschrijving en
evaluatie van de te verwachten effecten van het voorgenomen plan en de redelijke
alternatieven.
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.

Fase startnota
Tijdens de fase van de startnota wordt een eerste inschatting gemaakt van de mogelijk te
verwachte effecten van de diverse planingrepen via een ingreep-effectenmatrix. In deze matrix
wordt afgewogen welke disciplines verder zullen onderzocht worden en hoe deze verder
onderzocht zullen worden. Hierbij wordt rekening gehouden met a/ de referentiesituatie die
een indicatie geeft van de kwetsbaarheid van het plangebied en b/ de aard van de
planingrepen.

Fase scopingnota
In deze fase zal een beslissing m.b.t. de plan-MER-plicht dienen genomen te worden. Op basis
van binnengekomen adviezen en opmerkingen tijdens de raadpleging publiek en adviesvraag
zullen indien nodige bepaalde disciplines bijkomend onderzocht worden. De finale screening
van de potentiële milieueffecten zal vervolgens worden overgemaakt aan de dienst MER die
een advies zal formuleren m.b.t. de plan-MER-plicht.
4.1.2

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 project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004,
namelijk voor projecten opgesomd in rubriek 11 van bijlage III. Het RUP bepaalt echter
het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau. Bovendien heeft het RUP betrekking
op een beperkte wijziging en zelfs een afstemming op de bestaande situatie.
Het RUP is geen plan of programma waarvoor een passende beoordeling vereist is zoals
bepaald door het artikel 36ter §3 van het natuurdecreet.

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
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onderzoek naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten, wordt er een oordeel geveld over de
noodzaak van de opmaak van een plan-MER:

4.1.3

•

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.

Alternatieven
Nulalternatief
Als alternatief voor de uitvoering van het RUP zal hier kort aandacht worden besteed aan het
nulalternatief. In het nulalternatief zou de bestemming volgens het BPA ‘Bergbezinkings- en
retentiebekkens I – deelplan IIb Kattenhoflaan’ en de ermee gerelateerde bepalingen en
voorschriften behouden blijven. De belangrijkste plus- en minpunten worden hieronder
aangehaald.
Het plangebied is conform het BPA ‘Bergbezinkings- en retentiebekkens I – deelplan IIb
Kattenhoflaan’ geselecteerd als zone voor wachtbekken.
Pluspunten van het nulalternatief:
•

het plangebied is bestemd als zone voor wachtbekken

Minpunten van het nulalternatief:
•

de
huidige
bestemming
maakt
de
noodzakelijke
realisatie
van
de
waterzuiveringsinstallatie onmogelijk, waardoor de overstort aan de Kattenhoflaan naar
het Klein Schijn regelmatig in werking moet treden

Locatie- en inrichtings- en/of uitvoeringsalternatieven
Naast het nulalternatief kan er eveneens gekeken worden naar de locatie- en inrichtings-en/of
uitvoeringsalternatieven. De inrichtings- en uitvoeringsalternatieven zijn echter beperkt. Het
programma en de bepalingen in de stedenbouwkundige voorschriften met betrekking tot de
inrichting zijn immers afgestemd op de actuele situatie, het gewenste beleid en de
ontwikkelingswensen van de overheid. Abstractie maken van de actuele situatie is niet
wenselijk gezien dit zou resulteren in een onwerkbaar RUP. Een bespreking van de inrichtingsen uitvoeringsalternatieven is hier dan ook niet aan de orde.
Er werd een locatieonderzoek uitgevoerd waarbij werd gezocht naar percelen met als
voorwaarde dat ze in de buurt van de collector aan het Klein Schijn gelegen zijn.
Locatie 1 ten noorden van de collector en het Klein Schijn is volgens BPA reeds bestemd als
‘zone voor wachtbekken’. Het is momenteel een weide en biologisch weinig waardevol volgens
de BWK-kaart. Bovendien paalt dit perceel rechtstreeks aan bij de waterloop Klein Schijn en
het bestaande retentiebekken van Aquafin. Het perceel sluit daarnaast aan bij het bestaande
recylagepark. Omwille van deze redenen is het op deze locatie mogelijk om verschillende
(gemeenschaps)functies ruimtelijk te bundelen. Dit zorgt voor een optimaal ruimtegebruik en
voorkomt ruimtelijke spreiding en versnippering.
Locatie 2 ten zuiden van de collector en het Klein Schijn is natuurgebied met een biologisch
zeer waardevol eiken-berkenbos.
Locatie 3 ten westen van het jeugdhuis en containerpark is dicht bij de collector en het Klein
Schijn gelegen. Het is momenteel een weide en biologisch weinig waardevol. Dit perceel is
echter ruimtelijk minder interessant gezien het gelegen is in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied (cf. gewestplan). Bovendien zou het aansnijden van dit perceel leiden tot een
ruimtelijke versnippering van de aaneengesloten open ruimte in het zuidwesten. Om het
ruimtebeslag maximaal te beperken is het weerhouden van deze locatie niet wenselijk. Het
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ruimtelijk bundelen van verschillende activiteiten en functies verdient te allen tijde de voorkeur
ten opzichte van een ruimtelijke spreiding ervan. Bovendien is op dit perceel nog geen wegenis
aanwezig waardoor deze locatie een slechte bereikbaarheid kent.
Locatie 4 ten oosten van de Kattenhoflaan is recreatie- en woongebied waar momenteel een
biologisch zeer waardevol eiken-berkenbos aanwezig is. Deze percelen zijn verder van de
collector verwijderd.

Huidige collector

|

Locatie-onderzoek

Op basis van de pro’s en contra’s van de verschillende locaties werd er besloten dat locatie 1
het meest geschikt is voor de inrichting van deze waterzuiveringsinstallatie.
4.1.4

Beoordeling milieueffecten
De beoordeling milieueffecten geeft een indicatie van de potentiële milieueffecten van de
geplande planingrepen en waaraan bij de milieueffectbeoordeling meer aandacht dient te
worden besteed.
Via voorliggend plan worden volgende planingrepen beoogd:
•

het realiseren van een waterzuiveringsstation

Mens
Re fere nt i es it u at ie
Een beschrijving van de omgeving van het plangebied wordt onder ‘2. Bestaande toestand’
weergegeven. Het plangebied situeert zich net buiten de dorpskern van Sint-Job-in-‘t-Goor,
een deelgemeente van de gemeente Brecht en omvat het kadastraal perceel Brecht, Afdeling
5, sectie B, perceelnummers 150 B (Figuur 2). Het terrein, gelegen langs de Kattenhoflaan de
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zijstraat van de Kattenhoflaan-Sint-Jobsteenweg) is momenteel in gebruik als weiland (figuur
1).

|

Figuur 1: Orthofoto van het plangebied binnen Sint-Job-in-‘t-Goor

|

Figuur 2: Kadasterplan

Het plangebied is reeds gelegen binnen een zone die via een BPA gewijzigd is in een zone voor
openbaar nut bestemd voor bergbezinkingsbekkens- en retentiebekkens (bestemd voor
regenwater en overstortwater). Het retentiebekken is reeds gerealiseerd ten westen van het
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plangebied. De gemeente Brecht behoort volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen tot
het buitengebied.
De Kattenhoflaan/Sint-Jobsteenweg, ten noorden van het plangebied – wordt gekenmerkt door
woongebied (Figuur 3). De bebouwing in de directe omgeving wordt gedomineerd door
lintbebouwing met een woonwijk Zandbergen (Figuur 3). Ten oosten van de
Kattenhoflaan/Sint-Jobsteenweg zijn enkele handelszaken gevestigd waaronder een indoor
recreatiecomplex (neon indoor minigolf, lasershooting, funbowl, kinderbinnenspeeltuin, e.d.),
een sportcentrum (squash, badminton, zaalvoetbal, ed.) en een hockeyclub. Langs de
doodlopende Kattenhoflaan, ten westen van het plangebied, bevindt er zich een recyclagepark,
een jeugdcentrum, de gemeentelijke werkplaats alsook een privéstalling voor paarden. De
omgeving ten zuiden van het plangebied wordt gedomineerd door bossen en een golfterrein.
De Sint-Jobsteenweg/Kattenhoflaan is een alternatieve functionele fietsenroute tussen SintJob-in-‘t-Goor en ’s Gravenwezel waar verder geen openbaar verkeer (buslijn) doorrijdt.

|

Figuur 3: GRB

S co pi ng
Het planningsinitiatief beoogt de planologische zekerheid om een RWZI te exploiteren zodat
de overbelasting van RWZI Schilde kan opgelost worden en een complexe uitbreiding
vermeden kan worden. Zo zal het huishoudelijke afvalwater uit de deelgemeente Sint-Job-in‘t-Goor gezuiverd kunnen worden alvorens in de waterlopen terecht te komen. De ontwikkeling
van deze planelementen gaat steeds gepaard met een zekere ruimte-inname dewelke kan
resulteren in verstoring van de ruimtelijke samenhang van de omgeving. De exploitatie van
een RWZI gaat gepaard met een bepaalde verkeersgeneratie. De impact van het plan op de
ruimtelijke aspecten, psychosomatische aspecten en mobiliteit zullen daarom ingeschat
worden voor volgende potentiële wijzigingen:
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•

perceptieve kenmerken

•

ruimtegebruikfuncties

•

ruimtelijke structuur en samenhang

•

ruimtelijke kwaliteit

•

verkeersintensiteit en –doorstroming

Im p act
Het plangebied omvat het kadastrale perceel 150B. Het grafische plan omvat 2 zones binnen
categorie 9° gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen:
•

zone voor openbaar nut - waterzuivering:
Deze zone is bestemd voor alle gebouwen, constructies en installaties noodzakelijk voor
de goede werking van een RWZI. Verharde wegenis langs deze infrastructuur wordt
voorzien zodat deze constructies bereikbaar zijn met vracht-, tank- of
onderhoudswagens i.f.v. de goede werking van de installatie. Alle werken, handelingen
en wijzigingen voor aanleg, het functioneren of aanpassing van de infrastructuur voor
de zuivering van afvalwater zijn toegelaten.

•

zone voor buffer:
De bufferzone wordt zodanig beplant dat een geslaagde, groenblijvende structuur wordt
bereikt d.m.v. streekeigen bomen, heesters en struiken. Aan de binnenzijde van deze
zone kan een draad of hekwerk geplaatst worden met een maximum hoogte van 2,5 m
zodat het terrein voor waterzuivering ontoegankelijk wordt voor onbevoegden. De buffer
wordt over een maximale breedte van 6 m onderbroken voor een toegangsweg met
poort voor de toegang van de site via de Kattenhoflaan (doodlopend gedeelte).
Daarnaast zal eveneens een onbeplante zone behouden worden langs het Klein Schijn
zodat de waterloop vanaf deze oever geruimd kan worden. Ondergrondse leidingen en
constructies zijn tevens toegestaan voor zover dit het uitzicht van de landschapsbuffer
niet hypothekeert.

Zoals in § 2.4.7 werd toegelicht, werden 4 scenario’s afgewogen om de overbelasting van het
zuiveringsgebied van Schilde (aanpalend) te verbeteren. Op basis van ruimtelijke, milieutechnische en financiële overwegingen kwam naar voren dat het realiseren van een apart
zuiveringsgebied Sint-Job-in-‘t-Goor met dus een nieuw te bouwen RWZI in Sint-Job-in-‘t-Goor
de beste optie was. Zoals in § 4.1.3 wordt toegelicht, werden een aantal percelen voor de
locatie van de zuiveringsinstallatie bekeken. Locatie 1 ten noorden van het Klein Schijn werd
hierbij weerhouden.
Het planinitiatief is reeds een zone van openbaar nut met bestemming voor bergbezinkingsen retentiebekken (via BPA) die nog voldoende groot is voor de inplanting van een
waterzuiveringsinstallatie. Bijkomend is deze locatie zeer geschikt vermits:
•

een RWZI bij voorkeur langs een waterloop gebouwd wordt voor een vlotte afvoer van
het effluent. Deze locatie is gelegen langs het Klein Schijn

•

een RWZI bij voorkeur langs een bestaande collector wordt gebouwd. Deze locatie is
gelegen nabij de collector die van Sint-Job door het natuurgebied La Garenne naar
Schilde loopt.

•

een RWZI bij voorkeur gelegen is langs een voldoende uitgeruste weg. Deze locatie is
gelegen langs de Kattenhoflaan (doodlopend gedeelte)

Ruimtelijk sluit het plangebied in het zuidwesten aan een zone voor openbaar nut, nl. het
recyclagepark en in het oosten aan een zone die door het RUP gewijzigd is in een zone voor
zonevreemde bedrijven en een gebied voor dagrecreatie. In het noorden sluit het aan op het
woongebied waarbij de site eenvoudig bereikbaar is via de Kattenhoflaan.
De planoptie vervult de principes van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen waarin gesteld
wordt dat de zuivering van huishoudelijk afvalwater gebonden is aan de kernen (figuren 1, 2

150005 │ mei 2020

34│65

RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor
en 3 hierboven) en het van belang is om versnippering van het buitengebied tegen te gaan.
Bovendien geeft het planinitiatief invulling aan het richtinggevende gedeelte van het GRS
waarin de groene gordel rond Sint-Job-in-‘t-Goor blijft behouden.
Door het planinitiatief zal er geen landbouwareaal verloren gaan. Er wordt een groenscherm
voorzien van minstens 5 meter breed langs de randen van het plangebied. De omheining wordt
aan de binnenzijde, onmiddellijk achter de groenbuffer voorzien. Zo zal het plangebied groen
ogen vanaf de omgeving en springt de omheining niet in het oog. Er wordt een toegangspoort
langs de Kattenhoflaan van circa 5 – 6 meter breedte voorzien.
Het verwachte transport i.f.v. de exploitatie van de installatie is uiterst beperkt. De RWZI is
een onbemande installatie waar technische medewerkers enkele malen per week deze
installatie bezoeken voor een goede procesopvolging. Een tankwagen zal het vloeibare slib één
tot enkele malen per week ophalen voor verdere ontwatering op een grotere RWZI. Overig
transport beperkt zich tot de groenaannemer i.k.v. het periodieke groenonderhoud, de interne
onderhoudsdienst bij grotere onderhoudswerken, schoonmaakdienst voor het dienstgebouw,
maandelijkse lediging van de rolcontainers voor het roostergoed, aanvoer van chemicaliën
enkele malen per jaar, e.d. Deze beperkte verkeersgeneratie hindert recreanten (wandelaars
of fietsers) of het openbaar vervoer niet. Het transport verloopt via de Kattenhoflaan,
Brugstraat, Handelslei naar de N117 en E19.
Op de site wordt terreinverlichting voorzien zodat bij nachtelijke calamiteiten de site voldoende
verlicht kan worden om dringende herstellingen veilig uit te voeren. In normale
omstandigheden brandt de terreinverlichting ‘s avonds of ’s nachts niet zodat er geen
lichthinder naar de omwonenden kan optreden.
Om grote calamiteiten op te vangen zal er voor de RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor een specifiek
noodplan worden opgemaakt. Kleine calamiteiten worden zo snel mogelijk opgevangen en
opgelost. De verschillende onderdelen van de installatie zijn bewaakt door een
geautomatiseerd supervisiesysteem. Via een permanent alarmbewakingssysteem wordt bij
eventuele storing of slechte werking van de RWZI onmiddellijk een technisch medewerker (van
wacht) op de hoogte gebracht. Deze zal zich bij dergelijke melding naar de installatie begeven
en in eerste instantie zelf het probleem trachten op te lossen. Indien de technisch medewerker
het probleem niet kan oplossen, worden andere diensten (intern of extern) gecontacteerd en
de (hiërarchisch) verantwoordelijke personen op de hoogte gesteld. Deze gangbare praktijk
op meer dan 300 RWZI’s in Vlaanderen, resulteert in een betrouwbare procesopvolging.
De RWZI valt niet onder het samenwerkingsakkoord voor zware ongevallen met gevaarlijke
stoffen, de installatie zal enkel huishoudelijk (of gelijkwaardig) afvalwater behandelen zonder
opslag van gevaarlijke stoffen die ingedeeld zijn in de Seveso-categoriën. In de ruime
omgeving van het plangebied zijn er geen Seveso-inrichtingen gevestigd.
Door
de
relatieve
kleinschaligheid
van
het
planinitiatief
(<1,5ha),
t.b.v.
gemeenschapsvoorzieningen, de ruimtelijke aansluiting aan bebouwd woongebied, de
landschappelijke integratie van de constructies, en in een zone die reeds aangeduid is via BPA
als zone voor bergbezinkings- en retentiebekken wordt er geen aanzienlijke negatieve impact
verwacht door de beoogde bestemmingswijziging voor de discipline mens.

Oppervlaktewater
Re fere nt i es it u at ie
Het plangebied bevindt zich in het bekken van de Beneden-Schelde, meer bepaald het
deelbekken van Groot Schijn van monding Zwanebeek tot monding Klein Schijn. Het
plangebied grenst ten zuiden aan het Klein Schijn, een waterloop van tweede categorie
beheerd door de Provincie Antwerpen-Schrijn, en is i.f.v. de Kaderrichtlijn Water
gekarakteriseerd als een lokaal waterlichaam 1ste categorie, type kleine beek Kempen. Het
Klein Schijn ontspringt in Sint-Job-in-‘t-Goor, stroomt langs het plangebied en verder
stroomafwaarts door het natuurgebied La Garenne, om ca. 13,5 km verder in het Groot Schijn
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uit te monden. Het Klein Schijn ligt in het aandachtsgebied VL02_29 Groot Schijn wat betekent
dat in deze gebieden mits gerichte inspanning de goede watertoestand kan gehaald worden
maar waarschijnlijk niet tegen 2021.
Volgens de overstromingskaart i.k.v. de watertoets is het plangebied niet
overstromingsgevoelig (Figuur 4). Ten zuiden van het Klein Schijn en het plangebied en
stroomafwaarts hiervan, zijn de terreinen effectief overstromingsgevoelig (Figuur 4). Het Klein
Schijn is niet ingekleurd als kwetsbare waterloop.
De algemene waterkwaliteit van waterlopen kan bepaald worden aan de hand van de
beschikbare meetgegevens i.k.v. het Meetnet Oppervlaktewater van de Vlaamse
Milieumaatschappij. Het dichtstbijzijnde meetpunt ligt echter op 3,4 km stroomafwaarts het
planinitiatief waar het Klein Schijn een matig verontreinigde chemische toestand heeft een
goede biologische kwaliteit.
In de bestaande toestand is het centrum van Sint-Job reeds volledig berioleerd en aangesloten.
Al dit afvalwater wordt momenteel afgevoerd via collector Kattenhoflaan naar de reeds
bestaande overbelaste RWZI Schilde. Enkel in de wijk Rommersheide (ten Noorden van de
E19) komen nog grote groene clusters voor die nog aangesloten dienen te worden op de
riolering.

|

Figuur 4: Overstromingsgevoelige gebieden i.k.v. de watertoets

De noodzaak van de RWZI werd reeds besproken onder ‘2.5 Evaluatie plangebied’. Het nieuw
zuiveringsgebied bestaat uit deelgemeente Sint-Job-in-‘t-Goor inclusief de aanliggende wijken
zoals Rommersheide en exclusief de wijk rondom Heyaard ten westen van het Albertkanaal.
Het betreft een afsplitsing van zuiveringsgebied Schilde, alles opwaarts de knijpopening in
collector Kattenhoflaan behoort tot het nieuwe zuiveringsgebied.
Afwaarts het plangebied loopt het Klein Schijn door natuurgebied. Het huidige aangesloten
overstort (OS Kattenhoflaan) treedt regelmatig in werking waardoor er vervuild water via het
Klein Schijn in de Antitankgracht terechtkomt. Dit overstort wordt niet bemeten door VMM.

S co pi ng
De geplande ruimte-inname van het onbebouwde terrein, heeft potentieel een invloed op de
overstromingsgevoeligheid langsheen het Klein Schijn en verder stroomafwaarts. Na de
beoogde planologische wijziging, kan een RWZI gebouwd en geëxploiteerd worden. Hierdoor
zal er effluent in het Klein Schijn terecht komen, dewelke de oppervlaktewaterkwaliteit kan
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beïnvloeden. De impact van het plan op het watersysteem zal daarom ingeschat worden voor
volgende potentiële wijzigingen:
•

oppervlaktewaterkwantiteit

•

oppervlaktewaterkwaliteit

•

structuurkwaliteit van de oever

Impact
Het watersysteem wordt beschouwd als een samenhangend en functioneel geheel van
oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodem, oevers, technische infrastructuur met
inbegrip van de daarin voorkomende ecotopen en alle bijhorende fysische, chemische en
biologische kenmerken en processen. De objectieven van het integraal waterbeleid zijn slechts
te realiseren via een integratie van milieubeleid, ruimtelijk beleid en het beheer van
waterlopen.
Voorliggend planningsinitiatief heeft intrinsiek tot doel de planologische mogelijkheid te
creëren om een rioolwaterzuiveringsinstallatie te bouwen en exploiteren zodat het afvalwater
tot 13.500 IE (inwonersequivalent) gezuiverd kan worden alvorens in het Klein Schijn terecht
te komen. Dit komt de waterkwaliteit rechtstreeks ten goede en draagt bij tot de realisatie van
de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water. De technologiekeuze voor de installatie is
zodanig dat er te allen tijde naar gestreefd wordt om aan de lozingsvoorwaarden conform
Vlarem te voldoen. De eerste drie exploitatiejaren zullen echter versoepelde
lozingsvoorwaarden aangevraagd worden, conform de algemene consensus tussen VMM en
Aquafin. De verwijderingspercentages zijn niet met zekerheid haalbaar (afhankelijk van de
concentratie van het influent) waardoor gedurende deze 3 jaar representatieve meetgegevens
verzameld kunnen worden.
Het planinitiatief bevindt zich niet in effectief overstromingsgevoelig gebied. Op de RWZI zal
tot 268 l/s huishoudelijk afvalwater kunnen gezuiverd worden en geloosd in het Klein Schijn.
Hierdoor zal het overstort Kattenhoflaan significant minder in werking treden. Enkel indien een
groter debiet toekomt, én de buffering van het stelsel benut is, zal het verdunde, gemengde
afvalwater in het Klein Schijn overstorten. Het Klein Schijn kan het effluent en overstortend
water kwantitatief verwerken.
Gezien de kleinschaligheid van de verhardingen en dakoppervlakken van de RWZI, wordt
aangenomen dat het hemelwater dat hierop terecht komt, naast de constructies en wegenis
kan afstromen zonder te resulteren in noemenswaardige problemen. Daar waar
verontreiniging kan optreden, met name de wegenis t.h.v. de slibafvoer en de lospiste voor de
chemicaliën, zal de wegenis via goot en straatkolken aangesloten worden op de interne
terreinriolering en op de RWZI verwerkt worden. Zo wordt eventuele vervuiling van bodem,
grond- of oppervlaktewater maximaal vermeden. In open constructies zal het hemelwater
inherent met het afvalwater of slib vermengd worden.
Voorliggend planningsinitiatief beoogt inherent een verbetering van de waterkwaliteit van het
Klein Schijn stroomafwaarts het planinitiatief alsook van de Zwanebeek waar het effluent van
RWZI Schilde in wordt geloosd. De bestemmingswijziging genereert een significant positief
effect op de overstromingsgevoeligheid van haar omgeving. De plaatsen op de planningslocatie
waar potentiële verontreiniging van bodem, grond- of oppervlaktewater kan optreden door
afspoelend hemelwater, worden verhard uitgevoerd en afgeleid naar de zuiveringsinstallatie.
Overige wegenis zal waar mogelijk doorlatend aangelegd worden of hemelwater (ook
afkomstig van gesloten constructies) zal afgeleid worden naar de bodem. Het
planningsinitiatief heeft bijgevolg een positief effect op de discipline oppervlaktewater.
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Bodem en grondwater
Re fere nt i es it u at ie
Het plangebied bestaat volgens de bodemkaart van België uit een natte zandbodem met dikke
antropogene humus A horizont (Figuur 5). Er zijn geen waterwingebieden of
beschermingszones i.f.v. waterwinning aanwezig nabij het plangebied. Er bevindt zich één
vergunde grondwaterwinning binnen een perimeter van 500 meter van het plangebied.
Zoals uit de topografische kaart ook blijkt, is het plangebied vlak (Figuur 6). Noch het
plangebied noch de directe omgeving kent een erosieproblematiek (Figuur 8). Infiltratie van
hemelwater langs het Klein Schijn in de natte zandbodem van het plangebied is beperkt
mogelijk (Figuur 7). Het grondwater stroomt op basis van de topografie vermoedelijk van
noord naar zuid richting Klein Schijn. Het grondwater wordt t.h.v. het plangebied als zeer
kwetsbaar beschouwd gezien de watervoerende zandige laag die op minder dan 5m-mv
aanwezig is. In het plangebied zijn geen oriënterende bodemonderzoeken gekend, alsnog
bodemsaneringsprojecten (figuur 9). Op ca. 53m ten zuidwesten van het plangebied is een
perceel gesitueerd waarop een oriënterend bodemonderzoek (OBO) werd uitgevoerd
(dossiernr. 15709 – 30/11/2012). Dit OBO diende niet opgevolgd te worden door een
beschrijvend bodemonderzoek, waardoor er kan gesteld worden dat er geen ernstige
bodemverontreiniging werd vastgesteld.

|

Figuur 5: Bodemkaart
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|

Figuur 6: Hellingenkaart

|

Figuur 7: infiltratiegevoelige gebieden

|

Figuur 8: Erosiegevoelige gebieden
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Legende
Sitebesluit
Oriënterend bodemonderzoek
Beschrijvend bodemonderzoek
Bodemsaneringsproject
Eindevaluatieonderzoek
|

Figuur 9: Kaart Bodemonderzoeken – geoloket OVAM, 2020

S co pi ng
De bestemmingswijziging beoogt de aanleg van constructies waarbij de ondergrond in de
toekomst zal vergraven worden. De impact van het plan op de bodem en het grondwater zal
daarom ingeschat worden voor volgende potentiële wijzigingen:
•

erosiegevoeligheid

•

infiltratiegevoeligheid

•

bodemstructuur en -samenstelling

•

grondwater

Im p act
De bestemmingswijziging beoogt de aanleg van een rioolwaterzuiveringsinstallatie waardoor
de ondergrond in het plangebied deels vergraven en verdicht zal worden door de aanleg van
tal van constructies. De voedingsrijke toplaag zal afzonderlijk afgegraven worden en nadien
opnieuw als toplaag herbruikt worden waar mogelijk. Het huidige maaiveldpeil zal overwegend
behouden blijven waardoor overtollige, uitgegraven gronden afgevoerd worden.
Niveauverschillen zullen niet gecreëerd worden op het terrein. De onbebouwde, onverharde
delen van de zone voor waterzuivering worden ingezaaid of beplant. De erosiegevoeligheid
van het terrein wijzigt bijgevolg niet.
Bij de overdracht van de gronden die deel uitmaken van het plangebied moeten de
verplichtingen van het Bodemdecreet worden nageleefd. Concreet moet in dit geval worden
voldaan aan artikel 101 (bodemattestverplichting) en artikels 102 tot en met 115 (bijzondere
procedure voor overdracht van risicogronden). Bij onteigening van de gronden in het
plangebied moeten de bepalingen van het Bodemdecreet worden gevolgd. Concreet moet in
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dit geval worden voldaan aan artikels 119 en 119bis. Bij grondverzet van gronden binnen het
plangebied moeten de bepalingen over grondverzet in het VLAREBO-besluit van 14 december
2007 worden nageleefd. Een grondwaterhandeling zoals het infiltreren en/of het onttrekken
van grondwater kan mogelijks een nabijgelegen bodemverontreiniging verspreiden. Gezien in
de onmiddellijke omgeving geen verontreinigde bodems werden aangetroffen, worden geen
negatieve effecten verwacht.
Er wordt een verfijning voorzien van de huidige bestemming ‘zone voor wachtbekken’ (cf. BPA
Bergbezinkings- en retentiebekkens I – deelplan IIb Kattenhoflaan) naar zone voor
waterzuiveringsinfrastructuur. Bijgevolg dient geen nieuw oriënterend bodemonderzoek te
worden uitgevoerd (cf. artikel 64 en bijlage IV van het VLAREBO-besluit van 14 december
2007).
Gezien de relatief beperkte grootte van de ondergrondse constructies zal het grondwater
rondom de constructies stromen en zal de grondwaterstroming hierdoor niet onderbroken
worden. De uitgegraven gronden zullen herbruikt worden om de bouwputten aan te vullen,
waardoor de doorlaatbaarheid van de ondergrond niet zal wijzigen. Drainering is bijgevolg niet
aan de orde.
De constructies en leidingen worden waterdicht aangelegd zodat eventuele verontreiniging van
de bodem of het grondwater door het afvalwater of slib te allen tijde vermeden wordt. Opslag
van chemicaliën gebeurt conform de voorwaarden opgenomen in Vlarem: ingekuipt of in
dubbelwandige houders. Verontreiniging van de ondergrond t.g.v. het gebruik van of
accidentele voorvallen met chemicaliën worden hierdoor maximaal vermeden. Ook de wegenis
waar chemicaliën gelost worden en waar het vloeibare slib wordt opgehaald, wordt d.m.v.
afvoergoten en straatkolken naar de interne riolering afgeleid die op de
waterzuiveringsinstallatie is aangesloten. Op dergelijke wijze wordt accidentele verontreiniging
van de ondergrond door lekken of losschieten van de vulleidingen van de tankwagen maximaal
vermeden.
Bijkomend zal te allen tijde moeten worden voldaan aan de gewestelijke verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater.
Het plan om het terrein planologisch ter beschikking te stellen voor de exploitatie van een
RWZI met groenbuffer, heeft geen betekenisvolle negatieve effecten op de bodem en
grondwater.

Geluid
Re fere nt i es it u at ie
Volgens het gewestplan is het plangebied gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch
gebied, en de omgeving wordt gekenmerkt door natuurgebied, woongebied en
woonuitbreidingsgebied, gebied voor dagrecreatie en golfterrein en gebied voor
gemeenschapsvoorziening en algemeen nut (zie 2.4.6. bestemmingsplannen). Ten noorden
van het plangebied is er woongebied en woonuitbreidingsgebied aanwezig dat overwegend
effectief bebouwd is. De meest nabijgelegen woning bevindt zich op 45 meter ten noordoosten
van de perceelsgrens van het plangebied. Aan de overzijde van de Kattenhoflaan/SintJobsteenweg op 92 meter ten oosten van de perceelsgrens van het plangebied bevindt zich
een gebied voor dagrecreatie met een sporthal, een binnenspeeltuin en een hockeyclub. Ten
zuidwesten van de perceelsgrens van het plangebied bevindt zich een recyclagepark en het
jeugdhuis ’t Jop op resp. 80 meter en 125 meter. Ten noordwesten zijn er paardenweiden. Ten
zuiden is het natuurgebied gelegen.
Volgens het BPA is het plangebied gelegen in zone voor wachtbekken bestemd voor de aanleg
van een wachtbekken voor regenwater en overstortwater.
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De strengste milieukwaliteitsnormen voor geluid voor nieuwe ingedeelde inrichting gelden ’s
nachts tussen 22u00 – 07u00 volgens Vlarem (Vlaams reglement betreffende de
milieuvergunning) en worden getoetst t.h.v. bewoonde gebouwen of bij ontstentenis ervan op
een afstand van 200m van de perceelsgrenzen van de inrichting. De richtwaarden voor het
specifieke geluid in open lucht van een inrichting, is afhankelijk van de bestemming van het
gebied volgens het gewestplan, BPA of RUP. Zo geldt ’s nachts een richtwaarde van 40 dB(A)
in open lucht.

S co pi ng
De bestemmingswijziging beoogt de exploitatie van een RWZI, dewelke 24u/24u en 7 dagen
op 7 in werking is. Er dient onderzocht te worden of de exploitatie van de RWZI binnen de
akoestische randvoorwaarden conform Vlarem kan geëxploiteerd worden zonder hinder naar
omwonenden te berokken.

Im p act
Een rioolwaterzuiveringsinstallatie is een continu proces dewelke 7/7 en 24u/24u in werking
is. De RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor betreft een onbemande installatie die door het team uit Deurne
opgevolgd wordt.
Afhankelijk van de hoeveelheid afvalwater, de fase van het proces (bijvoorbeeld beluchte of
onbeluchte fase), e.d. zullen er verschillende onderdelen bijgevolg ook ’s nachts in werking
zijn. Reeds bij het voorontwerp van een rioolwaterzuiveringsinstallatie wordt er rekening
gehouden met mogelijke hinder naar de omwonenden en recreatieve voorzieningen in de
directe omgeving van de site. Zo wordt de inplanting en de oriëntatie van de constructies
afgewogen t.o.v. de geluidsgevoelige elementen in haar omgeving. Er wordt getracht om de
hydraulische vervallen (vallend water) minimaal te houden en in het bestek worden er
akoestische randvoorwaarden opgelegd voor de motoren, surpressoren e.a.
De RWZI wordt zodanig ontworpen dat de in Vlarem toegelaten geluidsniveaus niet
overschreden zullen worden tijdens de exploitatie van deze inrichting.
Na definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan mag het specifieke geluid van de
inrichting ’s nachts maximaal 40 dB(A) op 200 m van de perceelsgrens in alle richtingen
bedragen conform Vlarem (cfr. gebied op minder dan 500 m gelegen van gebieden voor
gemeenschapsvoorziening en openbaar nut). Het geluid van 40dB wordt als beleving tussen
erg stil en rustig ervaren en is te vergelijken met een rustige woonbuurt.
Ook naar de omliggende natuurgebieden en biologisch waardevolle en zeer waardevolle zones
kan de RWZI een impact veroorzaken onder de vorm van geluidsoverlast. Dit kan mogelijks
een negatief effect hebben op de aanwezige fauna en flora. Echter zal het plan een maximale
bundeling van de installatie voorop stellen en het transport dat met de exploitatie van de RWZI
gepaard gaat, zoveel mogelijk beperken. Bovendien zal te allen tijde moeten worden voldaan
aan VLAREM II bijlage 4.5.4. wat op 200m van de perceelsgrens in natuurgebied overeenkomt
met een rustige woonbuurt, nl. 40 dB(A).
Het verwachte transport i.f.v. de exploitatie van de installatie is uiterst beperkt en verloopt via
de Kattenhoflaan naar de Brugstraat N29 en via de N117 naar de A1. Technisch medewerkers
bezoeken enkele malen per week de installatie voor een goede procesopvolging. Een
tankwagen zal het vloeibare slib 1 tot enkele malen per week ophalen voor verdere ontwatering
op een grotere RWZI. Overig transport beperkt zich tot de groenaannemer i.k.v. het periodieke
groenonderhoud, de interne onderhoudsdienst bij grotere onderhoudswerken, de
schoonmaakdienst voor het dienstgebouw, maandelijkse lediging van de rolcontainers voor
het roostergoed, aanvoer van chemicaliën enkele malen per jaar, e.d. Deze beperkte
verkeersgeneratie verloopt overdag tijdens de diensturen. Via het goede ontwerp van de
installatie en het relatief beperkte transport dat met de exploitatie van de RWZI gepaard gaat,
zal de installatie aan de akoestische randvoorwaarden van Vlarem voldoen en geen
geluidshinder naar haar omgeving genereren.
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Lucht
Re fere nt i es it u at ie
Vlarem bevat tot op heden geen normen voor geur. Het voorkomen, de beoordeling en het
beheersen van geurhinder afkomstig van RWZI’s werd door het voormalige departement
Leefmilieu (LNE) uitgewerkt in een sectorale code van goede geurpraktijk voor
rioolwaterzuiveringen.
Bij de beoordeling van de geurimpact van een RWZI wordt ten aanzien van twee verschillende
toetsingskaders getoetst; er wordt onderscheid gemaakt tussen de “onaangename-neutrale
geuren” en “zeer onaangename geuren” van een RWZI.
•

tot de neutrale-onaangename geuren behoren de waterlijn (alle onderdelen van
selectortank tot en met nabezinktank)

•

tot zeer onaangename geuren behoren de influentzone en primaire zuivering
(fijnrooster, voorbezinktank, zandvanger), de sliblijn (gravitaire indikker, buffer)

De toetsingswaarden worden uitgedrukt in snuffeleenheden (se) per m³. De duur en frequentie
van de blootstelling zit vervat in het gebruik van 98-percentielwaarden (overschrijding van
175 uren of 2 weken op jaarbasis).
Bij de berekening wordt de overheersende windrichting (in Vlaanderen Z-ZW) mee in rekening
gebracht.
Aanvaardbare hinder is het niveau van hinder dat zich situeert tussen het nuleffectniveau (=
richtwaarde waar er dus geen geureffect verwacht wordt) en het niveau waarbij er gegronde
klachten beginnen op te treden (= grenswaarde) (tabel 1). Deze grenswaarde mag, behoudens
in geval van overmacht, niet overschreden worden.
Er wordt eveneens rekening gehouden met de geurgevoeligheid van de toetsingsobjecten (=
zijn er weinig of veel mensen aanwezig in de buurt van de RWZI) bij de beoordeling van de
geurimpact (zie tabel 2).
Hieruit kunnen we afleiden dat:
•

het plangebied en woongebied ten noordoosten van het plangebied hoog geurgevoelig
zijn

•

het landbouwgebied rondom matig geurgevoelig is

•

het natuurgebied ten zuiden laag geurgevoelig is
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TOETSINGSKADER VOOR
GEURHINDER VAN
RWZI’s
(in se/m³ als 98P)

RICHTWAARDEN

laag geurgevoelige
bestemmingen

matig geurgevoelige
bestemmingen

98P

TOETSINGSKADER VOOR
GEURHINDER VAN
RWZI’s
(in se/m³ als 98P)

ONAANGENAME TOT
NEUTRALE GEUREN

20
10

RICHTWAARDEN

GRENSWAARDEN

5.0

matig geurgevoelige
bestemmingen

5.0

3.0

hoog geurgevoelige
bestemmingen

laag geurgevoelige
bestemmingen

laag geurgevoelige
bestemmingen

3.0

matig geurgevoelige
bestemmingen

2.0

1.5

1.5

1.0

1.0
hoog geurgevoelige
bestemmingen

0.0

Neutrale-onaangename geuren (waterlijn)
|

GRENSWAARDEN

10

0.5

ZEER ONAANGENAME
GEUREN

20

laag geurgevoelige
bestemmingen

2.0
hoog geurgevoelige
bestemmingen

98P

matig geurgevoelige
bestemmingen

hoog geurgevoelige
bestemmingen

0.5
0.0

Zeer onaangename geuren (prim. zuivering
+ sliblijn)

tabel 1: Toetsingskader geurhinder van RWZI’s

Type
bestemming

Beschrijving

Bestemming
gewestplan

Hoog
geurgevoelige
bestemmingen

Waar grote aantallen
mensen
langdurig
verblijven of waar
recreatieve
buitenactiviteiten
plaats
vinden:
woongebieden,
ziekenhuizen,
scholen,
winkelcentra,
kampeerterreinen,
speelterreinen,
…
Mensen kunnen hier
op alle momenten van
de dag aanwezig zijn,
zowel
binnen
als
buiten.

Woongebieden in ruime zin,
woonparken,
dienstverleningsgebieden,
gebieden
hoofdzakelijk
bestemd voor de vestiging
van
grootwinkelbedrijven,
recreatiegebieden, gebieden
voor
gemeenschapsvoorzieningen
en
openbare
nutsvoorzieningen, …

Woongebied,
gebied
voor
wonen
en
landbouw,
recreatiegebied, …

Matig
geurgevoelige
bestemmingen

Gebieden gekenmerkt
door
een
lage
bevolkingsdichtheid:
agrarische
en
op
bedrijventerreinen
gelegen
bedrijfswoningen,
natuurterreinen,
sportterreinen,
…
Dergelijke
bedrijventerreinen
worden gekenmerkt
door activiteiten als
handel,
retail,

Agrarische
gebieden,
gebieden voor ambachtelijke
bedrijven en gebieden voor
KMO’s,
parkgebieden,
gebieden
voor
gemeenschapsvoorzieningen
en
openbare
nutsvoorzieningen,
gemengde
woonen
industriegebieden, …

Specifiek
regionaal
bedrijventerrein voor
kantoren,
agrarisch
gebied,
parkgebied,
specifiek
regionaal
bedrijventerrein voor
kleinhandel, …
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productie
voedingsmiddelen.
Mensen kunnen hier
op alle momenten van
de dag of nacht
aanwezig zijn, zowel
binnen als buiten.

Laag
geurgevoelige
bestemmingen

|

Industriegebieden,
openbare wegen.

Industriegebieden, gebieden
voor
milieubelastende
industrieën, gebieden voor
ambachtelijke bedrijven en
gebieden
voor
KMO’s,
agrarische
gebieden,
bosgebieden,
groengebieden,
natuurgebieden,
bufferzones,
waterwegen,
luchtvaartterrein, …

Gemengd
regionaal
bedrijventerrein,
agrarische
bedrijvenzone,
bosgebied,
natuurgebied,
verkeersof
vervoersinfrastructuur,
buffer
voor
bedrijventerreinen,
specifiek
regionaal
bedrijventerrein voor
agro-industrie, gebied
voor zeehaven- en
watergebonden
bedrijven, …

Tabel 2: Toetsing geurgevoeligheid van objecten

S co pi ng
De
bestemmingswijziging
beoogt
de
exploitatie
van
een
onbemande
rioolwaterzuiveringsinstallatie, dewelke 24u/24u en 7 dagen op 7 in werking is. Er dient
onderzocht te worden of de exploitatie van de RWZI binnen het toetsingskader, zoals
opgenomen in de code van goede geurpraktijk, kan geëxploiteerd worden, zonder geurhinder
naar omwonenden te veroorzaken. Overige emissies naar lucht zijn niet aan de orde voor
dergelijke kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.

Im p act
Figuur 9 geeft de berekening van de geurimpact weer voor de zeer onaangename geuren,
figuur 10 de geurimpact voor de neutrale-onaangename geuren.
De dichtstbijzijnde woningen in woongebied zijn gelegen in hoog geurgevoelig gebied. De
richtwaarde en grenswaarde kunnen afgeleid worden uit tabel 1:
•

voor de zeer onaangename geuren (het influent/primaire zuivering/sliblijn) geldt
richtwaarde 0,5 se/m³ 98P (waarbij er dus geen geureffect verwacht wordt) en
grenswaarde 2 se/m³ 98P (waarbij er gegronde klachten beginnen op te treden). Deze
beide waarden worden niet overschreden vermits ter hoogte van de woningen de
geurimpact minder dan 0,5 se/m³ bedraagt

•

voor de neutrale-onaangename geuren (waterlijn) geldt richtwaarde 1,5 se/m³ 98P
(waarbij er dus geen geureffect verwacht wordt) en grenswaarde 3 se/m³ 98P (waarbij
er gegronde klachten beginnen op te treden). De richtwaarde wordt enkel overschreden
in een zeer beperkt deel van de tuin van de nabijgelegen woning. Ter hoogte van de
woning wordt de richtwaarde niet overschreden. De grenswaarde wordt niet
overschreden

Uit de berekening van de geurimpact en de toetsing ter hoogte van de dichtstbijzijnde gelegen
woningen in het woongebied, blijkt dat er geen problemen met geuroverlast naar omwonenden
toe wordt verwacht door de werking van de RWZI. Om eventuele geurhinder evenwel volledig
uit te sluiten, wordt ervoor gekozen om zowel de slibbuffer als de slibindikker van de RWZI te
overkappen. Bovendien zullen de nodige maatregelen getroffen worden om de eventuele
uitvoering van curatieve geurmaatregelen in exploitatiefase te vereenvoudigen (voldoende
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steunranden voor afdekking, extra controle op verdichting en nabehandeling van het beton,
voldoende ruimte voor een luchtbehandelingseenheid).

|

Figuur 9: Geurimpact zeer onaangename geuren

Ook zal er naar gestreefd worden om kritieke procesonderdelen (ontvangst, primaire zuivering,
sliblijn) zo ver mogelijk van nabijgelegen geurgevoelige objecten te groeperen om het risico
op geurhinder te beperken. Verder is het uitermate belangrijk dat turbulentie ter hoogte van
de influentzone/primaire zuivering zoveel als mogelijk beperkt wordt om vrijstelling van
geurcomponenten en geurhinder te voorkomen.

|

Figuur 10: Geurimpact neutrale geuren

Rekening houdende met het hedonische karakter van geur (= geur heeft een gevoelsmatig
aspect) aan de verschillende constructies, de overkapping van zowel de slibbuffer als de
slibindikker en het toetsingskader zoals opgenomen in de code van goede geurpraktijk voor
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RWZI’s, zal er geen geurhinder optreden door de exploitatie van deze installatie t.h.v. de
nabijgelegen woningen.

Biodiversiteit
Re fere nt i es it u at ie
De vallei van het Klein Schijn wordt als valleilandschap aangeduid. Volgens het gewestplan
grenst het plangebied ten zuiden aan natuurgebied. Verder is het plangebied niet gelegen in
of langs VEN-gebied en is het niet opgenomen binnen Europees Natura 2000-gebied.
Volgens de geactualiseerde biologische waarderingskaart, bestaat het plangebied overwegend
uit minder waardevol gebied met een minder waardevol soortenarm permanent
cultuurlandschap (figuur 11). De omgeving wordt gekenmerkt door minder dichte bebouwing
(ua), houtkant met dominantie van Zomereik (khq), zeer soortenarme, ingezaaide graslanden
(hx), industriele bebouwing (ui) en een eiken-berkenbos (qb) (Figuur 11). In praktijk bestaat
het grootste deel van het plangebied uit een weide.
Volgens het Vis-informatie-systeem van het INBO, blijkt dat er in 2014 een rivierdonderpad
werd aangetroffen in het Klein Schijn ter hoogte van het Albertkanaal in Wijnegem op ca. 6,8
km (in vogelvlucht) stroomafwaarts van de planlocatie.

S co pi ng
De bestemmingswijziging beoogt terreininname, de aanleg van constructies en de exploitatie
van een RWZI binnen het plangebied. De impact van het plan op de fauna en flora zal daarom
ingeschat worden voor volgende potentiële wijzigingen:
•

ecotoopinname

•

versnippering en barrièrewerking

•

vernatting en/of verdroging

•

ecotoopwijziging door verstoring

•

doelstellingen van het VEN-gebied

|

Figuur 11: Geactualiseerde biologische waarderingskaart
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Im p act
Door het planningsinitiatief zal het weiland verdwijnen, worden er op het terrein constructies
opgericht en zal een groenbuffer rondom de installatie aangeplant worden. De bestaande
bomenrij langs de straatkant zal maximaal behouden blijven en mee geïntegreerd worden in
de groenbuffer. Mogelijk dient één enkele eik gerooid te worden voor de aanleg van de
toegangspoort (max 5-6 meter). De groenbuffer die wordt voorzien langs de randen van het
plangebied is minstens 5 meter. Deze groenbuffer wordt gedifferentieerd aangelegd en zal uit
inheemse, streekeigen bomen, heesters en struiken bestaan.
De draadafsluiting wordt aan de binnenzijde van de groenbuffer voorzien. Deze draadafsluiting
kan mogelijks zorgen voor barrièrevorming voor aanwezige fauna en flora. Het planvoornemen
zal echter een afwisselend plantverband opleggen zodanig dat een gevarieerde visuele
afscherming van de constructies wordt bekomen. Op dergelijke wijze wordt de integratie van
de RWZI met haar omgeving gerealiseerd en dit komt ook de in de omgeving aanwezige
(avi)fauna rechtstreeks ten goede. Extra nestlocaties en foerageergebied wordt hiermee
gecreëerd. De draadafsluiting zal onderaan pas op een hoogte van 10 – 15 cm aanvangen
waardoor de migratie van kleine zoogdieren niet zal gehinderd worden. Hierdoor is
versnippering van waardevol leefgebied of barrièrevorming op deze locatie niet aan de orde.
Door het opvangen en zuiveren van het huishoudelijke afvalwater uit het zuiveringsgebied
Sint-Job-in-‘t-Goor en af te voeren naar de nieuwe RWZI op de planlocatie wordt een
aanzienlijke vuilvracht via (on)rechtstreekse lozing van huishoudelijk afvalwater uit het Klein
Schijn geweerd. Dit komt de waterkwaliteit rechtstreeks ten goede inclusief de watergebonden
fauna en flora in het aanliggende natuurgebied. De waterkwaliteit kan mogelijks een invloed
hebben op de aanwezigheid van de rivierdonderpad. Gezien het om een algemene verbetering
gaat van de waterkwaliteit, worden er geen negatieve effecten verwacht op het voorkomen
van deze volgens de rode lijst kwetsbare vissoort.
Het planningsinitiatief veroorzaakt geen aanleiding tot vernatting of verdroging van percelen
in de omgeving en heeft tijdens de exploitatie van de installatie een aanzienlijk positieve
impact op de overstromingsgevoeligheid langs zowel het Klein Schijn (t.h.v. planlocatie) alsook
een positieve impact op de overstromingsgevoeligheid van de Zwanebeek te RWZI Schilde.
Hemelwater dat op verharde oppervlakken op het terrein terecht komt, dat niet verontreinigd
kan zijn door slib e.a., kan slechts beperkt infiltreren in de nat zandige bodem maar zal d.m.v.
poelen of grachten vertraagd richting Klein Schijn geloosd worden bij hevige neerslag. Het
ontwerp wordt afgestemd op de bindende voorwaarden van de verordening hemelwater.
Het planningsinitiatief resulteert in een verbetering van de ecologische kwaliteit van het
plangebied en omgeving door de gedifferentieerde groenbuffer en de zuivering van het
afvalwater van circa 13.500 inwoners uit het zuiveringsgebied.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Re fere nt i es it u at ie
De Sint-Jobsteenweg/Kattenhoflaan vormt een verbindingsweg over het grondgebied van de
gemeente Brecht en doorsnijdt in het zuiden het landschap. De ruimere omgeving wordt
gekenmerkt door lintbebouwing, woonwijken, agrarisch terrein en ten zuiden een eikenberkenbos.
Het plangebied is gelegen in het traditioneel landschap ‘land van Zoersel-Wijnegem’. Dit
landschap is onderdeel van de Centrale Kempen.
Er zijn geen beschermde landschappen, monumenten, stads- of dorpsgezichten aanwezig in
of nabij het plangebied. Het plangebied bevindt zich in de relictzone ‘Bosgebied Sint-Job-in-’tGoor, ’s Gravenwezel en Sint-Antonius’ (R10025) (Figuur 12).
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|

Figuur 12: landschapsatlas en situering locaties centrale archeologische inventaris (CAI)

Het plangebied bevindt zich in een zone met mogelijke archeologisch resten vanaf het LaatPaleolithicum (cfr CAI – archeologienota Sint-Job Guldensporenlei).

S co pi ng
De bestemmingswijziging beoogt de aanleg van constructies t.b.v. waterzuivering waardoor
de ondergrond in de toekomst zal vergraven worden. De impact van het plan op het landschap
en het archeologisch potentieel, zal daarom ingeschat worden voor volgende potentiële
wijzigingen:
•

structuur- en relatiewijzigingen

•

archeologisch erfgoed

Im p act
Door de voorliggende locatie voor de oprichting van een RWZI voor de zuivering van het
huishoudelijke afvalwater worden de grotere boscomplexen beschermd tegen versnippering.
Er werd gestreefd naar een zuinig ruimtegebruik, doch dient er vrije ruimte te zijn om
eventuele bijkomende processtappen te kunnen exploiteren (o.a. bergbezinkingsbekken). Om
de landschappelijke impact zoveel mogelijk te beperken, zijn alle constructies zo compact
mogelijk gedimensioneerd, geconcentreerd op het terrein en eventueel deels verzonken onder
het maaiveld, om de constructies zoveel mogelijk in hoogte te beperken. Via de aanleg en
behoud van de groenbuffer rondom de constructies, wordt de integratie van het planinitiatief
met haar omgeving gerealiseerd.
Uitvoering van de RWZI zal vergraving met zich meebrengen. Over het algemeen kan gesteld
worden dat waar graafwerken dienen uitgevoerd te worden, er een risico bestaat op vergraving
van de mogelijke archeologische resten. Hierdoor zal er een archeologisch vooronderzoek
plaatsvinden en afhankelijk van de resultaten, kan een bijkomend archeologisch onderzoek
nodig geacht worden om aantasting van archeologisch potentieel erfgoed uit te sluiten.
Hieruit volgt dat het planinitiatief geen betekenisvolle negatieve effecten op het aanwezige
landschap en archeologie heeft.
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4.1.5

Grensoverschrijdende effecten
Het voorgenomen plangebied grenst aan de waterloop Klein Schijn. Aan de overzijde van deze
waterloop grenst de gemeente Schilde. Het voorliggend RUP voorziet een waterzuivering,
waardoor er minder vuilvracht in de Klein Schijn terechtkomt. Het voorliggend RUP zal een
positief effect hebben op het verder afstroomgebied van deze waterloop.
Rekening houdend met de aard van het voorgenomen plan, de omvang van de effecten zoals
hiervoor beschreven en het gegeven dat deze als niet-aanzienlijk beoordeeld werden, wordt
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke grens- of gewestgrensoverschrijdende negatieve
effecten worden verwacht.

4.1.6

Globale conclusie
Op basis van de beschikbare informatie op dit moment, kan worden besloten dat er voor het
voorliggend planinitiatief geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.
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.

4.2

Watertoets

4.2.1

Oppervlakte- en grondwaterhuishouding
Overstromingsgevoelige gebieden
Het plangebied is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied en van nature
overstromingsgevoelig gebied. (Geopunt Vlaanderen, 2019)
Het oppervlaktewater binnen het plangebied stroomt in westelijke richting af naar Klein Schijn.

Legende
0,5 – 5 ha
5 – 10 ha
10 – 20 ha
20 – 50 ha
50 – 100 ha
> 100 ha

|

Afstromingskaart (Geopunt Vlaanderen, 2019)

Waterbeheerders (Vlaamse Hydrografische Atlas)
In het zuiden grenst het plangebied aan Klein Schijn, een waterloop van 2e categorie beheerd
door Provincie Antwerpen.
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Legende
bevaarbare
1e categorie
2e categorie
3e categorie
niet-geklasseerd

|

VHA-waterlopen (Geopunt Vlaanderen, 2019)

Infiltratiegevoelige bodems
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 plangebied is niet infiltratiegevoelig. Het hemelwater kan hier minder gemakkelijk
infiltreren in de ondergrond omwille van de natte kleibodem (zie hoofdstuk ‘bodem en
grondwater’).

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden
Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de
ondergrond en de toestroming door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de
eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming.
Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2).
Er moet advies gevraagd worden aan de bevoegde instanties (VMM afdeling operationeel
waterbeheer) inzake grondwatergevoeligheid, indien het volgende wordt voorzien binnen het
plangebied:
•

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

•

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

•

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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Legende
Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)
Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)
Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

|

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt Vlaanderen, 2019)

Winterbedkaart
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.

Hellingenkaart
De hellingenkaart werd opgemaakt om de gevoeligheid voor overstroming en erosie van het
gebied te kunnen beoordelen. Steile hellingen kunnen aanleiding geven tot een grote
hoeveelheid afvloeiende neerslag, wat de overstromings- en erosiegevoeligheid beïnvloedt.
Het plangebied kent een vlak reliëf met hellingspercentages kleiner dan 0,5% en tussen 0,5
en 5%.

Legende
0,5
0,5 - 5
5 - 10
>10

|

Hellingenkaart (Geopunt Vlaanderen, 2019)
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Erosiegevoelige gebieden
De erosiegevoeligheid is 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 is hoofdzakelijk aangeduid als niet-erosiegevoelig. Een zeer beperkte zone in
het oosten van het plangebied is erosiegevoelig.

Legende
Niet erosiegevoelig
Erosiegevoelig

|

4.2.2

Erosiegevoelige bodems (Geopunt Vlaanderen, 2019)

Besluit
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. Eventuele potentiële nadelige effecten worden evenwel beperkt door volgende
bepalingen:
•

•

wat betreft de grondwaterstromingsgevoeligheid moeten de bevoegde instanties
gecontacteerd worden voor:
•

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

•

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

•

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

150005 │ mei 2020

53│65

RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor
5

R AADPLEGING PUBLIEK EN ADVIESVRAAG
In het kader van de opmaak van het RUP lagen de startnota en de procesnota tijdens de
periode van 13 januari 2020 tot en met 12 maart 2020 ter inzage in het gemeentehuis en
waren de nota’s beschikbaar op de gemeentelijke website. Tijdens deze periode werden de
bevoegde adviesinstanties geraadpleegd over de start- en procesnota.
Op 23 januari 2020 werd het eerste participatiemoment gehouden. Tijdens deze publieke
infomarkt werd de startnota van het RUP met een eerste aanzet tot visie voorgesteld.
De adviezen en opmerkingen op de startnota werden door het planteam verwerkt. Hieronder
wordt aangegeven hoe zal worden omgegaan met de suggesties om het plan te verbeteren en
de aandachtspunten in functie van het effectenonderzoek. Deze elementen werden in de mate
van het mogelijke reeds rechtstreeks verwerkt in hoofdstuk 1 t.e.m. 4 van de scopingnota.
Overige elementen zullen zoals besproken meegenomen worden bij de verdere uitwerking van
het voorontwerp RUP.

5.1

Adviezen
De adviezen worden integraal als bijlage aan de scopingnota toegevoegd.

5.1.1

Departement Omgeving
Gunstig advies zonder opmerkingen.

5.1.2

Deputatie van de provincie Antwerpen
Gunstig advies met volgende opmerkingen:
•

De provincie stelt zich de vraag of de naastgelegen percelen (conform de contour van
het BPA ‘Bergbezinkings- en retentiebekkens’) niet mee bekeken dienen te worden,
bijvoorbeeld in functie van de bufferzone. De provincie vraagt om de relatie tussen beide
plancontouren te verduidelijken. Verder wordt ook verduidelijking gevraagd over de
relatie tot de prioritaire actie ‘RUP zuidelijke rand Sint-Job-in-‘t-Goor uit het
structuurplan van Brecht.
De functie van het retentiebekken werd verduidelijkt onder hoofdstuk 3.3. Dergelijke
werking van het retentiebekken is mogelijk binnen de huidige bestemming van het BPA
‘Bergbezinkings- en retentiebekkens’.
De nota werd aangepast zodanig dat de relatie tot de opmaak van het RUP Afwerking
zuidelijke rand Sint-Job-in-‘t-Goor werd verduidelijkt (zie hoofdstuk 2.4.3).

•

De provincie merkt op dat de draadafsluiting aan de binnenzijde van de groenbuffer
zorgt voor een barrièrevorming voor de aanwezige fauna in de omgeving.
De plan-m.e.r.-screening werd aangepast conform het advies. De draadafsluiting zal
onderaan pas op een hoogte van 10 – 15 cm aanvangen waardoor de migratie van kleine
fauna niet zal gehinderd worden.

5.1.3

Agentschap voor Natuur en Bos
Gunstig advies met volgende opmerkingen:
•

Er wordt gesteld dat bij de overdracht van gronden die deel uitmaken van het
projectgebied, men moet voldoen aan de verplichtingen van het Bodemdecreet:
bodemattestverplichting (artikel 101 Bodemdecreet) en de bijzondere procedure voor
de overdracht van risicogronden (artikel 102 tot en met artikel 115 Bodemdecreet).
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Vigerende wetgeving blijft onverminderd van toepassing waardoor een opname hiervan
in het voorontwerp RUP niet wenselijk is.
De voorwaarden werden wel opgenomen bij de plan-m.e.r.-screening onder de discipline
bodem en grondwater.
•

Het Agentschap stelt dat inzake geluid er geen onderzoek gepleegd is naar de impact
op het natuurgebied. Conform VLAREM II bijlage 4.5.4. kennen natuurgebieden
eveneens richtwaarden naar maximale geluidsdruk. Naar inplanting van
geluidshinderlijke activiteiten dient men hieraan te voldoen. Indien hieraan voldaan kan
de impact op fauna (biodiversiteit) beperkt blijven en worden er geen significante
effecten verwacht. Het Agentschap heeft de screeningsnota doorgenomen en verwacht
voor scenario 1 en indien voldaan aan VLAREM II bijlage 4.5.4. (geluidshinder t.o.v.
natuurgebied) geen aanzienlijke milieueffecten die de opmaak van een plan-MER
rechtvaardigen.
De voorwaarde om te voldoen aan VLAREM II bijlage 4.5.4. werd opgenomen onder de
discipline geluid van de plan-m.e.r.-screening.

•

5.1.4

Het Agentschap stelt verder dat het plan en de voorschriften een inrichting met robuuste
buffergebieden en bijkomende groenelementen onderzoeken. Daarom stelt het
Agentschap dat het plan en de nieuwe bestemmingsvoorschriften geen impact hebben
op de natuurstructuur en de biodiversiteit.

Vlaamse Milieumaatschappij
Gunstig advies met volgende opmerkingen:

5.1.5

•

Er wordt geen negatieve impact verwacht op het Antitankkanaal

•

Met betrekking tot het grondwateraspect worden er als gevolg van het plan geen
significant negatieve effecten verwacht, mits de bestaande regelgeving strikt wordt
gerespecteerd (hemelwaterverordening, VLAREM, zoneringsplan,…)

OVAM
Gunstig advies met volgende opmerkingen:
•

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).
De voorwaarde om bij overdracht van gronden binnen het plangebied te voldoen aan de
verplichtingen van het Bodemdecreet werd opgenomen in de plan-m.e.r.-screening
onder de discipline bodem en grondwater.
Vigerende wetgeving blijft onverminderd van toepassing waardoor een opname hiervan
in het voorontwerp RUP niet wenselijk is.

•

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).
De voorwaarde om bij onteigening van gronden binnen het plangebied te voldoen aan
de bepalingen van het Bodemdecreet werd opgenomen in de plan-m.e.r.-screening
onder de discipline bodem en grondwater.
Vigerende wetgeving blijft onverminderd van toepassing waardoor een opname hiervan
in het voorontwerp RUP niet wenselijk is.

•

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.
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De voorwaarde om bij grondverzet te voldoen aan de bepalingen van het VLAREBObesluit van 14 december 2007 werd opgenomen in de plan-m.e.r.-screening onder de
discipline bodem en grondwater.
Vigerende wetgeving blijft onverminderd van toepassing waardoor een opname hiervan
in het voorontwerp RUP niet wenselijk is.
•

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.
De aanwezigheid van bodemonderzoeken werd bijkomend behandeld in de plan-m.e.r.screening. Gezien de afwezigheid van verontreinigde bodems binnen het plangebied en
in de onmiddellijke omgeving van het plangebied, kan worden gesteld dat er geen risico
bestaat op een verspreiding van bodemverontreiniging.

•

Er moet rekening mee worden gehouden 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.
Vigerende wetgeving blijft onverminderd van toepassing. Dit zal door Aquafin indien
nodig meegenomen worden bij de realisatie van het project.

5.1.6

Gemeente Schilde
Gunstig advies zonder opmerkingen.

5.1.7

Gecoro Brecht
Gunstig advies met volgende opmerking:
•

De gecoro vraagt voldoende aandacht te schenken aan de geur- en algemene hinder
voor de naburige woonwijken.
Dit werd onderzocht in de mer-screening. Geurhindergevoelige elementen worden zo
ver mogelijk van de bestaande woningen voorzien en zowel de slibbuffer als de
slibindikker van de RWZI zullen worden overkapt (cf. collegebeslissing dd. 12/05/2020).
Eventuele geurhinder wordt zo tot een minimum beperkt.

5.2

Participatie

5.2.1

Participatiemoment
Op 21 januari 2020 werd een eerste participatiemoment georganiseerd onder de vorm van een
infomarkt. Tijdens de infomarkt werden aan de hand van panelen de procedure van het RUP,
de feitelijk-juridische toestand van het plangebied, de conclusies van de analyse en de
gewenste ruimtelijke ontwikkeling met de visie en de concepten voorgesteld. De aanwezigen
konden via een invulformulier bedenkingen neerschrijven. In bijlage is het verslag van het
participatiemoment terug te vinden. In grote lijnen werden volgende bedenkingen
meegegeven.

Geurhinder
•

De aanwezigen maken zich zorgen m.b.t. mogelijk geurhinder en het onderzoek naar de
geuroverlast wordt in twijfel getrokken.
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Er worden geen grenswaarden inzake geuroverlast overschreden. Gezien de kleine
schaalgrootte van de installatie en de samenstelling van het influent (het gaat enkel om
huishoudelijk afvalwater en niet om industrieel afvalwater), worden er geen problemen
met geuroverlast naar de omwonenden toe verwacht.
Bovendien zal de RWZI worden overkapt (cf. collegebeslissing dd. 12/05/2020) en zullen
geurhindergevoelige elementen zo ver mogelijk van de bestaande woningen worden
voorzien. Verder zal ervoor gezorgd worden dat turbulentie ter hoogte van de
influentzone/primaire zuivering zoveel als mogelijk beperkt wordt om vrijstelling van
geurcomponenten en geurhinder te voorkomen. Geurhinder wordt bijgevolg enkel op
het terrein zelf verwacht. Het voorzien van een kwalitatieve groenbuffer met een grote
aanwezigheid van divers plantmateriaal van verschillende hoogten en structuren, zal er
bijkomend voor zorgen dat de geurimpact minder ver verspreid zal worden en zich zal
beperken tot het terrein van de RWZI zelf. In de stedenbouwkundige voorschriften zal
worden opgenomen dat de buffer moet worden aangelegd in het eerstvolgende
plantseizoen.
•

De aanwezigen vragen zich af waarom er geen groenblijvende hoogstammen als
voldoende brede buffer worden gebruikt die geurhinder zouden kunnen beperken en
waarom er geen overkapping wordt voorzien om geurhinder tegen te gaan.
Binnen het plan wordt een kwalitatieve groenbuffer voorzien met aanwezigheid van
voldoende hoogstammig groen en inheems plantmateriaal. In de stedenbouwkundige
voorschriften zal worden opgenomen dat de buffer moet worden aangelegd in het
eerstvolgende plantseizoen.
In de stedenbouwkundige voorschriften zal worden opgenomen dat zowel de slibbuffer
als de slibindikker van de RWZI moeten worden overkapt (cf. collegebeslissing dd.
12/05/2020).

•

De aanwezigen stellen zicht de vraag wie tijdens de exploitatiefase verantwoordelijk is
voor geurhinder en hoe deze dan zal teruggedrongen worden. Tevens worden garanties
gevraagd dat alles zal gedaan worden om geurhinder te beperken.
Het RUP doet geen uitspraken over bevoegdheden en verantwoordelijkheden. Aquafin
zal echter de exploitatie van de RWZI op zich nemen. Indien er tijdens de exploitatiefase
klachten zijn, zullen deze onderzocht worden en indien nodig worden er extra
maatregelen getroffen.
Wat betreft de maatregelen ter beperking van de geurhinder wordt verwezen naar
bovenstaande verduidelijking. Bijkomende garanties kunnen via het RUP niet geboden
worden.

Geluidsoverlast
•

De aanwezigen vragen aandacht voor geluidsoverlast en een toezegging op papier door
Aquafin dat bij geluidshinder oplossingen per direct worden bedacht en werkzaamheden
uitgevoerd worden zodat omwonenden geen hinder meer ondervinden.
Eventuele geluidsoverlast werd onderzocht in de mer-screening. Om het risico op
geluidshinder te beperken wordt er steeds naar gestreefd om de kritieke
procesonderdelen (vijzelgemalen, beluchtingsbekkens en overstorten) zo ver mogelijk
van de nabije bewoning te plaatsen, dus zoveel als mogelijk op het zuidwestelijk deel
van het plangebied, en de vijzels, blowers van beluchtingsbekken, ventilatieroosters van
een gebouw... niet in de noordoostelijke zone in te planten. De noodzaak van eventueel
bijkomende curatieve maatregelen dient te worden beoordeeld in detailontwerpfase.
Verder zal de RWZI zodanig ontworpen worden dat de wettelijke geluidsnormen
(VLAREM II) gerespecteerd blijven. Hierdoor worden er inzake geluid geen significant
negatieve effecten verwacht.
Bovendien wordt er binnen het plan een kwalitatieve groenbuffer voorzien die in het
eerstvolgende plantseizoen zal worden aangelegd.
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Verkeer
•

De aanwezigen stellen zich de vraag langs waar het transport van afvalstoffen /
chemicaliën gebeurt? Er is een zone met een verbod >5 ton, gebeurt het transport dan
via ’s Gravenwezel?
Het RUP doet geen uitspraken over hoe het transport dient te verlopen buiten het
plangebied. Indien het een zone betreft met een verbod van >5 ton, dan zal het
transport hier niet kunnen passeren. Te allen tijde zal moeten worden voldaan aan de
geldende verkeersregels.

•

De toegangsweg naar de ingang is te smal, bij drukke momenten op het containerpark
zijn er nu al problemen voor het kruisen van vrachtwagens en wachtenden richting
containerpark. Er wordt gevraagd om van de gelegenheid gebruik te maken om dit
gedeelte van de wegenis te verbreden.
Het RUP is beperkt tot de grenzen van het plangebied en doet bijgevolg geen uitspraken
over de naastgelegen wegenis. De gemeente is bevoegd om eventueel een hogere
ontsluiting te optimaliseren. Gezien het feit dat het hier echter gaat om zeer beperkt
bijkomend verkeer en het verkeer naar het containerpark nu ook reeds gebruikt maakt
van deze wegenis, worden hier echter geen aanzienlijke ontsluitingsproblemen
verwacht.

Doel van de installatie
•

Is de aanvoer vanuit de bewoningskernen vast omschreven & toekomstgericht of is er
al een uitbreiding voorzien i.f.v. de levensduur van andere bestaande installaties. Zal er
bv. ooit een omkering gebeuren van water dat nu richting de oude installatie te Schilde
gaat?
Uitbreidingen i.f.v. de levensduur van andere bestaande installaties zijn niet voorzien.
Een omkering van water dat nu richting de installatie te Schilde gaat is bovendien niet
mogelijk gezien het hoogteverschil.

Locatie
•

Men geeft een voorstel van alternatieve locatie aan het afrittencomplex St. Job
industriegebied, ten noorden van gemeentecentrum.
Er wordt steeds getracht om een waterzuiveringsinstallatie in (de buurt van) het laagst
gelegen punt te voorzien, aangezien op die manier gravitair kan worden aangesloten.
Het voorzien van een installatie nabij het afrittencomplex zou een persleiding vereisen
vanuit het laagste punt naar het afrittencomplex. Dit is om technische redenen niet te
verantwoorden.

•

De aanwezigen vragen zich af waarom de inplanting wordt voorzien aan een
woongebied? In de startnota (november 2019, p. 32/53, 4.1.3) is geen motivatie
aanwezig waarom zone 3 niet gekozen worden, terwijl deze duidelijk verder ligt van alle
bewoning.
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Het onderzoek naar alternatieve locaties werd reeds uitgevoerd. Hieruit bleek dat de
eerste locatie (de locatie die binnen het RUP naar voren wordt geschoven) het meest
aangewezen is om een nieuwe RWZI te voorzien. Dit gezien deze zone planologisch
reeds bestemd is als zone voor wachtbekken en gezien dit perceel vlak bij de waterloop
Klein Schijn en het bestaande retentiebekken van Aquafin gesitueerd is. Bovendien is
deze zone weinig biologisch waardevol en op voldoende afstand van de woningen
gesitueerd. De derde locatie is ruimtelijk minder geschikt voor de oprichting van een
RWZI, gezien dit perceel gesitueerd is in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en
de oprichting van een RWZI zou leiden tot een ruimtelijke versnippering en aantasting
van het waardevol openruimtegebied. Bovendien is dit perceel slecht bereikbaar wegens
de afwezigheid van wegenis op het perceel zelf. Deze motivering werd toegevoegd in de
nota.

Plaatsbezoek gelijkaardige installatie
•

Verschillende aanwezigen vragen om een bezoek in te plannen aan een gelijkaardige
installatie in de directe omgeving.
De mogelijkheid tot bezoeken van een gelijkaardige installatie / installatie in
gelijkaardige omstandigheden maakt in se geen onderdeel uit van de RUP-procedure.
Aquafin en de gemeente kunnen besluiten om dit al dan niet te organiseren.

Overige suggesties
•

Gelieve uitdrukkelijk te vermelden in het nieuwe bestemmingsgebied dat het een
afvalwaterstation betreft voor huishoudelijk rioolwater en niet voor industrieel
afvalwater.
Bij de verdere uitwerking van het voorontwerp RUP zal uitdrukkelijk worden vermeld dat
het gaat om een waterzuiveringsinstallatie louter voor huishoudelijk afvalwater. Alle
zuiveringsinstallaties van Aquafin zijn bedoeld voor huishoudelijk afvalwater en niet voor
industrieel afvalwater.

5.2.2

Schriftelijke opmerkingen
Naast de input bekomen uit het participatiemoment werden enkele schriftelijke opmerkingen
ontvangen. Hieronder worden de opmerkingen thematisch behandeld.

Opmerking 1 (techniek/locatie)
•

Het is momenteel niet duidelijk hoe het afvalwater van het gemengd rioleringsstelsel
van Sint-Job-in-‘t-Goor loopt vanaf de knijpopening van de huidige collector aan de
Kattenhoflaan met een debiet van maximum 3Q14 naar de RWZI te Schilde, aangezien
overstorting plaatsvindt in de waterloop Klein Schijn.
Dit werd verduidelijkt in de nota onder 3.3 ‘Programma’ (pagina 26). Voor een
bespreking van deze opmerking worden verwezen naar deze aanvulling.

•

Waarom werd locatie 3 niet weerhouden voor de oprichting van de RWZI en waarom
ontbreekt hiervan de analyse? Op deze locatie bevindt zich een weinig biologisch
waardevolle weide, terwijl deze zone wel gelegen is nabij de bestaande collector langs
de Klein Schijn. Op deze locatie is er bovendien meer ruimte beschikbaar en is de afstand
tot de nabijgelegen woon- en recreatiegebieden kleiner.
Zie bespreking supra (onder 5.2.1)
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Opmerking 2 (natuurwaarden/onderzoeksgebied)
•

In 2014 werden rivierdonderpadden aangetroffen in het Klein Schijn (studie INBO).
Aangezien deze Europees beschermde vissoort zeer hoge eisen stelt aan haar habitat,
is het nodig om de impact van eventueel verstrengde lozingsnormen deze vispopulatie
nu reeds te onderzoeken.
Het voorkomen van de rivierdonderpad en de effecten van het planvoornemen op deze
soort werd onderzocht in de plan-m.e.r.-screening onder de discipline biodiversiteit.
Daar het planvoornemen een algemene verbetering van de waterkwaliteit zal
veroorzaken, worden geen nadelige effecten verwacht t.o.v. de rivierdonderpad.

•

In de startnota wordt nergens verwezen naar het feit dat deze beschermde vissoort
voorkomt in de waterloop Klein Schijn.
Het voorkomen van de rivierdonderpad werd toegevoegd in de plan-m.e.r.-screening
onder de discipline biodiversiteit.

•

Er wordt vastgesteld dat de invloed van de lozingslocatie van het gezuiverde afvalwater
– stroomopwaarts van de huidige locatie aan het RWZI van Schilde – onvoldoende is
opgenomen in de MER-screening.
Het onderzoek naar de effecten van het lozen van gezuiverd afvalwater op het Klein
Schijn werd behandeld in de plan-m.e.r.-screening. Het gezuiverde afvalwater komt de
waterkwaliteit rechtstreeks ten goede en draagt bij tot de realisatie van de doelstellingen
van de Kaderrichtlijn Water. Bovendien zal er te allen tijde worden voldaan aan de
lozingsvoorwaarden conform VLAREM. Op de RWZI zal tot 268 l/s huishoudelijk
afvalwater kunnen gezuiverd worden en geloosd in het Klein Schijn. Hierdoor zal het
overstort Kattenhoflaan significant minder in werking treden. Enkel indien een groter
debiet toekomt, én de buffering van het stelsel benut is, zal het verdunde, gemengde
afvalwater in het Klein Schijn overstorten. Het Klein Schijn kan het effluent en
overstortend water kwantitatief verwerken.

•

Het huidige onderzoeksgebied is te beperkt en omvat amper het perceel afd. 5, sectie
B, nummer 150B. Behoudens de vermelding dat het Klein Schijn er passeert wordt
amper gewag gemaakt van deze waterloop, die zeer belangrijk is voor de
rivierdonderpad.
Binnen de mer-screening werd het onderzoeksgebied ruimer genomen dan de
plancontour van het RUP. Bijgevolg werden de effecten van het planvoornemen op de
omgeving voldoende onderzocht.

•

Er zal bij de opmaak van het RUP (én MER) een voldoende ruime zone moeten worden
onderzocht zodat structurele ingrepen aan de waterloop, aangepaste buffercapaciteit,
wijzigingen in het profiel, natte doorsnede of zelfs bijkomende aanleg van moeraszones
kunnen worden meegenomen in de studie. Minstens de 5 meter-strook moet mee
worden genomen langs de waterloop, maar zeker ook aanpalende percelen of openbare
gronden waarin eventuele inrichtingsmaatregelen kunnen worden uitgevoerd.
Het RUP beperkt zich tot de grenzen van het plangebied. Binnen het planvoornemen
worden reeds maatregelen genomen ter vrijwaring van de impact op de natuurwaarden
en de waterloop. Dit onder andere door de oprichting van een kwalitatieve groenbuffer
met verscheidenheid aan inheemse plantensoorten en plantmateriaal van verschillende
structuren. De 5-meter onderhoudsstrook langs de waterloop werd mee openomen op
het preliminair inplantingsplan. Dit werd aangepast in de nota.
Binnen de mer-screening werd het onderzoeksgebied ruimer genomen dan de
plancontour van het RUP. Bijgevolg werden de effecten van het planvoornemen op de
omgeving voldoende onderzocht.

•

De zoekzone voor inrichting en beheer dient te worden uitgebreid, zodanig dat
voldoende mitigerende en compenserende maatregelen kunnen worden gerealiseerd
tijdens de aanlegfase.
Zie behandeling voorgaande opmerking.
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•

Samen met de dienst Waterbeleid van de provincie Antwerpen en experts van het INBO
zou gezocht moeten worden naar maatregelen die de rivierdonderpad ten goede komen.
Dit gaat voorbij aan de scope van voorliggend RUP.

Opmerking 3 (locatie/kennisstelling gemeente Schilde)
•

In de startnota wordt vermeld dat men geurhinder voorziet in de woonwijk ten
noordoosten van de site. Deze woonwijk bevindt zich tussen de 100 en 400 m van de
site. Vlakbij bevinden zich het sportcomplex van de Royal Antwerp Hockey Club, een
sporthal en een kinderspeelplaats. Er wordt gevraagd om de RWZI niet op deze locatie
te voorzien, maar op een alternatieve locatie in de gemeente.
Het onderzoek naar alternatieve locaties werd reeds uitgevoerd. Hieruit bleek dat de
eerste locatie (de locatie die binnen het RUP naar voren wordt geschoven) het meest
aangewezen is om een nieuwe RWZI te voorzien. Dit gezien deze zone planologisch
reeds bestemd is als zone voor wachtbekken en gezien dit perceel vlak bij de waterloop
Klein Schijn en het bestaande retentiebekken van Aquafin gesitueerd is. Het afvalwater
dient op deze locatie gezuiverd te worden. Bovendien is deze zone weinig biologisch
waardevol en op voldoende afstand van de woningen gesitueerd. De aansluiting van
deze afgelegen lozingspunten op de zuiveringsinfrastructuur is van cruciaal belang om
in de toekomst een goede waterkwaliteit stroomafwaarts te garanderen.
Tevens werd de geurhinder in de mer-screening onderzocht en wordt er geen geurhinder
verwacht in de onmiddellijke omgeving van het plangebied. Bovendien zal zowel de
slibbuffer als de slibindikker van de RWZI worden overkapt (cf. collegebeslissing dd.
12/05/2020).

•

Werd de gemeente Schilde in kennis gesteld?
De gemeente Schilde werd in kennis gesteld en werd om advies gevraagd. De gemeente
Schilde leverde een gunstig advies af zonder opmerkingen.

Opmerking 4 (bestemming/hinder/locatie)
•

De
bestemming
naast
het
retentiebekken
wordt
omgevormd
tot
rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), wat een heel andere harde bestemming is en in
strijd is met de goede ruimtelijke ordening.
Het plangebied is in de huidige juridisch planologisch situatie reeds bestemd als zone
voor wachtbekken conform het BPA ‘Bergbezinkings- en retentiebekkens I – deelplan
IIb Kattenhoflaan’. Dit betreft een zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar
nut, wat reeds een harde bestemming is. Voorliggend RUP heeft enkel tot doel deze
bestemming te verfijnen tot zone voor waterzuiveringsinfrastructuur. Bovendien kwam
uit het locatieonderzoek naar voren dat dit de meest optimale locatie is voor het
oprichten van een RWZI.

•

Het plangebied grenst aan een uitgebreide woonzone, die zal lijden onder de geurhinder
en de activiteiten afkomstig van de RWZI. Dit zal tevens aanleiding geven tot
gezondheidsproblemen en overlast voor de omgeving.
Zie behandeling supra (5.2.1)

•

De woonzone ligt ten noordwesten van het terrein en zal bijgevolg lijden onder de
gevolgen van de overheersende zuidwestenwinden.
Zie behandeling supra (5.2.1)

•

De bestaande schaarse, groene, open ruimte wordt belast met een nieuwe hardere
bestemming die deze open ruimste sterk aantast. Er wordt erop aangedrongen om de 3
afgewezen locatiealternatieven opnieuw te onderzoeken. Eventuele financiële redenen
zijn hier niet primordiaal, de gezondheid van de omwonenden wel.
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Uit het locatieonderzoek kwam naar voren dat de locatie voor oprichting van de RWZI
zoals voorzien binnen dit RUP het meest optimaal is. Dit gezien het plangebied reeds
bestemd is als zone voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut, biologisch
weinig waardevol is en het perceel rechtstreeks grenst aan het bestaande
retentiebekken, de waterloop Klein Schijn en het recyclagepark. Dit zorgt voor een
ruimtelijke bundeling van functies en voorkomt ruimtelijke versnippering en
verspreiding. De overige locaties zijn niet geschikt daar ze minder toegankelijk zijn,
verder van de bestaande collector verwijderd zijn, zorgen voor een hogere aantasting
en verdwijning van de aanwezige natuurwaarden en aanleiding geven tot een grotere
ruimtelijke versnippering.
•

Naast het gezondheidsaspect is men tevens bevreesd voor een mogelijke waardedaling
van de huizen/gronden.
Dit aspect is niet ruimtelijk van aard en gaat voorbij aan de inhoud, visie en
doelstellingen van voorliggend RUP.

Opmerking 5 (hinder/verkeer/locatie)
•

De tuinen en de weilanden van de huizen langsheen de Kattenhoflaan grenzen aan het
plangebied en zullen geurhinder ondervinden. Dit wordt namelijk bevestigd in de nota
onder ‘impact naar de omgeving’ op pagina 27.
Zie behandeling supra (5.2.1)

•

De verkeersimpact naar omwonenden toe wordt geminimaliseerd aangezien de
toegangsweg tot de site zeer smal is en dagelijks gebruikt wordt door wandelaars en
ruiters passeren. De doortocht van vrachtwagens 2 à 3 maal per week voor het ophalen
van slib zal de verkeersveiligheid niet ten goede komen. Dit transport verloopt via de
Brugstraat, een straat die door de aanwezigheid van twee scholen reeds verzadigd is en
waar men tracht zwaar verkeer te weren.
De verkeersgeneratie ten gevolge van de activiteiten op het terrein blijft beperkt (2 à 3
keer per week een vrachtwagen voor het ophalen van slib en 2 à 3 keer per week een
auto of lichte bestelwagen voor visuele controle van de installatie) en hindert recreanten
(wandelaars, fietsers of ruiters) nauwelijks. Het betreft een onbemande installatie.
Bovendien ligt de route voor het transport niet vast. Te allen tijde zal er moeten worden
voldaan aan de geldende verkeersregels.

•

Er wordt gevreesd voor de gezondheid van omwonenden en paarden in de omgeving
omwille van de aanvoer van chemicaliën enkele malen per jaar.
De aanvoer van chemicaliën zal geen invloed hebben op de omgeving daar deze louter
worden gebruikt voor de technische werking van de installatie. Opslag en gebruik van
chemicaliën gebeurt conform de voorwaarden opgenomen in Vlarem: ingekuipt of in
dubbelwandige houders. Deze chemicaliën komen niet in het milieu terecht.

•

Er wordt gesteld dat de locatiealternatieven onvoldoende bekeken werden. Er wordt op
aangedrongen om de drie alternatieve scenario’s opnieuw te onderzoeken of dat de
RWZI op één van de bestaande industrieparken wordt voorzien.
Zie behandeling supra (5.2.1 en opmerkingen)
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6

B IJLAGEN
Raadpleging publiek en adviesvraag
RVR-toets
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6.1

Raadpleging publiek en adviesvraag
•

verslag eerste participatiemoment

•

adviezen instanties
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150005
De Lindeboom – gemeente Brecht

Alle geïnteresseerden zijn welkom in De Lindeboom tussen 19u en 21u. Op een aantal infopanelen is de
informatie uit de startnota van het RUP terug te vinden. Vertegenwoordigers van de gemeente Brecht,
Aquafin en D+A Consult geven indien gewenst een toelichting en beantwoorden de vragen van de
aanwezigen.

Onderstaande opmerkingen werden ontvangen via de invulformulieren op het participatiemoment. Ze
worden hieronder thematisch gebundeld.

•

•

•

•

opmerkingen m.b.t. onderzoek naar geurhinder
•

graag aandacht voor geurhinder

•

lichte geurhinder is ook niet aangenaam

•

zeer sterke twijfels bij de inschatting van de geurhinder, men vraagt meer studie hieromtrent:
onderzoeken of het niet wenselijk is om de slibbuffers en influent te overkappen

•

wat wordt er gedaan om geuroverlast tegen te gaan? In Schoten, Merksem en Knokke zijn er
waterzuiveringsinstallaties die allen geurhinder veroorzaken.

•

bezorgdheid m.b.t. geurhinder i.f.v. ligging ten opzichte van de dorpskern (zuid-zuidwest)

•

meer garanties of zekerheid dat er geen geurhinder zal zijn, wat kan Aquafin hieraan doen?

voorstellen maatregelen om geurhinder tegen te gaan
•

waarom geen groenblijvende hoogstammen in de groenzone als buffer, deze zouden indien
voldoende breed de geurhinder minder ver laten verspreiden

•

waarom niet ineens overkappen om geurhinder tegen te gaan? Het is begrijpelijk dat men hier
niet te veel belastinggeld wilt voor gebruiken, maar als burger moet je als alternatief via een
openbaar onderzoek klacht indienen voordat er maatregelen zullen worden genomen.

exploitatiefase
•

indien er geurhinder is: wie is verantwoordelijk en hoe zal de overheid die dan kunnen
terugdringen?

•

vraag garantie dat alles gedaan zal worden om geurhinder te beperken

•

vraag tot toezegging op papier door Aquafin dat bij geurhinder oplossingen per direct worden
bedacht en werkzaamheden uitgevoerd worden zodat omwonenden geen hinder meer
ondervinden

graag aandacht voor geluidsoverlast
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•

vraag tot toezegging op papier door Aquafin dat bij geluidshinder oplossingen per direct worden
bedacht en werkzaamheden uitgevoerd worden zodat omwonenden geen hinder meer
ondervinden

•

langs waar gebeurt het transport van afvalstoffen / chemicaliën? Er is een zone met een verbod
>5 ton, gebeurt het transport dan via ’s Gravenwezel?

•

de toegangsweg naar de ingang is te smal, bij drukke momenten op het containerpark zijn er nu
al problemen voor het kruisen van vrachtwagens en wachtenden richting containerpark

•

gelieve van de gelegenheid gebruik te maken om dit gedeelte van de wegenis te verbreden, de
weg is nu al te smal voor het verkeer van het containerpark

•

is de aanvoer vanuit de bewoningskernen vast omschreven & toekomstgericht of is er al een
uitbreiding voorzien i.f.v. de levensduur van andere bestaande installaties. Zal er bv. ooit een
omkering gebeuren van water dat nu richting de oude installatie te Schilde gaat?

•

voorstel alternatieve locatie afrittencomplex St. Job industriegebied, ten noorden van
gemeentecentrum

•

waarom wordt de inplanting voorzien aan een woongebied?

•

in de startnota (november 2019, p. 32/53, 4.1.3) is geen motivatie aanwezig waarom zone 3 niet
gekozen worden, terwijl deze duidelijk verder ligt van alle bewoning

•

verschillende aanwezigen vragen om een bezoek in te plannen aan een gelijkaardige installatie in
de directe omgeving

•

gelieve uitdrukkelijk te vermelden in het nieuwe bestemmingsgebied dat het
afvalwaterstation betreft voor huishoudelijk rioolwater en niet voor industrieel afvalwater
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Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Dienst Ruimtelijke Planning

Brecht - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘rwzi’
ADVIES n.a.v. startnota

1. Doel van het advies
Conform artikel 2.2.18.§1 van de VCRO is het college van burgemeester en schepenen belast met
de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s) en neemt zij de nodige
maatregelen voor de samenstelling van het planteam en voor het voeren van het geïntegreerde
planningsproces, vermeld in artikel 2.2.1. van de VCRO.
Conform artikel 2.2.18.§2 van de VCRO vraagt het college van burgemeester en schepenen advies
over de startnota aan de deputatie.
Huidig advies wordt uitdrukkelijk beperkt tot de inhoud van de startnota, zoals bepaald in artikel
2.2.4.§2 van de VCRO. Met huidig advies wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de
beoordelingsruimte die de deputatie zich voorbehoud in zijn latere adviesverlening, voorzien door de
VCRO.
Op basis van de adviezen en reacties zal de startnota worden herwerkt tot een scopingsnota met
o.a. beschrijving van de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectenbeoordelingen die
moeten worden uitgevoerd alsook de methode ervan.

2. Bespreking
2.1. Algemeen
Het RUP voldoet aan de inhoudelijke voorschriften van art. 2.2.4§2 van de VCRO.
2.2. Ruimtelijke ordening
Het RUP dient verenigbaar te zijn met het bestaand beleidskader. In het kader van de advisering
over het (voor-)ontwerp zal nagegaan worden of het RUP in overeenstemming is met het RSPA en
het GRS.
De provincie stelt zich de vraag of de naastgelegen percelen (conform de contour van BPA
‘Bergbezinkings- en retentiebekkens’) niet mee bekeken dienen te worden, bijvoorbeeld in functie
van de bufferzone. De provincie vraagt om de relatie tussen beide plancontouren te verduidelijken.
Eveneens wordt verduidelijking gevraagd over de relatie tot de prioritaire actie ‘RUP zuidelijke rand
Sint-Job-in’t-Goor’ uit het structuurplan van Brecht.
Er bevinden zich geen provinciale uitvoeringsplannen of andere provinciale projecten/acties in of in
de nabije omgeving van het gemeentelijk RUP.
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2.3. Biodiversiteit
2.3.1. Opmerkingen m.b.t. de effectenrapportage
De provincie merkt op dat de draadafsluiting aan de binnenzijde van de groenbuffer wel zorgt voor
een barrièrevorming voor de aanwezige fauna in de omgeving.

3. Procedure
3.1. Procedure
Momenteel bevindt het voorgenomen RUP zich in de fase van raadpleging en advisering over de
startnota. Naast de startnota wordt ook de procesnota ter inzage gelegd voor het publiek. De
procesnota beschrijft het verloop van het planningsproces. De start- en de procesnota liggen ter
inzage van13 januari 2020 tot datum 13 maart 2020.
3.2. Aandachtspunten procedure
-

-

Het college van burgemeester en schepenen moet de startnota, de adviezen, de reacties en
het
verslag
van
het
participatiemoment
aan
de
bevoegde
dienst
voor
milieueffectenrapportage en veiligheidsrapportage bezorgen binnen een termijn van tien
dagen na het afsluiten van de termijn van de publieke raadpleging.
De resultaten van de raadpleging en advisering moeten verwerkt worden in een evolutieve
scopingsnota.
De procesnota kan in de loop van het planningsproces aangevuld worden met gewijzigde of
nieuwe processtappen, stakeholders, tussentijdse beslissingen, participatiemomenten,…
Een aangepaste procesnota of scopingsnota moeten deze op dezelfde wijze gepubliceerd
worden als de oorspronkelijke procesnota of scopingsnota.
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BETREFT: Advies ikv startnota RUP
Onderwerp
Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor - RUP_11009_214_00018_00001
Datum van ontvangst
15/01/2020
Situering
Adres

Brecht, dorpskern Sint-Job-In’t-Goor – te Kattenhoflaan

Aanvrager
Naam

Gemeente Brecht

Rechtsgrond
Dit advies wordt verstrekt door het Agentschap voor Natuur en Bos op basis van de volgende wetgeving:
Artikel 7 van het besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen van
17 februari 2017
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Bespreking te onderzoeken milieueffecten
Startnota integreert scopingsnota (effectenbeoordelingen) plan-MER. In onderzoek van de milieueffecten van het plan
zijn meerder scenario’s voor inplanting en uitvoering opgenomen.
Het agentschap draagt hierbij de voorkeur voor scenario 1: RWZI Sint-Job Kattenhoflaan + bergbezinkbekken (BBB).
Inzake de impact van geluid is geen onderzoek gepleegd van impact op het natuurgebied.
Echter conform VLAREM II bijlage 4.5.4 kennen natuurgebieden eveneens richtwaarden naar maximale geluidsdruk.
Naar inplanting van geluidshinderlijke activiteiten dient men hieraan te voldoen. Indien hieraan voldaan kan de impact
op fauna (biodiversiteit) beperkt blijven en worden er geen significante effecten verwacht.
Ons Agentschap heeft de screeningsnota doorgenomen en verwacht, voor wat onze materie en kennis betreft, voor
scenario 1 en indien voldaan aan VLAREM II bijlage 4.5.4 (geluidshinder t.o.v. natuurgebied) geen aanzienlijke
milieueffecten die de opmaak van een plan-MER rechtvaardigen.
Bespreking te onderzoeken relaties met structuurplan en andere beleidsplannen
In de gewenste ruimtelijke structuur van de afbakening van de natuurlijke- en agrarische structuur (AGNAS) van deze
buitengebied regio is het plangebied opgenomen als herbevestigd agrarisch gebied.
Binnen het afgebakend plangebied liggen er geen actieve doelen voor natuur en/of bosontwikkeling.
Het plan en voorschriften onderzoekt een inrichting met robuuste buffergebieden en bijkomende groenelementen.
Naar inschatting van het agentschap draagt het plan en de nieuwe bestemmingsvoorschriften geen impact op de
natuurstructuur en de biodiversiteit.

Conclusie1
Het Agentschap voor Natuur en Bos adviseert de startnota gunstig.

Hoogachtend,

Els Wouters
Adjunct Directeur Adviezen en Vergunningen - Antwerpen

Het Agentschap voor Natuur en Bos spreekt zich enkel uit over de uitwerking van de discipline biodiversiteit en dus niet over de
wenselijkheid van het plan/project voor natuur.
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Betreft: Advies over de startnota met betrekking tot het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan rwzi te Brecht
Aanvrager: gemeente Brecht - Aquafin NV
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Op uw verzoek werd onderzocht of de VMM – afdeling Operationeel Waterbeheer akkoord kan gaan met de
effectinschatting zoals opgenomen is in de nota. Op basis van deze effectinschatting samen met deze van de
adviesinstanties zal de dienst MER beslissen of er al dan niet een MER dient opgemaakt te worden.
De percelen zoals opgenomen in de nota zijn volgens de watertoetskaarten niet overstromingsgevoelig
gebied.De locatie stroomt deels af naar het Antitankkanaal. Het perceel grenst aan het Klein Schijn (2de
categorie).
Aquafin wenst een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te realiseren om zo de waterkwaliteit in het Klein Schijn
aanzienlijk te kunnen verbeteren. Hiervoor is de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk,
waarbij een verfijning van de huidige bestemming wordt voorzien.
Er wordt geen negatieve impact verwacht op het Antitankkanaal
Met betrekking tot het grondwateraspect worden er als gevolg van het plan geen significant negatieve effecten
verwacht, mits de bestaande regelgeving strikt wordt gerespecteerd (hemelwaterverordening, Vlarem,
zoneringsplan, …).
Besluit
Het plan wordt bijgevolg gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de doelstellingen en beginselen van
het decreet integraal waterbeleid.
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Met vriendelijke groeten,

Bram Vogels
Teamverantwoordelijke team watertoets
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Hieronder vindt u het antwoord op uw adviesvraag:
Concreet kan in dit dossier verwezen worden naar de volgende informatiebronnen over de
bodemkwaliteit van gronden uit het projectgebied:
• de bodemattesten van de gronden die deel uitmaken van het projectgebied: bij de
gemeente(n) uit projectgebied kan worden nagegaan of de OVAM bodemattesten aan de
gemeente heeft afgeleverd voor gronden uit het betrokken projectgebied. Die bodemattesten
kunnen dan bij de gemeente geraadpleegd worden. Bodemattesten voor de gronden uit het
projectgebied kunnen ook bij de OVAM worden aangevraagd. Het bodemattest geeft een
overzicht van de informatie over de bodemkwaliteit die in het Grondeninformatieregister van de
OVAM voor de betreffende grond is opgenomen.
• het geoloket van de OVAM met bodeminformatie: het geoloket toont op een kaart de ligging
van de bodemdossiers waarvoor bij OVAM informatie gekend is en geeft aan in welke fase het
bodemdossier zich bevindt (oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek,
bodemsaneringsproject, bodemsaneringswreken, eindverklaring). Het geoloket kan
geraadpleegd worden op volgende website: http://services.ovam.be/geoloket/.
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:
– 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.
– een bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot wijziging van het saneringsdoel voor
een te saneren grond: zie artikel 10, §2 en 21, §1 Bodemdecreet.
– 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.
– 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.

Tevens willen wij ook nog aangeven dat het voorstel tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan,
project-MER of plan-MER of de vaststelling of bescherming van onroerend erfgoed geen
onderzoeksverplichting meebrengt in het kader van het Bodemdecreet.

VERGADERING

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
datum college

9 maart 2020

aanwezig

Dirk Bauwens, burgemeester; Olivier Verhulst, Kathleen Krekels,
Peter Mendonck, Marian Van Alphen, Pascale Gielen, schepenen;
Tine Vervisch, algemeen directeur;

onderwerp

RUP RWZI SINT-JOB-IN-T-GOOR - adviesvraag

UITTREKSEL
Feiten en context
• 15 januari 2020 - adviesvraag via DSI - platform
• 12 maart 2020 - uiterlijke datum om advies uit te brengen
Juridische gronden
Artikel 2.2.18. van de Vlaamse codex Ruimtelijke Ordening
De aanpalende gemeente kan om advies worden gevraagd.
Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van zestig dagen, die ingaat op de dag na de
ontvangst van de adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste
worden voorbijgegaan.
Argumentatie
• Aquafin wenst in Brecht een rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) te realiseren om de
waterkwaliteit in het Klein Schijn aanzienlijk te kunnen verbeteren. Hiervoor is de opmaak van
een ruimtelijk uitvoeringsplan noodzakelijk.
• De bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie wordt voorzien zodat de overbelasting van de
RWZI Schilde kan opgelost worden en een complexe uitbreiding vermeden kan worden.
• De opmaak van het RUP is een pluspunt voor de gemeente Schilde.
BESLUIT
Artikel 1. Het college van burgemeester en schepenen neemt kennis van de startnota en procesnota
voor de opmaak van het RUP RWZI SINT-JOB-IN-T-GOOR.
Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen heeft geen opmerkingen op de voorliggende
documenten.
Voor eensluidend afschrift

Ilse Konings
Waarnemend algemeen directeur

Dirk Bauwens
Burgemeester
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GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING
VERSLAG VAN DE VERGADERING DD. 3 februari 2020
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Mevr. Fien Meeus
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X
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1. OPENING VERGADERING
Dhr. J. Faes opent de vergadering, hij verwelkomt de aanwezigen en licht toe dat de vergadering als
volgt zal verlopen.
- Advies Startnota RUP RWZI

X

GECORO

2. ADVIES RUP RWZI
De leden van de gecoro en de afgevaardigden van de politieke fracties hebben allen tijdig de
documenten van het RUP RWZI site ontvangen. De betreffende stukken zijn bij alle aanwezigen
voldoende gekend.
Rudi Bosschaerts neemt de plaats van Natuurpunt in. Deze is niet gerechtigd aan een eventuele
stemming deel te nemen. Na de toelichting door Aquafin en D+A verlaat Rudi, samen met de politieke
vertegenwoordiging de zaal.
2.1.

Toelichting

Toelichting door Aquafin en D+A over de startnota RUP RWZI. D+A legt de RUP procedure toe. Aquafin legt de
technische kan ervan uit. Er heeft al een participatiemoment plaatsgevonden. De timing wordt eveneens
toegelicht.
In de toelichting wordt voldoende aandacht geschonken aan de geurhindergevoelige aspect van het project.
Geurhindergevoelige elementen worden zo ver mogelijk van de bestaande woningen voorzien. Geurhinder wordt
enkel op het terrein zelf verwacht. De windrichting werd mee opgenomen om tot deze conclusie te komen.
2.2. Advies
De gecoro geeft een gunstig advies over de startnota van het RUP. Het voorzien van een
rioolwaterzuiveringsinstallatie is een goede zaak voor de hele buurt. Het kan niet de bedoeling zijn dat op
frequente basis ongezuiverd afvalwater in het Schijn terecht komt. De gecoro vraagt wel voldoende aandacht te
schenken aan de geur- en algemene hinder voor de naburige woonwijken.

3. SLOTVERGADERING
Dhr. Faes dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Ben De Bruyn
Wnd. secretaris

Jef Faes
voorzitter
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Gegevens RVR-toets

Betreft: Beslissing RVR-toets inzake RUP "RUP RWZI Sint-Job-in-'t-Goor"
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 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 28/01/2019, met ref. RVRAV-0949), 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 Sevesoinrichting;
Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien er
geen bedrijvigheid aanwezig of gepland is binnen het plangebied.
Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het
RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk
veiligheidsrapport te worden opgemaakt.
Voor verdere informatie kan u terecht bij het Team Externe Veiligheid van het departement
Omgeving via seveso@vlaanderen.be

1 Europese

Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn

2 Inrichtingen

met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn

3 Gebieden

zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere
regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage
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Bijlage: Gegevens van de RVR-toets
RUP ID nummer

150005

RUP titel

RUP RWZI Sint-Job-in-'t-Goor

Initiatiefnemer

gemeente Brecht

Plangebied

Toets uitgevoerd op

28/01/2019

Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

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

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:
Vraag

Is er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?

Antwoord

Nee, er is geen bedrijvigheid aanwezig noch gepland.

pagina 2 van 2

