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1 Inleiding  

1.1 Aanleiding en opzet van het RUP 

 
Het ‘RUP Lange Pad’ voorziet een gedeeltelijke wijziging van het RUP ‘Brecht Centrum’ dat op 05 april 
2012 werd goedgekeurd. Het gaat hierbij om een verfijning van het RUP op basis van nieuwe 
hedendaagse inzichten in de gewenste ontwikkeling.  
 
De opzet van het RUP is tweeledig. Enerzijds beoogt het RUP een strategische en kwalitatieve 
woonontwikkeling te faciliteren langsheen het ‘Lange Pad’. Dit strategisch inbreidingsgebied is gelegen 
tussen het Gemeentepark in het zuiden, de hoofdas N115 bestaande uit de Gasthuisstraat en Biest ten 
westen en de Mudaeusstraat ten zuiden. Daarnaast vertaalt het RUP de beleidsvisie uit de 
detailhandelsnota voor de zone langsheen de Biest en de Gemeenteplaats. Daarom worden ook beide 
flanken langsheen de Gemeenteplaats meegenomen in het plangebied.  
 
Beide onderdelen vertrekken vanuit een totaalvisie voor het plangebied. Het uiteindelijke RUP moet de 
garantie bieden op een kwalitatief centrum voor wonen, winkelen en diensten met aandacht voor meer 
groen. 
 
Het plangebied is aangeduid op onderstaande figuur, met het grafisch plan van het RUP Brecht Centrum 
als onderlegger. 
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1.2 Leeswijzer startnota 

Het voorgestelde RUP wordt opgemaakt binnen het kader van het op 1 juli 2016 door de Vlaamse 
Regering bekrachtigde decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in 
het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Op 17 februari 2017 keurde 
de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort en verder de procedure tot 
opmaak van een RUP detailleert. De VCRO voorziet als onderdeel van deze procedure onder andere de 
opmaak van een startnota. Deze nota moet minimaal een aantal aspecten omvatten, dewelke onderaan 
worden opgesomd. 
 
Cfr. art. 2.2.4. VCRO omvat de startnota: 
1. een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk 

uitvoeringsplan; 
2. een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft; 
3. een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan, die 

de initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de 
verschillende alternatieven; 

4. een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk 
uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren 
effectonderzoeken zoals in die fase gekend; 

5. de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante 
beleidsplannen; 

6. de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de 
effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van de op 
te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan. In 
voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse, vermeld in artikel 
4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake 
milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen planmilieueffectrapport, respectievelijk 
ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt; 

7. in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde 
rapporten die daaruit zijn voortgekomen; 

8. in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben op 
mens of milieu in een ander gewest of land of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid 
vallen; 

9. een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ingezet 
kunnen worden, als die al bekend zijn in deze fase. 

 
 
Heel concreet wordt in de tekst van de voorliggende startnota steeds verwezen naar het nodige 
thematische kaartmateriaal. Deze kaarten kan u raadplegen onder bijlage 1: kaartenbundel, achteraan 
het document. 
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2 Situering  
 
Brecht bestaat uit drie deelgemeenten: Brecht, St.-Lenaarts en St.-Job-in-‘t-Goor. 
 
Brecht is voornamelijk een woongemeente, maar heeft ook een niet onbelangrijk aanbod aan eigen 
kleinere en grotere bedrijven met een belangrijke invloed in de regio. Ook het station Noorderkempen, dat 
gelegen is aan de westzijde van de E19 in Brecht, oefent een regionale aantrekkingskracht uit. 
 
Het plangebied situeert zich in het centrum van de deelgemeente Brecht.  
 

 
Figuur: situering plangebied binnen de gemeente Brecht (zwarte bol) 

 
 
Het plangebied grenst in het zuidoosten aan het Gemeentepark, in het zuidoosten aan de Mudaeusstraat 
en Museumstraat en in het noorden aan de N115 (Gasthuisstraat, Biest, Lessiusstraat). Ten oosten wordt 
het plangebied begrenst door de percelen grenzend aan de Gemeenteplaats. Deze grens is in deze 
startnota als indicatief opgenomen en zal in het verdere traject verfijnd worden.  
 
Het plangebied valt samen met de centrale zone uit het RUP Brecht Centrum dat herzien wordt in 
voorliggend RUP. Het gebied omvat meer bepaald de zone voor centrumfuncties (art. 1) van het RUP 
Brecht centrum. 
 

Station Noorderkempen 
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Figuur: situering plangebied microniveau 

 
 

Kaart 01: Stratenatlas 
Kaart 02: Topokaart  
Kaart 03: Liggingsplan 
Kaart 04: Orthofoto  

gemeentepark 
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3 Ruimtelijke context 

3.1 Bestaande feitelijke context 

3.1.1 Macroniveau 

Brecht ligt in het noorden van Vlaanderen, ten noordoosten van Antwerpen. Deze omgeving is gekenmerkt 
als een rurbaan gebied. Rurbane landschappen zijn in het algemeen ingewikkelde complexen van nieuwe 
residentiële bewoning, industrie en handelszaken met resten van het oorspronkelijke agrarische 
landschap. 
 
Brecht bestaat uit drie deelgemeenten met elke een historisch kern voornamelijk bestaande uit gesloten 
bebouwing. In de nieuwe woonwijken rond deze kernen en langs de uitwaaierende bebouwing is de open 
bebouwing het meest voorkomende bebouwingstype. Door de sterke ontwikkeling van nieuwe wijken en 
de uitbreiding van linten zijn de verschillende dorpskernen sterk naar elkaar toegegroeid waardoor ze op 
verschillende plaatsen een sterk aaneengesloten geheel vormen.  
 
In het algemeen is Brecht goed ontsloten. Zo is het gebied via de weg in de directe nabijheid van de E19. 
Het spoor ligt op zijn beurt evenwijdig met die autostrade. Door de westelijke ligging van het station vormt 
de E19 een barrière ten opzichte van het centrum. Verder is de deelgemeente radiaal ontsloten door zes 
belangrijke invalswegen die het omliggende landschap opdelen in zes groene vingers waarvan één tot aan 
het plangebied reikt via het gemeentepark. De groene vingers worden vooral gevormd door 
landbouwgebied. De landbouwsector neemt er een zeer belangrijk deel van de ruimte in gebruik.  
 
 

 
Figuur: situering van het plangebied op mesoschaal: ten noordoosten bevindt zich de oprit van de E19 en het station 
Noorderkempen. 
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3.1.2 Microniveau 

In het bebouwde gebied van Brecht als deelgemeente overheerst functioneel veelal de woonfunctie, 
samen met de aan het wonen verwante activiteiten (handel, diensten, recreatie, kleine bedrijfjes…). 
 
De beschrijving van de bestaande ruimtelijke structuur van het plangebied gebeurt aan de hand van de 
volgende thema’s: ontsluiting, bebouwing, groen samen met handel, horeca en diensten. 

Ontsluiting 

 

Figuur: ontsluiting plangebied microniveau 

 
De ontsluiting valt tweeledig te omschrijven. 
 
De rand van het plangebied grenst rechtstreeks aan het openbaar domein en wordt ook rechtstreeks naar 
het openbaar domein ontsloten. De ontsluiting gebeurt dus met name via de Gasthuisstraat, Biest en de 
Gemeenteplaats. 

- De Gasthuisstraat is een dubbelrichtingsstraat met fietssuggestiestroken op de rijweg. Over een 
bepaalde lengte zijn er aan weerszijden langsparkeerstroken en een voetpad. Naarmate men het 
kruispunt nadert met de Hofstraat vervalt de langsparkeerstrook aan één zijde en gaat deze over 
in een ruimer voetgangersgebied. 

- De Biest heeft een gelijkaardig profiel als dat van de Gasthuisstraat. Het is een 
dubbelrichtingsstraat met fietssuggestiestroken op de rijweg. Aan de binnenzijde is er een 
langsparkeerstrook en aan weerszijden zijn er voetpaden aanwezig. 

- De Gemeenteplaats is recent heraangelegd en is ingericht naar zijn functie als plein. Het plein laat 
nog steeds tweerichtingsverkeer toe en er kan kort geparkeerd worden. Over het algemeen ligt 
de nadruk er wel op de ruimtelijke en verblijfskwaliteit. 
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Het binnengebied wordt ontsloten via ‘Lange Pad’, een weg met een bijzonder smal profiel. Dit is de enige 
weg die het binnengebied ontsluit voor gemotoriseerd verkeer. Het is een doodlopende straat die aantakt 
op het noordelijk deel van de Gemeenteplaats. Voor traag verkeer bestaat er nog een bijkomend pad dat 
toegang geeft tot de Gemeenteplaats. De inrichting van Lange pad is naar analogie met deze van het 
Gemeenteplein met kleinschalige materialen (klinkers). Het woonerfkarakter is er sterk aanwezig. De weg 
moet het binnengebied in twee richtingen ontsluiten, maar laat door haar beperkt profiel nauwelijks 
kruisbewegingen toe. 
 
Het gebied is verder nog rijk aan doorsteken voor traag verkeer. Dit maakt dat het gebied vandaag al vrij 
doorwaadbaar is. Enerzijds is er Lange Pad die een verbinding vormt van aan de Gemeenteplaats 
doorheen het binnengebied naar het gemeentepark. Anderzijds loopt er langs de muur van het 
Gemeentepark een trage weg als verbinding van de Mudaeusstraat naar de Gasthuisstraat. 

Bebouwing 

 
Figuur: Bebouwing plangebied microniveau 

 
De bebouwing in het plangebied valt over het algemeen als kleinschalig te omschrijven. Deze bebouwing 
bestaat hoofdzakelijk uit grondgebonden woningen of handelspanden met een woning op de verdieping. 
Het straatbeeld wordt bepaald door gebouwen hoofdzakelijk bestaande uit twee bouwlagen met een 
zadeldak in een aaneengesloten bebouwingslint. Her en der komt er een meergezinswoning voor. Zij zijn 
steeds ingepast in hetzelfde gabarit als de bebouwing in de omgeving. 
 
Aan de kerk staan er een paar gebouwen met drie bouwlagen met een hellend dak. Deze gebouwen 
vormen een kop aan de insteek naar de Gemeenteplaats. Ook aan het uiteinde van de Hofstraat staan 
een aantal gebouwen met drie bouwlagen en een plat dak. Deze gebouwen vormen een soort “eindpunt” 
aan de Hofstraat. 
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Met uitzondering van één meergezinswoning die recent is gebouwd, is de bebouwing in het binnengebied 
kleinschaliger dan deze aan de randen van het gebied. Hier staan een aantal grondgebonden woningen, 
sommige gekoppeld per twee en anderen vrijstaand, met één tot twee bouwlagen en met een plat of 
hellend dak. Ook het KLJ-gebouw centraal in het binnengebied telt één bouwlaag met een zadeldak.  
 
Verder wordt het beeld nog sterk bepaald door loodsen en garageboxen en uitlopers van de gebouwen 
aan de randen. Dit zijn voornamelijk lage volumes met een plat of licht hellend dak. In het binnengebied 
zijn er wel twee gebouwen die in het oog springen omwille van hun schaal. Het gaat over de loods bij het 
tegelbedrijf Mattheeussen in de Gasthuisstraat 14-14a en het ateliergebouw van het huidige Biz Bis (Biest 
16). 
 

Groen 

 
Figuur: Groenkaart plangebied microniveau (bron: Geopunt) 

 
Groen is eerder beperkt aanwezig binnen het plangebied. De groene aanblik van het binnengebied wordt 
deels verkregen door de tuinen en de groenzone rond het KLJ-gebouw maar in hoofdzaak door de visuele 
relatie met het gemeentepark en de grote parkbomen die over de parkmuur uit tornen. In het profiel van 
Lange Pad is er aan het uiteinde van de weg groen ingepast in combinatie met een aantal parkeervakken. 
Het gaat over grasperkjes en een vijftal bomen. 
 
Aan de zuidzijde van het KLJ-lokaal loopt een open afwateringsgracht die het hemelwater via het park 
naar de Gozenbeek afvoert. 
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Handel, horeca en diensten  

 

 
Figuur: Handel, horeca en diensten plangebied microniveau 

 
Handel en diensten zijn verspreid aanwezig langs de Gasthuisstraat, Biest en de Gemeenteplaats en komt 
verweven voor met het wonen. Horeca bevindt zich aan de Gemeenteplaats en aan de Mudaeusstraat.  
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3.2 Fotoreportage 

 

  
Gasthuisstraat, t.h.v. het plangebied (zicht richting 
noorden, plangebied rechts op de foto) 
 

Zicht op plangebied, t.h.v. Gasthuisstraat 
(toekomstige ontwikkeling gepland) 
 

  
Hoek Gasthuisstraat – Biest (plangebied links op 
de foto) 
 

Parkeerboxen binnen het plangebied (zicht 
zuidoosten) 
 

  
Biest met zicht op de kerk (plangebied rechts op 
de foto) 

Gebouw in het binnengebied (zicht zuidoosten) 
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Gemeenteplaats (zicht vanuit Lessiusstraat) 
 

Gemeenteplaats 

  
Huizen met historisch karakter langsheen de 
Gemeenteplaats. 

Toegang tot binnengebied Lange Pad 

  
Toegang tot binnengebied Lange Pad 
 

Centrum van plangebied, Lange Pad  



  

     

 

 

STARTNOTA RUP LANGE PAD - BRECHT 16 (57) 
 
 
 
 

  
Zicht op achterkanten, huizen langsheen de 
Gemeenteplaats 

Toegang tot gemeentepark, parkmuur met links 
een ondubbeling van de muur 

  
Terreinen van de KLJ in het plangebied Bestaande trage weg tussen Lange Pad en 

Gasthuisstraat 
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4 Juridische context 

Bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen  

 

Type plan binnen het plangebied grenzend aan plangebied 

Gewestplan Gewestplan Turnhout (K.B.30/09/1977). 
Het plangebied is aangeduid als woongebied. 

Algemene plannen 
van aanleg 

/ / 

Bijzondere plannen 
van aanleg  

/ / 

Gewestelijke 
ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

/ / 

Provinciale 
ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

/ / 

Gemeentelijke 
ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

RUP “Brecht Centrum”, goedgekeurd d.d. 05 april 2012: zone voor 
centrumfuncties (art 1). Een deel van de zone voor centrumfuncties kreeg 
een overdruk “extra stimulans voor handelszaken” en een deel kreeg een 
overdruk “verplichting voor handelszaken”. 

 

Kaart 05: Gewestplan 
Kaart 06: Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

 

RUP Brecht Centrum 

 
Door de goedkeuring van het RUP Brecht Centrum (d.d.  05/04/2012) zijn de stedenbouwkundige 
voorschriften van het gewestplan niet meer van kracht. De vigerende stedenbouwkundige voorschriften 
zijn bijgevolg deze van het RUP Brecht centrum. 
 
Het opzet van het RUP Brecht Centrum was om de bestaande BPA’s die van kracht waren in het centrum 
van Brecht te herzien en hier en daar uit te breiden door middel van één RUP voor heel het centrum van 
Brecht. 
 
Volgende gewenste ontwikkelingen werden naar voren geschoven voor Brecht centrum: 

▪ Uitbouw van een gedifferentieerde centrumas 

o concentratie kleinhandel 

o zone voor kleinschalige kleinhandel 

o Beethovenstraat als verbindend deel tussen beide zones 

▪ Verdichting en kernversterking 

o Meergezinswoningen 

o Kwalitatieve inbreidingsprojecten 

o Afbakening gesloten bebouwing 

▪ Uitbouw groene vingers en kwalitatieve inbreidingen 

o Groene voortuinen 

o Groene stapstenen 

o Behoud groen karakter woningen aan Oude Veldstraat en de Nollekensweg 

▪ Ringweg voor uitbouw gemengd open ruimtegebied tussen de zone van de ring en de kern 
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Het plangebied van voorliggend RUP situeert zich binnen de zone voor centrumfuncties (art. 1). Een deel 
van de zone voor centrumfuncties kreeg een overdruk “extra stimulans voor handelszaken” en een deel 
kreeg een overdruk “verplichting voor handelszaken”. Ook werd in overdruk de ontsluiting voor niet-
gemotoriseerd verkeer indicatief aangeduid. Daarnaast werden binnen deze zone een aantal 
aanduidingen als baken/waardevol gebouw gebeurd en werden in het gebied drie projectzones (A, B en C) 
aangeduid.  
 
 

Kaart 05: Ruimtelijke uitvoeringsplannen

 
 
Figuur: grafisch plan RUP Brecht Centrum met aanduiding van plangebied RUP Brecht Lange Pad (bron: RUP Brecht 
Centrum) 

 
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Brecht 

• Overwelving van baangrachten (18/11/2004) 

• Parkeerplaatsen en fietsenstallingen (23/06/2011) 
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• Groenverordening voor de aanplant, het rooien, vellen en snoeien van hoogstambomenbomen en 
ingrepen aan groenelementen zoals hagen en struiken (2014) 

 

Wegen en water 

 

Type Binnen het plangebied Grenzend aan plangebied 

Gewestwegen / N115 (Gasthuisstraat – Biest – 
Lessiusstraat) 

Atlas der Buurtwegen Sentier n°142, Sentier n°143 
(Lange Pad), Chemin n°8 
(Gemeenteplaats) 

Chemin n°1 (Gasthuisstraat, 
Biest), Chemin n°9 
(Lessiusstraat) Chemin n°35 
(Mudaeusstraat), Sentier n°199 
(Museumstraat) 

Bevaarbare waterlopen / / 

Onbevaarbare geklasseerde 
waterlopen 

/ Gozenbeek, tweede categorie 
(ten noorden van het plangebied) 

Overstromingsgevoelige 
gebieden 2017 

/ Effectief overstromingsgevoelig 
(ten noordoosten van het 
plangebied) 

 
• Kaart 07: Historische kaart – Atlas der buurtwegen 

• Kaart 08: Watertoets 

• Kaart 09: VHA 

• Kaart 10: Watertoets – overstromingsgevoelige gebieden  
 

Beschermings- en klasseringsbesluiten  

 

Type Binnen het plangebied Omgeving van het  
plangebied 

Beschermde 
monumenten 

- Gemeentehuis Brecht (ID 4170) - aan de noordzijde van Biest: 
‘Parochiekerk Sint-Michiel’ 
(ID4346); 
- in het Gemeentepark ten zuiden: 
‘Kasteel Neut: remise en 
hovenierswoning’ (ID4167).  
- ten zuidoosten: ‘Schepenbank en 
Schandpaal’ (ID4299) 

Beschermde 
landschappen 

/ / 

Stads- en dorpsgezichten / / 

Inventaris bouwkundig 
erfgoed 

- Gemeentehuis Brecht (ID106279) - aan noordzijde van Biest: 
‘Parochiekerk Sint-Michiel’ 
(ID106264) 
- ten zuidwesten: ‘Kasteel Neut’ 
(ID106277) en ‘Remise en 
hovenierswoning in gemeentepark’ 
(ID106278) 
- ten zuidoosten: Schepenbank en 
schandpaal (ID200480) 
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Type Binnen het plangebied Omgeving van het  
plangebied 

Voorlopig of definitief 
aangeduide ankerplaats 

/ Het Groot Schietveld op ca. 2km ten 
noordoosten is aangeduid als 
ankerplaats. 

 

• Kaart 17: Onroerend erfgoed, landschapsatlas  
• Kaart 18: Onroerend erfgoed, beschermingen  
• Kaart 19: Onroerend erfgoed, inventarissen 

 

 

Natuurbeschermingsgebieden en VEN-gebieden 

 

Type Binnen het plangebied Grenzend aan plangebied 

Habitatrichtlijn-gebieden / ‘Klein en Groot Schietveld’ op ca. 
2km ten noordwesten 
‘Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor 
en nabijgelegen 
Kamsalamanderhabitats’ op ca. 2km 
ten zuiden.  

Vogelrichtlijngebieden / ‘De Maatjes, Wuustwezelheide en 
Groot Schietveld’ op ca 2km ten 
noordwesten 

VEN-gebieden / GEN De Kempense kleiputten op ca. 
2km ten zuiden.  

Natuurreservaten / / 

Herbevestigd agrarisch 
gebied 

/ Op ca.500 van het plangebied 
bevindt zich in alle windrichtingen 
verschillende HAG-gebieden. 

 

Kaart 14: Natura 2000 
Kaart 15: VEN  
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5 Ruimtelijke planningscontext 

5.1 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (gecoördineerde versie 2011) 

 
De gemeente Brecht ligt situeert zich 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 Het 
buitengebied is het uitgestrekte gebied dat wordt aangeduid als een concentratiegebied van niet 
grondgebonden veeteelt. 
 
Enkele doelstellingen voor de ontwikkeling van het buitengebied zijn: 

• het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies; 

• 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; 

• het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 
 
De ruimtelijke structuur van dit buitengebied wordt bepaald door de natuurlijke structuur, de agrarische 
structuur, de nederzettingsstructuur en de infrastructuur. De nederzettingsstructuur is gericht op het 
duurzaam functioneren van wonen en werken maar dit in een ondergeschikte relatie (kwantitatief en 
kwalitatief) tot de natuurlijke structuur en de agrarische structuur. 
 
Voor de gemeenten waar een buitengebiedbeleid moet worden gevoerd, wordt de kwantitatieve optie naar 
iedere gemeente uitgewerkt in de provinciale ruimtelijke structuurplannen.  
In de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen wordt de lokalisatie aangegeven van nieuw te bouwen 
woningen met fasering en na te streven minimale en maximale dichtheden. Dit wordt in gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen vastgelegd. 
 
In de kernen van het buitengebied staat een multifunctionele ontwikkeling en het verweven van functies en 
activiteiten voorop. Daarom wordt de bijkomende ruimtebehoefte in het buitengebied voor onder meer 
dienstverlening, kleinhandel en lokale economie in het hoofddorp gelokaliseerd, weliswaar op het niveau 
van het hoofddorp. Dit is ook het geval voor de landbouwactiviteiten. Lokale bedrijventerreinen, in principe 
aansluitend bij het hoofddorp, kunnen aan de ruimtebehoefte voor economische activiteiten voldoen. 
 
De kernen worden niet afgebakend in een ruimtelijk uitvoeringsplan, maar in het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan wordt schematisch aangeduid hoe en waar de bundeling van wonen en werken in de kern is 
voorzien. Tevens worden de ruimtelijke randvoorwaarden weergegeven die de natuurlijke en agrarische 
structuur en het landschap kunnen stellen ten aanzien van de ontwikkelingsmogelijkheden van de 
betrokken kern. 
 
Karakteristieke elementen en componenten van landschappen worden op ieder planningsniveau 
geselecteerd en krijgen ieder specifieke ontwikkelingsperspectieven.  
Bovendien kunnen op elk niveau structurerende open ruimte verbindingen aangeduid worden, welke 
voorkomen dat bebouwde gebieden aan elkaar groeien en welke een verbindingsfunctie verzorgen voor 
de structuurbepalende functies van het buitengebied. 
 
Door de gemeente Brecht loopt de E19 of A1 (Nederland-Antwerpen-Brussel) die geselecteerd is als 
primaire weg type 1. Deze weg maakt ook onderdeel uit van de “Trans-European Networks”. Op het 
gemeentelijk grondgebied zijn geen wegen die behoren tot het primaire wegennet. Parallel aan de E19 
loopt de hogesnelheidslijn voor de verbinding Antwerpen - Rotterdam. 
 
De stopplaats Noorderkempen te Brecht wordt beschouwd als structuurbepalend voor Vlaanderen en 
wordt beschouwd als voorstedelijk vervoersknooppunt van de Noorderkempen, waarbij een goede 
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uitwisseling moet bestaan tussen verschillende modi: auto, openbaar vervoer (bus/trein), langzaam 
verkeer (te voet/fiets). 
 

 

5.2 Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen 

 
Het herziende ruimtelijk structuurplan van de provincie Antwerpen (RSPA) werd met addendum 
goedgekeurd bij ministerieel besluit van 4 mei 2011. 

 
Figuur: deelruimten provincie Antwerpen (bron: RSPA) 

 
De gemeente Brecht wordt volgens het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) ingedeeld in 
de hoofdruimte ‘Noorderkempen’. Dit is het open gebied tussen de Vlaamse Ruit, de Brabantse steden en 
het Limburgs stedelijk kerngebied. Het gewenst beleid voor deze hoofdruime is een open ruimte beleid 
met geconcentreerde kernen als nederzettingsgebied. 
De deelruimte waarin Brecht kadert volgens het RSPA, is de ‘Open Kempen’. Dit gebied wordt 
omschreven als zijnde een open gebied met grootschalige landbouw en verspreide natuurlijke gebieden. 
 
De kernen in het buitengebied worden onderverdeeld in hoofddorpen, woonkernen en kernen in het 
bebouwd perifeer landschap. Sint-Lenaarts is geselecteerd als hoofddorp, Brecht is geselecteerd als 
woonkern en Sint-Job-in-‘t-Goor als kern in bebouwd perifeer landschap. 
 
Woonkernen zijn kernen waar een beperkte uitrusting voor dagelijkse behoeften aanwezig is en waar een 
zeker draagvlak aanwezig is om deze voorziening in stand te houden. Het zijn buitengebiedkernen 
waarvan de som van het huidige aantal huishoudens en het groeipotentieel groter is dan 500 huishoudens 
en kleiner dan 1.500 huishoudens 
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5.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Brecht 

 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Brecht werd goedgekeurd op 16 december 2004. Dit 
GRS werd herzien en goedgekeurd op 19 november 2015. 
 

Richtinggevend deel 
 
De gemeente Brecht kan ruimtelijk in 2 grote hoofdruimten en 6 verschillende deelruimtes onderverdeeld 
worden. Bewoners zorgen zo in elke deelruimte voor een eigen dynamiek en creativiteit. Zo wordt de 
eigenheid van iedere deelruimte versterkt en wordt er gestreefd naar diversiteit, samenhang en een 
structuurplanning gericht op uitvoering. Brecht is voornamelijk een woongemeente, met daarnaast een 
open agrarisch landschap en een aanzienlijke rol op het vlak van dagrecreatie. 
 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling van Brecht laat zich vertalen in de volgende basisdoelstellingen: 

▪ Het selectief uitbouwen van de dorpskernen; 
▪ Het vrijwaren van de open ruimte; 
▪ Het uitbouwen van leefbare dorpskernen; 
▪ Het uitbouwen van een leefbaar open ruimtegebied. 

 
De gemeente wordt verdeeld in twee hoofdruimten: ‘Noordelijke dorpen’ en ‘Brecht-Zuid’. Het noorden 
wordt gekenmerkt door een sterk agrarisch karakter. Te midden van dit agrarisch gebied liggen de 
dorpskernen van Brecht, Sint-Lenaarts en Klein-Veerle. 
Elke hoofdruimte heeft zijn hoofdkern die de lokale behoefte aan wonen, bedrijvigheid en voorzieningen 
opvangen. Voor het noorden is dit in de eerste plaats in Brecht en Sint-Lenaarts. Brecht vormt binnen de 
structuur van de Noordelijke dorpen de meest westelijke kern. 
 

  
 
Figuur: gewenste ruimtelijke structuur voor de noordelijke dorpen (bron: GRS) 

 
 
 



  

     

 

 

STARTNOTA RUP LANGE PAD - BRECHT 24 (57) 
 
 
 
 

 
Figuur: gewenste ruimtelijke structuur voor de dorpskern van Brecht (bron: GRS) 

 

Gewenste nederzettingsstructuur  
 
De gemeente past het principe van degeconcentreerde bundeling toe in de verdeling van haar 
woonbehoeften. Dit houdt in dat ze inbreiding in de kernen verkiest op het verder aansnijden van de open 
ruimte en dat deze voldoende verspreid is over de verschillende kernen. Daarnaast kiest de gemeente 
voor een gedifferentieerde nederzettingsstructuur en zal voor de verschillende bouwvormen een 
aangepast beleid geformuleerd worden.  
 
Verdichten van de kernen 
Om de toekomstige nood aan bijkomende woonmogelijkheden te lenigen, staat kernversterking voorop, 
zowel kwantitatief maar vooral kwalitatief. Deze kernversterking omvat voornamelijk het verdichten door 
het aanwenden van onbebouwde percelen en ingesloten gronden in de dorpskernen. Er moet ook 
rekening gehouden worden met het dorpse karakter van de kernen. Een hogere bebouwingsdichtheid 
wordt bij voorkeur door kleinschalige inbreidingsprojecten gerealiseerd. Schaalbreuken door hoogbouw of 
grootschalige woonblokken moeten vermeden worden. 
 
Visie op woningdifferentiatie in de kernen 
In de herziening van het GRS werd een visie op woningdifferentiatie in de kernen toegevoegd.  
Inzake het woonbeleid zal de nadruk in de toekomst nog meer komen te liggen op het vlak van het 
doelgroepenbeleid, het bieden van een antwoord op de verdere vergrijzing van de gemeente, op de 
leefbaarheid van de kernen en het kwaliteitsvol wonen. Voor dit laatste dient naast woningdifferentiatie ook 
aandacht uit te gaan naar het publiek domein, ruimte voor groen, sport en spel. Om de functie van de 
kernen als aangename woonomgeving voor iedereen te behouden en te stimuleren, wordt derhalve 
gestreefd naar een attractieve en gedifferentieerde samenstelling van het woningaanbod.  
 
Gezien de toenemende gezinsverdunning en vergrijzing in de gemeente wordt de behoefte aan nieuwe 
woningtypologieën en het belang van een aangepaste kwalitatieve woonomgeving steeds groter. Dit wil 
zeggen dat ook kleinere woningen en specifieke wooncomplexen met gemeenschappelijke voorzieningen 
noodzakelijk zijn om aan de behoefte te voldoen. Maar ook grote gezinnen moeten goed kunnen wonen in 
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de kernen van Brecht, zonder daarbij de minder kapitaalskrachtige bevolking uit te stoten en te verdringen. 
De gemeente streeft daarbij naar een gezonde mix van verschillende bevolkingsgroepen en het 
tegengaan van grote eenzijdige sociale verkavelingen. 
 
In functie van de vrijwaring van onbebouwde open ruimte, kunnen diverse verdichtingsmechanismen 
ingezet worden in de kernen. Dit dient op weloverwogen wijze te gebeuren. Een gekende vorm van 
verdichting, is verdichting door middel van de realisatie van meergezinswoningen. Deze vorm is de laatste 
10 jaar sterk toegenomen . Een andere manier waarop verdichting kan optreden is het wijzigen van de 
bouworde (bv. van open bebouwing naar een gesloten bebouwing).  
 
De gemeente wenst een ruimtelijke visie uit te werken voor elke dorpskern waarin ruimtelijk bepaald wordt 
in welke mate en onder welke vorm(en) verdichting gerealiseerd kan worden. Deze ruimtelijke visie zal 
fungeren als algemeen beleidskader waaraan alle inkomende bouw- en verkavelingsaanvragen zullen 
worden afgetoetst. Zo wordt differentiatie van woonvormen in de kernen geen ad hoc verhaal, maar een 
gestructureerd geheel met aandacht voor de identiteit van de wijken en ruimte voor innovatieve 
woonvormen. Voor de kernen Brecht en Sint-Job-in’t-Goor is er reeds een RUP betreffende de visie 
meergezinswoningen. Er dient echter op korte termijn RUP’s te worden opgemaakt voor de kernen van de 
ganse gemeente om de woningdifferentiatie een ruimtelijk kader en visie te geven. De hoofdprincipes van 
deze RUP’s zijn: 
 

▪ Differentiatie van het woonaanbod: 
De verschillende generaties woonachtig in de gemeente hebben verschillende woonwensen. Zo 
hebben jongeren voor een eerste woning vaak geen al te groot budget. Verder stelt de oudere 
bevolking vaak andere eisen: stijgende vraag naar appartementen wel van een voldoende grootte 
en kwaliteit. Daarnaast dient er uiteraard ook een voldoende divers aanbod aan 
eengezinswoningen te zijn. 

▪ Een gebiedsdekkende ruimtelijke visie voor dorpskernen 
Het is de bedoeling om voor de volledige woonzone van de gemeente te bepalen waar 
meergezinswoningen kunnen en waar niet alsook voor elke dorpskern te bepalen:  

o toegelaten bouworde (halfopen, open, gesloten, of combinaties), 

o gabarit  

o woningtypologie (meergezinswoningen toegelaten of niet) 

o toegelaten functie (wonen, handel, kantoor, …) 
Eén van de belangrijke ruimtelijke principes is dat de hoogste densiteit (meergezinswoningen, 
halfopen- gesloten bebouwing) geconcentreerd moet worden langs (delen van) de hoofdassen 
van de dorpskernen. Bij deze visie zal de diversiteit aan woningen op een ruimtelijk verantwoorde 
manier worden ingeplant. Het karakter van bepaalde wijken en straten wordt gerespecteerd en 
waar mogelijk versterkt. Op deze manier komen we tot verdichtingsmogelijkheden op maat van 
Brecht. 

▪ Begeleidende maatregelen inzake kwalitatief wonen 

▪ Binnen de centrumgebieden worden initiatieven genomen om de bouwmogelijkheden binnen de 

woonzones verder te verfijnen in functie van duurzame en kwalitatieve inbreidingsprojecten. De 

gemeente streeft met de betrokken partners naar een opwaardering van het oudste 

woningpatrimonium en de woningen met het minste comfortniveau. Herinrichtingsprojecten voor 

het openbaar domein kunnen vaak als motor dienen om het particulier initiatief te stimuleren. De 

gemeente streeft met de betrokken partners naar het uitbouwen van zorgwonen in de 

centrumgebieden, waarbij naast aandacht voor voldoende kwalitatieve zorgwoningen, 

ondersteunende diensten en gemeenschapsvoorzieningen tevens gestreefd wordt naar een 

kwalitatief openbaar domein en het uitbouwen van comfortzones voor voetgangers in aansluiting 

met de zorgvoorzieningen. 
 
Werken aan de woonomgevingkwaliteit 
Naast het voorzien van een voldoende en kwalitatief woningaanbod, worden algemene en specifieke  
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kwaliteitseisen voor de woonomgeving vooropgesteld. Het gaat hier om: 

▪ Een goed onderhouden en mooie fysieke woonomgeving ; 

▪ Een veilige en toegankelijke woonomgeving (goed bereikbare voorzieningen, nabijheid van 

voorzieningen, sociale veiligheid, verkeersveiligheid); 

▪ Ruimtelijke en sociale verscheidenheid (menging met woonondersteunende functies, menging 

van woontypes, menging van gezinstypes, architecturale variatie); 

▪ Een dagelijkse leefomgeving aangepast aan de huidige samenleving (voldoende private en 

publieke buitenruimte, voldoende afscheiding publiek/privaat, voldoende groen en recreatieve 

verblijfsruimte in de onmiddellijke omgeving, geen lawaai-, geur-, stofhinder, …). 
 
Door het nieuwe tracé van de ring rond Brecht wordt de dorpskern van Brecht ontlast van het doorgaand 
verkeer. Hierdoor wordt een autoluw centrum met meer aandacht voor de langzame verkeersgebruikers 
gecreëerd. Een algehele herinrichting van het openbaar domein ondersteunt deze maatregel.  
 
 

Gewenste ruimtelijk natuurlijke structuur  
 
In het noorden vormt de ring rond Brecht een harde grens tussen de kern en het landschap. In het zuiden 
wordt een zachte grens voorzien. Hier zijn nog mogelijkheden om groene vingers tot op het centrumplein 
van Brecht te laten binnendringen. Het Gemeentepark wordt in het zuiden bijna rechtstreeks verbonden 
met het achterliggende landschap. In het noorden worden tussen nieuw te ontwikkelen en oude 
woongebieden groene ruimten behouden voor kinderspeelplaatsen, trapvelden en langzaam 
verkeersverbindingen.  
Door de bouw van de HSL-lijn wordt extra aandacht geschonken aan de uitbouw van een buffer tussen de 
woonwijken en de gebundelde infrastructuur. 
 

 
Gewenste lijninfrastructuur  
 
Door het nieuwe tracé van de ring rond Brecht wordt de dorpskern van Brecht ontlast van het doorgaand 
verkeer. Hierdoor wordt een autoluw centrum met meer aandacht voor de langzame verkeersgebruikers 
gecreëerd. Een algehele herinrichting van het openbaar domein ondersteunt deze maatregel. 
Het station Noorderkempen te Brecht brengt een nieuwe dynamiek mee voor het dorpscentrum. Samen 
met de ringweg geeft dit de mogelijkheid tot het uitbouwen van een nieuwe centrum-as tussen het oude 
dorpscentrum en het station. 
 
 
 

Bindend deel 
 
Bindende bepalingen met betrekking tot de bebouwde ruimte: 
 

▪ Brecht wordt bindend geselecteerd als dorp in het dorpennetwerk. Verder wordt Brecht ook 

geselecteerd als kern.  
 
Maatregelen met betrekking tot de bebouwde ruimte: 
 

▪ Nastreven van een gezonde mix van woningdifferentiatie op niveau van de dorpskernen en waar 

wenselijk op niveau van projecten in functie van een gevarieerde samenstelling van de 

bevolkingsgroepen en het tegengaan van grote eenzijdige sociale verkavelingen. Dit kan 

bijvoorbeeld door de opmaak van een overdruk RUP dat zones voor meergezinswoningen 

afbakent. 
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▪ Uitbouwen van een ruimtelijke visie voor elke dorpskern waarin ruimtelijk bepaald wordt in welke 

mate en onder welke vorm(en) verdichting gerealiseerd kan worden. Deze visie wordt gebaseerd 

op de eigenheid en de ruimtelijke kwaliteit van elke deelkern, waarbij in het bijzonder aandacht 

uitgaat naar de mogelijkheden voor inplanting van meergezinswoningen en het vastleggen van 

de toegelaten bouworde. Juridisch verankeren van de ruimtelijke visie op het kwalitatief wonen en 

de afbakening van zones voor meergezinswoningen door middel van een RUP voor de kernen St. 

Job-in ’t-Goor, Brecht, Sint-Lenaarts en Klein Veerle. 

▪ Uitwerken van begeleidende maatregelen voor kwalitatief wonen in de dorpskernen door ruimte 

te bieden aan kwalitatieve en duurzame inbreidingsprojecten, ruimte te bieden voor zorgwonen 

en aandacht te besteden kwalitatief openbaar domein in het bijzonder in de zones met 

concentraties van zwakke bevolkingsgroepen (schoolomgeving, zorgvoorzieningen,…) 

▪ Partiële herziening RUP Brecht Centrum met het oog op verdichting en het stimuleren van 

detailhandel in de kern 

 

Bindende bepalingen met betrekking tot de infrastructuur: 

▪ Herinrichting van het openbaar domein in de centrumstraten van Brecht na het aanleggen van de 

Ringweg rond Brecht. 

 
 

 

 
strategisch woonproject Brecht-centrum 
 

 
RUP centrum Brecht 
 

Figuur: overzicht prioritaire acties (bron: GRS) 

 
 

 

5.4 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

 
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
goed. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van voorname beleidsopties op 
lange termijn, met name de strategische doelstellingen. 
 
De Vlaamse Regering heeft de ambitie om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) te realiseren als 
opvolger van het RSV.  
 
De strategische visie van het BRV behelst een aantal strategische doelstellingen: 

• Terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag 
• Transformeren vanuit maatschappelijke ambitie 
• Geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking 

 
En formuleert ook enkele ruimtelijke ontwikkelingsprincipes:  

• Meer doen met minder ruimte (ruimtelijk rendement verhogen, multifunctioneel ruimtegebruik en 
verweving) 

7 

14 
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• Ontwikkelen vanuit samenhang (samenhangende steden en dorpen, samenhang vanuit energie, 
samenhangende veerkrachtige open ruimte) 

• De leefkwaliteit bevorderen: welzijn, woonkwaliteit en gezondheid 
• Samen aan de slag 

 

5.5 Beleidsplan Ruimte provincie Antwerpen 

 
De provincieraad keurde op 23 mei 2019 een eerste versie van het Beleidsplan Ruimte, de conceptnota, 
goed. Dit is de conceptnota van de uiteindelijke strategische visie. Vandaag wordt er gewerkt aan een 
voorontwerp van dit beleidsplan in combinatie met de mer-analayse. 
 
De Nota Ruimte vertrekt vanuit 4 ruimtelijke principes:  

1. zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte;  
2. veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen zoals een overstroming;  
3. nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen;  
4. eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet. 

 
Zeven strategieën werden vastgelegd om de vier ruimtelijke principes in de praktijk in onze provincie  te 
kunnen vertalen:  

1. offensieve open ruimte: natuur, landbouw, water en recreatie vormen een samenhangend en 
functioneel geheel;  

2. versterkte vervoercorridors: synergie tussen de uitbouw van multimodale assen en ruimtelijke 
ontwikkeling;  

3. sluitend locatiebeleid voor hoogdynamische functies: voorzieningen en bedrijven op multimodaal 
ontsloten locaties;  

4. levendige kernen: kwalitatieve ruimtelijke clustering van woonomgevingen; 
5. samenhangend ecologisch netwerk: onafgebroken netwerken doorheen open en bebouwde ruimte;  
6. energie-efficiëntie: een fundamentele bijdrage van het ruimtelijk beleid aan de energietransitie;  
7. van versnippering naar bundeling: de meerwaarde van het knooppuntbeleid wordt geïnvesteerd in 

de open ruimte.  
 
De vier ruimtelijke principes en de zeven strategieën vormen het algemene toetsingskader en de  
strategische visie voor de lange termijn. Op middellange termijn zorgen een set van beleidskaders  voor de 
uitvoering van die visie. De provincie Antwerpen start met drie beleidskaders:  

1. de ruimtelijke vertaling van de strategische visie, om die visueel te kunnen weergeven;  
2. levendige kernen, om te komen tot een netwerk van dorps- en stadskernen rond multimodale 

verkeersknopen en met aandacht voor levenskwaliteit;  
3. verdichten en ontdichten van de ruimte, om bebouwde ruimte efficiënter te gebruiken, open ruimte 

te versterken en versnippering tegen te gaan. 
 
 

5.6 Gemeentelijk mobiliteitsplan 

 
In 2012 werd een nieuw mobiliteitsplan (2e generatie) definitief goedgekeurd.  
De basisdoelstellingen uit het eerste plan blijven gehandhaafd, namelijk: 

- afname van het autogebruik met een focus op duurzame mobiliteit waar openbaar vervoer en fiets 
een grotere rol moeten spelen.  

- Sterke verhoging van de verkeersveiligheid 
- Verbetering van de leefbaarheid 

 
In het nieuwe plan werden 7 thema’s verbreedt en verdiept: routeplan zwaar verkeer, netwerk langzaam 
verkeer, ontsluiting en bereikbaarheid, netwerk openbaar vervoer, verkeersveiligheid en 
parkeerbeleidsplan. 
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De concrete uitwerking van het mobiliteitsplan is onderverdeeld in verschillende werkdomeinen. Hieronder 
wordt per werkdomein aangegeven welke specifieke onderdelen van toepassing zijn voor de kern van 
Brecht: 
 
Werkdomein A: Ruimtelijke ontwikkelingen en hun mobiliteitseffecten 

- A1: Gewenste ruimtelijke structuur: Ruimtelijke ordening heeft een directe en grote invloed op 
mobiliteit. Zo wordt de groei aan woningen alleen in centra van Brecht en Sint-Lenaarts 
gerealiseerd waar deze gekoppeld worden aan goede openbaar vervoerverbinding met Brecht-
centrum als het zwaartepunt in de lokale woonontwikkeling. Hier wordt ook de kwaliteit van de 
openbare ruimte verbeterd met een beter evenwicht tussen de verkeersfunctie van het centrum 
en de woon- en winkelfunctie.  

- A2 Strategische projecten: De strategische projecten met impact op de kern Brecht werden reeds 
gerealiseerd. Het gaat hierbij om de realisatie van de ring van Brecht en de uitbouw van station 
Noorderkempen als bovenlokaal openbaar vervoerknooppunt.  

- A3: Categorisering van wegen: De N115 werd aangeduid als secundaire weg type III wat stelt dat 
het een drager van belangrijke fiets- en openbaar vervoerverbindingen.  

 
Werkdomein B: netwerken per modus 

- B1: Verblijfsgebieden en voetgangersvoorzieningen 
o Autoluwe kernen en autovrije gebieden: de kern van Brecht werd aangeduid als 

verblijfsgebied. De verblijfsfunctie moet sterker zijn dan de verkeersfunctie. Het doel is 
de leefbaarheid te verhogen door een kwalitatief ingericht openbaar domein en het 
terugdringen van doorgaand verkeer.  

o Trage wegen: er wordt sterk in gezet op een netwerk van trage wegen waardoor kortere 
verplaatsingen gemakkelijker te voet of met de fiets kunnen gebeuren.  

- B2: Fietsroutenetwerk: de uitbouw van een fietsroutenetwerk is belangrijk. Het boven lokaal 
functioneel fietsroutenetwerk wordt hierbij als basis genomen, aangevuld met een lokaal netwerk 

- B3: Openbaarvervoernetwerk: de uitbouw van station Noorderkempen is van belang op 
interregionale schaal en wordt dus een verzamelpunt voor treinreizigers. Een goede verbinding 
tussen het spoor en de omliggende woonkernen is noodzakelijk.  

- B4: Herinrichting van wegen: 
o Afbakening van snelheidsregimes draagt bij tot verkeersveilige en -leefbare omgeving. Zo 

wordt er geopperd het centrum van Brecht om te vormen tot zone 30. Dit kan enkel 
samen gaan met de herinrichting van de doortocht (N115).  

- B5: Verkeersveiligheidsmaatregelen: hier worden specifieke verkeersonveilige punten in Brecht 
aangegeven en een voorstel oplossing geformuleerd. Er zijn geen punten binnen het centrum van 
Brecht.  

- B6: Parkeerbeleid: Voor parkeren wordt ingezet op de afwikkeling van de parkeervraag van nieuwe 
bouwprojecten en handelsvoorzieningen op eigen domein.  

o Parkeren in de centra: er wordt kortparkeren ingevoerd en dit specifiek ter hoogte van 
Gemeenteplaats, Biest-Gasthuisstraat.  

o  
 
 

5.7 Routeplan 2030 

 
Routeplan 2030 is het regionaal mobiliteitsplan van de vervoerregio Antwerpen. Dit plan bepaalt de 
mobiliteitsvisie voor 32 gemeenten op middellange en lange termijn. Het plan streeft naar het behalen van 
een modal shift van 50% duurzame verplaatsingen. Bereikbaarheid en combimobiliteit staat hierbij 
centraal. 
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Dit volgt eveneens uit het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid, dat van kracht is sinds 22 juni 2019. Het 
decreet ondersteunt een nieuwe visie op mobiliteit in Vlaanderen waarbij belangrijke maatschappelijke 
locaties, zoals bedrijventerreinen, scholen, ziekenhuizen en winkelcentra, optimaal bereikbaar gemaakt 
worden voor de reiziger. De basis zijn een gelaagde vervoersnetwerken die verknopen in mobipunten. Het 
combineren van vervoersmiddelen moet gefaciliteerd worden. 
 
Op 27 juni 2018 werd de visienota goedgekeurd. Deze beschrijft de visie en strategie voor een 
multimodale bereikbaarheid en leefbaarheid van de hele regio. Het document past bovendien binnen de 
principes van het nieuwe decreet Basisbereikbaarheid. Er worden 10 ambities voor de regio benoemd.  
  
 

5.8 Beleidsvisie Detailhandel Brecht-Centrum 

 
Deze visie is een update van het voormalige detailhandelsplan (BRO 2008). De gemeente Brecht wenst in 
haar vergunningverlening rekening te houden met deze beleidsvisie. 
 
Het ruimtekompas van de provincie Antwerpen geeft een indicatie van de bestaande ruimtelijke  
toestand van de kern van Brecht-Centrum. 

- De kern scoort hoog op het vlak van lokale (plaatswaarde) voorzieningen (apotheek, 
voedingswinkel, postpunt,…).   

- Het aantal tewerkstellingsplaatsen en bezoekers (gebruiksintensiteit) is eerder aan de lage kant. 
- De kern kent een goede bediening met het collectief vervoer en is met de auto goed bereikbaar 

vanuit een ruimere regio (knoopwaarde).   
- De gebruiksintensiteit (som van de inwoners, tewerkstelling en bezoekers) en aantrekkingskracht  

(invloed en nabijheid van de kern) scoort relatief laag (ruimtelijke context).   
 
Detailhandel richt zich dan ook op een dagelijks aanbod. Het aanbod periodieke goederen is beperkt met 
de lokale consument als belangrijkste aantrekking.    
 
De vier decretale doelstelling zoals vastgelegd in het integraal handelsvestigingsbeleid vormen de basis 
voor de visievorming: 

1. Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het 
vermijden van ongewenste kleinhandelslinten. 

2. Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten. Nabijheid en bereikbaarheid 
staat hier centraal.  

3. Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het 
versterken van kernwinkelgebieden. Er wordt gezocht naar een breed en gevarieerd 
kleinhandelsaanbod in de kern, versterkt door een goede mix, wat de aantrekkingskracht 
verhoogt. Een verweving van kleinhandel met andere functies zoals dienstverlening, recreatie, 
tewerkstelling en wonen heeft een positieve impact op het functioneren van de kleinhandel.  

4. Het bewerkstellingen van een duurzame mobiliteit. Er wordt maximaal gestreefd naar een 
multimodale personenbereikbaarheid: aanwezigheid van kooppunten van openbaar vervoer, 
fietsroutenetwerk, etc. Ook de parkeerdruk mag slechts minimaal toenemen. Er wordt gezocht 
naar combinatiebezoeken en dubbel gebruik van parkings. 

 
De gemeente kiest voor een verdere versterking van het kernwinkelgebied voor de deelgemeente Brecht-
Centrum waar een breed en gevarieerd aanbod ondersteund wordt. Er wordt gekozen voor een compact 
winkelgebied. Dit verhoogt het economisch potentieel en het is aangenamer winkelen in een dicht 
winkellint.  
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Figuur: afbakening kernwinkelgebied Brecht-centrum (bron: Beleidsvisie Detailhandel 2019) 

 
 

5.9 Toekomstbeeld N115 – Doortocht Brecht 

 
De gemeente plant de herinrichting van de doortocht in het centrum van Brecht. Dankzij de aanleg van de 
omleidingsweg naar de snelweg E19 is er een lagere verkeersdruk op het centrum. Dit creëert de 
opportuniteit om in het centrum meer ruimte te geven aan de fietser en een verkeersveiligere omgeving te 
realiseren.  
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6 Opzet van het RUP 
 

6.1 Doelstelling van het RUP 

 
Het RUP Lange Pad heeft een tweeledige doelstelling: 

- Enerzijds heeft het als doel het kernwinkelgebied rondom de Gemeenteplaats en Biest te 
versterken. Het RUP moet een nieuwe boost geven aan het handelsapparaat dat toelaat op 
strategische locaties voldoende aanbod te kunnen creëren. 

- Anderzijds beoogt het een stimuleren van een kwalitatieve woonontwikkeling in het 
binnengebied Lange Pad. Hierbij wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle verdichting waar 
leefkwaliteit centraal staat. 

 
Overkoepelend gaat dit gepaard aan het realiseren van kwalitatief publiek domein en voldoende aandacht 
voor een klimaatbewuste ontwikkeling. 
 

6.2 Afbakening en reikwijdte plangebied 

Het plangebied kan deels nauwkeurig begrensd worden en is deels indicatief aangeduid als een te 
onderzoeken grens. Het gaat hierbij om de percelen ten oosten van de Gemeenteplaats. In het 
voorontwerp zal bepaald worden of hier gekozen wordt voor een vaste maat gemeten van de rooilijn of de 
volledige perceelgrenzen gevolgd zal worden.  
 
Kaart 01: Stratenatlas 
Kaart 02: Topokaart 
Kaart 03: Orthofoto 
 

6.3 Detailleringsgraad  

Het RUP legt op kadastraal niveau de nodige randvoorwaarden op om geplande ontwikkelingen optimaal 
in te passen met respect voor de omringende ruimte. We streven hierbij naar een RUP met een goed 
evenwicht tussen juridische zekerheid en flexibiliteit. 
 
Gezien het om een complex binnengebied gaat waarbij er verschillende woningen vandaag aanwezig zijn, 
zal gewerkt worden met (een) projectzone(s) waaraan een inrichtingsstudie gekoppeld wordt. Op die 
manier kunnen ook kwalitatieve aspecten verordenend mee gegeven worden zonder dat een gebied in 
deze fase al tot in detail wordt ontworpen. 
 
De bepaling rond detailhandel zal in een overdruk weergegeven worden.  
 

6.4 In te zetten instrumenten 

De vigerende wetgeving voorziet de mogelijkheid om nieuwe instrumenten in te zetten voor het opnemen 
van effectmilderende maatregelen die voortkomen uit het milieuonderzoek. 
 
De afweging voor het gepast inzetten van ‘instrumenten wordt in latere fase uitgevoerd. Er wordt met 
andere woorden in een latere fase bepaald of een welbepaalde effectmilderende maatregel in een 
stedenbouwkundig voorschrift van het RUP of in een ander instrument, zoals een inrichtingsnota, een 
grondruilplan, een overeenkomst of een stedenbouwkundige verordening wordt verankerd. 
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6.5 Overwogen alternatieven 

Nulalternatief 

Het ‘nulalternatief’ houdt in dat er geen nieuw planinitiatief wordt genomen. In dat geval blijft ter hoogte 
van het plangebied het RUP Brecht Centrum met aanduiding van “zone voor centrumfuncties” inclusief de 
overdrukken “extra stimulans voor handelszaken” en “verplichting voor handelszaken” van kracht. Enkel de 
bestemmingen zoals toegelaten onder het RUP zijn in dat geval vergunbaar.  
 
De gemeente wenst echter de beleidsvisie detailhandel door te vertalen en een meer flexibele en 
kwalitatieve woonontwikkeling te faciliteren. Deze woonontwikkeling moet bijdragen tot het creëren van 
een hoger ruimtelijk rendement met garantie op voldoende groen en kwalitatieve publieke ruimte. Bijgevolg 
is het nulalternatief geen gunstige optie. 

Locatiealternatieven 

Aangezien de doelstelling van het RUP de ontwikkeling is van een specifiek binnengebied en langsheen 
specifieke assen is, zijn locatiealternatieven niet aan de orde.  
 

Inrichtingsalternatieven 

Inzake inrichting zijn meerdere alternatieven te bedenken. In deze startnota wordt aangetoond dat er 
verschillende scenario’s mogelijk zijn ter herontwikkeling van het plangebied (zie 6.6.2 Scenario’s).  
De input naar aanleiding van de openbaarmaking van de start- en procesnota en de inzichten vanuit de 
adviesronde zal het planteam heel wat bijkomende gegevens opleveren. Op basis hiervan kan de 
gewenste ontwikkeling verfijnd worden en het voorontwerp opgemaakt worden. Omtrent het uiteindelijke 
voorkeursscenario kan nu nog geen uitspraak gedaan worden.  
 
 

6.6 Visie en ruimtelijke concepten 

Concepten 

 
Versterken van handelsapparaat 
Typerend voor een goed functionerend centrumgebied is dat er ruimte is voor voorzieningen en handel. 
Daarom wordt er ingezet op het versterken van het handelsapparaat van Brecht. Mensen komen naar het 
centrum om dingen te kopen, diensten te gebruiken, publieke voorzieningen te bezoeken en elkaar te 
ontmoeten.  
 
Daarom is het noodzakelijk bestaande handelszaken te faciliteren en nieuwe aan te trekken. Een 
levendige plint of actieve gevel draagt bij tot de beleving in het centrum. Blinde gevels moeten maximaal 
vermeden worden in het straatbeeld.  
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Figuur: visieschets_versterking van het handelsapparaat langsheen de Gemeenteplaats en de Biest 

 
 
 
Creëren van een landschappelijke verbinding tussen het 
gemeentepark en de Gemeenteplaats 
De nabijheid van het gemeentepark is een troef voor het centrum. Dit 
groen hart kan doorgetrokken worden doorheen het binnengebied 
Lange Pad tot aan de Gemeenteplaats. In contrast tot het park is het 
plein aan de Gemeenteplaats een meer verharde ruimte. De 
landschappelijk verbinding maakt de overgang tussen de groene en 
grijze of eerder verharde omgeving.  
Deze as kan zowel gebruikt worden als functionele verbinding voor 
fietsers en voetgangers, alsook als een kwalitatieve verblijfsruimte 
voor de bewoners en de omwonenden. 
 
Daarnaast moeten de woonontwikkelingen zo gepositioneerd worden 
dat een kwalitatieve link met het park, bijvoorbeeld aan de hand van 
verschillende zichtlijnen, gewaarborgd wordt. Bijkomend moet 
woonontwikkeling voldoende afstand nemen tot de parkmuur en de 
overhangende bomen.  
 
 
 
 

Figuur: naar analogie van bestaande zicht 
van Gemeenteplaats naar het oude 
gemeentehuis kunnen prominente bomen 
doorzicht naar achtergebied  creëren.  
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Figuur: visieschets _ landschappelijke verbindingen tot het gemeentepark 

 
 
Kwalitatieve verdichting aangevuld met een kwalitatieve inrichting van het publiek domein. 
In het binnengebied wordt een hoger ruimtelijk rendement nagestreefd. Dit rendement wordt niet alleen 
gekenmerkt door het densifiëren van de woonontwikkelingen, maar ook door het stimuleren van gedeeld 
en meervoudig ruimtegebruik met aandacht voor groen en water. Binnen het plangebied wordt een mix 
van één- en meergezinswoningen aangeboden, met niet enkel private tuinen, maar ook met groene 
ruimtes die collectief gebruikt kunnen worden. . 
 
De nieuwe woonontwikkeling moet maximaal aansluiten bij de bestaande bebouwing. Daarom zal ook de 
bouwhoogte aan de randen lager zijn dan aan de kant van het gemeentepark waar er gemakkelijker in de 
hoogte gegaan kan worden.  
 

 
Figuur: visieschets _ de bouwhoogte wordt afgestemd op de omgeving 

 
 
Daarnaast is het belangrijk een goede verhouding tussen publieke en private buitenruimte te creëren. Er 
moet voldoende privacy gegarandeerd worden met een minimale impact op de bestaande woonkwaliteit.  
Als tussenschaal kunnen verschillende collectieve pleintjes of tuinen voorzien worden als speelruimte voor 
de betrokken gezinnen.  
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Figuur: referentieproject Park Viteux – De Pinte: Aan de hand van architectuur werd een oplossing gezocht zodat de 
woningen langsheen de publieke as in het park toch voldoende privacy kennen.  

 

  
Figuur: referentieproject Vinderhoute – Lovendegem: door een slimme schakeling van gebouwen werden kleinschalige 
pleintjes gecreëerd.   

 
 
Versterken van de randen 
Ook voor de randen van het plangebied kan dit planningsinitiatief een opportuniteit zijn. Langsheen de 
toegangen van het binnengebied worden bakens of prominente kopgebouwen geïntroduceerd. De gehele 
rand is representatief voor een aangenaam en kwaliteitsvol centrum.  
 
Een groot deel van de rand vormt het kernwinkelgebied. Er moet bijgevolg gezocht worden naar een 
goede verhouding tussen handel op de gelijkvloerse verdieping en wonen erboven.  
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Figuur: referentieproject links Berlarij – Tervuren: ontwikkeling van een binnengebied wordt opengetrokken tot aan de 
rand / 
Referentieproject recht: Steenbrugge – Gent-Brugge: gemengde woonontwikkeling met een appartement op de kop en 
eengezinswoningen achterin.   

 

 
Figuur: referentieproject De Zwaantjes – Westmalle: Handel op het gelijkvloers wordt gecombineerd met een toegang 
tot het achterliggende gebied en wonen bovenop.  

 
 
Fietser en voetganger staan centraal in een doorwaadbaar gebied 
Het gehele gebied moet goed bereikbaar zijn voor fietsers en wandelaars. De bestaande steegjes worden 
uitgebreid tot een volledig doorwaardbaar gebied.  
 
Binnen het plangebied wordt maximaal ondergronds parkeren gestimuleerd. Dit resulteert in een 
verkeersluw karakter op het maaiveld. De fietser en voetganger krijgen voorrang. Waar er toch een 
doorgang voor gemotoriseerd verkeer voorzien moet worden, wordt maximaal gekozen voor een 
woonerfinrichting met een minimale verharding. Door gebruik te maken van verschillend materiaal kan er 
een duidelijk onderscheid gecreëerd wordt tussen functionele en informele paden.  
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Figuur: referentieproject links Groen Kwartier – Antwerpen: door een speling in het materiaalgebruik wordt een autoluwe 
as gecreëerd die functioneel is en een groen karakter ondersteund / referentierproject rechts: Regatta – Antwerpen: 
halfverharding kan ook bijdragen tot een groener karakter.  
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Figuur: referentieproject links Le Bois Habité – Lille: het vergroenen van de publieke ruimte geeft een visuele uitbreiding 
van de private ruimte / referentieproject rechts Meerhoven – Eindhoven: In materialiteit van de buitenruimte wordt een 
duidelijk verschil gemaakt tussen publiek en eerder privaat  

 
 

Scenario’s 

 
Een startnota betreft slechts de eerste stap in het RUP-proces. Om af te toetsen wat de gewenste 
ontwikkeling is en welke stedenbouwkundige voorschriften hier in het voorontwerp aan gekoppeld moeten 
worden, wordt er in deze nota drie indicatieve inrichtingsscenario’s voorgesteld. Deze scenario’s focussen 
zich voornamelijk op het binnengebied langsheen het Lange Pad.  
 
Elk scenario vertrekt van een duidelijk concept waarbij er eerst uitspraak wordt gedaan over de gewenste 
landschappelijke verbindingen en ontsluiting voor zacht verkeer. De bijhorende woonontwikkeling kan 
verschillende vormen aannemen en vraagt een doordacht masterplanontwerp. Kortom, deze voorstellen 
zijn geen definitieve blauwdrukken, maar drie suggesties bedoeld om bij publicatie van deze startnota en 
tijdens het eerste participatiemoment de discussie met de omwonenden, de adviesinstanties en de 
GECORO op gang te brengen.  
 
Telkens wordt er deels van een blanco blad vertrokken waarbij er abstractie wordt gemaakt van bestaande 
gebouwen. Enkel de recente centrale woonontwikkeling wordt telkens behouden.  
 

 
Figuur: Elk scenario vertrekt vanuit een ander basisconcept: een centrale as, de parkontwikkeling of de kamstructuur.  
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Scenario 1: het creëren van nieuwe 

bouwblokken langs een centrale as  

Doorheen het binnengebied wordt een nieuwe groene en 
verkeersluwe as gecreëerd vanuit de Biest tot de 
Gemeenteplaats en het gemeentepark. Langs deze as 
worden verschillende woonontwikkelingen 
gepositioneerd.  
 
Positieve kenmerken: 
• Er kan een duidelijke ontsluitingsstructuur gecreëerd 

worden met een verschillende in- en uitrit.  
 
Negatieve kenmerken: 
• Door een parallelle as met het park te creëren kan 

mogelijks het zicht op het park onvoldoende 
gegarandeerd worden vanuit elke woonentiteit.  

 
 
 

 
Figuur: Conceptuele invulling van scenario met een centrale as 
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Scenario 2: Sterke landschappelijke verbinding 

aangevuld met een kleinschaligere 

woonontwikkeling 

De sterke centrale as maakt een rechtstreekse link tussen 
het park en het oude gemeentehuis door een 
asverschuiving. Ook de handelsgebouwen aan beide 
kanten kunnen bijdragen tot het creëren van kopgebouwen 
op de Gemeenteplaats.  
Daarnaast wordt geopteerd voor kleinere, geschakelde 
gebouwen.  
 
Positieve kenmerken: 
• De parkontwikkeling laat toe om meer kleinschalige 

woonontwikkeling te introduceren wat gepaard gaat 
met kleinere pleintjes en het ontmoedigen van 
doorgaand verkeer.  

• Het oude gemeentehuis wordt door middel van de 
sterke landschappelijke verbinding in de kijker gezet. Deze nieuwe trage verbinding maakt het nieuwe 
gemeentehuis ook langs de kant van het gemeentepark toegankelijk.  

 
Negatieve kenmerken: 
• Er moet slim omgesprongen worden met de verschillende restruimtes.  
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Figuur: Conceptuele invulling van scenario met een sterke open centrale as en kleinschaligere woonontwikkeling 

Scenario 3: Eénduidige kamstructuur loodrecht 

op de bestaande ontwikkelingen  

 
Verder bouwend op de aanwezige toegangen tot het 
binnengebied worden 3 parallelle assen gecreëerd 
waarlangs telkens de woonontwikkeling gekoppeld wordt. 
 
Positieve kenmerken: 
• De assen voor gemotoriseerd verkeer worden niet 

gekoppeld met elkaar.  
 
Negatieve kenmerken: 
• Er wordt meer het gevoel van een straat gecreëerd wat 

het verblijfskarakter van de publieke ruimte ontmijnt. Het 
voelt meer aan als een doorstroomruimte.  

• Door de smalle assen wordt de Gemeenteplaats slechts 
beperkt verbonden met het binnengebied.  
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Figuur: Conceptuele invulling van scenario met een kamstructuur loodrecht op de bestaande ontwikkelingen 

  



  

     

 

 

STARTNOTA RUP LANGE PAD - BRECHT 44 (57) 
 
 
 
 

7 Ruimtelijke Veiligheidsrapportage 
 
In dit hoofdstuk wordt nagegaan of het plan een invloed heeft op de risico's en mogelijke gevolgen van een 
zwaar ongeval in een Seveso-inrichting, enerzijds omwille van de ligging van het plangebied, anderzijds 
omwille van de geplande ontwikkelingen zelf. Dit wordt nagegaan met behulp van de ‘RVR-toets’, een 
internettoepassing ontwikkeld door de dienst VR. 
 
De toets geeft aan dat er zich geen bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het plangebied bevinden. 
Vanuit de gemeente wordt gesteld dat de inplanting van nieuwe Seveso-inrichtingen in het RUP wordt 
uitgesloten. 
 
Bijgevolg stelt de toepassing dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgesteld. Het plan 
moet niet voorgelegd worden aan het Team Externe Veiligheid. 
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8 Beschrijving en beoordeling van de te verwachten milieueffecten 

8.1 Inleiding  

Door middel van het besluit van de Vlaamse regering van 17 februari 2017 waarin de inwerkingtreding van 
het decreet omtrent ‘integratie plan-MER bij ruimtelijke uitvoeringsplannen’ werd vastgelegd, worden de 
planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk 
uitvoeringsplan geïntegreerd. 
 
In een eerste fase, namelijk in voorliggende startnota, gaat men na of het plan of programma aanzienlijke 
effecten kan hebben ten opzichte van de bestaande situatie voor mens en milieu. In het geval er geen 
aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn en geen MER vereist is, volstaat een onderbouwing en motivering in 
de startnota (een onderzoek tot mer). 
 
Het RUP Lange Pad voorziet een gedeeltelijke aanpassing van het RUP Brecht centrum dat op 05 april 
2012 werd goedgekeurd. Voor dit RUP werd reeds een onderzoek tot m.e.r. uitgevoerd (OHPL0909). Op 
basis hiervan oordeelde de dienst Mer dat een planMER niet nodig was (zie bijlage 2). Het RUP Brecht 
Centrum vormt dan ook de planologische referentiesituatie.  
 

8.2 Toetsing plan-MER-plicht 

Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt, moeten drie 

vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk: 

 

1. Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet 

houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)? 

 

Ja – De opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is voorgeschreven door de Vlaamse Codex 

Ruimtelijke Ordening (VCRO). Het RUP wordt opgesteld op initiatief van de gemeente Brecht. Het 

RUP valt m.a.w. onder de definitie van een plan of programma. 

 
2. Valt het plan onder het toepassingsgebied DABM? 

 

Ja – Het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning (waaronder minstens een 

stedenbouwkundige vergunning) aan het project, zodat het plan onder het toepassingsgebied van het 

DABM valt. 

 

Is er een passende beoordeling nodig? 

 

Nee – Het plangebied ligt op ca. 2 km van de dichtstbijzijnde Speciale Beschermingszone (SBZ). 

Gezien de afstand tot de verschillende SBZ en de aard van het vooropgestelde plan wordt er geen 

impact verwacht op de SBZ-gebieden en is de opmaak van een passende beoordeling niet 

noodzakelijk. 

 
3. Valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht? Vormt het plan kader voor een project van Bijlage I, II of 

III? 

 

Ja - Het voorgenomen plan vormt een kader voor projecten zoals die vermeld worden onder Bijlage I, 

II of III van het project-m.e.r.-decreet. Volgende rubriek is van toepassing: rubriek 10b (bijlage III): 

stadsontwikkelingsprojecten. Het plan is dus van rechtswege plan-m.e.r.-plichtig. Maar indien het een 
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klein gebied van lokaal niveau of een kleine wijziging betreft, kan toch een screeningsnota worden 

opgemaakt. 

 
4. Betreft het een klein gebied van lokaal niveau (lokaal belang) of een kleine wijziging? 

 

Ja – Het plangebied behelst een gebied met een oppervlakte van circa 4,3 ha. Met dit RUP wenst de 
gemeente Brecht enerzijds het binnengebied rondom het Lange Pad te ontwikkelen ter versterking 
van kern en anderzijds het bekrachtigen van het kernwinkelgebied langsheen de Gemeenteplaats. 
Voor beide doelstelling wordt de harde hoofdbestemming van het plangebied behouden waardoor het 
hier gaat om een beperkte herziening of kleine wijziging van de bestaande gelende juridische plannen 
(RUP Brecht Centrum). Gezien het hier tevens een gemeentelijk RUP betreft en de geplande 
activiteiten en functies een lokaal bedieningsniveau hebben, kan het plangebied hier ook gemotiveerd 
worden als een klein gebied van lokaal niveau. 
 
Er kan bijgevolg besloten worden dat het RUP zowel een klein gebied van lokaal niveau betreft als 
een kleine wijziging is en bijgevolg screeningsgerechtigd is. 

 

 

Conclusie plan-m.e.r-plicht 

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 een project opgesomd in rubriek 
10b van bijlage III. Het RUP betreft echter een kleine wijziging en is dus screeningsgerechtigd. 
 
 

8.3 Scoping van milieueffecten 

In onderstaande paragrafen wordt voor het plangebied een nazicht van de relevante milieudisciplines 
opgemaakt op basis van de kwetsbaarheden en beschermde gebieden in – of in de nabije omgeving van 
het plangebied enerzijds en de kenmerken van het plan anderzijds. 
Ter ondersteuning is een kaartenbundel toegevoegd in bijlage 1. 
 

Kwetsbaarheden van het gebied  

De kwetsbaarheid van een gebied is in belangrijke mate bepalend voor de te verwachten milieueffecten. De 

kwetsbaarheid van het gebied wordt in kaart gebracht aan de hand van de voorkomende zogenaamde 

bijzondere beschermde gebieden en bijzonder kwetsbare gebieden in het studiegebied. 

 

In het besluit van de Vlaamse regering houdende de vaststelling van de categorieën van projecten 
onderworpen aan milieueffectrapportage wordt aangegeven wat er verstaan wordt onder ‘bijzonder 
beschermde gebieden’. In onderstaande tabel wordt de ligging van het plan ten opzichte van de bijzonder 
beschermde gebieden weergegeven. 
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Bijzonder beschermde gebieden Situering t.a.v. plangebied 

De speciale beschermingszones overeenkomstig het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu 

Habitatrichtlijngebied ‘Klein en Groot Schietveld’ ligt 
op ca. 2km ten noordwesten van het plangebied en 
overlapt grotendeels met het vogelrichtlijngebied ‘De 
Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld’.  
 
Het habitatrichtlijngebied ‘Het Blak, Kievitsheide, 
Ekstergoor en nabijgelegen Kamsalamanderhabitats’ 
op ca. 2km ten zuiden en overlapt grotendeels met 
het VEN-gebied De Kempense kleiputten (GEN). 
 
 

Waterwingebieden 
Er komen geen van deze gebieden voor binnen het 
plangebied of in de onmiddellijke omgeving. 

Natuurgebieden, natuurgebieden met 
wetenschappelijke waarde en de ermee 
vergelijkbare gebieden, aan- gewezen op plannen 
van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen van 
kracht in de ruimtelijke ordening 

Er komen geen van deze gebieden voor binnen het 
plangebied of in de onmiddellijke omgeving. 

Bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, 
overstromingsgebieden, agrarische gebieden met 
ecologisch belang of ecologische waarde en ermee 
vergelijkbare gebieden, aangewezen op plannen van 
aanleg en de ruimtelijke uitvoeringsplannen van 
kracht in de ruimtelijke ordening. 

Er komen geen van deze gebieden voor binnen of in 
de onmiddellijke omgeving van het plangebied.  
 

Een beschermd landschap, stads- of dorpsgezicht, 
monument of archeologische zone 

 
Langsheen de Gemeenteplaats bevindt zich het 
beschermd monument ‘Gemeentehuis Brecht” 
(ID4170).  
 
Aan de noordzijde van Biest bevindt zich het 
beschermd monument ‘Parochiekerk Sint-Michiel’ 
(ID4346). In het gemeentepark ten zuiden bevindt 
zich het beschermd monument ‘Kasteel Neut: remise 
en hovenierswoning’ (ID4167). Als laatste bevindt 
zich ten zuidenoosten het monument ‘Schepenbank 
en Schandpaal’ (ID4299). 
 

Het Vlaams Ecologisch Netwerk overeenkomstig het 
decreet van 21 oktober 1997 betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu. 

Het SBZ-H gebied op ca. 2km ten zuiden van het 
plangebied is tevens aangeduid als VEN-gebied ‘De 
Kempense kleiputten’, een grote eenheid natuur 
(GEN 307-62). 

Erfgoedlandschappen volgens BPA of RUP 
Er komen geen van deze gebieden voor binnen het 
plangebied of in de onmiddellijke omgeving. 

 
 
De aanwezigheid van bijzonder beschermde gebieden geeft weliswaar een idee van belangrijke te 
beschermen waarden, maar geeft vaak onvoldoende de kwetsbaarheid van een gebied weer. De 
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kwetsbaarheid van een gebied is immers in belangrijke mate bepalend voor de te verwachten milieueffecten. 
De kwetsbaarheid van het gebied wordt beschreven aan de hand van de aanwezigheid van bijzonder 
kwetsbare gebieden. De bijzonder kwetsbare gebieden hebben geen juridische betekenis. De 
kwetsbaarheid wordt gekarakteriseerd aan de hand van beschikbaar kaartmateriaal, dat een ruwe indicatie 
hiervan geeft. Gezien dit een eerder ruwe werkwijze is die de specifieke eigenheid van het gebied 
onvoldoende in rekening brengt, wordt er uitgegaan van het voorzorgsbeginsel op dit vlak. Dit betekent dat 
– als er twijfel is over de kwetsbaarheid – er wordt uitgegaan van een ‘worst case’ inschatting van de 
kwetsbaarheid. 
 

Bijzonder kwetsbare gebieden Situering t.a.v. plangebied 

Gebieden met slechte drainage (drainageklasse f, g 
of i) 

Niet van toepassing (bodem ter hoogte van 
plangebied is gekarteerd als bebouwde zone). 

Gevoelige bodems (veengronden, kleigronden) 
Ter hoogte van het plangebied komen geen van 
deze bodems voor. 

Gevoelige gebieden volgens de watertoets- kaarten 
Ten noordoosten van het plangebied, langsheen de 
Gasthuisstraat, bevindt zich een effectief 
overstromingsgevoelig gebied. 

(open) gerangschikte waterlopen 
De Gozenbeek (geklasseerd, tweede categorie) 
loopt ca. 150 m ten noordoosten van het plangebied.  

Waardevolle en zeer waardevolle gebieden op de 
biologische waarderingskaart (BWK) 

In het plangebied is geen enkele zone aangeduid als 
waardevol gebied. Ten zuiden bevindt zich het 
gemeentepark dat grotendeels is aangeduid als 
biologisch waardevol. 

Stiltegebieden Niet van toepassing. 

Geïnventariseerd erfgoed 

Binnen het plangebied is ‘Gemeentehuis Brecht’ 
(ID106279) gedocumenteerd als vastgesteld 
bouwkundig erfgoed. Bijkomend bevindt zich op de 
grens van het plangebied verscheiden bouwkundig 
erfgoed: 
- aan noordzijde van Biest: ‘Parochiekerk Sint-
Michiel’ (ID106264) 
- ten zuidwesten: ‘Kasteel Neut’ (ID106277) en 
‘Remise en hovenierswoning in gemeentepark’ 
(ID106278) 
- ten zuidoosten: Schepenbank en schandpaal 
(ID200480) 

HAG-gebied 
Op ca. 500m het plangebied, en dit in alle 
windrichtingen, bevindt zich verschillende 
herbevestigde agrarische gebieden. 

Woongebieden volgens bestemmingsplan of 
woonconcentraties in nabijheid van plangebied 

Het geheel is aangeduid in het geldende RUP als 
zone voor centrumfuncties waar wonen is 
toegelaten. 

Seveso-inrichtingen Geen 
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Aard van het plan 

Het planologisch initiatief betreft de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan ter ontwikkeling van het 
binnengebied Lange Pad en de versterking van het kernwinkelgebied langsheen de Gemeenteplaats. De 
ontwikkeling omvat een woonontwikkeling met een sterke landschappelijke invulling.   
 

Resulterende scoping 

Door de omgevingskenmerken te combineren met de plankenmerken kan op eenvoudige wijze een zeer 
gerichte scoping van de relevante milieudisciplines worden opgemaakt. De scoping laat toe de relevante en 
minder relevante milieudisciplines de detecteren. 
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Omgevingskenmerken 

Bijzonder beschermd gebied                   

Beschermd stads- en 
dorpsgezicht, monument 

   X       

Kwetsbare gebieden           

Geïnventariseerd erfgoed (X)   X       

Woongebied      X (X) (X) (X) (X)  

Plankenmerken  

Ruimte-inname  (X) X   X   X   

Versnippering         (X)   

Verstoring    X X (X) (X)  (X)  

Relevantie milieudisciplines  X X  X X (X) (X) X (X)  

Relevantie discipline: mate waarin de realisatie van het plan (onderdeel) relevant is voor een specifieke 
discipline  
 x  = relevant  
(x)  = beperkt relevant  

 
Op basis van de confrontatie tussen de omgevingskenmerken en de plankenmerken vertonen volgende 
disciplines een verhoogde relevantie: 
 

• Bodem, grond- en oppervlaktewater 

• Landschap, onroerend erfgoed en archeologie 

• Mens – mobiliteit en ruimtelijke aspecten 
 
De disciplines biodiversiteit en mens-veiligheid worden als niet relevant geacht en worden daarom niet 
verder behandeld. De aspecten rond lucht, geluid, mens – gezondheid zullen aan bod komen binnen mens 
– ruimte.  
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8.4 Milieueffecten en –beoordeling  

In onderstaande paragrafen worden voor de relevante milieudisciplines de elementen van de 
referentiesituatie beschreven. Op basis hiervan worden de mogelijke milieueffecten ingevolge het plan in 
beeld gebracht. Om aan te tonen dat de realisatie van het plan geen significante milieueffecten genereert 
wordt voor de relevante milieudisciplines een antwoord geformuleerd op volgende vragen: 
 

• In welke mate resulteert de wijziging van de juridisch planologische situatie in aanzienlijk negatieve 

effecten? Hier vormt het RUP Brecht Centrum de basis. Onderhavig RUP moet namelijk als een 

verdere verfijning van het bestaande RUP beschouwd worden en zal slechts een zeer beperkt 

aantal bestemmingswijzigingen doorvoeren. 

• In welke mate resulteert de wijziging van de feitelijke situatie in aanzienlijke negatieve effecten? 
 
 

Discipline bodem, grond- & oppervlaktewater 

Beschrijving referentiesituatie  

Bijlage 1: Kaart 8, 9, 10, 11, 12 
 
Voor het interpreteren van de bodemkaart werd rekening gehouden met het feit of er in het plangebied 
kwetsbare bodems, met name kleibodems en veenbodems, voorkomen. Binnen het plangebied zijn er 
geen kwetsbare bodems aanwezig. Een groot deel van de gemeente Brecht is aangegeven als 
antropogeen. De overige gebieden zijn voornamelijk zand of zandlemige bodems. 
 
Volgens de drainagekaart is het plangebied niet gelegen in een (zeer) nat gebied, nl. drainageklasse f, g, h 
, …Het plangebied heeft een drainageklasse c of d (matig nat).  
 
Het plangebied bevindt zich in de Maasbekken, meer bepaald in het deelbekken van de Weerijs. De 
dichtstbijzijnde waterloop, de Gozenbeek, is een geklasseerde waterloop van categorie 2 en loopt ca. 
150m ten noordenoosten van het plangebied. Er zijn geen signaalgebieden in de buurt van het 
plangebied. 
 
Op basis van de watertoetskaarten kunnen volgende vaststellingen worden gemaakt: 
 

• Het plangebied is gelegen in matig grondwaterstromingsgevoelig gebied (type2).  

• Het plangebied is niet overstromingsgevoelig. Ten noorden van het plangebied is een effectief 

overstromingsgevoelig gebied gekarteerd.  

• Het plangebied is infiltratiegevoelig 

• Het plangebied is niet erosiegevoelig  

• De hellingenkaart toont aan dat er 0,5-5% hellingen aanwezig zijn.  
 
 
Binnen het plangebied zijn geen waterwingebieden, noch beschermingszone van een grondwaterwinning 
van drinkwater aanwezig. 
 
Volgens de grondwaterkwetsbaarheidskaart ligt het plangebied in een gebied met kwetsbaarheidsgraad Ca1 
(zeer kwetsbaar/weinig kwetsbaar). De watervoerende laag is zand met een deklaag =< 5m bestaande uit 
en/of zand / klei.  
 

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische referent iesituatie 

Zowel de huidige bestemming als de toekomstige bestemming voorzien de mogelijkheid in oprichting van 
bebouwing en verharde oppervlakte. Het voorliggend plan heeft tot doel zo min mogelijk aandeel verharding 
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ten opzichte van huidige plan (RUP Brecht Centrum) op te leggen en meer ruimte te voorzien voor buffering 
en/of infiltratie in de publieke ruimte. 
Het RUP kent ten opzichte van de planologische referentiesituatie geen aanzienlijke milieueffecten ten 
aanzien van bodem en water. 
 

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie  

Rekening houdend met het feit dat er geen gevoelig bodemtype aanwezig is en de huidige 
ruimtegebruiksfuncties grotendeels behouden blijven zijn de effecten op bodem voor de uitwerking van het 
plangebied aanvaardbaar en beperkt.  
Het RUP voorziet een wel wijziging van de fysische bodemtoestand en het waterregime door de realisatie 
van bebouwing (mix van één- en meergezinswoningen) en verharding in het binnengebied Lange Pad.  
 
Door te voldoen aan de gewestelijke verordening met betrekking tot hergebruik, infiltratie, bufferen en 
vertraagde afvoer van hemelwater worden de effecten van de toegenomen verharding op het 
grondwatersysteem als niet significant beschouwd.   
 

Conclusie  

Er wordt ervan uitgegaan dat de toegestane werken zullen uitgevoerd worden met respect voor de vigerende 
wetgeving. Op die manier kan er besloten worden dat de impact op de discipline bodem en water beperkt 
is. 
 
 

Discipline landschap, onroerend erfgoed en archeologie  

Beschrijving referentiesituatie  

Bijlage 1: Kaart 17, 18, 19, 20 
 
Niet van toepassing: Beschermd landschap, stads- en/of dorpsgezicht, ankerplaatsen, puntrelicten 
 
Beschermde monumenten: 

• In plangebied: Het neogotisch gemeentehuis aan de Gemeenteplaats nr.1 (OA001978), 

beschermd door besluit van 23 oktober 1997.  

• In omgeving (buiten plangebied):  

o Ten noorden bevindt zich de ‘Parochiekerk Sint-Michiel’ beschermd sinds 25 maart 1938 

(ID4346).  

o het monument ‘schepenbank en schandpaal’ aan de Gemeenteplaats is beschermd 

door besluit van 30 mei 1936 (ID4299).  

o de ‘remise in het gemeentepark’ (OA001976), beschermd door besluit van 23 oktober 

1997. 
 
Inventaris van het bouwkundig erfgoed (vastgesteld): 

• In plangebied: Het neogotisch gemeentehuis aan de Gemeenteplaats nr.1 (OA001978), 

beschermd door besluit van 23 oktober 1997.  

• In de omgeving (buiten plangebied): 

o Parochiekerk Sint-Michiel (ID106264) 

o Kasteel Neut met groot park - Gemeentepark 1 (ID106277) 

o Remise in het gemeentepark – Gemeentepark 2 (ID106278) 

o Schepenbank en schandpaal (ID200480) 
 



  

     

 

 

STARTNOTA RUP LANGE PAD - BRECHT 52 (57) 
 
 
 
 

Lijnrelicten (traditionele landschappen): 

• Oude weg Antwerpen – ’s Hertogenbosch welke vandaag samenvalt met de N115 

(Gasthuisstraat, Biest en Lessiusstraat) 
 
Traditionele landschappen: 

• Land van Brecht (Noorderkempen) 
 
 
CAI: 

• In het oosten van het plangebied is er ter hoogte van de zogenaamde Waterhoeve een zone 

gekarteerd (verkaveling ‘De Waterhoeve’). 

                 
 

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische referentiesituatie  

In het RUP Brecht Centrum zijn er al tal van initiatieven genomen met betrekking tot het voorkomen van 
waardevol patrimonium. Voor het overgrote deel van het plangebied zullen enkel de bepalingen met 
betrekking tot bijgebouwen en verhardingen verruimd worden ten opzichte van het huidig juridisch kader. 
Verder blijven de bepalingen van het RUP Brecht Centrum onverminderd van toepassing. 
 

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 

De beschermde monumenten in het plangebied vallen onder het toepassingsgebied van het decreet tot 

bescherming van stads- dorpsgezichten en monumenten. Dit decreet biedt een bescherming voor het 

behoud van de eigenheid van de gebouwen. Het voormalig gemeentehuis in Brecht is een typisch 

voorbeeld van 19de-eeuws gemeentehuis in neogotische stijl in ene landelijke gemeente en is beschermd 

als monument omwille van het algemeen belang gevolgd door de historische waarde. 

 
Het plangebied maakt deel uit van het grotendeels bebouwd landschap van het centrum van Brecht. Uit 
een scope van de landschapsatlas komen er geen bijzonderheden aan het licht voor dit gebied. In de 
ontwikkelingen in het binnengebied rond Lange Pad zal er gezocht worden naar een kwaliteitsvolle 
overgang van de parksfeer naar de Gemeenteplaats. Dit zal steeds een bijdrage leveren aan het bebouwd 
landschap van het centrum van Brecht. 
 
Dat er voor het plangebied nog geen karteringen zijn gebeurd in de databank van CAI wil niet zeggen dat 
er geen waardevol patrimonium in de bodem verborgen kan zitten. Dit wijst er eerder op dat de gronden 
totnogtoe nog niet zijn geprospecteerd. Voor wat betreft het archeologisch erfgoed dat in de ondergrond 
verborgen zit is de zorgplicht steeds van toepassing. 

Conclusie 

Voorliggend plan is niet van die aard dat ze aanzienlijk negatieve effecten op de discipline landschap, 
onroerend erfgoed en archeologie zal teweeg brengen, met inbegrip van het toepassen van de vigerende 
wetgeving.  
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Discipline mens – mobiliteit en ruimtelijke aspecten 

Beschrijving referentiesituatie  

Mobiliteit 
Het centrum van Brecht is gelegen vlakbij het op- en afrittencomplex van de E19. De belangrijkste wegen 
die het centrum doorsnijden zijn de Venusstraat, Veldstraat, Bethovenstraat en Gasthuisstraat-Biest-
Lessiusstraat (N115). De ring van Brecht ontlast het centrum van doorgaand verkeer. De gemeente 
onderzoekt hoe de doortocht “gedowngraded” kan worden naar lokale wegen. 
Naast een vlotte ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer zijn er ook tal van doorsteken voor fiets- en 
voetgangers die het centrum van Brecht heel doorwaadbaar maken. 
Het centrum van Brecht is met het openbaar vervoer te bereiken via de buslijnen 600 (Meer-Hoogstraten-
Antwerpen), 605 (Sneldienst Antwerpen-Hoogstraten-Meer), 620 (Meer-Hoogstraten-Antwerpen via 
Schoten Centrum) en 629 (Schooldiensten Antwerpen-Brecht-Malle). Daarnaast grenst het plangebied aan 
het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (N115). 
 
 
Ruimtegebruik  
Het RUP wil een aantal krachtlijnen vastleggen die een kwaliteitsvolle verdichting van het gebeid in de hand 
moet werken. De hoofdbestemming van het plangebied blijft in hoofdzaak ‘centrumfuncties’ met de nadruk 
op handel (met erboven wonen) aan de randen en hoofdzakelijk wonen in het binnengebied. Verder zullen 
in het RUP de inrichtingsvoorschriften worden aangepast en verfijnd in functie van de beoogde kwalitatieve 
inbreiding en bebouwing. De wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie verhogen de ruimtelijke 
samenhang (door sterkere relatie tussen Gemeenteplaats en park en diverse fiets- en 
voetgangersdoorsteken). Enkele diepe tuinen verdwijnen (op termijn) en maken plaats voor bijkomende 
inbreidingsmogelijkheden (woningen). 
 
Binnen het plangebied zijn er vandaag verschillende ruimtegebruiksfuncties waaronder wonen, handel, 
horeca en gemeenschapsvoorzieningen aanwezig. Daarnaast grenst het aan een groter groengebieden 
zoals het gemeentepark. 
 
 
Lucht 
Uit de luchtkwaliteitskaarten van de VMM (http://www.vmm.be/data/luchtkwaliteit-in-je-eigen-omgeving) 
blijkt dat het plangebied gekenmerkt wordt door een vrij goede luchtkwaliteit. Zo worden de 
luchtkwaliteitsdoelstellingen van de Europese milieukwaliteitsnorm (en Vlarem) voor NO2, PM10 en PM2,5 
gerespecteerd in het plangebied. Ook de gezondheidskundige advieswaarde opgesteld door de Wereld 
gezondheidsorganisatie (WGO) worden gerespecteerd. En lichte verhoging is te bemerken langsheen de 
N115.  
 
De PM10 waarde is voor het volledige plangebied en omgeving 21-25 microgram/m³. De PM2,5-waarde 
bedraagt 13-15 microgram/m³. 
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Figuur: NO2 concentraties ter hoogte van het plangebied – jaargemiddelde 2018 (Bron: VMM) 

Geluid  
De N115 ten noorden-noordoosten is de grootste geluidsbron in de omgeving. Dit heeft een impact op de 
woningen langsheen deze weg. De data die ter beschikking is, dateert van 2016. Sinds dien werd de 
alternatieve aansluiting op de E19 gerealiseerd. Dit zorgt voor een ontlasting van verkeer ter hoogte van het 
centrum van Brecht. Bijgevolg kunnen we veronderstellen dat ook de geluidsbelasting verlaagd zal zijn. 

 
Figuur: Geluidsbelastingkaart voor het wegverkeer ter hoogte van het plangebied – 2016 (Bron: Geopunt)  
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Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de planologische referentiesituatie  

Het RUP wil een aantal krachtlijnen vastleggen die een kwaliteitsvolle verdichting van het gebied in de 
hand moet werken. De hoofdbestemming van het plangebied blijft in hoofdzaak ‘centrumfuncties’ met de 
nadruk op handel (met erboven wonen) aan de randen en hoofdzakelijk wonen (met verweefbare 
nevenfuncties) in het binnengebied. Bijgevolg wijzigt er weinig ten opzichte van de planologische 
referentiesituatie.  
 
 

Beoordeling van de milieueffecten t.o.v. de feitelijke referentiesituatie  

De verdichting en kernversterking heeft globaal een positief effect op de discipline Mens, zowel op de 
ruimtelijke aspecten (versterken ruimtegebruikfuncties en ruimtelijke samenhang) als op vlak van mobiliteit  
(beperken vervoersvraag, stimuleren duurzame vervoersmodi). 
 
Het plan beoogt de verbetering van de ontsluiting van het binnengebied. De bijkomende wooneenheden 
leiden lokaal tot een toename van het aantal verkeersbewegingen, maar de impact hiervan is beperkt door 
het onmogelijk maken van doorgaande verkeersstromen. Daarnaast zal er maximaal gekozen worden voor 
ondergrondse parkeergarages met hun toerit aan de grens van het plangebied.  
 
Verder zullen in het RUP de inrichtingsvoorschriften worden aangepast en verfijnd in functie van de beoogde 
kwalitatieve inbreiding en bebouwing. De wijzigingen ten opzichte van de bestaande situatie verhogen de 
ruimtelijke samenhang en sturen de ontsluiting van het gebied. Er wordt gezocht naar een betere ruimtelijke 
en functionele invulling. 
 
Voor het overgrote deel van het plangebied heeft het RUP slechts een verwaarloosbare impact. 
 

Conclusie  

De verdichting en kernversterking heeft globaal een positief effect op de discipline Mens, zowel op de 
ruimtelijke aspecten (versterken ruimtegebruikfuncties en ruimtelijke samenhang) als op vlak van mobiliteit  
(beperken vervoersvraag, stimuleren duurzame vervoersmodi).  
 
De wijzigingen van het RUP zorgen niet voor aanzienlijk negatieve effecten op de discipline Mens. 
 
 

8.5 Conclusie 

 
Gezien het gemeentelijk RUP  

• Het kader vormt voor projecten opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 

december 2004’ maar slechts een kleine wijziging inhoudt ten opzichte van de huidige juridische 

toestand en een lokaal gebied is; 

• geen kader vormt voor de noodzaak van een passende beoordeling (overeenkomstig art. 4.2.1 – 2de lid 

van het DABM); 

• geen aanzienlijke milieueffecten teweeg brengt 
 
kan geoordeeld worden dat de opmaak van een plan-MER niet noodzakelijk is. 
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9 Bijlage 1: kaartenbundel 
 
 
 


