PROCESNOTA
ontwerp voorlopige vaststelling GR

Aquafin NV

Gemeente Brecht

Dijkstraat 8 • 2630 Aartselaar

Gemeentepark 1 • 2960 Brecht

Tel. 03 450 45 11

Tel. 03 660 25 50

RUP RWZI Sint-Job-In-‘t-Goor

Gemeente Brecht - Aquafin

D+A Consult nv – Meiboom 26, 1500 Halle – Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen –
info@da.be – www.da.be

Opgemaakt door ondergetekende ontwerper,

Ann Lambrechts, projectleider, erkend ruimtelijk planner
Anke Peleman, projectmedewerker, erkend ruimtelijk planner

fase

document

datum

revisie

versie

1

procesnota – versie overleg planteam

01/10/2018

evl

1.1

raadpleging publiek en adviesvraag –
goedkeuring gemeente – draft bespreking
gemeente

23/05/2019 -rve

ala

1.2

raadpleging publiek en
goedkeuring gemeente

21/08/2019-rvear

ala

1.3

raadpleging publiek en adviesvraag – versie
publicatie

06/11/2019-ad

evl

1.4

scopingnota – versie terugkoppeling planteam

06/04/2020-ad

evl

2.1

scopingnota – versie advies team MER

29/05/2020-ad

evl

2.2

voorontwerp – versie terugkoppeling planteam

02/06/2020-ad

evl

3.1

voorontwerp – versie plenaire adviesronde

20/10/2020-wvv

evl

3.2

ontwerp GR1

14/04/2021-ap

al

4.1

2

3

4

150005 │ april 2021

adviesvraag

–

2│18

RUP RWZI Sint-Job-In-‘t-Goor

150005 │ april 2021

3│18

RUP RWZI Sint-Job-In-‘t-Goor

De procesnota is een aparte nota die het verloop van het planningsproces van het voorliggend
RUP omschrijft. In deze nota wordt zowel beschreven hoe het proces wordt gepland als hoe
het effectief werd uitgevoerd. De nota evolueert naarmate het proces vordert en zal steeds
worden aangevuld. De procesnota wordt publiek gemaakt en zal de burger helpen bij het
volgen van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota moet worden
samen gelezen met de andere onderdelen van dit RUP.
Gezien de nota enkel een feitelijk verslag is, heeft het een louter toelichtend karakter.
De procesnota bevat onder andere:


de samenstelling van het planteam



een lijst van betrokken en te betrekken actoren



een lijst van (advies)instanties, verschillende stakeholders en eventueel andere
deskundigen



de verschillende doorlopen en geplande processtappen



de wijze van communicatie en participatie



het verwachte besluitvormingsproces van het voorziene plan.
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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.
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Het ontwerp van een RUP wordt opgemaakt door het planteam dat kan bestaan uit
verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband, waaronder minstens één
ruimtelijk planner. Het planteam is in essentie een ambtelijke groep. Het planteam voert het
geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de
tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking.
Het planteam voor het RUP RWZI Sint-Job-In-‘t-Goor zal bestaan uit:
Naam

Functie

Ben De Bruyn

Diensthoofd – gemeente Brecht

Wendy Van Eester

Adviseur vergunningen - Aquafin

Ann Lambrechts

Projectleider - D+A Consult

De startnota en het voorontwerp van het RUP wordt voorgelegd aan alle te betrekken
adviesinstanties zoals vermeld in bijlage 1 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen,
planmilieueffectenrapportage,
ruimtelijke
veiligheidsrapportage
en
andere
effectenbeoordelingen’.
Verder zal ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) het nodige
advies formulieren naar het college van burgemeester en schepenen en gemeenteraad.

In de loop van het proces zullen verschillende actoren geconsulteerd worden. Dit zowel formeel
tijdens de procedure als informeel, indien dit noodzakelijk wordt geacht. Volgende groepen
worden alvast naar voor geschoven als gesprekspartners of belanghebbende stakeholders:


omwonenden (bevolking);



de betrokken eigenaars van het plangebied en eventuele pachters.
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Onderstaande figuur is een schematische weergave van het verloop van het planproces. De
rode kader geeft aan in welk stadium het RUP zich bevindt.
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raadpleging publiek en adviesvraag (60 dagen)

13/01/2020 – 12/03/2020

eerste participatiemoment

23/01/2020

plenaire vergadering

18/02/2021

voorlopige vaststelling RUP
openbaar onderzoek
definitieve vaststelling RUP
publicatie gemeenteraadbeslissing in Belgisch Staatblad

De startnota en de eerste versie van de procesnota werden opgemaakt door het planteam. De
startnota omvat onder andere de afbakening van het gebied, de doelstellingen van het
voorgenomen RUP, de relatie met de ruimtelijke structuurplannen en indien relevant andere
beleidsplannen, de beschrijving van de te onderzoeken effecten en de inhoudelijk aanpak van
de effectenbeoordeling etc.

De startnota en de eerste versie van de procesnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage
gelegd voor de bevolking. Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen van het plan en
om kennis en input te vergaren.
De publieke raadpleging van de startnota wordt gehouden van 13/01/2020 tot en met
12/03/2020.
Er wordt een eerste participatiemoment georganiseerd. Dit participatiemoment is een fysieke
bijeenkomst en wordt voorbereid door het planteam. Het eerste participatiemoment is voorzien
op 23/01/2020. Van dit moment wordt een algemeen verslag opgemaakt.
Iedereen kan tijdens deze periode van 60 dagen ook schriftelijk opmerkingen en suggesties
indienen. De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan het
college van burgemeester en schepenen bezorgd. De wijze waarop reacties bezorgd kunnen
worden, alsook de uiterste datum worden uitdrukkelijk vermeld in de informatie over de
startnota.

Gedurende deze 60 dagen vraagt het college van burgemeester en schepen ook advies aan de
bevoegde adviesinstanties. Indien de termijn van 60 dagen wordt overschreden kan aan de
adviesvereiste voorbijgegaan worden.
Alle adviezen, de inspraakreacties en het verslag van het participatiemoment worden
gebundeld. In een latere fase (scopingnota) zullen deze verwerkt worden.
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De scopingnota bouwt verder op de startnota. In de scopingnota worden de adviezen en
inspraakreacties door het planteam verwerkt. Er wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met
de aangeleverde suggesties of aandachtspunten om het plan te verbeteren. De scopingnota
wordt ter beschikking gesteld op de gemeentelijke website.

Na de opmaak van de scopingnota en het openbaar maken van deze nota wordt het
geïntegreerd planningsproces verdergezet. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt rekening
houdend met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden
geacht. Alternatieven worden onderzocht naar hun ruimtelijke en andere effecten en naar de
doelstellingen van het plan.
Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de
procesnota wijzigen. De nieuwe versies van deze nota's zijn openbaar raadpleegbaar.

Tijdens de opmaak van het RUP zal het voorontwerp voor advies worden voorgelegd aan de
betrokken adviesinstanties zoals bepaald in bijlage 1 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering
betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen,
planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen’.
Om de adviezen te kennen kan er een plenaire vergadering worden georganiseerd of er kan
schriftelijk advies worden gevraagd.

Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of herwerkt worden.
Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het RUP wordt in de scopingnota
door de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport moet
worden opgemaakt.
Op ‘datum gemeenteraad’ wordt het ontwerpplan van het RUP en de eventuele ontwerpeffectbeoordelingen door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld.

Het openbaar onderzoek wordt vooraf aangekondigd in het Belgisch Staatsblad.
Het openbaar onderzoek wordt gehouden van ‘start publieke raadpleging’ tot en met ‘einde
publieke raadpleging’.
Tijdens het openbaar onderzoek wordt het RUP gedurende 60 dagen in het gemeentehuis ter
inzage gelegd voor het publiek en het ontwerp wordt gepubliceerd op de gemeentelijke
website. Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk tot en met de laatste dag van het
openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de gecoro bezorgd worden.
De gecoro zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen, bekijken en brengt
een gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad. Het planteam past desgewenst het RUP
aan.
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Na het einde van het openbaar onderzoek en het advies van de gecoro, stelt de gemeenteraad
het RUP definitief vast. Op ‘datum gemeenteraad’ wordt het RUP door de gemeenteraad
definitief vastgesteld.
De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van 30 dagen om de
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het
gemeentelijk RUP eventueel te schorsen.
Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is geschorst, wordt
de gemeenteraadsbeslissing bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt het RUP in
werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad.
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Op 1 oktober 2018 werd een startvergadering georganiseerd met de gemeente Brecht en
Aquafin.
Op de startvergadering werd de voorgestelde aanpak uit de offerte en de inhoudelijke
aandachtspunten besproken. Tevens werden concrete afspraken gemaakt voor de opmaak en
de te doorlopen procedure van de startnota, zo werd onder andere het planteam
samengesteld.

Op 14/11/2018 werd een overleg met het planteam georganiseerd. Tijdens de vergadering
werd de startnota inhoudelijk besproken en er werden afspraken gemaakt voor het verdere
procesverloop.

Op 27/05/2019 en 06/11/2019 werd een overleg met het planteam georganiseerd. Tijdens
deze overlegmomenten werden concrete afspraken gemaakt omtrent het verdere verloop van
het RUP.

De raadpleging publiek en adviesvraag werd georganiseerd van 13/01/2020 tot en met
12/03/2020.

Op 23/01/2020 werd het eerste participatiemoment georganiseerd. Het verslag hiervan is
terug te vinden in bijlage. Naast de opmerkingen geformuleerd tijdens het participatiemoment
ontving de gemeente nog vijf reacties van burgers/verenigingen.
De wijze waarop de input, verkregen tijdens de raadpleging van het publiek, werd verwerkt in
het RUP wordt omschreven in de scopingnota.

Er werd schriftelijk advies ontvangen van volgende adviesinstanties:


Departement Omgeving



Deputatie provincie Antwerpen



Gemeente Schilde



Agentschap Natuur en Bos



OVAM



Vlaamse Milieumaatschappij



Gecoro Brecht (met voorafgaande toelichting aan gecoro)
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Op 03/02/2020 werd een overleg met het planteam georganiseerd. Tijdens deze vergadering
werd de adviezen en opmerkingen van het publiek inhoudelijk behandeld.

Op 12/05/2020 besloot het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Brecht
dat het gedeelte van de rioolwaterzuiveringsinstallatie dat mogelijke geurhinder veroorzaakt,
overkapt moet worden. Tevens werd door het college akkoord gegaan met het voorstel tot
organisatie van een plaatsbezoek aan een gelijkaardige waterzuiveringsinstallatie.

Op 28 januari 2019 werd de RVR-toets uitgevoerd. Hieruit bleek dat er geen RVR dient
opgemaakt te worden.

Op 27/07/2020 werd door het team MER advies uitgebracht m.b.t. de plan-MER-plicht. Het
team MER stelt dat er geen plan-MER moet opgemaakt worden.

Op 22/04/2020 werd een overleg met het planteam georganiseerd ter bespreking van het
voorontwerp RUP.

Op 18/02/2021 werd een plenaire vergadering georganiseerd. Volgende instanties werden om
advies gevraagd:


Aquafin NV;



Provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid;



Provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning;



Gemeente Schilde;



Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid;



Departement Omgeving;



Departement Landbouw en Visserij;



De Lijn;



Ovam;



ANB;



AWV;



MOW;



Agentschap Wonen Vlaanderen;



Onroerend Erfgoed;



Gecoro.
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De ontvangen adviezen zijn terug te vinden in bijlage Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.. Ze werden besproken met het planteam. Per advies werd voor de diverse
elementen gemotiveerd of ze al dan niet zullen meegenomen worden in het verdere planproces
en zo ja op welke wijze. Deze behandeling is hieronder terug te vinden.

advies

behandeling

thema

impact
op

ADLO geeft een positief advies omdat het RUP niet langer betrekking heeft op het
landbouwgebruik.

OVAM heeft geen bemerkingen maar geeft wel richtlijnen mee voor bij de uitvoering van de
werken.

De lijn geeft een gunstig advies.

Er wordt volgens de provincie
slechts heel summier een link
gemaakt tussen het GRS, meer
concreet de doelstelling om een RUP
‘Afwerking zuidelijke rand St.-Jobin-’t-Goor – Beekvallei van Klein
Schijn’ op te maken, en het RUP
‘RWZI’.

Het planinitiatief zal beter gekaderd
worden binnen de visie van het
GRS. Dit zodat er geen
tegenstrijdigheden zijn met het
GRS.

Beleidskader
(1)

TN

Aquafin zal deze opmerking intern
verder bekijken. Dit zijn elementen
die in de vergunningsaanvraag
zullen worden meegenomen.
Aquafin overlegd met de provincie
om af te toetsen in welke mate deze
elementen kunnen weerhouden
worden bij de vergunningsaanvraag
en de uitvoeringsplannen van het
RWZI. Deze elementen maken geen
deel uit van de voorschriften van
het RUP

Waterzuivering
(1)

/

De mer-screening zal worden
aangepast in de scopingnota.

Mer (1)

SCN

De provincie vraagt de motivatie
voor het RUP beter te kaderen
binnen het GRS.
Als waterloopbeheerder van de Klein
Schijn vindt de provincie dat het
opgespaarde water in het
retentiebekken, nadat de wasgolf
voorbij is, terug moet opgepompt
worden naar de RMZI. Het is
volgens de provincie te vermijden
dat het ongezuiverde water in het
Klein Schijn wordt geloosd.
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De impact van het initiatief op het
oppervlaktewater wordt in het
onderzoek naar milieueffecten (SCN
p.37) onredelijk positief
voorgesteld. De impact op de
overstromingsgevoeligheid wordt als
significant positief aangeduid, maar
dit wordt niet gestaafd. Het water
van de nieuwe verhardingen van de
RWZI zal afstromen naar de bodem
voor infiltratie, of zal intern
gezuiverd worden indien mogelijk
verontreinigd. Dit wordt als een
positief effect omschreven. Echter:
in huidige toestand is alles niet
verhard en niet verontreinigd. Het is
dus onjuist te stellen dat het
initiatief een positief effect heeft
(ten opzichte van de huidige
toestand).

De impact van het oppervlaktewater
zal in de mer-screening herbekeken
worden.

Mer (2)

SCN

De provincie haalt volgende fouten
aan in de toelichtingsnota:

De bemerkingen die betrekking
hebben op de toelichtingsnota zullen
worden aangepast.

Toelichtingsnota (1)

TN



p.5 en p.24: Lobroekdok i.p.v.
Lolbroekdoek.



p.5 en p.24: Hier staat
vermeldt dat het Klein Schijn
ter hoogte van het Lobroekdok
samenvloeit met het Groot
Schijn. Dit is niet helemaal
correct. Het Klein Schijn
opwaarts van het Albertkanaal
(deel waarop dit voorontwerp
betrekking heeft) stroomt in
het Albertkanaal.



p.12: het plangebied dient hier
correct aangeduid te worden
op de synthesekaart gewenste
ruimtelijke structuur van het
Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Provincie
Antwerpen.



p.29: Kolommen in de
ruimtebalans zijn omgewisseld.

Bedenkingen en suggesties bij de stedenbouwkundige voorschriften:
De provincie vraagt zich af of 1.4
wel opgenomen moet worden. De
provincie is namelijk van mening
dat dit voorschrift al geregeld is in
het Onroerenderfgoedecreet.

Er wordt verwezen naar de
vigerende wetgeving die van
toepassing is. Dit blijft behouden.

Archeologisch
erfgoed (1)

SV

De provincie is van mening dat in
voorschrift 3.2.1, de materiaalkeuze
specifieker vermeld dient te worden.

De materiaalkeuze zal in de
toelichtende bepaling concreter
geformuleerd worden.

Waterzuivering
(2)

SV

De provincie vraagt zich af wat er
verstaan wordt onder een beperkte
reliëfwijziging (zie 3.2.2).

De wetgeving zegt dat alles onder
een halve meter valt onder een
beperkte reliëfwijziging. Dit wordt

Waterzuivering
(3)

SV
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opgenomen in de toelichtende
bepaling.
4.2 (eerste toelichtende bepaling):
Het is volgens de provincie aan te
bevelen om de minimale hoogte van
de beplantingen af te stemmen op
de eerste toelichtende bepaling.

Deze suggestie zal worden
toegevoegd stedenbouwkundige
voorschriften.

Groen (1)

SV

4.2: Dit voorschrift lijkt volgens de
provincie geen geldig voorschrift
omdat deze niet kan worden
afgetoetst aan een eventuele
vergunningsprocedure.

Het laatste voorschrift waarop de
bemerking betrekking heeft, wordt
standaard vermeld in een RUP. Het
voorschrift in het dossier blijft
behouden.

Groen (2)

/

Het is volgens de provincie wel
gebruikelijk om dit als
vergunningsvoorwaarde op te
leggen.

De gecoro staat positief tegenover het RUP en geeft een gunstig advies. De Gecoro geeft nog
enkele opmerkingen mee:
De noordelijke afbakening van het
plangebied wordt gekenmerkt door
een bestaande bomenrij. De gecoro
is van mening dat bij de ontsluiting
van het plangebied voldoende
rekening moet gehouden worden
met de bestaande bomenrij. De
gecoro vraagt een inventaris op te
maken van de bestaande bomenrij
oa afstanden tussen de bomen,
zodat op basis van dat onderzoek
een optimale ontsluiting kan
gegarandeerd worden en om te
vermijden dat onnodig bomen
worden gerooid.

De bomenrij blijft in principe
behouden.

De gecoro vraagt voldoende
rekening te houden met de
biodiversiteit binnen het plangebied
en vraagt voldoende garanties in te
bouwen dat bij de ontwikkeling van
de bufferzone, vb dat dit een
gemengde haag moet zijn
bestaande uit streekeigen planten.

Er staat expliciet in het dossier: “Er
dient gebruikt te worden gemaakt
van streekeigen plantensoorten”.

De gecoro vraagt voldoende
aandacht te schenken aan de
ruimere context waarbinnen
voorliggend RUP opgemaakt wordt,
vb. hoe werkt de waterzuivering op
grotere schaal?

Niet aan te passen

150005 │ april 2021

Groen (3)

/

Groen (4)

SV

Beleidskader
(2)

/

Aquafin zal een inventarisatie
maken van de bestaande bomen:
waar de bomen vandaag staan en
welke bomen er gerooid zullen
worden.
Bij de vergunningsaanvraag zal dit
op de plannen worden aangereikt.

Er zal aan deze zin toegevoegd
worden dat het gaat over gemengde
hagen van streekeigen
plantensoorten.

Het ruimere kader waarom het
RWZI in Sint-Job-in’t Goor daar ligt,
werd reeds toegevoegd in de
toelichtingsnota op p. 21-22
(hoofdstuk 2.4.7). Door het feit dat
er geen lozingspunten meer komen
op het Klein Schijn (door de
overstort vanuit het RWZI van
Schilde), zal de waterkwaliteit van
het Klein Schijn aanzienlijk
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verbeteren. Alleen in geval van
overstorten - bij zeer hevig regenval
- zal er nog een beperkte vuilvracht
in het Klein Schijn komen.
In de toelichtingsnota wordt op een
aantal plaatsen gesproken over de
Kattenhofstraat i.p.v. de
Kattenhoflaan. De provincie vraagt
om de toelichtingsnota te screenen
op deze fout.

De volledige toelichtingsnota zal
gescreend worden op deze
schrijffout.

Toelichtingsnota
(2)

TN / SV

Het college van burgemeester en schepen van de gemeente Schilde geeft een laattijdig gunstig
advies.

Op 18/02/2021 werd een overleg met het planteam georganiseerd. Tijdens deze vergadering
werd de adviezen van de plenaire vergadering behandeld. Er werd beslist een aanvullend
overleg met de provincie te organiseren. Ingevolge de bijsturing vereist in de scopingnota zal
de scopingnota opnieuw worden voorgelegd aan Team MER. Daarna zal de scopingnota
opnieuw gepubliceerd worden.

Op 06/04/2021 werd door het team MER opnieuw advies uitgebracht over de aangepaste
scopingnota m.b.t. de plan-MER-plicht. Het team MER stelt dat er geen plan-MER moet
opgemaakt worden. Het advies is opgenomen in de bijgewerkte scopingnota.
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VERSLAG PLENAIRE VERGADERING
Datum:

18/02/2021

Dossier:

RUP Sint-Job-in’t Goor

Dossiernummer:

150005

Locatie:

gemeente Brecht

P ARTIJEN EN AANWEZIGHEDEN
A

V

S

x

Bestuur / instantie

Naam / functie

Gemeente Brecht

Eline Peeters / Schepen van ruimtelijke ordening

Aquafin NV

Wendy Van Eester / Adviseur vergunningen bij Aquafin NV

x

Ben De Bruyn / Coördinator Ruimtelijke ontwikkeling

x
x

Provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid /

x

x

Provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning

/

x

x

Gemeente Schilde

/

x

Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid

/

x

Departement Omgeving

/

x

x

Departement Landbouw en Visserij

/

x

x

De Lijn

/

x

x

Ovam

/

x
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A – aanwezig – V – verontschuldigd – S – schriftelijk advies

V ERLOOP VAN DE PLENAIRE VERGADERING
De aanwezigen stellen zich voor. De schriftelijke adviezen worden overlopen en besproken. De adviezen
worden aan het verslag toegevoegd.
Er werd een schriftelijk advies ontvangen van de volgende instanties: Departement Landbouw & Visserij,
OVAM, De Lijn, Provincie, Gecoro en de gemeente Schilde.

Departement Landbouw & Visserij
ADLO stelt geen advies te moeten uitbrengen omdat het RUP niet langer betrekking heeft op het
landbouwgebruik.

OVAM
OVAM heeft geen bemerkingen maar geeft wel richtlijnen mee voor bij de uitvoering van de werken.
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De L i j n
De Lijn geeft een gunstig advies.

P r ovi nci e A ntwer pen, di ens t R ui mteli j k e P la nni ng
De provincie vermeldt dat er geen plenaire vergadering werd georganiseerd maar een schriftelijke
adviesronde.
De gemeente benadrukt dat er een misverstand is en er wel degelijk een plenaire vergadering
werd georganiseerd via het DSI.
Ruimtelijke planning
De provincie vraagt de motivatie voor het RUP beter te kaderen binnen het GRS.
Het planinitiatief zal beter gekaderd worden binnen de visie van het GRS. Dit zodat er geen
tegenstrijdigheden zijn met het GRS.
Waterbeleid
Als waterloopbeheerder van de Klein Schijn vindt de provincie dat het opgespaarde water in het
retentiebekken, nadat de wasgolf voorbij is, terug moet opgepompt worden naar de RMZI. Het is volgens
de provincie te vermijden dat het ongezuiverde water in het Klein Schijn wordt geloosd.
Aquafin zal deze opmerking intern verder bekijken. Indien mogelijk zal Aquafin deze suggesties
meenemen bij de opmaak van het uitvoeringsplan voor de realisatie van het RWZI. Dit zijn
elementen die in de vergunningsaanvraag zullen worden meegenomen. Aquafin zal zelf contact
opnemen met de provincie om af te toetsen in welke mate deze elementen kunnen weerhouden
worden.
Indien de mer-screening moet worden aangepast, dan zal de scopingnota ook bijgestuurd
moeten worden. Nadien zal de scopingnota dan opnieuw aan Team MER voorgelegd worden.
Team MER dient dan nogmaals advies uit te brengen voor het dossier voorlopig kan worden
vastgesteld in de gemeenteraad.
Toelichtingsnota
De bemerkingen die betrekking hebben op de toelichtingsnota zullen worden aangepast.
Bedenkingen en suggesties bij de stedenbouwkundige voorschriften
1.4: De provincie vindt dat dit voorschrift niet hoeft opgenomen te worden in de voorschriften omdat
dit al werd geregeld in het Onroerenderfgoedecreet.
Er zal verwezen worden naar de vigerende wetgeving die van toepassing is.
3.2.1: De materiaalkeuze dient specifieker vermeld te worden in de concrete voorschriften.
Aquafin zal algemene richtlijnen leveren om de materiaalkeuze concreter te formuleren.
3.2.2: De provincie stelt de vraag wat er specifiek verstaan wordt onder een beperkte reliëfwijziging?
De wetgeving zegt dat alles onder een halve meter valt onder een beperkte reliëfwijziging.
4.2: Het is volgens de provincie aan te bevelen om de minimale hoogte van de beplantingen af te
stemmen op de eerste toelichtende bepaling.
Deze suggestie zal worden toegevoegd in de toelichtende bepalingen.
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4.2: (laatste voorschrift): Dit voorschrift lijkt volgens de provincie geen geldig voorschrift omdat deze
niet kan worden afgetoetst aan een eventuele vergunningsprocedure. Het is volgens de provincie wel
gebruikelijk om dit als vergunningsvoorwaarde op te leggen.
Het laatste voorschrift waarop de bemerking betrekking heeft, wordt standaard vermeld in een
RUP. Het voorschrift in het dossier blijft behouden.

Gecoro
In v e n t arisat ie van d e b e st aan d e b o m e n rij
De noordelijke afbakening van het plangebied wordt gekenmerkt door een bestaande bomenrij. De
gecoro is van mening dat bij de ontsluiting van het plangebied voldoende rekening moet gehouden
worden met de bestaande bomenrij. De gecoro vraagt een inventaris op te maken van de bestaande
bomenrij, zodat op basis van dat onderzoek een optimale ontsluiting kan gegarandeerd worden en om
te vermijden dat onnodig bomen worden gerooid.
De bomenrij blijft in principe behouden. Aquafin zal een inventarisatie maken van de bestaande
bomen: waar de bomen vandaag staan en welke bomen er gerooid zullen worden. Deze kaart
zal nadien bij het dossier worden toegevoegd.
St re e ke ig e n p lan t e n so o rt
De gecoro vraagt voldoende rekening te houden met de biodiversiteit binnen het plangebied en vraagt
voldoende garanties in te bouwen bij de ontwikkeling van de bufferzone, vb: een gemengde haag
bestaande uit streekeigen planten.
Er staat expliciet in het dossier: “Er dient gebruikt te worden gemaakt van streekeigen
plantensoorten”. Er zal aan deze zin toegevoegd worden dat het gaat over gemengde hagen
van streekeigen plantensoorten.
Ru im e re c o n t e xt
De gecoro vraagt voldoende aandacht te schenken aan de ruimere context waarbinnen voorliggend RUP
opgemaakt wordt, vb. hoe werkt de waterzuivering op grotere schaal?
Het ruimere kader waarom het RWZI in Sint-Job-in’t Goor daar ligt, werd reeds toegevoegd in
de toelichtingsnota op p. 21-22 (hoofdstuk 2.4.7). Door het feit dat er geen lozingspunten
meer komen op het Klein Schijn (door de overstort vanuit het RWZI van Schilde), zal de
waterkwaliteit van het Klein Schijn aanzienlijk verbeteren. Alleen in geval van overstorten bij
zeer hevig regenval zal er nog een beperkte vuilvracht in het Klein Schijn komen.
Kat t e n h o fst raat (ip v Kat t e n h o flaan )
In de toelichtingsnota wordt op een aantal plaatsen gesproken over de Kattenhofstraat i.p.v. de
Kattenhoflaan. De provincie vraagt om de toelichtingsnota te screenen op deze fout.
De volledige toelichtingsnota zal gescreend worden op deze schrijffout.

Gemeente Schilde
Het college van burgemeester en schepen van de gemeente Schilde geeft een laattijdig gunstig advies.
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Besluit
In het algemeen zijn de adviezen gunstig. Het dossier kan naar de voorlopige vaststelling gaan. Aquafin
stemt nog verder af met de provincie en laat iets weten indien de mer-screening moet worden
aangepast. In dat geval zal de scopingnota nogmaals aan Team MER moeten overgemaakt worden.

Auteur:

D+A – Ann Lambrechts en Anke Peleman

Datum:

18-02-2021
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Advies over het voorontwerp van het Ruimtelijk uitvoeringsplan
rwzi - Brecht
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Auteur:
Versie:

Natalie Hoffmann
1

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

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, bodemsaneringswerken, 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

•
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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.
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Aan de adviesvragende overheid

Ons kenmerk
-

uw kenmerk

contactpersoon
erwin.fierens@delijn.be

Advies RUP

Geachte heer of mevrouw

We hebben uw adviesvraag in goede orde ontvangen. Na het lezen van alle bezorgde documenten komen wij
tot de conclusie dat we akkoord kunnen gaan met de inhoud van het RUP.
Graag blijven we op de hoogte van het vervolg van dit dossier.
Met vriendelijke groeten

Erwin Fierens
mobiliteitsontwikkelaar
De Lijn VVR Antwerpen, Waasland(, Aalst)

Vlaamse Vervoermaatschappij

De Lijn Antwerpen
Grotehondstraat 58 - 2018 Antwerpen – tel. 03 218 14 11 - fax 03 218 15 00
IBAN BE20 3751 1173 2056 - BIC BBRUBEBB - ING 375-1117320-56
BTW BE 0242 069 537 - www.delijn.be

AANGETEKEND
Gemeentebestuur Brecht
Gemeentepark 1
2960 Brecht

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Dienst Ruimtelijke Planning

datum
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12 februari 2021
GemRUP-2020-0001 - Poststuk PU-2021-00020452
VERCAMMEN Jannes | T 03 240 66 05
Jannes.VERCAMMEN@provincieantwerpen.be
Gemeentelijk RUP ‘rwzi’ te Brecht:
Advies n.a.v. voorontwerp-RUP

Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Als bijlage vindt u het advies van de deputatie omtrent het voorontwerpRUP van 11 februari 2021 zoals voorzien in art. 2.2.20 VCRO.
De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (B.S. 20 augustus 2009) voorziet,
naast het huidige advies dat wordt uitgebracht in het kader van het
voorontwerp-RUP, ook een advies over het ontwerp RUP, in het kader van
het openbaar onderzoek.
Op basis van mogelijke wijzigingen die worden aangebracht aan het plan of
nieuwe elementen kan het advies dat wordt uitgebracht in het kader van
het openbaar onderzoek afwijken van huidig advies. Indien nodig kunnen
ook opmerkingen worden geformuleerd die niet rechtstreeks betrekking
hebben op de schorsingsmogelijkheden zoals voorzien in art. 2.2.23 §2
VCRO.
Hoogachtend.
Namens de deputatie,
Namens de provinciegriffier
In opdracht

Wim Lux
Departementshoofd
Bijlage: advies voorontwerp-RUP
Koningin Elisabethlei 22 | 2018 Antwerpen
T 03 240 66 23 | F 03 240 66 79

De gedeputeerde,

Luk Lemmens
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Brecht
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aard
van de
zending
(1)

Gemeentepark 1 2960 Brecht

(1) In te vullen door het postkantoor

Mededeling
Vermeld uw naam en adres op de zending om vertraging te voorkomen in geval van terugzending naar de
afzender. Overeenkomstig onze algemene verkoopsvoorwaarden (art.VIII §3) wordt in binnenlandse dienst een
klacht enkel aanvaard mits voorlegging van het ontvangstbewijs en ingediend binnen de 6 maanden te rekenen
vanaf de afgiftedatum (in internationale dienst binnen 1 jaar te rekenen vanaf de dag na de afgifte).
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Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit
Dienst Ruimtelijke Planning

Brecht - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘RWZI’
ADVIES d.d. 11 februari 2021 n.a.v. voorontwerp-RUP

1. Vormvereisten
Het plan voldoet aan de vormvereisten van artikel 2.2.5 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening (B.S. 20 augustus 2009).

2. Bespreking
2.1. Verenigbaarheid met beleidskader
2.1.1. Hoger beleidskader
Overeenstemming met het RSPA
Voorliggend RUP is in overeenstemming met het RSPA. Het plangebied is volgens het RSPA gelegen
op de grens van de deelruimte ‘open kempen’ en ‘bebouwd perifeer landschap’. Het ‘bebouwd
perifeer landschap’ overlapt hier ook met de deelruimte ‘Antwerpse gordel’.
Hier geldt een bovenlokale groenstructuur die bestaat uit te verbinden open ruimten, bossen,
natuurgebieden, kleinere landbouwgebieden, beekvalleien en kasteeldomeinen. Deze onderdelen
vormen een netwerk van min of meer natuurlijke elementen. De samenhang daarvan moet worden
bevorderd.
Het RSPA doet geen specifieke uitspraken over het plangebied. Het voorontwerp-RUP is principieel in
overeenstemming met het RSPA.
Overeenstemming met het RSV
Departement Omgeving brengt advies uit inzake de overeenstemming met het RSV, de relevante
gewestelijke RUP’s (in opmaak) en het Vlaams beleidskader.
2.1.2. GRS
Over een rioolwaterzuiveringsinstallatie of aanverwante inrichting of activiteit in Sint-Job-in-‘t-Goor
is geen concrete visie in het GRS opgenomen.
Voor deze zone staat het opmaken van een RUP Afwerking zuidelijke rand St.-Job-in-’t-Goor –
Beekvallei van Klein Schijn voorop, als uitwerking van de ruimtelijke visie uit het GRS:
- Een groene gordel rond St.-Job-in-’t-Goor
De dorpskern van St.-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
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groene gordel rond de kern van St.-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.
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
gemeente met elkaar in verbinding stellen. Een verweving van natuur en landbouw wordt
hier nagestreefd. Recreatief medegebruik is in bepaalde delen mogelijk. Volgende elementen
worden in de gemeente aangeduid als aandachtsgebied: o.a. de zone tussen Klein Schijn en
St.-Job-in-’t-Goor.
Valleilandschappen
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. Volgende gebieden worden geselecteerd: o.a. Vallei van het Klein Schijn.

Voorliggend RUP heeft betrekking op een zeer klein deel van de groene gordel rond Sint-Job-in-‘tGoor en lijkt de realisatie van bovenvermelde visie niet te hypothekeren. Dit moet beter worden
gemotiveerd (zie Inhoudelijke bespreking – Ruimtelijke planning).

2.2. Inhoudelijke bespreking
2.2.1. Ruimtelijke planning
Er wordt slechts heel summier een link gemaakt tussen het GRS, meer concreet de doelstelling om
een RUP ‘Afwerking zuidelijke rand St.-Job-in-’t-Goor – Beekvallei van Klein Schijn’ op te maken, en
het RUP ‘RWZI’. Vanuit de visie die het GRS voor dit gebied vooropstelt, raadt de provincie dan ook
aan om dit planinitiatief gemotiveerd binnen deze visie grondig te kaderen.
2.2.2. Waterbeleid
Het huidige retentiebekken zal in de toekomst nog steeds het overstortwater opvangen, en dit
vertraagd naar het Klein Schijn lozen. Zoals nu dus, enkel aan een lagere frequentie, zoals in de
Toelichtingsnota omschreven.
Als waterloopbeheerder van het Klein Schijn vindt de provincie echter dat men het opgespaarde
water in het retentiebekken, nadat de wasgolf voorbij is, terug moet oppompen naar de RWZI. Het
is absoluut te vermijden dat het water ongezuiverd in het Klein Schijn wordt geloosd. De lozing naar
het Klein Schijn moet dus afgesloten worden, enkel een noodoverlaat wordt door de provincie
toegestaan.
De impact van het initiatief op het oppervlaktewater wordt in het onderzoek naar milieueffecten
(scopingnota p.37) onredelijk positief voorgesteld. De impact op de overstromingsgevoeligheid
wordt als significant positief aangeduid, maar dit wordt niet gestaafd. Het water van de nieuwe
verhardingen van de RWZI zal afstromen naar de bodem voor infiltratie, of zal intern gezuiverd
worden indien mogelijk verontreinigd. Dit wordt als een positief effect omschreven. Echter: in
huidige toestand is alles niet verhard en niet verontreinigd. Het is dus onjuist te stellen dat het
initiatief een positief effect heeft (ten opzichte van de huidige toestand).
Het ongezuiverde overstortwater, opsparen en terug naar het RWZI pompen, zodat het alsnog
gezuiverd wordt, dat zou een significant positief effect geven.
2.2.3. Overige opmerkingen
Correcties bij Toelichtingsnota:
- p.5 en p.24: Lobroekdok i.p.v. Lolbroekdoek.
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p.5 en p.24: Hier staat vermeldt dat het Klein Schijn ter hoogte van het Lobroekdok
samenvloeit met het Groot Schijn. Dit is niet helemaal correct. Het Klein Schijn opwaarts van
het Albertkanaal (deel waarop dit voorontwerp betrekking heeft) stroomt in het Albertkanaal.
p.12: het plangebied dient hier correct aangeduid te worden op de synthesekaart gewenste
ruimtelijke structuur van het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen.
p.29: Kolommen in de ruimtebalans zijn omgewisseld.

Bedenkingen en suggesties bij de stedenbouwkundige voorschriften:
1.4: Moet dit wel worden opgenomen? Tenslotte is dit al geregeld in het Onroerenderfgoedecreet.
3.2.1 (Materiaalkeuze): Dit is te vaag geformuleerd. Als hier reeds een visie rond bestaat, kan men
dit beter vertalen naar concrete voorschriften.
3.2.2 (Reliëf): Wat verstaat men onder een beperkte reliëfwijziging?
4.2 (eerste toelichtende bepaling): Het is aan te bevelen om de minimale hoogte van de
beplantingen hierop af te stemmen.
4.2 (laatste voorschrift): Dit lijkt geen geldig voorschrift te zijn, vermits dit niet kan worden
afgetoetst ter hoogte van een eventuele vergunningsprocedure. Het is wel gebruikelijk om dit als
vergunningsvoorwaarde op te leggen.

3. Procedure en aandachtspunten
3.1. Procedure
De gemeente besliste geen plenaire vergadering te organiseren over het RUP RWZI. De deputatie
kan een advies uitbrengen binnen een termijn van eenentwintig dagen, die ingaat op de dag na de
ontvangst van de adviesvraag. Als die termijn wordt overschreden, kan aan de adviesvereiste
worden voorbijgegaan.

3.2. Aandachtspunten voor besluitvorming
3.2.1. Op te heffen verkavelingen
Indien het RUP verkavelingen volledig of gedeeltelijk opheft, moet dit vermeld worden in zowel het
besluit van de voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling.
3.2.2. Waterparagraaf
Zowel in het besluit van voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling dient een
motivering opgenomen te worden waaruit blijkt dat een watertoets uitgevoerd is (zogenaamde
waterparagraaf).
3.2.3. Behandelen en verwerken bezwaren bij openbaar onderzoek
In het besluit van de definitieve vaststelling moet samenvattend worden weergegeven hoe is
omgegaan met de bezwaren en de adviezen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek. Er dient
minimaal weergegeven te worden op welke wijze de gemeenteraad zich al dan niet (geheel of
gedeeltelijk) aansluit bij het advies van de gecoro.
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GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING
VERSLAG VAN DE VERGADERING DD. 8 februari 2021

1. Aanwezigen
Voorzitter: Stéphanie Haesendonckx
Secretaris: Ben De Bruyn
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Paul Goossens
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x
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Ver.

x

plaatsvervangend lid

Aw.

1. OPENING VERGADERING
Mevr Stéphanie Haesendonckx opent de vergadering, Zij verwelkomt de aanwezigen en licht toe dat
volgende agendapunten zullen besproken worden:
- Goedkeuring huishoudelijk reglement
- Advies VoorontwerpRUP RWZI (Rioolwaterzuiveringsinstallatie)
De documenten voor bovenstaande punten werden tijdig bezorgd alle leden van de gecoro en de
vertegenwoordiging van de politieke fracties.

Ver.
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Schepen Eline Peeters verwelkomt eveneens de aanwezig en dankt hen vanuit het college om zich
kandidaat te stellen voor de gecoro. Eline Peeters verduidelijkt eveneens, naar aanleiding van de vraag
van Mevr. Karin Van Hoffelen, bij de uitnodiging van voorliggende zitting, de rol van de gecoro en de rol
van de politieke fracties in de gecoro. Ze verwijst eveneens dat het ontwerphuishoudelijk reglement
hierop niet is gewijzigd tov de vorige versie.

2. HUISHOUDELIJK REGLEMENT
2.1. Toelichting
Het ontwerphuishoudelijk reglement werd aan iedereen tijdig bezorgd. De voorzitter vraagt of er opmerkingen
zijn. Michele Vochten had reeds per mail laten weten dat in de ontwerpbeslissingdatum van de gecoro 2020 wordt
vermeld. Dit moet 2021 zijn.
2.2. Besluit
Het Huishoudelijke reglement wordt goedgekeurd.

3. ADVIES RUP RWZI
3.1. Toelichting
Mevr Wendy Van Eester (Aquafin) en Mevr Ann Lambrechts (studiebureau D+A) lichten het voorontwerpRUP
toe. Er wordt eveneens aandacht geschonken aan de RUP procedure alsook, aan het reeds gevoerde proces.
Na de toelichting hebben de aanwezigen de mogelijkheid vragen te stellen.
Daarna verlaten de politieke fracties alsook W. Van Eester als A. Lambrechts de vergadering.
3.2. Advies
De gecoro staat positief tov het RUP en geeft een gunstig advies. De gecoro is van mening dat voorliggend
voorontwerpRUP getuigt van een zuinig ruimtegebruik. De gecoro geeft eveneens nog volgende opmerkingen
mee:
 De noordelijke afbakening van het plangebied wordt gekenmerkt door een bestaande bomenrij. De gecoro
is van mening dat bij de ontsluiting van het plangebied voldoende rekening moet gehouden worden met de
bestaande bomenrij. De gecoro vraagt een inventaris op te maken van de bestaande bomenrijn oa afstanden
tussen de bomen, zodat op basis van dat onderzoek een optimale ontsluiting kan gegarandeerd worden en
om te vermijden dat onnodig bomen worden gerooid.
 De gecoro vraagt voldoende rekening te houden met de biodiversiteit binnen het plangebied en vraagt
voldoende garanties in te bouwen dat bij de ontwikkeling van de bufferzone, vb dat dit een gemengde haag
moet zijn bestaande uit streekeigen planten.
 De gecoro vraagt voldoende aandacht te schenken aan de ruimere context waarbinnen voorliggend RUP
opgemaakt wordt. Vb Hoe werkt de waterzuivering op grotere schaal? De gecoro vraagt dat de
toelichtingsnota hierop wordt aangepast.
 In de toelichtingsnota wordt op een aantal plakken gesproken over de Kattenhofstraat. De gecoro vermoedt
dat dit Kattenhoflaan moet zijn. Om eventuele misverstanden te vermijden vraagt de gecoro het voorontwerp
hier nog op te screenen.

GECORO

4. SLOTVERGADERING
Mevr. Stéphanie Haesendonckx dankt de leden voor hun aanwezigheid en sluit de vergadering.

Ben De Bruyn
secretaris

Stéphanie Haesendonckx
voorzitter

VERGADERING

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
datum college

15 februari 2021

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 naar aanleiding van
de plenaire vergadering - goedgekeurd

UITTREKSEL
Voorgeschiedenis
• 15 januari 2020 - adviesvraag via DSI - platform op start- en procesnota
• 9 maart 2020 - 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 en heeft geen
opmerkingen op de voorliggende documenten
Feiten en context
• 27 januari 2021 - adviesvraag via DSI - platform op voorontwerp-RUP
• 18 februari 2021 - plenaire vergadering om 10 uur en uiterste datum om advies uit te brengen
Juridische gronden
Artikel 2.2.20. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Het college van burgemeester en schepenen stuurt het voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, de ontwerpen van planmilieueffectrapport, ruimtelijk
veiligheidsrapport en andere verplicht voorgeschreven of gemaakte effectbeoordelingsrapporten
voor advies naar de deputatie, het departement en de andere adviserende diensten.
Als het plan grenst aan een andere gemeente wordt het advies van de betrokken gemeente
gevraagd.
Het college van burgemeester en schepenen kan beslissen om al dan niet een of meer plenaire
vergaderingen te houden. Als het college van burgemeester en schepenen een plenaire vergadering
organiseert met de instanties, vermeld in het eerste lid, vindt die op zijn vroegst plaats de
eenentwintigste dag na het versturen van het voorontwerp door het college van burgemeester en
schepenen.
Uiterlijk tijdens de plenaire vergadering delen de adviserende diensten, vermeld in het eerste lid,
hun opmerkingen mee. De vertegenwoordigers van die instanties moeten gemandateerd zijn om
een standpunt in te nemen tijdens de vergadering.
Uiterlijk tijdens de plenaire vergadering kan advies worden uitgebracht.
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 het voorontwerp - RUP
RWZI SINT-JOB-IN-T-GOOR.

VERGADERING

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN
datum college

15 februari 2021

onderwerp

RUP RWZI SINT-JOB-IN-T-GOOR - adviesvraag naar aanleiding van
de plenaire vergadering - goedgekeurd

Artikel 2. Het college van burgemeester en schepenen geeft gunstig advies op het voorontwerp RUP.
Artikel 3. Het college van burgemeester en schepenen beslist om niemand af te vaardigen voor de
plenaire vergadering van 18 februari 2021.
Voor eensluidend afschrift

Tine Vervisch
Algemeen directeur

Dirk Bauwens
Burgemeester
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RUP RWZI Sint-Job-In-‘t-Goor

Van: DE WITTE Dominique [mailto:Dominique.DEWITTE@provincieantwerpen.be]
Verzonden: maandag 19 april 2021 10:01
Aan: Wendy Van Eester <wendy.vaneester@aquafin.be>; ben.debruyn@brecht.be; Eline
Peeters <eline.peeters@brecht.be>
CC: VERCAMMEN Jannes <Jannes.VERCAMMEN@provincieantwerpen.be>; RONSYN Jan
<Jan.RONSYN@provincieantwerpen.be>
Onderwerp: 23.369 RUP Sint-Job-in-'t-Goor - aangepast advies

Beste,

Betreft: Gemeentelijk RUP – Brecht – ‘RWZI’ - advies voorontwerp-RUP
(dossiernummer : GemRUP-2020-0001)

Naar aanleiding van het advies d.d. 11/02/2021 verstrekt door de deputatie waarin
onderstaande werd opgenomen
“Dienst Integraal Waterbeleid staat, als waterloopbeheerder van het Klein Schijn, niet toe dat
het opgespaarde water in het retentiebekken ongezuiverd in het Klein Schijn wordt geloosd.
Enkel een noodoverlaat is toegestaan. Ook duiden ze op het onredelijk positief voorstelen van
dit project op de overstromingsgevoeligheid.”
heeft er bijkomend overleg plaatsgevonden tussen Aquafin en DIW.

Uit dit overleg bleek dat DIW principieel geen opmerkingen heeft op het RUP zelf, daar het
RUP enkel instaat voor de bestemmingswijziging.
De gemaakte opmerking mbt de noodoverlaat is een technische bemerking, die buiten de
scope van het RUP valt.
Zij zal meegenomen en bekeken worden bij de verdere technische uitwerking van de plannen.
Deze opmerking mag in het kader van de RUP-procedure genegeerd worden.

Mvg

Dominique De Witte
Verantwoordelijke District Schijn
DIENST INTEGRAAL WATERBELEID
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