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1. Inleiding 

1.1. Situering van de opdracht 
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van de gemeente Brecht werd door de 
gemeenteraad definitief vastgesteld op 14.10.2004 en goedgekeurd door de deputatie 
van de provincie Antwerpen op 16.12.2004. 

Rond de oude kleiontginningsputten aan de Oostmalsebaan 72A ontwikkelde IGEAN 
milieu & veiligheid in de loop der jaren een zone met afvalverwerking als kernactiviteit. 
Startend met een stortplaats evolueerde de site naar een zone voor afvalverwerking via 
vergisting, productie van groene stroom, compostering, waterzuivering, overslag van 
afvalstoffen en een recyclagepark. 

De huidige gewestplanbestemming “stortplaats met nabestemming bosgebied” maakt 
het verder exploiteren van deze site na het verstrijken van de milieuvergunning in 2018 
onmogelijk. Een bestemmingswijziging is dan ook noodzakelijk om de huidige 
activiteiten te kunnen voortzetten en nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen. 

1.2. Leeswijzer 
Het dossier bevat: 

 een tekstbundel met de toelichtingsnota; 

 een tekstbundel met stedenbouwkundige voorschriften; 

 een grafisch plan met de bestaande en juridische toestand; 

 een grafisch plan met de weergave van de verschillende bestemmingen. 

Inhoud van de memorie van toelichting 

Na dit eerste inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 het plangebied gesitueerd in de 
ruimere context. 

In hoofdstuk 3 wordt het beleidskader toegelicht. Ook de relatie van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan met het ruimtelijk structuurplan, waaraan het uitvoering geeft, komt hier 
aan bod. In het daaropvolgende hoofdstuk 4 wordt de juridische context gedetailleerd 
beschreven.  

In hoofdstuk 5 wordt de bestaande ruimtelijke structuur op microniveau beschreven, 
waarna in hoofdstuk 6 een visie wordt gevormd en de inrichtingsprincipes worden 
uitgewerkt. 

In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van de voorschriften die strijdig zijn met het 
ruimtelijk uitvoeringsplan en opgeheven worden. 

In het 8ste hoofdstuk komt de ruimtebalans aan bod. 

Het 9e hoofdstuk omvat een weergave van de percelen die mogelijk in aanmerking 
komen voor planbaten, planschade of bestemmingswijzigingcompensatie. 

In het 10e hoofdstuk wordt de watertoets gemaakt. Hierin wordt nagegaan of het 
voorliggende plan (en de realisatie ervan) geen schadelijke effecten heeft op de 
waterhuishouding in het gebied. Eventuele maatregelen komen hier eveneens aan bod. 

Het 11e hoofdstuk omvat het onderzoek naar plan-MER-plicht. In hoofdstuk 12 wordt 
toegelicht hoe de adviezen op dit onderzoek werden verwerkt. 
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2. Situering 

2.1. Situering op macroniveau 

 

Figuur 1: situering op macroniveau 

De gemeente Brecht ligt in het noorden van de provincie op 25 km van Antwerpen. Ze 
maakt deel uit van het arrondissement Antwerpen en wordt begrensd door Wuustwezel 
en Hoogstraten in het noorden, Rijkevorsel in het oosten, Malle, Zoersel en Schilde in 
het zuiden en Schoten en Brasschaat in het westen. 

De E19 Antwerpen-Breda doorsnijdt de gemeente van het zuidwesten naar het 
noordoosten, met twee op- en afrittencomplexen, in Brecht en in St.-Job-in-‘t-Goor.  

Ook het Kempisch kanaal (Dessel-Turnhout-Schoten) loopt door de gemeente, van het 
zuidwesten naar het oosten. 

Langsheen de E19 loopt de hogesnelheidstreinverbinding tussen Antwerpen en 
Amsterdam, met het station Noorderkempen in Brecht ter hoogte van de afrit van de 
E19. 

Er zijn drie grotere kernen in de gemeente: Brecht-centrum, St.-Lenaarts en St.-Job-in-
‘t-Goor. Het plangebied van dit RUP bevindt zich ten zuidoosten van de kern van St-
Lenaarts, ten zuiden van het kanaal Dessel-Schoten. 
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2.2. Situering op mesoniveau 

 

Figuur 2: situering op mesoniveau 

Het plangebied van dit RUP is gelegen ten zuidoosten van de kern van Sint-Lenaarts. 
Ten noorden van het plangebied ligt het kanaal Dessel - Schoten. Tussen het kanaal en 
het plangebied is de bedrijvenzone Vaartkant Rechts gevestigd.  

Het plangebied wordt in het zuiden en westen omringd door agrarisch gebied. Ten 
oosten en noordwesten van het plangebied liggen groen- en natuurgebieden die 
bezaaid zijn met een aantal putten (vijvers). Dit zijn overblijfselen van een vroegere 
kleiontginningszone die zich uitstrekte langs beide zijden van het kanaal ten oosten van 
de kern van Sint-Lenaarts. 

Het plangebied omvat de site van IGEAN milieu en veiligheid op een vroegere 
ontginningszone. Binnen het plangebied liggen afgedekte stortplaatsen en putten als 
restanten van de vroegere ontginningsactiviteiten. De huidige activiteiten omvatten de 
productie van groene stroom uit de vergisting van biomassa en uit biogas, 
waterzuivering, groencompostering, recyclagepark en overslag van afval in functie van 
verdere verwerking.  

Het plangebied wordt ontsloten naar de N153 Oostmalsebaan, een gewestweg die de 
kernen van Sint-Lenaarts verbindt met Oostmalle. 

 



 Brecht - RUP “IGEAN-site” - dossier BRE160 

 Toelichtingsnota – ontwerp – 25 mei 2018 10 

3. Beleidskader 

3.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Dit hoofdstuk belicht het beleidskader voor de opmaak van dit gemeentelijk RUP. Het 
beleidskader bestaat uit de structuurplannen of bovenlokaal niveau en het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. Ook een aantal andere beleidsplannen worden besproken. 

3.2. Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) 
De visie op de ruimtelijke ontwikkeling in Vlaanderen wordt als volgt samengevat: 
“Vlaanderen, open en stedelijk.” Beleidsmatig wordt Vlaanderen dus opgedeeld in 
stedelijke gebieden en het buitengebied.  

Ruimtelijke visie op de ontwikkeling van Vlaanderen: “Vlaanderen open en 
stedelijk” 

Met de metafoor ‘Vlaanderen, open en stedelijk’ wil het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) een trendbreuk realiseren met betrekking tot de ruimtelijke 
ontwikkeling. Deze trendbreuk beoogt de versterking van het buitengebied en het 
tegengaan van de versnippering door een optimaler gebruik en beheer van de stedelijke 
structuur. 

Daarom wordt de ruimtelijk structurerende werking van het fysisch systeem als principe 
vooropgesteld. Het fysisch systeem is ruimtelijk structurerend voor de natuurlijke 
structuur (inclusief de bosstructuur), de agrarische structuur, de nederzettingsstructuur 
en het landschap. Ruimtelijk structurerend betekent dat de huidige, intrinsieke 
kenmerken van het bestaand fysisch systeem het richtinggevend kader zijn voor de 
ruimtelijke ontwikkeling van de structuurbepalende functies natuur, bos, landbouw en 
wonen en werken op het niveau van het buitengebied. 

In Vlaanderen wordt de ruimtelijke structuur van het buitengebied vandaag bepaald 
door het samenhangend geheel (netwerk) van rivier- en beekvalleien, grote en 
aaneengesloten natuur- en boscomplexen, belangrijke landbouwgebieden, de 
nederzettingsstructuur, het landschap en de infrastructuur… 

Inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen 

Elk van de drie voor het buitengebied structuurbepalende functies – landbouw, natuur 
en bos – kan slechts op een duurzame wijze functioneren indien de gebieden die aan 
deze functie worden toegewezen, ingebed zijn in een goed gestructureerd geheel. 
Daarom wordt het buitengebiedbeleid gedifferentieerd naar een beleid voor de 
natuurlijke structuur, de agrarische structuur en de nederzettingsstructuur. De 
natuurlijke en de agrarische structuur kunnen elkaar in bepaalde gebieden 
(natuurverwevingsgebieden) overlappen. 

Het afbakenen van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur in 
ruimtelijke uitvoeringsplannen moet daarom gelijktijdig en op gelijkwaardige basis 
gebeuren. De natuurlijke structuur kan in bepaalde gebieden ook overlappen met 
andere functies (recreatie, overige functies…). 

Buitengebied 

Brecht behoort integraal tot het buitengebied, waar het de bedoeling is om enerzijds de 
open ruimte te versterken en anderzijds het wonen en werken te bundelen in de kernen.  

Voor het buitengebied worden volgende doelstellingen geformuleerd: 
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 het vrijwaren van het buitengebied voor haar essentiële functies landbouw, natuur, 
bosbouw, wonen en werken op het niveau van het buitengebied 

 het tegengaan van versnippering van de open ruimte 

 het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied 

 het ontwikkelen van landbouw, natuur en bossen in goed gestructureerde gehelen 

 het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit 

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

 het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied 

 verweving van vrijetijdsfuncties stimuleren aan de hand van een operationele 
beleidsstrategie. 

3.3. Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en 
agrarische structuur 

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 
2008 een ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio 
Noorderkempen. 

Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze 
de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 31.300 ha 
agrarisch gebied en een operationeel uitvoeringsprogramma goed. 

In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de 
afbakening van de resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.  

 

Herbevestiging agrarische gebieden 

 

Figuur 3: herbevestigd agrarisch gebied 

Bron: ruimtelijke visie voor natuur, landbouw en bos - regio Noorderkempen 
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De landbouwgebieden ten zuiden van Sint-Lenaerts zijn herbevestigd als agrarisch 
gebied. Het betreft de deelgebieden Brechtse Heide (nr. 8) en Oostmalle – Rijkevorsel 
(nr. 13).  

Voor het deelgebied Brechtse Heide (nr. 8) worden volgende acties voorzien:  

- opmaak van het gewestelijk RUP “Klei van de Kempen” (Conform de beslissing van 
de Vlaamse regering van 01/12/2006 over het bijzonder oppervlaktedelfstoffenplan 
“Klei van de Kempen”), ontginningsgebied met nabestemming landbouw en bouwvrij 
agrarisch gebied i.f.v. reserve voor ontginning op lange termijn.  

- opmaak van een gewestelijk RUP voor differentiatie van het agrarisch gebied als 
bouwvrij agrarisch gebied in functie van weidevogelgebieden van de Brechtse 
Heide. 

 

Voor het deelgebied Oostmalle – Rijkevorsel (nr. 13) wordt geen gewestelijk RUP 
opgemaakt. 

Operationeel uitvoeringsprogramma 

 

Figuur 4: operationeel uitvoeringsprogramma 

Bron: ruimtelijke visie voor natuur, landbouw en bos - regio Noorderkempen 

In het operationeel uitvoeringsprogramma is het plangebied opgenomen in een zone 
“categorie III: RUP’s met acties op een lange termijn”. Voor het gebied “Omgeving 
Ontginningsgebieden Kooldries en Leeuwerik-Klokkeven” (nr. 46) wordt de opmaak van 
een gewestelijk RUP aangekondigd voor het versterken van de natuurwaarden in 
Kooldries en Leeuwerik-Klokkeven (15.2, 15.3). Verdere besluitvorming rond de 
ontginningsgebieden wordt afgewacht. 
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Gewenste ruimtelijke structuur 

 

Figuur 5: gewenste ruimtelijke structuur voor natuur, landbouw en bos 

Bron: ruimtelijke visie voor natuur, landbouw en bos – regio Noorderkempen 

De gewenste ruimtelijke structuur voor de deelruimte ‘Open Kempen’ is opgebouwd uit 
een aantal ruimtelijke concepten. Deze ruimtelijke concepten vormen de legende 
eenheden bij bovenstaande structuurschets. De nummering van gebieden per ruimtelijk 
concept verwijst naar de nummers op de structuurschets.  
Met betrekking tot dit RUP werden volgende concepten weergegeven: 

 De structuurbepalende natuurcomplexen van bossen, heide, vennen en plassen 
moeten in samenhang met de cultuurhistorische en landschappelijke context 
behouden en versterkt worden. In Open Kempen bestaan deze natuurcomplexen 
enerzijds uit de nattere gebieden waar de klemtoon ligt op plassen en vennen en 
anderzijds uit drogere boscomplexen. Waardevolle bosbiotopen met heide- en 
venrelicten, historische ontginningsstructuren en specifieke waarden eigen aan de 
verlaten kleiontginningsputten langs het kanaal, zijn hierbij te behouden en te 
versterken. 

 Deze ecologisch zeer waardevolle en voor de natuurlijke structuur bepalende 
natuurcomplexen maken (zo veel mogelijk) deel uit van het Vlaams Ecologisch 
Netwerk. Voor deze complexen wordt gestreefd naar herstel van de natuurlijke 
waterhuishouding, de ontwikkeling van waardevolle gradiënten en graduele 
overgangen tussen verschillende vegetatietypen (bos, heide, vennen, plassen, 
moerasvegetaties, broekbossen, …). 

 Voor de waterpartijen langs het kanaal Dessel – Schoten streeft men naar de 
ontwikkeling van meer natuurlijke oevers en ondiepe plas-draszones met maximale 
ontwikkelingsmogelijkheden voor watergebonden (avi)fauna en flora. 

 Enkele plassen hebben eveneens potenties voor de verweving van functies (natuur, 
recreatie). Rekening houdend met de ecologische draagkracht van de gebieden kan 
plaatselijk recreatie ingepast worden (vb. Kooldriespark). 
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3.4. Ruimtelijk Structuurplan Provincie Antwerpen (RSPA) 
Het provinciaal ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd op 10 juli 2001 en herzien op 
4 mei 2011. 

Gewenste nederzettingsstructuur 
Sint-Lenaarts is geselecteerd als hoofddorp. Brecht is geselecteerd als woonkern en 
St.-Job-in-‘t-Goor als kern in bebouwd perifeer landschap. Hoofddorpen hebben meer 
mogelijkheden om bijkomende woningen op te vangen.  
 
Gewenste ruimtelijk-economische structuur 

Visie  

Een ruimtelijk-economisch beleid hangt nauw samen met een beleid gericht op de 
wenselijke differentiatie van bedrijventerreinen. De realisatie van de gewenste 
ruimtelijk-economische structuur is afhankelijk van de keuzen van de verschillende 
economische actoren. Sanering, verdichting en hergebruik van bestaande terreinen zijn 
doelstelling voor het uitwerken van een dergelijk beleid. Specifieke behoeften als ruimte 
voor afval- en mestverwerking kunnen mee worden opgenomen. 

Elementen van provinciaal niveau 

In de gemeente Brecht worden zowel Sint-Job-in-‘t-Goor als Sint-Lenaarts aangeduid 
als bedrijfsondersteunend hoofddorp. Een bijkomende behoefte aan lokale 
bedrijventerreinen kan in dit type hoofddorp worden opgevangen. 

Gewenste lijninfrastructuur 

Het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten behoort tot het secundair waterwegennet en is 
uitgerust als klasse II (600 ton). Het secundaire waterwegennet heeft volgend 
ontwikkelingsperspectief: al is de vervoersfunctie op het secundair waterwegennet 
richtinggevend ten opzichte van de recreatieve, de landschappelijke en de 
waterwinningsfunctie, toch moet de maximale integratie van alle functies hier worden 
nagestreefd. 

 

De N133 (tussen Malle en de E19) met inbegrip van de verbinding via de N154, N153, 
N115 en de ringweg van Brecht wordt geselecteerd als secundaire weg type II 
(verzamelen op regionaal niveau). In de Gebiedsgerichte studie Noorderkempen wordt 
de suggestie geformuleerd om de N133 te downgraden en de N153 de functie van de 
N133 te laten overnemen. De gemeente Brecht ondersteunt deze suggestie. De N153 
zou dan deel uitmaken van een boomstructuur met de N14 als stam. De N153, de N144 
en de N131 fungeren dan als takken. 

Gewenste ruimtelijk-natuurlijke structuur 

Het kanaal Dessel – Turnhout – Schoten wordt geselecteerd als natuurverbinding: 

 tussen Brechtse Heide en De Leeuwerik; 

 tussen De Leeuwerik en het Brebos. 

Gewenste landschappelijke structuur 

Het kleiwinningsgebied langs het Kempisch Kanaal werd geselecteerd als complex van 
nieuwe landschappen. 
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3.5. Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Brecht 
Het GRS van Brecht werd goedgekeurd door de deputatie van de provincie Antwerpen 
op 16 december 2004. Een partiële herziening van het GRS werd goedgekeurd door de 
deputatie van de provincie Antwerpen op 19 november 2015. 

In de visie op de ruimtelijke ontwikkeling van de gemeente in het algemeen en de 
deelruimte St.-Lenaarts in het bijzonder zijn volgende aanknopingspunten te vinden. 

3.5.1. Open ruimte 

Herstellen van het landschap na ontginning  

Ontginningsputten met als nabestemming landbouw dienen na hun activiteiten te 
worden opgevuld. Op deze manier wordt het landschap hersteld en kan de 
landbouwfunctie naar behoren worden uitgevoerd. Een landbouwfunctie in de diepte 
wordt niet aanbevolen. Gezien de aanwezige kleigrond is het zeer waarschijnlijk dat hier 
permanent gepompt moet worden. Dit geeft geen kwalitatieve landbouwgronden.   

De gemeente wenst ook de suggestie te doen naar de hogere overheid om bij de 
opmaak van RUP’s of vergunningen geen landbouw in de diepte te bevorderen of toe te 
staan.   

Kansen voor nieuwe landschappen 

Specifiek aangaande de zone voor stortplaats te Brecht (huidige afvalverwerkingssite) 
wenst de gemeente deze site te behouden en zelfs verruimen naar een site voor 
afvalverwerking en alternatieve energie.  

Gewenste ontwikkelingsperspectieven voor energie infrastructuur 

Op basis van de omzendbrief RO/2014/02 “Afwegingskader en randvoorwaarden voor 
de oprichting van de windturbines” en de provinciale screening voor de inplanting van 
windturbines (2010) heeft de gemeente Brecht op lokaal niveau een screening 
opgemaakt voor mogelijke inplantingsplaatsen van grootschalige windturbines.  
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Figuur 6: GRS – mogelijke locaties bijkomende windturbines 

Bron: GRS Brecht 

Voor een plaatsing van windturbines langs het kanaal Dessel-Schoten is een inplanting 
enkel mogelijk als minstens is voldaan aan alle volgende voorwaarden:  

 gelegen ten oosten van de kern van Sint-Lenaarts; 

 gelegen ten zuiden van het kanaal; 

 gelegen op een bedrijventerrein; 

 rekening houdend met de effecten op de omliggende natuurgebieden. 

 

Bijkomend kan de afvalverwerkingsite van intercommunale IGEAN (Oostmalsebaan) 
aangewend worden in het kader van een alternatief energiepark. 
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3.5.2. Gewenste ruimtelijke economische structuur 

(Gedeeltelijk) Herbestemmen bestaande industriegebieden Vaartkant Rechts naar 
zone voor KMO en ambachtelijke bedrijven  

Een herstructurering van de bestaande industriegebieden op Vaartkant Rechts dient 
onderzocht te worden. Vanuit de ruimtebehoefte verschuift de vraag naar ruimte voor 
bedrijvigheid sterk van industriegebied naar ruimte voor KMO’s. Op termijn dient er een 
visiedocument te worden uitgewerkt voor de ruimtelijke heraanleg (van een deel van) de 
industrieterreinen naar een zone voor lokale KMO’s en ambachtelijke bedrijvigheid en 
kleinere zelfstandigen op basis van een aantoonbare ruimtelijke behoefte. 

Herlocatie van het industrieterrein Vaartkant Links naar Mallebaan – Vaartkant 
Rechts 

 

Figuur 7: GRS – herlocalisatie Vaartkant Links 

Bron: GRS Brecht 

De gemeente Brecht vraagt de provincie 
initiatief te nemen voor de opmaak van 
een RUP voor de herlocatie van de niet-
ingevulde industriezone op Vaartkant 
Links naar Vaartkant Rechts. De 
gemeente doet in onderstaande een 
suggestie naar de provincie voor een 
concrete herlocatie van dit 
bedrijventerrein naar de site in aansluiting 
met het bestaande bedrijventerrein langs 
het kanaal Vaartkant Rechts, (tussen dit 
bedrijventerrein en N153).  

Indien geen herlocatie overwogen wordt, wenst de gemeente het bestaande 
industriegebied van Vaartkant Links (voormalige site Steenbakkerij Jansen & Maes) te 
behouden. Voor dit industriegebied wil de gemeente dan ook de ontsluiting verbeteren, 
bij voorkeur in de vorm van een ophaalbrug over het kanaal. Dit vormt het alternatieve 
scenario, naast het scenario van verplaatsing naar Vaartkant Rechts. 

3.5.3. Lijninfrastructuur 

Op korte termijn wordt de N153a-Oostmalseweg geselecteerd als lokale weg type II ter 
ontsluiting van het bedrijventerrein. Op lange termijn wordt deze toegang afgebouwd en 
komt deze selectie te vervallen. Als de Kraaienhorst verbreed is, wordt deze weg 
geselecteerd als lokale weg type II. 
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3.5.4. Deelruimte Noordelijke dorpen – Dorpskern Sint-Lenaerts 

 

Figuur 8: gewenste ruimtelijke structuur dorpskern St-Lenaarts 

Bron: GRS Brecht 

Opmaak van een RUP voor de afvalverwerking- en alternatieve energiesite van 
IGEAN 

De afvalverwerkingssite van IGEAN is volgens het gewestplan Turnhout gelegen in een 
zone voor stortplaats met als nabestemming bosgebied. In de periode tot 2003 werden 
diverse stortputten opgevuld met huishoudelijke afvalstoffen. Uit deze stortputten wordt 
biogas gewonnen dat door een gasmotor wordt omgezet in groene elektriciteit.  

Op de site worden verder volgende activiteiten uitgevoerd: 

 in een hal wordt huisvuil en grofvuil overgeslagen en afgevoerd voor verwerking 
elders. Het grofvuil wordt in de mate van het mogelijke gesorteerd in brandbaar en 
niet-brandbaar afval.  

 op de groencompostering wordt groenafval omgezet tot compost. Boomwortels 
worden verhakseld (biomassa, mulchmateriaal). 

 in twee vergistingsinstallaties wordt gft+-afval omgezet tot compost en biogas. Het 
biogas wordt op zijn beurt omgezet in elektriciteit en als groene stroom geleverd aan 
het net.  

 op de site worden ophaalwagens gestald, die ingezet worden voor de huis-aan-huis 
inzameling.  

 tot slot bevindt hier zich ook een waterzuiveringsinstallatie die al het afvalwater van 
de site zuivert.  

Aangrenzend aan de afvalverwerkingsinstallatie van IGEAN ligt ook het recyclagepark 
van St. Lenaarts.  
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De gemeente wenst een RUP op te maken voor deze site om de bestemming van het 
gebied in overeenstemming te brengen met de huidige activiteiten en andere 
aanverwante en afvalgerelateerde activiteiten en alternatieve energieopwekking 
mogelijk te maken. De gemeente opteert ervoor om de bestemming van de site om te 
vormen tot een zone voor openbaar nut in functie van afvalgerelateerde bedrijvigheid en 
alternatieve energieopwekking.  

Op deze site wordt een voldoende brede natuurverbinding voorzien tussen 
respectievelijk het natuurgebied ten noordwesten en het natuurgebied ten noordoosten 
van de site. 

3.5.5. Bindende bepalingen – dorpskern Sint-Lenaerts 

Opmaak van een RUP voor de afvalverwerking- en alternatieve energiesite van IGEAN 
zodat juridische rechtszekerheid kan worden geboden aan deze algemene 
nutsvoorziening en afvalbeheerder en alternatieve energiesite op vlak van ruimtelijke 
ordening. 

 

3.6. Mobiliteitsplan Brecht 
De gemeente Brecht beschikt over een goedgekeurd mobiliteitsplan (beleidsplan 
conform verklaard door de provinciale auditcommissie op 21.09.2000). Op 12 april 2012 
werd een verbreding en verdieping van dit gemeentelijk mobiliteitsplan definitief 
vastgesteld door de gemeenteraad. De relevante elementen uit het geactualiseerde 
mobiliteitsplan worden hieronder samengevat. 

Ontsluiting Vaartkant Links 

Er werden 3 alternatieven onderzocht. Een nieuwe brug over het kanaal blijkt een dure 
oplossing. Een opwaardering van de Leeuwerkseweg is een optie, maar heeft nadelen 
qua realisatie. Het tracé loopt immers deels over privégronden en over het grondgebied 
van Rijkevorsel. Een laatste alternatief betreft het inschakelen van de Vaartkant tot de 
N14 in Rijkevorsel. Van hieruit zou het vrachtverkeer richting Rijkevorsel of Malle 
kunnen rijden. Dit alternatief verlegt het probleem alleen maar en is dus niet te 
verkiezen. De gemeente Brecht geeft de voorkeur aan de inplanting van een nieuwe 
brug. 
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Categorisering wegen 

 

Figuur 9: wegencategorisering 

Bron: Mobiliteitsplan Brecht 

In het RSPA wordt de N133 (tussen Malle en de E19) met inbegrip van de verbinding 
via de N154, N153, N115 en de ringweg van Brecht geselecteerd als secundaire weg 
type II. In de Gebiedsgerichte studie Noorderkempen wordt de suggestie geformuleerd 
om de N133 te downgraden en de N153 de functie van de N133 te laten overnemen. 
De gemeente Brecht ondersteunt deze suggestie. De N153 zou dan deel uitmaken van 
een boomstructuur met de N14 als stam. De N153, de N144 en de N131 fungeren dan 
als takken. In wat volgt wordt uitgegaan van een selectie van de N153 als secundaire 
weg type II. 

 

De N153 wordt geselecteerd als secundaire weg type II.  

De N133 - Groot Veerle wordt geselecteerd als lokale weg type II (indien wissel van 
functie met N153 wordt doorgevoerd, zo niet wordt de N153-Oostmalsebaan 
geselecteerd als lokale weg type II). 

Naar gelang welke oplossing gerealiseerd wordt voor de ontsluiting van de bedrijvigheid 
in Vaartkant Links, kan deze selectie van lokale wegen type II uitgebreid worden met de 
gekozen ontsluitingsroute, bij voorkeur Vaartkant Rechts – nieuwe brug – Vaartkant 
Links. 
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Fietsroutenetwerk 

 

Figuur 10: fietsroutenetwerk 

Bron: Mobiliteitsplan Brecht 

De N153 is opgenomen in het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk als 
verbinding tussen Sint-Lenaarts en Oostmalle. Het jaagpad langs het kanaal 
(noordelijke oever) is geselecteerd als hoofdroute. Deze route behoort tevens tot het 
recreatief fietsknooppuntennetwerk. 

Voor de N153 wordt vastgesteld dat het fietspad niet voldoet aan de richtlijnen van het 
Vademecum Fietsvoorzieningen. Als suggestie worden vrijliggende fietspaden 
voorgesteld. 
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Zwaar vervoer 

 

Figuur 11: zwaar vervoer 

Bron: Mobiliteitsplan Brecht 

De N153 wordt geselecteerd als bovenlokale vrachtroute, die doorgaand vrachtverkeer 
kunnen dragen. 

Vaartkant Rechts wordt geselecteerd als lokale vrachtroute, die enkel de directe 
ontsluiting van bedrijventerreinen tot doel hebben. 

Een vrachtwagenparking kan voorzien worden op de industriezones Vaartkant Links en 
Rechts (enkel bij uitbreiding bedrijvigheid en aanleg nieuwe brug). 
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3.7. Mobiliteitsstudie “Noorderkempen” 
Op 14 juni 2012 keurde de Deputatie van de provincie Antwerpen de mobiliteitsstudie 
“Noorderkempen” goed. De mobiliteitsstudie vermeldt volgende relevante elementen: 

 in de uitbouw van een nieuw robuust wegennet voor de Noorderkempen wordt de rol 
van de N133 tussen Westmalle en Brecht als secundaire weg type II verschoven 
naar de N153. De N133 krijgt een rol als lokale weg I. 

 de N153 tussen Brecht en Malle wordt geselecteerd als vrachtroute II, bedoeld om 
interne relaties tussen bedrijven mogelijk te maken indien er geen alternatief 
mogelijk is op het vrachtroutenetwerk type I.  

 om het doorgaand vrachtverkeer in de Noorderkempen tegen te gaan en om de 
verkeersleefbaarheid in de doortochten te verbeteren wordt een project opgezet met 
trajectcontroles.  

 de bestaande niet watergebonden activiteit aan de noordzijde van het kanaal dient 
op termijn te worden verplaatst naar het bedrijventerrein tussen de N153 en het 
kanaal.  

 voor brug 9 bis, vaste brug N153, zijn geen veranderingen voorzien. Brug 9, kan 
vervangen worden door een fietsbrug. De ontsluiting van het bedrijventerrein 
gebeurt via de N153. 

3.8. Kaderplan Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 
In opdracht van het provinciebestuur van Antwerpen (ism NV De Scheepvaart) werd in 
2005 een multifunctioneel ontwikkelingsperspectief en strategisch beleidsplan voor het 
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten opgesteld. 

 

Het plangebied behoort tot het economisch kerngebied rondom het kanaal.  

 

Bestendiging en versterking van de bouwsector als vaste waarde in het watertransport en 
stimulering van de nieuwkomer: de afval- en recyclagesector  

Voor de aan- en afvoer van grondstoffen (bulkgoederen) betoont vooral de bouwsector 
van oudsher z’n interesse voor het Kanaal DTS. Deze sector is bovendien bepalend 
voor de economische dynamiek in de Noorderkempen. Vandaar dat bestendiging en 
versterking van deze vaste waarde in het watertransport een speerpunt moet vormen. 
Als potentiële nieuwkomer wordt de afval- en recyclagesector getipt met opvallend veel 
vestigingen langs en in de buurt van het Kanaal DTS. Alhoewel het watertransport nog 
niet voorkomt binnen deze sector is er groeiende interesse en staan er zelfs 
levensvatbare projecten op stapel om op regionale schaal afvaltransport over het 
Kanaal DTS te organiseren. Intercommunales kunnen hierbij samenwerkingsverbanden 
opzetten met privépartners hetgeen een eerste blauwdruk kan vormen voor verdere 
PPS-verbanden in het kader van het opkrikken van de toekomstige regionale 
kanaaltrafiek. 
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Afweging van de zoekzones in het economisch kerngebied 

 

Figuur 12: Kaderplan kanaal Dessel-Turnhout-Schoten – zoekzone Brecht 

Bron: Kaderplan kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 

Op de vaartkant rechts of aan de zuidzijde van het Kanaal DTS kan een uitbreiding 
(grootteorde 10 ha) worden voorzien van het bestaande bedrijventerrein D’Hoef (9) 
binnen de maas gevormd door de N153 en mits buffering ten opzichte van het 
valleigebied van de Weeregense beek aan de overzijde (waar het voorkomende 
reservegebied voor bedrijvigheid wordt geschrapt). Aan de oostzijde van het 
bedrijventerrein komt het steenbakkersbedrijf Floren voor. Hier wordt geopteerd voor 
een uitbreiding in functie van dit historisch gegroeide bedrijf met een duidelijke buffer 
ten opzichte van de open ruimte. Verder wordt het watergebonden karakter van het 
bedrijventerrein D’Hoef gestimuleerd door een uitbreiding van de kadefaciliteiten met 
multifunctioneel gebruik.  

Van de zone voor afvalverwerking en recyclage (IGEAN) en de aanpalende 
bedrijvenzone (11) kan de omschakeling naar watertransport als een speerpunt worden 
meegenomen. Hiertoe kunnen kadefaciliteiten worden voorzien aan de aanwezige 
langgerekte kaderand. Uitbreidingen in het voorkomende reservegebied worden niet 
toegestaan in afstemming met de voorkomende regionale openruimtecorridor. 
Landschappelijke inpassing is wel aan de orde.   
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4. Bestaande juridische toestand 

4.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen is het uitermate belangrijk om alle 
plannen en elementen met een juridische waarde in het gebied in kaart te brengen. In 
dit hoofdstuk komen deze aan bod, als ze ofwel geheel of gedeeltelijk in het plangebied 
liggen, ofwel zich in de nabije omgeving ervan bevinden en door hun eigenheid van 
belang kunnen zijn bij de verdere uitwerking van het RUP. 

Eerst wordt een overzichtstabel getoond, waarna er een korte toelichting per relevant 
plan volgt. Deze werkwijze geeft een duidelijk overzicht en toont aan dat er een 
volledige screening van de wetgeving is gebeurd. 

4.2. Overzicht bestaande juridische toestand 

Tabel 1: overzichtstabel bestaande juridische toestand 

Plan Kenmerken 

Gewestplan en ontwerp-gewestplan zie 4.2.1 

Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

In de nabijheid: 

- GRUP "Oppervlaktedelfstoffenzone ‘Klei van 
de Kempen’", zie 4.2.2 

- GRUP “Kempische Kleiputten” (in opmaak), zie 
4.2.3 

Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen Geen 

Algemene plannen van aanleg Geen 

Bijzondere plannen van aanleg Geen 

In de nabijheid: 

- BPA ‘Zonevreemde terreinen’ (MB 15.06.2004) 

- BPA ‘Bergbezinkings- en retentiebekkens (MB 
15.07.2004) 

- BPA ‘Kraaienhorst’ (MB 08.12.1986) 

Zie 4.2.4 

Verkavelingsvergunningen geen 

Gewestelijke rooilijnplannen geen 

Provinciale rooilijnplannen geen 

Gemeentelijke rooilijnplannen geen 

Atlas der buurt- en voetwegen zie 4.2.5 

Habitatrichtlijngebieden Geen 

In de nabijheid: 

- Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en 
nabijgelegen Kamsalamanderhabitats (zie 
4.2.6) 

Vogelrichtlijngebieden geen 

VEN-gebieden Zie 4.2.7 

Erfdienstbaarheden geen 

Ruilverkavelingen geen 

Gebieden met recht van voorkoop nv De Scheepvaart, zie 4.2.8 

Erfgoedlandschappen (Landschapsatlas) geen 

Beschermde monumenten geen 
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Plan Kenmerken 

Beschermde landschappen geen 

Beschermde stads- en dorpsgezichten geen 

Atlas der waterlopen Zie 4.2.9 

Beschermingszones grondwaterwinningen geen 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen geen 

PV’s van bouwovertredingen geen 

Stedenbouwkundige vergunningen Zie 4.2.10 

Milieuvergunningen Zie 4.2.11 

bronnen: Geopunt, GRS Brecht, gemeentebestuur Brecht en eigen onderzoek 

4.2.1. Gewestplan Turnhout 

 

 

Figuur 13: uittreksel gewestplan 

Bron: Agiv, eigen bewerking 

 

 

 

Het plangebied van dit RUP is grotendeels bestemd als een stortgebied, met 
nabestemming bosgebied. De oostelijke hoek van het plangebied is aangeduid als een 
natuurgebied. Langs de N153 en in het noorden liggen twee stroken groengebied.  
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In het zuiden en westen grenst het RUP aan agrarisch gebied, ten noorden aan een 
milieubelastende industriezone. De groene zones ten noorden en oosten van het 
plangebied zijn natuurgebieden. De paars gearceerde gebieden ten westen van het 
plangebied zijn ontginningsgebieden met nabestemming groengebieden. 

De agrarische gebieden werden herbevestigd in het kader van de afbakening van de 
natuurlijke en agrarische structuur (zie 3.3). 

4.2.2. Gewestelijk RUP “Oppervlaktedelfstoffenzone ‘Klei van de 
Kempen’” 

 

Figuur 14: GRUP “Oppervlaktedelfstoffenzone ‘Klei van de Kempen’“ 

Bron: www.ruimtelijkeordening.be, eigen bewerking 
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Het gewestelijk RUP “Oppervlaktedelfstoffenzone ‘Klei van de Kempen’” werd definitief 
vastgesteld door de Vlaamse regering op 8 april 2011. De aangeduide zones op het 
grafisch plan krijgen de volgende bestemming:  

- Art. 1: gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen met nabestemming 
agrarisch gebied 

- Art. 2: gebied voor de winning van oppervlaktedelfstoffen met nabestemming 
natuurgebied 

- Art. 4: agrarisch gebied 

- Art. 6: natuurgebied 

4.2.3. Gewestelijk RUP “Kempische kleiputten” (in opmaak) 

 

Figuur 15: GRUP “Kempische kleiputten” (in opmaak) 

Bron: www.ruimtelijkeordening.be, eigen bewerking 

In het kader van de afbakening van de agrarische en natuurlijke structuur is het Vlaams 
gewest gestart met de opmaak van een gewestelijk RUP “Kempische kleiputten”.  

 

In voorbereidende gesprekken werd eerst geopteerd om de IGEAN-site mee op te 
nemen in het gewestelijk RUP. Op 10.10.2014 werd een bespreking gehouden tussen 
Ruimte Vlaanderen, het gemeentebestuur van Brecht en IGEAN dienstverlening over 
de afstemming van het gewestelijk RUP Kempense Kleiputten met het gemeentelijk 
RUP “IGEAN-site”. Ruimte Vlaanderen gaat akkoord dat de volledige IGEAN-site wordt 
opgenomen in een gemeentelijk RUP omdat: 
1. de 2 bestaande kleiputten waarvoor in 1999 een vergunning werd uitgereikt voor 

opvulling nog verder opgevuld kunnen worden met monostromen. 
2. de afgewerkte stortplaats nog gedurende 20 à 30 jaar moet beheerd worden door 

IGEAN milieu & veiligheid. 
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3. natuurontwikkeling of bosaanplantingen op de afgewerkte putten moeilijk te 
realiseren is, rekening houdend met het noodzakelijke onderhoud en bereikbaarheid 
van alle nutsleidingen. 

4. de mogelijkheid dient gevrijwaard te blijven om op termijn de energiewinning en 
recyclage op te starten van het gestorte huisvuil. 

5. de terreinen niet gelegen zijn in een VEN- of habitatrichtlijngebied 

 

Een eerste RUP-voorstel werd begin 2016 in bespreking gebracht met de actoren. 
Conform de gemaakte afspraken werd de IGEAN-site niet opgenomen in het 
plangebied.  

4.2.4. Bijzondere plannen van aanleg 

 

Figuur 16: omliggende BPA’s 

Bron: gemeente Brecht, eigen verwerking 

Binnen het plangebied van dit RUP bevinden zich geen BPA’s. In de omgeving van het 
project bevinden zich de volgende BPA’s: 

- het BPA “Bergbezinkings- en retentiebekkens I” werd goedgekeurd bij ministerieel 
besluit van 15.07.2004. Het bestaat uit drie delen waarvan één van deze drie zich 
bevindt op het kruispunt Mallebaan-Kraaienhorst. In dit BPA werden, in de drie delen 
samen, 5 ha agrarisch gebied omgezet in bergbezinkings- en retentiebekkens voor 
het tegengaan van overstromingen en het beheersen van de afvalwaters.  
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- Het BPA “Kraaienhorst” omvat een omzetting van landbouwzone naar 
recreatiegebied (voetbalterreinen). Dit BPA werd goedgekeurd bij ministerieel besluit 
van 08.12.1986 en werd ondertussen volledig gerealiseerd. 

- Het BPA “Zonevreemde recreatie” (M.B. 15.06.2004) omvat een aantal sport- en 
recreatieterreinen. Dit deelgebied omvat een oude ontginningsvijver, die gebruikt 
wordt als visvijver, inclusief een clubhuis, toegangsweg en parking. 

 

4.2.5. Buurtwegen 

 

Figuur 17: uittreksel atlas der buurtwegen 

Bron: Provincie Antwerpen, eigen bewerking 

Binnen het plangebied liggen een aantal buurtwegen: 

- Buurtweg 209: Vaarkant Rechts 
- Buurtweg 25: Vaarkant Rechts 
- Buurtweg 20: landweg naar achterliggend perceel 
- Buurtweg 0: fietsdoorsteek zijweg Oostmalsebaan 
- Buurtweg 87: zijweg Oostmalsebaan 

 

De groene lijnen op Figuur 17 zijn afgeschafte buurtwegen. 
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4.2.6. Speciale beschermingszones 

 

Figuur 18: habitatrichtlijngebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Ten noorden en oosten van het plangebied liggen twee deelgebieden van het 
habitatrichtlijngebied “Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en nabijgelegen 
Kamsalamanderhabitats” (BE2100019) (MB 23.04.2013). 

In het managementplan 1.0 (24.10.2014) worden de volgende prioritaire inspanningen 
geformuleerd: 

- PI 1 reddingsmaatregelen voor het leefgebied van de heikikker 
- PI 2 uitbreiding van het leefgebied voor de Kamsalamander 
- PI 3 ontwikkeling van heidekernen 
- PI 4 omvorming bestaande naaldbossen naar zuurminnende eikenbossen 
- PI 5 ontsnipperende maatregelen voor amfibieën 
- PI 6 kwaliteitsverbetering oeverzones plassen 
- PI 7 beperking van de invloed vanuit landbouwenclaves aanpalend aan Volharding 

en de Abtsheide. 
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4.2.7. Gebieden van VEN of IVON 

 

Figuur 19: gebieden van VEN en IVON 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Er wordt een afbakening van de natuurlijke structuur vooropgesteld om de interne 
samenhang en het functioneren van de natuurfunctie te versterken. Het Vlaams gewest 
bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de Grote Eenheden Natuur (GEN), de Grote 
Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO) en de Natuurverwevingsgebieden af. De 
GEN’s en GENO’s vormen samen het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN), de 
natuurverwevingsgebieden vormen het Integraal Verwevend en Ondersteunend 
Netwerk (IVON). 

In het oosten grenst het plangebied aan het GEN-gebied “De Kempense Kleiputten”. 
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4.2.8. Recht van voorkoop 

 

Figuur 20: recht van voorkoop 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Een groot deel van het plangebied bevat een recht van voorkoop met als begunstigde 
nv De Scheepvaart. 

4.2.9. Atlas der waterlopen 

Het kanaal Dessel – Schoten bevindt zich ten noorden van het plangebied, op ongeveer 
200 meter. Het is een bevaarbare waterloop, die beheerd wordt door nv De 
Scheepvaart. 

4.2.10. Stedenbouwkundige vergunningen 

Opvullen stortputten 

Het opvullen van de stortputten is vergund in 4 fasen, waarvan de laatste fase nog niet 
volledig gerealiseerd is: 

 

Nummer Omschrijving Datum 

291.482(0) Fase 1 opvullen stortputten 

Opvullen van bestaande kleiputten en slopen gebouw 

23.01.1991 

291.482 Fase 2 opvullen stortputten 

Aanleggen van een stortput met inbegrip van de nodige 
milieubeschermingsmaatregelen 

13.11.1991 

291.482(10) Fase 3 opvullen stortputten 

Aanleggen stortput met inbegrip van de nodige 
milieubeschermingsmaatregelen 

24.06.1993 

291.482 (14) Fase 4 opvullen stortputten 

Uitbreiden van de stortplaats Terra Cotta 

- deel 3 gerealiseerd 

- delen 1 en 2 nog niet gerealiseerd 

30.11.1999 
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Figuur 21: vergunningen opvullen putten 

Bron: IGEAN milieu & veiligheid 

Voor twee ontginningsputten, in het noorden en het westen van het plangebied (zones 
“Fase IV deel 1” en “Fase IV deel 2” op Figuur 21), werd een vergunning voor opvulling 
verleend, maar deze werd nog niet gerealiseerd. 

 

Vergistingsinstallaties, waterzuivering, groencompostering en overslaghal 

 

Nummer Omschrijving Datum 

19900466 Aanleggen toegangsweg en parkeerruimte, bouwen hangars, 
infrastructuur voor weegbrug met kantoor 

23.01.1991 

1991033 Bouwen van een opslagruimte voor Dranco installatie 04.03.1991 

1991034 Inrichten van een stortput 04.03.1991 

300.928 Aanleggen van een persleiding 31.07.1991 

291.482(4)/F Opslagruimte voor Dranco-installatie (wijziging) 25.09.1991 

1992008 Aanleggen van een containerpark 26.03.1992 

291.482(8) Aanleggen composteerruimte voor groenafval 11.06.1992 

1992207 Bouw pomppersput en aankondigingsbord en watermeterput 11.06.1992 

1992208 Composteringsruimte voor zuiver groen- en tuinafval 11.06.1992 

1992382 Uitbreiding van burelen (2 containerketen) 02.12.1992 

291.482(11) Aanleggen van een commosteringsruimte voor zuiver groen- en tuinafval 23.08.1994 

1995112 Uitbreiden toegangsweg op de stortplaats 13.09.1995 

362.155 Plaatsen van een gasmotoragregaat 08.05.1996 
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291.482(13) Bouwen van een composteringsinstallatie/Dranco met bijhorend 
administratief gebouw 

13.02.1998 

401.477 Bouwen van een waterzuiveringsinstallatie 28.06.1999 

291.482(15) Bouwen van een proefinstallatie voor alternatieve huisvuilverwerking 07.07.2000 

2004420 Uitbreiding van de groencompostering site Noord 14.04.2005 

291.482(18) Verplaatsen van de bestaande boogloodsen en het oprichten van een 
nieuwe loods op site Noord 

23.08.2005 

 

4.2.11. Milieuvergunningen 

Afvalverwerking 

Datum Vervaldatum Omschrijving  

23.09.2004 29.01.2018 Klasse 1. De vergunning omvat verschillende rubrieken met betrekking 
tot de volgende activiteiten: 

- overslagactiviteiten (grondspecies, afvalstoffen, elektrische en 
elektronische apparaten) 

- KMO-containerpark (opslag, sortering) 

- groencompostering 

- vergistinginstallatie 1 en vergistinginstallatie 2  (vergisting gft+-afval, 
elektriciteitsproductie, installaties voor de omzetting van gassen, 
opslag van schadelijke stoffen, afvalwaterzuiveringsinstallatie…) 

- overige activiteiten (stallen van voertuigen, herstellen van 
voertuigen, opslag, brandstofverdeelinstallatie) 

30.04.2015 29.01.2018 Uitbreiding en wijziging van de vergunning van 23.09.2004 met 
betrekking tot de volgende activiteiten: 

- opslag van stoffen, gassen 

- opslag en verhakselen van boomwortels 

 

In de vergunning wordt volgende bijzondere voorwaarde hernomen: “In 
afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.4 §5 van Vlarem II 
mag het groenscherm langsheen de randen van de inrichting uitgevoerd 
worden zoals aangeduid op het situeringsplan BRE03025-mil2014_1 
zoals gevoegd bij deze milieuvergunningsaanvraag.” Dit houdt in dat het 
groenscherm aan de noordwestelijke hoek van het containerpark Sint 
Lenaerts dat gelegen is op het perceel 4-D-390E, slechts 216 cm breed 
is. Op hetzelfde plan is naast de composteringshal van 
vergistingsinstallatie 2 een buffer voorzien van 1 m. 

 

Containerpark 

Datum Vervaldatum Omschrijving  

18.04.2016 18.04.2033 Vergunning om het bestaande containerpark verder te exploiteren en te 
veranderen door wijziging en uitbreiding.  

 

In de vergunning wordt volgende bijzondere voorwaarde opgenomen: “In 
afwijking van de bepalingen vervat in artikel 5.2.1.4 §5 van Vlarem II 
mag het groenscherm worden aangelegd zoals ingetekend op het 
uitvoeringsplan.” Dit betekent dat het groenscherm aan de noord-, oost- 
en zuidzijde beperkt mag worden tot 3 m in plaats van 5 m. Dit wordt als 
volgt gemotiveerd: “ Zoals blijkt uit het uitvoeringsplan is het aanwezige 
groenscherm enkel ten westen van het containerpark 5 m breed. Aan de 
noordelijke en westelijke zijde grenst het containerpark aan de eigen 
composteringsinstallatie. Aan de zuidelijke zijde wordt het containerpark 
begrensd door de Oostmalsebaan. De grootte van het terrein van het 
containerpark laat niet toe om aan de noord- en zuidzijde waar het 
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groenscherm < 5 m breed is uit te breiden tot een breedte van minstens 
5 m. Bij de aanleg van een 5 m breed groenscherm langs de noord- en 
zuidzijde zou er immers onvoldoende plaats overblijven om alle 
recipiënten te plaatsen. Er zou dan ook onvoldoende ruimte zijn voor 
een veilige doorstroming van het verkeer van de bezoekers en voor het 
lossen en laden van de containers. 

Aan de oostkant grensde het containerpark aan een woning met tuin. Tot 
op heden heeft de exploitant van deze buren nog geen klachten 
ontvangen. Er wordt dan ook vanuit gegaan dat het bestaande 
groenscherm voor hen voldoende afscherming biedt. Aangezien geen 
groenafval meer zal worden opgeslagen, wordt het oostelijke gedeelte 
van het containerpark niet meer als containerpark gebruikt, maar als 
opslagplaats door de gemeente Brecht. Een omheining van 2 m hoog zal 
worden geplaatst langs de nieuwe oostzijde van het containerpark. 

Bijgevolg wordt een afwijking gevraagd van artikel 5.2.1.5 §5 Vlarem II 
om de breedte van het groenscherm te beperken tot 3 m aan de noord-, 
oost- en zuidzijde van het containerpark en dit zoals weergegeven op 
het uitvoeringsplan in bijlage H2. Er kan geoordeeld worden dat het 
groenscherm van het containerpark zoals ingetekend op het 
uitvoeringsplan voldoende visuele afscherming biedt. 

Het advies van Ruimte Vlaanderen d.d. 23.01.2013 luidt: “Gelet op het 
feit dat het groenscherm in de bouwvergunning d.d. 1992 vergund werd 
met een breedte van 3m wordt de afwijkingsaanvraag toegestaan.” 
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5. Bestaande ruimtelijke structuur 

5.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt de ruimtelijke structuur van het plangebied op microniveau 
geanalyseerd. 

5.2. Bestaande ruimtelijke structuur 

5.2.1. Historiek van de site 

Gecontroleerd storten en sanering 

 

Figuur 22: luchtfoto IGEAN-site 1998 
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Figuur 23: luchtfoto IGEAN-site 2000 

 

In 1979 werden de eerste kleiputten in Brecht (Groenstraat) door IGEAN milieu & 
veiligheid ingericht. Na het verkrijgen van een stortvergunning kon de stortplaats op 1 
januari 1981 in gebruik genomen worden. Jaar na jaar besloten steeds meer 
gemeenten om het huishoudelijk afval door IGEAN milieu & veiligheid te laten 
verwerken. 

In 1989 werd een plan uitgewerkt waarin een nieuwe manier van afvalbehandeling- en 
verwerking werd voorgesteld. Op korte termijn bleef het gecontroleerd storten een 
belangrijk onderdeel van het plan, op lange termijn werd ingezet op afvalpreventie, 
selectieve inzameling en recyclage van verschillende afvalfracties.  

IGEAN milieu & veiligheid heeft steeds gestort in de meest optimale omstandigheden 
die zowel economisch als ecologisch verantwoord waren en de milieutechnologie op de 
voet volgden. Sinds 1980 is er op milieutechnologisch vlak heel wat gebeurd. Bijgevolg 
maakte de stortplaats in Sint-Lenaarts tussen het begin van de exploitatie door IGEAN 
milieu & veiligheid in 1981 tot de stopzetting van de stortactiviteiten eind 2003 tal van 
ontwikkelingen door. De aanleg en de exploitatie van de opeenvolgende stortterreinen 
hebben steeds model gestaan voor nieuwe stortplaatsen in Vlaanderen. 

In 1981 was het voldoende een laag klei uit te spreiden op de bodem van de put om te 
kunnen storten. De stortputten werden omgeven door peilputten om de kwaliteit van het 
grondwater te controleren. Het afval werd verdicht door een compactor (een machine 
die het volume van het afval verkleint, de zuurstof verdrijft en de stabiliteit verhoogt) en 
dagelijks afgedekt zodat de klassieke kwalen als brandgevaar en het aantrekken van 
ongedierte konden worden vermeden. Vanaf 1987 werden de stortputten voorzien van 
afdichtingslagen en een regenwaterdrainage. Op volgestorte putten werden 
beplantingen aangebracht. 
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In de jaren negentig werd de afdichting van de stortputten verder geoptimaliseerd. De 
derde generatie stortputten (op de site Terra Cotta) werden zowel boven- als onderaan 
voorzien van een dubbele afdichtingslaag die bestond uit polyethyleenfolie en 
bentonietmatten. Bovenop de bovenste afdichtingslaag werd een laag zand 
aangebracht. Bij de laatste stortputten werd onderaan een bentonietklei toegepast 
samen met een polyethyleenfolie en bovenaan een polyethyleenfolie met 
bentonietmatten, afgewerkt met een laag zand. 

 

Alle aangelegde stortputten (op de site Terra Cotta) werden voorzien van verticale 
gasbronnen- of drainages om het stortgas, dat hoofdzakelijk bestaat uit methaan en 
CO2, op te vangen. Bovenop de bovenste afdichtingslaag werd een buizenstelsel 
aangebracht om het stortgas op te vangen en te geleiden naar de fakkel die het 
stortgas kan verbranden onder gecontroleerde omstandigheden. 

 

 

Figuur 24: installatie voor elektriciteitsopwekking 
uit stortgas 

In samenwerking met 
distributienetbeheerder IVEKA startte 
IGEAN milieu & veiligheid in 1994 een 
project op om het stortgas te gebruiken 
voor de opwekking van elektriciteit. 
Aanvankelijk werd het ‘verse’ stortgas 
gedurende ongeveer twee jaar 
afgefakkeld. Het is immers in de eerste 
twee jaar na de vorming van het stortgas 
dat de meeste onzuiverheden in het 
stortgas terechtkomen die niet geschikt 
zijn om in een motor te verbranden. 

 

In mei 1996 werd een stortgasmotor (310 kW) geïnstalleerd die het stortgas omzet in 
elektriciteit. Die elektriciteit wordt aan het elektriciteitsnet van IVEKA geleverd. 

 

Aan het einde van de jaren negentig werd een stortverbod ingevoerd. Aanvankelijk gold 
het verbod enkel voor brandbaar huisvuil, maar gaandeweg werd het uitgebreid tot alle 
afvalstoffen (toen nog huisvuil en grofvuil). Eind 2003 werden de stortactiviteiten 
stopgezet. In totaal werd er ruim 1 miljoen ton selectief ingezamelde afvalstoffen gestort 
op de site noord in Brecht. 

Door het stortverbod zijn delen van de vergunde fase IV (zie 4.2.10) niet ingericht of 
opgevuld. 
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Figuur 25: stortplaats Brecht vroeger 

 

Figuur 26: site noord Brecht in 2007 

 

Voor de stortplaatsen geldt een wettelijke nazorgperiode van 20 jaar, behalve voor de 
laatste stortput die in 2003 volgestort was. Voor die laatste put geldt een nazorgperiode 
van 30 jaar. 

De opvolging van de stortplaats gebeurt aan de hand van een nazorgplan dat door 
IGEAN milieu & veiligheid werd opgemaakt en door de toezichthoudende 
overheidsdienst werd goedgekeurd. Het plan voorziet onder meer in de regelmatige 
controle van de stortplaats door een rondgang op het terrein, regelmatige staalnames 
die worden getoetst aan de opgelegde normen, onderhoud van het terrein waarbij onder 
andere de oppervlakte, de ringgrachten en de pompputten worden geïnspecteerd, 
regelmatige bemonstering van de gasbronnen en een jaarlijkse niveaumeting waarbij de 
gelijkmatige zakking van de stortplaats in kaart wordt gebracht. Door de vorming van 
stortgas neemt immers de biomassa of het volume van het afval in de stortplaats af.  

Sanering Terra Cotta 

De site noord in Brecht was vroeger een kleiontginningsgebied, beter bekend als de site 
Terra Cotta. De site had een totale oppervlakte van 33 ha. Na het stopzetten van de 
ontginning werden de oude kleiputten van Terra Cotta gebruikt als stortplaats, waardoor 
het gebied bekend stond als een “black point” (sterk verontreinigd gebied). In het kader 
van het afvalstoffenplan 1991-1995 werd het terrein daarom door OVAM (Openbare 
Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij) onteigend om het te saneren. 
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Tussen IGEAN milieu & veiligheid en OVAM werd een overeenkomst afgesloten waarin 
werd gesteld dat IGEAN milieu & veiligheid op het terrein een stortplaats voor 
huishoudelijke afvalstoffen mocht aanleggen op voorwaarde dat IGEAN milieu & 
veiligheid :  
1. een voorbereidend saneringsonderzoek zou laten uitvoeren;  
2. in het kader van de recyclage een proefinstallatie voor de vergisting van selectief 

ingezameld gft+-afval zou bouwen; 
3. samen met OVAM de uiteindelijke sanering van het vervuilde gedeelte zou 

organiseren. 

 

De saneringswerken op de site Terra Cotta gingen van start in mei 1998 en eindigden in 
2000. Om de sanering uit te voeren werd een mobiele recyclagefabriek gebouwd die als 
eerste ter wereld een procedé toepaste waarbij de afgegraven grond werd gebroken, 
gewassen en gezeefd en waarbij het afvalwater (nl. van het wassen van de grond) door 
middel van flotatie en bezinking in een doorgedreven fysico-chemische waterzuivering 
werd gereinigd. In totaal werd meer dan 250.000 ton afval opgegraven en op een 
aangepaste manier behandeld. Hiervan werd ongeveer de helft ter plaatse gestort in het 
speciaal daarvoor voorbereide stortvak. Een deel, zoals kunststoffen en inerten, werden 
rechtstreeks gestort, de slibs werden na behandeling gestort. De rest werd 
gerecupereerd als zand en steenpuin voor de aanleg van de nieuwe stortputten en 
stortwegen om de stortputten toegankelijk te maken voor voertuigen. Het gevaarlijk 
afval werd afgevoerd naar erkende verwerkers.  

 

Met OVAM werden de nodige afspraken en overeenkomsten gemaakt voor het verder 
afwerken van het terrein, voor het behandelen van het percolaat en voor het gebruik 
van een persleiding naar de Weehaegse beek. De persleiding wordt door IGEAN  milieu 
& veiligheid gebruikt voor de afvoer van het gezuiverde water van de 
waterzuiveringsinstallatie die IGEAN milieu & veiligheid op de site liet bouwen (zie 
verder). 

 

In 2002 werd de eindafrekening met OVAM goedgekeurd en het dossier van de 
sanering afgesloten. IGEAN milieu & veiligheid neemt nog wel de nazorg van de site op 
zich.  

Vergistingsinstallaties 

Vanuit de doelstelling om de hoeveelheid te storten afval tot een minimum te herleiden 
werd in 1989 de bouw van een composteringsinstallatie vooropgesteld. Omdat de 
klassieke aërobe vergisting te kampen had met de aanwezigheid van zware metalen in 
de compost werd uitgeweken naar nieuwe composteringstechnieken. De anaërobe 
vergistingssystemen, die toen in ontwikkeling waren, boden een aantal voordelen, zoals 
de beperkte benodigde oppervlakte en de mogelijkheid om met het geproduceerde 
biogas elektriciteit te maken. 

In die periode kregen de ideeën rond selectieve ophaling meer en meer aandacht. Er 
werd beslist om een vergistinginstallatie te bouwen die enkel Groente-, Fruit- en 
Tuinafval met niet-recycleerbaar papier en wegwerpluiers (gft+) zou verwerken i.p.v. 
gemengd restafval. Zo werd de mechanische scheiding vooraf aanzienlijk beperkt en 
werd de kans op vervuiling van het compost met zware metalen zo goed als uitgesloten.  
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Figuur 27: vergistinginstallatie 1 

In 1992 werd in een eerste fase een 
proefinstallatie volgens het DRANCO-
procedé (DRoge ANaërobe 
Compostering) gebouwd met een 
beperkte capaciteit van 7.500 à 10.000 
ton per jaar). De installatie produceert 
haar eigen werkingselektriciteit en het 
energieoverschot wordt als groene stroom 
op het elektriciteitsnet geplaatst. Na een 
gunstige evaluatie van de werking van de 
eerste vergistingsinstallatie werd in 1998 
gestart met de bouw van een nieuwe 
vergistingsinstallatie met een grotere 
verwerkingscapaciteit, die medio 2000 in 
gebruik werd genomen. De eerste 
installatie werd stilgelegd en na renovatie 
in 2006 opnieuw opgestart, waardoor de 
totale capaciteit 65.000 ton gft+ bedraagt. 
Hiermee kan bijna al het gft+ uit het 
volledige arrondissement Antwerpen, 
inclusief de stad Antwerpen, verwerkt 
worden. 

 
 

Figuur 28: vergistinginstallatie  2 

De vergistingsinstallaties produceren ondertussen meer dan 11.000 MWh groene 
elektriciteit, waarvan ongeveer 7.500 MWh (het jaarverbruik van 3.200) gezinnen) aan 
het openbare net worden geleverd. 

 

Waterzuiveringsinstallatie 

 

Figuur 29: waterzuiveringsinstallatie 

Om het afvalwater dat op de site ontstaat 
te zuiveren voordat het wordt geloosd in 
het oppervlaktewater werd een 
waterzuiveringsinstallatie gebouwd. Sinds 
deze in 2000 in gebruik genomen werd, 
moet er geen beroep meer gedaan 
worden op de waterzuiveringsinstallatie 
van Aquafin in Brecht om het afvalwater 
van de site te zuiveren. 
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Groencompostering 

 

Figuur 30: groencompostering 

Om ook het groenafval op een optimale 
wijze te kunnen verwerken, heeft IGEAN 
op een afgewerkte stortput een 
groencompostering aangelegd. Sinds 
1992 wordt zuiver groenafval uit de 
aangesloten gemeenten verzameld en in 
de open lucht op een verharde 
ondergrond aëroob gecomposteerd. 

In 2005 werd de groencompostering op de 
site uitgebreid van 11.000 m² naar 24.500 
m². De verwerkingscapaciteit bedraagt 
momenteel 50.000 ton per jaar. De 
doelstelling is om zoveel mogelijk 
groenafval afkomstig uit het 
werkingsgebied van IGEAN zelf te kunnen 
verwerken. 

 

 

Overslag 

 

Figuur 31: overslaghal 

Om te vermijden dat elke vrachtwagen 
van de plaats van de selectieve 
inzameling naar de verwerkingsinstallaties 
moet rijden wordt het afval tussentijds 
overgeslagen. In Brecht bevindt zich een 
van de twee overslaghallen, waar het 
afval uit de regio wordt verzameld en in 
grotere hoeveelheden kan worden 
afgevoerd voor verwerking. Zo wordt de 
druk op het verkeer en de belasting voor 
het milieu tot een minimum beperkt. De 
tweede hal is gesitueerd in Edegem. 
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5.2.2. Natuurlijke structuur 

Biologische waarderingskaart 

 

Figuur 32: biologische waarderingskaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

 

nr karteringseenheid Biologische waarde 

1 - recent gegraven of vergraven eutroof water 
- vochtig wilgenstruweel op voedselrijke bodem 
- bermen, perceelsranden, ... met rietland en andere 

vegetaties van het rietverbond 

complex van biologisch waardevolle en 
zeer waardevolle elementen 

2 - recent gegraven of vergraven eutroof water biologisch waardevol 

3 - eutroof water biologisch zeer waardevol 

4 - loofhoutaanplant (exclusief populier) 
- berk (Betula sp.) 

biologisch waardevol 

5 - loofhoutaanplant (exclusief populier) 
- voormalig stort 

biologisch waardevol 

6 - diep of zeer diep water biologisch waardevol 

7 - bomenrij met dominantie van (al dan niet geknotte) 
wilg (Salix sp.) 

biologisch waardevol 
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Het grootste gedeelte van het plangebied is gelegen in een faunistisch belangrijk 
gebied. 

5.2.3. Agrarische structuur 

Het gebied ten zuiden en westen van de site noord van IGEAN milieu & veiligheid  is in 
gebruik als landbouwgrond, gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. De omgeving 
maakt deel uit van de ruilverkaveling Sint Lenaerts. Langs de Oostmalsebaan, ten 
zuidoosten van het plangebied, bevindt zich een melkveebedrijf. Langs de 
Oostmalsebaan bevinden zich verschillende zonevreemde woningen. 

5.2.4. Ontsluiting 

Verkeersinfrastructuur 

 

Figuur 33: aanwezige verkeersinfrastructuur 

Het plangebied wordt via de zijweg van de Oostmalsebaan ontsloten naar de N153 
Oostmalsebaan, de verbindingsweg tussen Sint-Lenaerts en Oostmalle. Naar het 
noorden geeft de N153 verbinding met de E19, naar het zuiden met de E34. 

Ten noorden van het plangebied ligt de ontsluitingsweg van het industrieterrein 
Vaartkant Rechts, gesitueerd langs het kanaal. Deze weg wordt niet gebruikt door 
IGEAN. 
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Fietsroutes 

Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 

 

Figuur 34: bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk 

Bron: Provincie Antwerpen, eigen bewerking 

De N153 is geselecteerd als functionele fietsroute. Deze verbinden de woonkernen met 
attractiepolen zoals dorpskernen, winkelcentra, sportcentra, culturele centra, scholen en 
bedrijventerreinen. Ze zijn de kortste verbinding en lopen daardoor meestal langs 
drukke wegen (historische steenwegen die bijvoorbeeld van centrum naar centrum 
lopen).  

Het jaagpad op de noordelijke oever van het kanaal is geselecteerd als fietsostrade. 
Deze langeafstandsfietsroutes lopen langs rechtlijnige infrastructuren zoals spoorlijnen 
en kanalen. De fietsostrades hebben dus een sterk bovenlokaal karakter. 

De groene delen zijn aangelegd conform de richtlijnen van het Vademecum 
Fietsvoorzieningen. In het rode gedeelte is langs de N153 wel een fietspad aanwezig, 
maar dit voldoet niet aan de richtlijnen van het Vademecum Fietsvoorzieningen. 
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Recreatieve fietsroutes 

 

Figuur 35: fietsknooppuntennetwerk 

Bron: fietsrouteplanner.vlaanderen-fietsland.be 

Het jaagpad op de noordelijke oever van het kanaal maakt deel uit van het recreatieve 
knooppuntennetwerk, dat vooral gericht is op rustige en groene wegen. 

 

5.2.5. Economische structuur 

 

Figuur 36: economische structuur 

Bron: Geoloket Agentschap Ondernemen 
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Langs het kanaal Dessel-Schoten liggen verschillende bedrijventerreinen, die historisch 
vaak teruggaan naar de vroegere ontginningen in de regio. Tussen de IGEAN-site en 
het kanaal ligt het bedrijventerrein Vaartkant Rechts. Ook ten noorden van het kanaal 
en ten westen van het plangebied liggen verschillende bedrijventerreinen. 
Tussenliggende zones met de vroegere ontginningsputten hebben vaak een groene 
bestemming gekregen. 

Langs de N153 Oostmallebaan en N153a liggen een aantal kleinere ondernemingen. 
Soms betreft het enkel de zetel van een bedrijf, waarbij de eigenlijke activiteiten elders 
gevestigd zijn. 

In het oostelijk en zuidelijk agrarisch gebied liggen een aantal landbouwbedrijven. 
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6. Visie en inrichtingsprincipes 

6.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt de visie toegelicht en worden de inrichtingsprincipes van het RUP 
gemotiveerd. 

6.2. Visie 
Rond de oude kleiontginningsputten aan de Oostmalsebaan ontwikkelde IGEAN milieu 
& veiligheid in de loop der jaren een zone met afvalverwerking en overslag als 
kernactiviteit. Startend met een stortplaats evolueerde de site naar een zone voor 
afvalverwerking, waarbij vergisting, productie van groene stroom, compostering, 
waterzuivering, overslag van afvalstoffen en een recyclagepark de voornaamste 
activiteiten vormen. 

De huidige gewestplanbestemming “stortplaats met nabestemming bosgebied” maakt 
het verder exploiteren van deze site na het verstrijken van de milieuvergunning in 2018 
onmogelijk. Een bestemmingswijziging is dan ook noodzakelijk om de huidige 
activiteiten te kunnen voortzetten en nieuwe activiteiten te kunnen ontwikkelen. 

 

Het terrein kan ingedeeld worden in drie deelgebieden: 

1. een zone met afvalgerelateerde activiteiten, waarin de gebouwen en verhardingen 
geconcentreerd zijn; 

2. de voormalige, deels opgevulde ontginningsputten waaruit biogas wordt gewonnen; 
3. twee putten (vijvers) die op het gewestplan als groen- en natuurgebied bestemd zijn. 

 

Het RUP vertrekt vanuit deze bestaande opdeling, maar houdt ook reeds rekening met 
de toekomstvisie voor de toekomstige ontwikkeling van de site. 

6.3. Inrichtingsprincipes 
De inrichtingsprincipes worden toegelicht per bestemmingszone zoals weergegeven op 
het grafisch plan. 

6.3.1. Zone voor afvalgerelateerde activiteiten 

Motivering begrenzing 

Deze zone omvat de bestaande zone met afvalgerelateerde activiteiten waarin de 
gebouwen en verhardingen geconcentreerd zijn.  

Ten opzichte van het gewestplan wordt een groenzone langs de N153 opgenomen in 
de zone voor afvalgerelateerde activiteiten. Deze zone, met een breedte van 70m tot 
100m, werd op het gewestplan voorzien om de ontginningen (en latere stortplaatsen) af 
te schermen van de openbare wegenis. Deze groenzone is echter 
overgedimensioneerd voor de huidige activiteiten. De bestaande activiteiten zijn 
vergelijkbaar met een bedrijventerrein en hebben geen nood aan een dergelijke brede 
buffer naar het agrarisch gebied aan de overzijde. Dit wordt ook bevestigd in de 
geldende milieuvergunningen, waar een buffer van 5m voorzien wordt die plaatselijk 
versmalt in functie van de bestaande toestand (zie 4.2.11). Deze voorwaarden uit de 
milieuvergunning worden overgenomen in het RUP. De overgedimensioneerde 
groenzone op het gewestplan wordt vervangen door een bufferzone met een breedte 
van 5m. 



 Brecht - RUP “IGEAN-site” - dossier BRE160 

 Toelichtingsnota – ontwerp – 25 mei 2018 50 

De strook tussen de bestaande gebouwen en de waterplas aan Vaartkant Rechts komt 
in aanmerking voor uitbreiding van bedrijfsgebouwen, mits het respecteren van een 
natuurbuffer met een breedte van 15m. Momenteel is de braakliggende strook begroeid 
met grassen. De afvalverwerkende activiteiten die zich het dichtst bij de eutrofe plas 
bevinden, vinden plaats in 2 aparte gebouwen gescheiden door een brede 
geasfalteerde weg. Tussen de wegenis en de plas bevindt zich geen buffering waardoor 
de kans bestaat dat stof, licht en geluid, de biologische kwaliteit van de vijver negatief 
beïnvloeden. In de toekomst kan in deze zone een uitbreiding van de gebouwen 
gerealiseerd worden. Het gebouw kan, omwille van zijn volume, oriëntatie en inplanting 
een positief effect hebben op het afschermen van de achterliggende vijver. 

 

Bestemmingen 

De bestaande zone met afvalgerelateerde activiteiten kan behouden blijven en verder 
ontwikkeld worden. Het betreft in eerste instantie de bestaande activiteiten (vergisting, 
waterzuivering, groencompostering, recyclagepark, overslagactiviteiten), maar er wordt 
ook ruimte voorzien voor nieuwe ontwikkelingen. Het RUP moet voldoende flexibiliteit 
bieden om te kunnen inspelen op wijzigende (milieu)wetgeving en op innovatieve 
processen en technieken. Zoals gebleken is in de afgelopen decennia kunnen deze 
ontwikkelingen snel en ingrijpend zijn. 

Een concreet project is bijvoorbeeld de afvalinzameling, die op verzoek van 
verschillende gemeentebesturen niet meer wordt uitbesteed maar in eigen beheer wordt 
georganiseerd. De benodigde ruimte voor dit project (stalling voertuigen, kantoren, 
voorzieningen voor personeel…) wordt groter wanneer gemeentebesturen mee 
instappen in het project of vragen om bijkomende fracties op te halen (restafval, gft+, 
PMD…). Deze activiteit is momenteel ondergebracht in de Lt. Coppenskazerne in 
Brasschaat, maar bij verdere groei kan ook de site in Brecht hiervoor in aanmerking 
komen. 

Het RUP dient voldoende flexibiliteit te bieden om te kunnen inspelen op zowel de 
verdere ontwikkelingen van de bestaande activiteiten als de behoefte om nieuwe 
activiteiten op te starten. 

Bebouwing 

De bestaande activiteiten kunnen voortgezet worden en de oprichting van nieuwe 
gebouwen is mogelijk. Naar de N153 wordt een bouwvrije zone van 20m voorzien. Naar 
de overige grenzen van het RUP bedraagt de bouwvrije zone 10m. In deze bouwvrije 
zones kunnen wel afsluitingen, brandwegen, verhardingen, bewegwijzering, 
naamborden, technische voorzieningen (nutsleidingen, riolering…) en voorzieningen in 
functie van de waterhuishouding toegelaten worden. 

De totale terreinbezetting van de bebouwing bedraagt maximum 30% van de totale 
oppervlakte van de zone. De bouwhoogte wordt beperkt tot 12m, met uitzondering van 
technische constructies. 

Verhardingen 

Noodzakelijke verhardingen voor de uitoefening van de activiteiten zijn toegelaten en 
verplicht indien dit noodzakelijk is volgens de geldende (milieu)wetgeving. Voor 
afvalverwerkende activiteiten zijn verhardingen noodzakelijk om vervuiling en 
vermenging met de bodem te vermijden. Verharding zijn ook nodig voor interne 
wegenis, vaak met zwaar verkeer, voor opslag in open lucht, voor de bereikbaarheid 
van de installaties in functie van onderhoud, voor parkeerruimte voor personeel, voor 
een weegbrug.... 
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Groenvoorzieningen: bufferzones en natuurbuffers 

Conform de geldende milieuvergunningen wordt een bufferzone voorzien met een 
breedte van 5m (zie 4.2.11). Op twee plaatsen werd in de milieuvergunning een 
smallere bufferzone toegelaten omdat de plaatselijke toestand geen buffer van 5m 
mogelijk maakt. Een eerste afwijking is gesitueerd tussen het recyclagepark en de 
zijweg Oostmalsesteenweg, waar in de milieuvergunning een versmalling tot 3m 
toegestaan werd. Een tweede afwijking is gesitueerd tussen de weg naast 
vergistingsinstallatie Dranco 2 en de grens van het RUP, waar in de milieuvergunning 
een versmalling tot 1m toegestaan werd. De weg is noodzakelijk voor de bereikbaarheid 
van de installatie en in functie van de brandveiligheid.  

De bufferzones zoals voorzien in de milieuvergunning worden overgenomen in het 
RUP.  

Naar de waterplas aan Vaartkant Rechts wordt een natuurbuffer voorzien met een 
breedte van 15m. Deze buffer zorgt, al dan niet in combinatie met een nieuw op te 
richten volume, voor een betere afscherming van de activiteiten naar de waterplas, 
waardoor de mogelijke impact van stof, verlichting en geluid beperkt wordt.  

Binnen het plangebied werden als testproject loofbomen aangeplant op een opgevulde 
stortput. Zoals omschreven in 11.4.2 blijkt dat het bos moeilijk combineerbaar is met de 
winning van biogas, aangezien de leidingen permanent bereikbaar moeten zijn voor 
onderhoud en beheer. Er wordt ook vastgesteld dat grotere boomsoorten geen 
voldoende groot wortelgestel kunnen ontwikkelen en dat het risico bestaat dat het 
wortelgestel de afdekfolie van de stortput perforeert. Het RUP legt de toekomst van dit 
bos niet strikt vast. Het bos kan behouden blijven, maar indien dit niet verenigbaar is 
met het beheer van de stortplaats kan de aanplant ook verwijderd worden en kunnen 
hier andere activiteiten gevestigd worden. 

In de grote ontginningsput aan de Oostmalsebaan wordt het hemelwater van de daken, 
een deel van de verhardingen en de afwatering van de afgedekte stortplaats (via de 
ringgracht) opgevangen. De vijver functioneert als retentiebekken, waardoor het 
hemelwater op de site zelf gebufferd wordt. De zone tussen de gebouwen en de vijver 
wordt regelmatig gemaaid om de bereikbaarheid van de gebouwen te vrijwaren in 
functie van onderhoud en brandveiligheid. De vijver wordt opgenomen in natuurbuffer, 
met een natuurvriendelijke intrichting van de oevers.  

Een tweede kleinere vijver wordt eveneens opgenomen in natuurbuffer, maar kan in de 
toekomst mogelijk gedempt worden in functie van een verdere ontwikkeling van de 
activiteiten. Het betreft een van de enige uitbreidingsmogelijkheden waar nog een 
stabiele ondergrond gecreëerd kan worden, aangezien het grootste deel van de site als 
stortplaats gebruikt werd. Aan een mogelijke toekomstige demping van de vijver zijn wel 
een aantal voorwaarden gekoppeld. Een ontwikkeling is enkel mogelijk mits gunstig 
advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. De vergunningsaanvraag dient een 
onderzoek naar de natuurwaarden en een voorstel tot natuurcompensatie te bevatten. 
Indien niet aan deze voorwaarden voldaan is blijft de zone de bestemming als 
natuurbuffer behouden.  
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6.3.2. Zone voor opwekking van hernieuwbare energie 

Hernieuwbare energie 

Deze zone bestaat uit voormalige ontginningsputten. Zoals omschreven onder 4.2.10, 
4.2.11 en 5.2.1 werden verschillende putten reeds opgevuld. Uit de oude stortzones 
wordt biogas gewonnen voor de productie van groene stroom. Het biogas is afkomstig 
van de vergisting van gestorte organische afvalstoffen. Om het biogas op te vangen en 
te transporteren werd een ondergronds netwerk van leidingen aangelegd, met 
bovengrondse gasbronkoppen en controleposten. Deze infrastructuur moet op ieder 
moment toegankelijk blijven in functie van exploitatie, onderhoud, beheer en nazorg. 
Aangezien biogas onder bepaalde voorwaarden explosiegevaarlijk kan zijn staat deze 
zone onder permanent beheer van IGEAN milieu & veiligheid en kan deze zone niet vrij 
toegankelijk worden. 

 

Onder de stortputten is binnen de folie een drainage aangebracht voor de opvang van 
percolaatwater na regenval. Dit percolaat wordt via pompen naar de 
waterzuiveringsinstallatie gepompt voor verwerking. De drainage met pompen werd 
tevens voorzien om het grondwaterpeil te verlagen tijdens de aanleg van een stortput 
en de daaropvolgende stortactiviteiten. Deze pompputten, pompen en de daarbij 
horende water- en elektrische leidingen dienen toegankelijk te blijven voor de 
exploitatie, onderhoud, beheer en nazorg. 

 

Naast de bestaande productie van biogas voor groene stroom heeft de site bijkomende 
potenties voor het opwekken van groene stroom.  

Een eerste optie is het plaatsen van zonnepanelen. Door de schaalgrootte kan een 
efficiënte installatie voor het omzetten van zonne-energie naar groene stroom 
gerealiseerd worden.  

Daarnaast kunnen ook, zoals voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de 
mogelijkheden van windenergie onderzocht worden (zie 3.5.1). De geschiktheid van de 
locatie werd onderzocht in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. In dit hoofdstuk 
wordt de mogelijke inpassing op de IGEAN-site besproken. Aangezien een stabiele 
ondergrond noodzakelijk is zijn de mogelijkheden binnen de site beperkt tot de zones 
waar geen stortplaatsen gelegen zijn. Gelet op de noodzakelijke tussenafstanden geeft 
dit volgens een eerste inschatting de mogelijkheid om twee turbines te plaatsen. In de 
omzendbrief RO/2014/02 “afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting van 
windturbines” is bundeling een belangrijk principe. De voorkeur gaat naar 
windenergieopwekking door middel van een cluster van windturbines. Vanaf drie 
windturbines wordt van een cluster gesproken. Dit heeft tot gevolg dat de wenselijkheid 
van windturbines op een groter schaalniveau dan het plangebied onderzocht zal 
moeten worden. De omzendbrief stelt tevens dat moet gestreefd worden naar een 
ruimtelijke concentratie in industriegebieden of in de nabijheid van markant in het 
landschap voorkomende infrastructuren, zoals kanalen. De nabijheid van het kanaal en 
het industrieel karakter van de IGEAN-site voldoen aan deze voorwaarden. 

Het RUP voorziet dat de mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines kan worden 
onderzocht. De vergunningsaanvraag dient een natuurtoets / passende beoordeling te 
bevatten waarin de impact van de geplande turbines op de lokale natuurwaarden en op 
de voorkomende avifauna en vleermuizen wordt onderzocht. 
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Bebouwing 

In deze zone wordt geen bebouwing toegestaan. Enkel ondergrondse en bovengrondse 
constructies in functie van de winning van hernieuwbare energie zijn toegelaten. Deze 
zone behoudt dus een open, onbebouwd karakter en vormt zo een overgangszone van 
de hardere activiteiten naar het oostelijke natuurgebied. 

Verhardingen 

Verhardingen in functie van de bestemming zijn toegelaten. Het betreft o.a. rijwegen en 
verhardingen noodzakelijk voor het oprichten, onderhouden en exploiteren van 
infrastructuur en constructies voor het opwekken van hernieuwbare energie.  

Alle verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij dit omwille 
van milieutechnische redenen of omwille van specifieke vereisten van de 
bedrijfsexploitatie niet mogelijk of toegelaten is. 

Groenvoorzieningen 

Aangezien in deze zone geen bebouwing of potentieel hinderlijke activiteiten toegelaten 
zijn moet geen bufferzone voorzien worden.  

Afgewerkte delen van de zone moeten aangelegd worden als groene ruimte, met dien 
verstande dat de ondergrondse en bovengrondse constructies niet beschadigd kunnen 
worden door wortels of begroeiing. Zo wordt, ondanks de specifieke historiek als 
stortgebied, een groene open ruimte met een oppervlakte van bijna 10 ha gecreëerd die 
een waardevolle aanvulling vormt op de zones die effectief als natuurgebied beschermd 
worden. Indien zonnepanelen geplaatst worden zal het groene karakter verminderen 
ten voordele van de winning van hernieuwbare energie. 

6.3.3. Zone voor afvalgerelateerde activiteiten en opwekking van 
hernieuwbare energie 

Bestemming en toegelaten werken 

In deze zone zijn zowel afvalgerelateerde activiteiten als opwekking van hernieuwbare 
energie toegelaten, met dien verstande dat er geen bebouwing toegelaten wordt. 
Aangezien deze zone bestaat uit opgevulde stortputten is de ondergrond niet stabiel 
genoeg voor de oprichting van gebouwen. Het blijft een open zone waar wel 
verhardingen kunnen aangelegd worden in functie van de activiteiten. Hierbij kan 
bijvoorbeeld gedacht worden aan een sorteervloer of aan overslag van materialen en 
dergelijke. Voor de opwekking van hernieuwbare energie kunnen zonnepanelen 
geplaatst of kunnen, zoals voorzien in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, de 
mogelijkheden van windenergie onderzocht worden (zie 3.5.1). 

Tussen deze zone en de achterliggende zone voor natuurontwikkeling wordt door 
middel van een aarden wal een natuurbuffer voorzien. Aan de zijde van de activiteiten 
kan deze uitgevoerd worden als een opstaande keerwand. De buffer heeft een 
minimale breedte van 6m en een minimale hoogte van 4m. 

6.3.4. Natuurgebied 

Twee niet opgevulde ontginningsputten zijn volgens het gewestplan bestemd als 
natuurgebied. Het RUP bevestigt deze bestemming, waarbij de voorschriften enkel 
werken gericht op het behouden en vergroten van de natuurwaarden toegelaten.  

Voorbeelden van toegelaten werken zijn bijvoorbeeld 
- het aanpassen van de diepte van de putten en de hellingsgraad van de oevers om 

geleidelijke overgangen tussen vochtige en droge biotopen te creëren. 
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- aanplantingen aan de oevers in functie van kleine diersoorten, watervogels… 

6.3.5. Zone voor natuurontwikkeling 

Om de natuurgebieden ten oosten en ten westen van het plangebied te verbinden 
worden binnen het plangebied de zones met potentiële natuurwaarden gevrijwaard in 
een brede zone voor natuurontwikkeling. Binnen deze zone is natuurontwikkeling de 
hoofdfunctie. Het verdere beheer van de voormalige stortplaatsen met opvang van 
biogas is toegelaten en noodzakelijk in functie van veiligheid. 
De twee waterplassen waarvoor een vergunning verleend werd voor opvulling worden 
gevrijwaard en opgenomen in de zone. De brede zone voor natuurontwikkeling, met en 
rondom de waterplassen, is gericht op een verdere ontwikkeling van de natuurwaarden, 
waarbij migratie van fauna en flora mogelijk gemaakt wordt en verstoring door licht en 
geluid beperkt wordt. De breedte van de zone is vastgelegd in functie van het vermijden 
van verstoring van de fauna in de waardevolle natuurlijke zones, in casu de 
waterplassen. Op deze manier ontstaat een brede natuurverbindingszone tussen de 
reeds beschermde natuurgebieden in de omgeving.  

6.3.6. Reservatiestrook voor infrastructuurwerken 

Aan de zijde van de N153 Oostmalsebaan wordt een reservatiestrook voor 
infrastructuurwerken voorzien. Deze zone dient gevrijwaard te worden van gebouwen 
en constructies om eventuele toekomstige infrastructuurwerken (fietspad, voetpad…) 
niet te hypothekeren. 
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7. Lijst met voorschriften die strijdig zijn en 
opgeheven worden 

7.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In dit hoofdstuk wordt een lijst van voorschriften die strijdig zijn met het 
bestemmingsplan van het RUP en derhalve opgeheven worden, weergegeven. 

7.2. Op te heffen voorschriften en/of verkavelingen 

Tabel 2: op te heffen voorschriften en/of verkavelingen 

Verordenend plan Voorschriften 

Voorschriften van het gewestplan 
Turnhout (KB 30.09.1977 en latere 
wijzigingen) 
 

- Art. 2 Stortgebieden (nabestemming bosgebied) 
De gebieden die als "Stortgebieden" zijn aangeduid, zijn 
bestemd voor het storten van huisafval en niet-giftige stoffen. 
Over de opening van een stortterrein wordt beslist door de 
Staat, de provincie of de gemeente. Het storten dient op 
zodanige wijze te geschieden dat, na stopzetting ervan, het 
terrein harmonisch in het landschap kan worden geïntegreerd. 
Na de sluiting van de stortplaats dienen, met inachtneming van 
de landschapbepalende elementen van de omgeving, de 
nodige werken en handelingen te worden uitgevoerd opdat het 
gebied de bestemming kan hebben die door de grondkleur in 
het gewestplan is aangegeven. 

- Art. 4.3 Groengebieden 
De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de 
bescherming en het herstel van het natuurlijk milieu. 

- Art. 4.3.1 Natuurgebieden 
De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, 
heiden, moerassen, duinen, rotsen, aanslibbingen, stranden 
en andere dergelijke gebieden. In deze gebieden mogen 
jagers- en vissershutten worden gebouwd voor zover deze niet 
kunnen gebruikt worden als woonverblijf, al ware het maar 
tijdelijk. 
 

bron: eigen verwerking 
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8. Ruimtebalans 

8.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In functie van de beleidsmatige opvolging van het RSV door het Vlaams gewest wordt 
een ruimteboekhouding bijgehouden.  

Dit betekent dat voor dit ruimtelijk uitvoeringsplan moet nagegaan worden in welke mate 
bepaalde bestemmingen werden omgezet naar andere bestemmingen. Dit gebeurt aan 
de hand van de oppervlaktes van de verschillende bestemmingszones. 

8.2. Ruimteboekhouding 

Tabel 3: ruimteboekhouding 

Huidige bestemming Oppervlakte (m²) 

Voorschriften van het gewestplan Turnhout (KB 30.09.1977): 

Stortgebieden (nabestemming bosgebied) 270.181 

Groengebieden 36.510 

Natuurgebieden 22.033 

milieubelastende industrieën 822 

Totaal 329.546 

 
Nieuwe bestemmingen RUP Oppervlakte (m²) 

Artikel 1: Zone voor afvalgerelateerde activiteiten 94.920 

Artikel 2: Zone voor opwekking van hernieuwbare energie 66.090 

Artikel 3: Zone voor afvalgerelateerde activiteiten en opwekking van 
hernieuwbare energie 

17.009 

Artikel 4: Natuurbuffer 16.185 

reservegebied afvalverwerkende activiteiten 2.600 

Artikel 5: Bufferzone 3.459 

Artikel 6: Natuurgebied 43.246 

Artikel 7: Zone voor natuurontwikkeling 88.636 

Totaal 329.546 

bron: eigen verwerking 
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9. Register van percelen waarop een 
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die 
aanleiding kan geven tot een planbatenheffing of 
planschade 

9.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
In artikel 2.2.2, §1, eerste lid, 7° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de 
verplichting opgenomen om in ruimtelijke uitvoeringsplannen een register op te nemen 
van percelen waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot 
planschade, vermeld in artikel 2.6.1, planbaten, vermeld in artikel 2.6.4, en 
kapitaalschade of gebruikersschade, vermeld in boek 6, titel 2 of titel 3, van het decreet 
van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.  

Dit register duidt de percelen aan waarop mogelijk een vergoedingsregeling, in casu 
planbaten of planschade, van toepassing is. Het betreft enkel een weergave van de 
percelen die in beginsel aanleiding geven tot een planbatenheffing of 
planschadevergoeding. Er werd evenwel geen onderzoek verricht naar de 
eigendomsstructuur van de percelen, de aanwezigheid van mogelijke vrijstellingen van 
heffing, mogelijke uitzonderingsgronden, enzovoort. 

Voor de toepassingsvoorwaarden, vrijstellingen en uitzonderingsgronden betreffende de 
planschade- en planbatenregeling wordt verwezen naar artikel 2.6.1 tot en met 2.6.3 
(inzake planschade) en artikel 2.6.4 tot en met 2.6.7 (inzake de planbatenheffing) van 
de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 

In dit hoofdstuk wordt een opsomming gegeven van de percelen waarin door de 
bestemmingswijzigingen van voorliggend RUP mogelijk een dergelijke regeling van 
toepassing is.  

9.2. Weergave van percelen waarop een planbaten- of 
planschaderegeling van toepassing kan zijn 

Een planbatenheffing is niet van toepassing voor de herbestemmingen naar een zone 
met de gebiedscategorie “gemeenschaps- en nutsvoorzieningen” en “reservaat en 
natuur”. Bovendien wordt de broncategorie “stortgebieden (1310)” als niet relevant 
(“NNN”) aangeduid in de lijst “Indeling van gewestplanbestemmingen in categorieën die 
gebruikt kunnen worden voor het bepalen van bestemmingswijzigingen die aanleiding 
kunnen geven tot planbaten, planschade, kapitaalschade of gebruikersschade”.1 

 

Een planschadevergoeding is onder andere vereist wanneer door een in werking 
getreden ruimtelijk uitvoeringsplan een perceel niet meer in aanmerking komt voor een 
vergunning om te bouwen. Dit is niet van toepassing in het voorliggende RUP. 

 

Een bestemmingswijzigingscompensatie is verschuldigd wanneer tengevolge van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan een zone die onder de gebiedsaanduiding ‘landbouw’ valt 
herbestemd wordt naar een zone die onder de gebiedsaanduiding ‘overig groen’ valt. 
Dit is niet van toepassing in het voorliggende RUP. 

 

                                            
1 http://www2.vlaanderen.be/ruimtelijk/docs/planbaten/bestemmingscategorie.pdf 
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10. Watertoets 

10.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Belgisch Staatsblad 
14 november 2003) legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden 
genoemd. 

Deze watertoets houdt in dat moet nagegaan worden of het voorliggende plan (en de 
realisatie ervan) geen schadelijke effecten heeft op de waterhuishouding in het gebied. 
Indien dit het wel het geval is dan moeten deze effecten, indien mogelijk, zoveel 
mogelijk beperkt of gecompenseerd worden. 

In het kader van de watertoets is een nieuwe kaart aangemaakt die voor het ganse 
Vlaams Gewest de overstromingsgevoelige gebieden tot op perceelsniveau weergeeft. 
De kaart bevat de effectief overstromingsgevoelige gebieden en de mogelijk 
overstromingsgevoelige gebieden.  

10.2. Basisgegevens 

10.2.1. Overstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 37: overstromingsgevoelige gebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het plangebied van dit RUP is niet gelegen in een effectief (donkerblauw) of mogelijk 
(lichtblauw) overstromingsgevoelig gebied. 
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10.2.2. Infiltratiegevoelige gebieden 

 

Figuur 38: infiltratiegevoelige gebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het grootste deel van het plangebied is gelegen in een zone die aangeduid is als 
infiltratiegevoelig (bruin). 

10.2.3. Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

 

Figuur 39: grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 
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Het gehele plangebied van dit RUP is gelegen in een zone die aangeduid is als matig 
gevoelig voor grondwaterstroming (beige). 

 

10.3. Watertoets 
Het plangebied van dit RUP is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied. 

 

De vroegere ontginningen en de latere stortactiviteiten, alsook de aanleg van het 
kanaal, hebben een kunstmatig reliëf gecreëerd waarin het natuurlijke watersysteem 
verloren is gegaan. Dit blijkt ook uit de bodemkaart, waar deze gebieden aangeduid zijn 
als kunstmatige gronden (zie 11.5.2). 

 

De site beschikt over een eigen zuiveringsinstallatie voor al het afvalwater dat op de site 
geproduceerd wordt. Het gezuiverde water wordt via een persleiding in de 
Weehagenbeek geloosd  

 

Het RUP voorziet volgende maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding: 
- de bebouwing wordt geconcentreerd in Artikel 1. De terreinbezetting wordt beperkt 

tot 30% van de totale oppervlakte van de zone. Verhardingen in functie van de 
bestemming zijn toegestaan en vaak noodzakelijk om vermenging met de 
ondergrond uit te sluiten. Een aantal activiteiten, zoals overslag van afval en de 
groencompostering, moeten verplicht op waterdichte vloeren uitgevoerd worden. De 
uitbreiding van de bebouwing en verharding kan leiden tot een verminderde 
insijpeling van hemelwater en een plaatselijke verdroging van de bodem. Aangezien 
grote delen van het terrein bestaan uit voormalige stortplaatsen is de impact op het 
watersysteem beperkt. 
De niet-bebouwde en niet-verharde delen van de zone moeten worden aangelegd 
als groene ruimte en rondom de zone wordt een groene bufferzone voorzien. In 
deze groene zones kan hemelwater gebufferd worden en langzaam insijpelen. Het 
insijpelend water in de voormalige stortplaatsen wordt via de ringgracht naar het 
retentiebekken gevoerd. 
Er is reeds een vergunning verleend voor het opvullen van de westelijke put, waarna 
ook hier activiteiten kunnen ontplooid worden.  

- in Artikel 2 zijn enkel voorzieningen in functie van de winning van hernieuwbare 
energie toegelaten. Dergelijke constructies (winning van biogas uit de oude 
stortplaatsen, zonnepanelen, windturbine…) hebben nauwelijks een impact op de 
waterhuishouding van het gebied. Het overgrote deel van de zone blijft onbebouwd 
en onverhard, zodat het hemelwater kan insijpelen.  

- in Artikel 3 zijn de activiteiten van Artikel 1 en Artikel 2 toegelaten, met als 
belangrijke beperking dat er geen bebouwing toegelaten wordt. In deze zone zijn wel 
verhardingen toegelaten en afhankelijk van de activiteiten zelfs verplicht, wat kan 
leiden tot een versnelde afvoer van het hemelwater. Dit hemelwater zal opgevangen 
en verwerkt worden conform de bestaande activiteiten op verharde ondergrond.  

- de zones in Artikel 4 en Artikel 5 blijven behouden als natuurbuffer of bufferzone en 
bieden ruimte voor infiltratie van regenwater. In de grote vijver aan de 
Oostmalsebaan wordt het hemelwater van de daken, een deel van de verhardingen 
en de afwatering van de afgedekte stortplaats via de ringgracht opgevangen, zodat 
het hemelwater op de site zelf gebufferd wordt. 
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- Artikel 6 en Artikel 7: de bestaande groen- en natuurgebieden in het oosten en het 
noorden van het plangebied blijven behouden. In deze zones liggen vijvers met een 
groot waterbufferend vermogen.  

 

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

Rekening houdend met deze overwegingen kan gesteld worden dat de invloed op de 
waterhuishouding beperkt is. 

Besluit 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten. 
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11. Onderzoek naar plan-MER-plicht 

11.1. Bedoeling en inhoud van dit hoofdstuk 
Het Besluit van de Vlaamse regering van 12 oktober 2007 betreffende de 
milieueffectrapportage over plannen en programma’s voorziet dat een ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) onderworpen wordt aan een onderzoek naar de noodzaak tot 
milieueffectrapportage. Zo’n onderzoek, kortweg MER-screening genoemd, analyseert 
en beoordeelt de wijzigingen die het nieuwe RUP toelaat ten opzichte van de actuele 
juridisch-planologische situatie van het plangebied. Het screent en beoordeelt de 
mogelijke en relevante milieueffecten die uitgaan van mogelijke acties, als gevolg van 
de bepalingen van het RUP, in uitvoering van de wetgeving inzake MER-plicht2. 

In dit hoofdstuk worden de wijzigingen en mogelijke acties van het RUP geanalyseerd 
en worden de mogelijke en relevante milieueffecten ervan gescreend en beoordeeld. 

11.2. Plan-MER-plicht van rechtswege 
De plan-MER-plicht voor plannen of programma’s volgt uit het decreet van 27 april 2007 
houdende de wijziging van titel IV van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid en van artikel 36ter van het decreet van 21 oktober 1997 
betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu (hiernavolgend DABM genoemd). 

Er geldt enkel een plan-MER-plicht voor plannen of programma’s die significante 
milieueffecten kunnen hebben. Om al dan niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-
plicht moet er aan drie voorwaarden voldaan worden: 

1. in de eerste plaats moet worden nagegaan of het voorgenomen plan of programma 
onder de definitie valt van plan of programma zoals gedefinieerd in het DABM.  

2. daarna moet worden nagegaan of het betrokken plan of programma onder het 
toepassingsgebied van het DABM valt.  

3. tenslotte moet worden bepaald of het plan van rechtswege onder de plan-MER-
plicht valt.  

11.2.1. Toetsing aan drie voorwaarden 

Een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan valt onder de definitie van plan of 
programma zoals gedefinieerd in het DABM en het valt onder het toepassingsgebied 
ervan. Het RUP voldoet dus aan de twee eerste voorwaarden. 

Indien het plan of programma ook aan de derde voorwaarde voldoet, is er geen 
milieuscreening vereist. Er is dan een plan-MER-plicht van rechtswege en er kan 
rechtstreeks gestart worden met de opmaak van een plan-MER. Er worden twee 
groepen van dergelijke plannen of programma’s onderscheiden: 

1. Plannen of programma’s of de wijziging ervan die tegelijkertijd: 

- een kader vormen voor de toekenning van een vergunning voor projecten die in 
de bijlagen I, II of III van het besluit van de Vlaamse regering van 10 december 
2004 opgesomd worden;  

- én niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau, noch een 
kleine wijziging inhouden; 

                                            
2 Bedoeld wordt: het decreet van 27.04.2007, het zogenaamde plan-MER-decreet.  
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- én betrekking hebben op landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, 
vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en 
ruimtelijke ordening of grondgebruik. 

2. Plannen of programma’s of de wijziging ervan waarvoor, gelet op de mogelijke 
betekenisvolle effecten op speciale beschermingszones, een passende beoordeling 
vereist is. Indien het plan of programma betrekking heeft op een klein gebied op 
lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt is het niet van rechtswege plan-MER-
plichtig. 

Er dient derhalve nagegaan te worden of het plan tot één van deze twee groepen 
behoort. 

Toetsing groep 1 

Aangezien het RUP een productie van elektriciteit (rubriek 3a) en installaties voor 
verwijdering van afval (rubriek 11b) omvat en installaties voor windenergie (rubriek 3i) 
toelaat is het niet uitgesloten dat het RUP het kader vormt voor een project opgesomd 
in bijlage II of bijlage III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004. Omwille 
van de volgende redenen kan echter geconcludeerd worden dat het RUP het gebruik 
bepaalt van een klein gebied op lokaal niveau en een kleine wijziging inhoudt: 
a. het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand. Voor de bestaande 

activiteiten werden stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunningen 
verkregen, waarvoor geen plan-MER of project-MER opgemaakt diende te worden. 
Nieuwe activiteiten worden beperkt tot de directe omgeving van de bestaande 
activiteitenzone en beperkt in oppervlakte. 

b. de vroegere stortactiviteiten leggen sterke beperkingen op aan de verdere 
ontwikkeling van de site, zoals ook blijkt uit de voorschriften van het RUP. Enkel de 
delen met een stabiele ondergrond komen in aanmerking voor het oprichten van 
gebouwen. Dit heeft tot gevolg dat grote delen van het gebied bouwvrij zullen 
blijven, wat ook vertaald wordt in de voorschriften van het RUP. De afgedekte 
stortplaatsen blijven behouden als open ruimte, waar wel voorzieningen voor 
hernieuwbare energie toegelaten zijn (opvang biogas, zonnepanelen). De impact 
van deze activiteiten is beperkt. 

c. de bestaande groen- en natuurgebieden in het oosten en noorden van de site blijven 
behouden en worden uitgebreid met een natuurverbinding tussen beide gebieden en 
een verbinding naar het westen, zodat een natuurverbinding ontstaat met de daar 
gelegen natuurgebieden. 
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d. het GRS van de gemeente Brecht stelt dat de afvalverwerkingsite van 
intercommunale IGEAN (Oostmalsebaan) aangewend kan worden in het kader van 
een alternatief energiepark. De site wordt aangeduid als mogelijke locatie voor 
bijkomende windturbines (zie 3.5.1). Om dit mogelijk te maken dient deze optie 
voorzien te worden in het RUP, met de wetenschap dat bijkomend onderzoek 
noodzakelijk zal zijn bij een eventuele vergunningsaanvraag, al dan niet onder de 
vorm van een project-MER.  
Het plaatsen van windturbines in het plangebied zal waarschijnlijk enkel mogelijk zijn 
indien het deel uitmaakt van een grootschaliger project. In de Omzendbrief 
RO/2014/02 betreffende het afwegingskader en randvoorwaarden voor de oprichting 
van windturbines wordt clustering van windturbines vooropgesteld. Vanaf drie 
windturbines wordt van een cluster gesproken. Er moet tevens rekening gehouden 
worden met een optimalisatie in functie van energieproductie in een ruimere 
projectzone. 
Binnen het plangebied zouden volgens een eerste inschatting 2 windturbines 
geplaatst kunnen worden. De voormalige stortplaatsen bieden namelijk geen 
voldoende stabiele ondergrond en komen niet in aanmerking. Het plaatsen van 
windturbines in het plangebied zal dan ook enkel mogelijk zijn als onderdeel van een 
grootschaliger project. Conform het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 zal 
op dat moment een project-MER opgemaakt moeten worden waarin de effecten van 
het volledige project onderzocht worden. 

 

Er kan dan ook geconcludeerd worden dat het RUP screeningsgerechtigd is. Het RUP 
behoort niet tot groep 1. 

Toetsing groep 2 

De dichtstbijzijnde speciale beschermingszone is “Het Blak, Kievitsheide, Ekstergoor en 
nabijgelegen Kamsalamanderhabitats”.  

Een eerste deelgebied ligt op ca. 220m. Het is gelegen aan de overzijde van het kanaal, 
dat samen met het tussenliggende bedrijventerrein een sterke barrière vormt tussen het 
plangebied en de SBZ. Er worden dan ook geen effecten van het RUP op de SBZ 
verwacht.  

Een tweede deelgebied ligt op ca. 900m. Het is gelegen ten oosten van het plangebied, 
met tussenliggend een natuurgebied met vijvers in voormalige ontginningsputten en een 
landbouwgebied met een actief landbouwbedrijf (grootschalige stallen). De 
natuurgebieden binnen het plangebied worden herbevestigd en verder beschermd van 
verstoring door een brede tussenliggende zone voor natuurontwikkeling. Op dergelijke 
afstand en door de maatregelen binnen het RUP zijn er geen effecten van het RUP op 
de SBZ te verwachten.  

De opmaak van een passende beoordeling is dan ook niet vereist. 

11.2.2. Conclusie 

Het RUP is dus niet plan-MER-plichtig van rechtswege. Het valt echter wel onder het 
toepassingsgebied van het DABM en er moet derhalve onderzocht worden of er geen 
significante milieueffecten zijn ten gevolge van het RUP. 

Dit onderzoek (= milieuscreening) is te vinden in de volgende paragrafen. 
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11.3. Uittreksel grafisch plan en mogelijke ingrepen 

 

Figuur 40: uittreksel grafisch plan 

 
 

Na goedkeuring van het RUP zijn volgende ingrepen mogelijk: 

1. voortzetting van de bestaande activiteiten (productie groene stroom uit vergisting 
biomassa en biogas, waterzuivering, groencompostering, recyclagepark, 
overslagactiviteiten) 

2. mogelijke opvulling kleine vijver aan Oostmalsebaan (mits akkoord over 
natuurwaarden en compensatie 

3. uitbreiding van afvalgerelateerde activiteiten 

4. plaatsen van constructies voor winning van hernieuwbare energie 

5. herbevestigen van natuurgebied en bijkomende natuurontwikkeling met behoud van 
waterplassen 



 Brecht - RUP “IGEAN-site” - dossier BRE01060 

 Onderzoek naar plan-MER-plicht - 7 februari 2018 66 

11.4. Beschrijving van de alternatieven 

11.4.1. Redelijke alternatieven 

De bestemmingen van het RUP zijn gericht op de bestaande vergunde activiteiten, die 
kaderen in een overeenkomst tussen IGEAN en OVAM. IGEAN en OVAM hebben de 
site gesaneerd en IGEAN staat in voor het beheer van de voormalige stortplaats. 
IGEAN kreeg hierbij de opdracht om een project voor afvalverwerking door middel van 
vergisting op te starten. De bestemmingen voorzien in het RUP moeten rechtszekerheid 
bieden aan deze vergunde activiteiten.  

Voor de omliggende zones zijn er twee alternatieven: verdere ontwikkeling toelaten of 
vrijwaren voor natuurontwikkeling. Omwille van de bestaande en potentiële 
natuurwaarden binnen de site en in de omgeving is geopteerd om zo maximaal mogelijk 
in te zetten op natuurontwikkeling, evenwel rekening houdend met de specifieke 
historiek van de site. Voor het beheer van de stortputten en de opvang van biogas is 
een permanent beheer noodzakelijk. Het RUP voorziet dan ook bestemmingen op 
maat. Bebouwing op reeds opgevulde putten wordt uitgesloten, maar de bestaande 
winning van biogas voor hernieuwbare energie blijft mogelijk en kan uitgebreid worden 
met nieuwe projecten, zoals zonnepanelen.   

11.4.2. Nulalternatief 

Het nulalternatief houdt de mogelijkheid in om geen RUP op te maken, waardoor de 
huidige juridisch-planologische situatie van het gebied gehandhaafd wordt. Dit zou 
betekenen dat de bestemming als stortgebied (met nabestemming bosgebied) volgens 
het gewestplan behouden blijft.  

Deze optie houdt geen rekening met de specifieke historiek van de site, die teruggaat 
tot een overeenkomst tussen IGEAN en OVAM (zie 5.2.1) waarin werd gesteld dat 
IGEAN milieu & veiligheid op het terrein een stortplaats voor huishoudelijke afvalstoffen 
mocht aanleggen op voorwaarde dat IGEAN milieu & veiligheid :  
1. een voorbereidend saneringsonderzoek zou laten uitvoeren;  
2. in het kader van de recyclage een proefinstallatie voor de vergisting van selectief 

ingezameld gft+-afval zou bouwen; 
3. samen met OVAM de uiteindelijke sanering van het vervuilde gedeelte zou 

organiseren. 

De site is sindsdien geëvolueerd van een stortplaats in een voormalig 
ontginningsgebied naar een afvalverwerkingssite waar uit biomassa groene stroom en 
compost geproduceerd wordt. De stortplaatsen zijn volledig afgedekt, waarbij het biogas 
ook omgezet wordt naar groene stroom.  

Uit een proefproject voor bebossing is gebleken dat een volledige nabestemming als 
bosgebied niet realiseerbaar is, omwille van de volgende redenen: 
- het bosgebied is moeilijk combineerbaar met de winning van biogas. De leidingen 

moeten permanent bereikbaar zijn voor onderhoud en beheer.  
- de pioniersvegetaties kunnen nog een voldoende wortelgestel ontwikkelen, maar in 

de volgende fase groeien berken en later grotere boomsoorten die geen voldoende 
groot wortelgestel kunnen ontwikkelen of waarbij het risico ontstaat dat het 
wortelgestel de afdekfolie van de stortput perforeert.  

 

In functie van een goed beheer van de site is een RUP noodzakelijk met bestemmingen 
op maat. Een herbestemming is tevens noodzakelijk voor het verlengen van de 
milieuvergunning.  
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11.5. Screening van de milieueffecten per discipline 

11.5.1. Te screenen disciplines 

In de hiernavolgende screening van de milieueffecten worden achtereenvolgens 
volgende disciplines besproken: 

1. bodem; 

2. water; 

3. mobiliteit; 

4. geluid; 

5. licht; 

6. atmosfeer en klimatologische factoren; 

7. biodiversiteit, fauna en flora; 

8. onroerend erfgoed; 

9. ruimtelijke ordening; 

10. energie- en grondstoffenvoorraden; 

11. gezondheid en veiligheid van de mens; 

12. samenhang tussen de genoemde factoren. 

 

Bij deze screening wordt steeds vergeleken met de referentiesituatie. Dit is in principe 
de juridische toestand volgens het geldende gewestplan, zoals beschreven in 4.2.1. 
Deze juridische toestand wordt aangevuld door de beschrijving van de bestaande 
toestand, voor zover dat nog niet is gebeurd in hoofdstuk 5. Indien wel, wordt hierop 
niet meer teruggekomen, maar wordt naar dit hoofdstuk verwezen. 

Vervolgens worden de ingrepen op deze referentiesituatie besproken, samen met de 
mogelijke effecten ervan. Daarbij wordt niet alleen de aard, maar ook de omvang van 
de ingreep in beschouwing genomen. De mogelijke effecten worden eventueel gevolgd 
door milderende maatregelen. Indien er leemten in de kennis zijn, worden deze 
vermeld.  

Tot slot wordt in dit hoofdstuk ook nagegaan of het voorgenomen plan 
grensoverschrijdende of gewestgrensoverschrijdende significante milieueffecten kan 
hebben. 
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11.5.2. Effecten inzake bodem 

Bestaande toestand 

Bodemkaart 

 

Figuur 41: bodemkaart 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Het grootste deel van het plangebied is aangeduid als kunstmatige gronden, meer 
bepaald bodem op opgevulde groeves.  

Aan de randen zijn de bodems gekarteerd als matig natte tot natte zandleembodems. 

Bodemdossierinformatie OVAM 

In de periode 1990 – 2000 werd een saneringsproject uitgevoerd (zie 5.2.1). 

Volgens de bodemdossierinformatie van OVAM werd er voor de site een 
bodemsaneringsproject uitgevoerd, gevolgd door een conforme eindverklaring. De 
laatst gekende informatie betreft een oriënterend bodemonderzoek in 2015 in het kader 
van het verwijderen van de stortgasmotor. 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het plangebied bestaat grotendeels uit een voormalig ontginningsgebied dat later als 
stortplaats gebruikt werd. Waar de oorspronkelijke bodem nog aanwezig was zijn de 
gebouwen van de afvalverwerking en bijhorende activiteiten opgericht, aangezien dit de 
enige stabiele bodems zijn binnen het plangebied. Ook deze gronden zijn dus reeds in 
grote mate verstoord. Een deel van een gebouw staat op een put die opgevuld werd 
met klei en grond en steunt op een paalfundering. 
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Een aantal activiteiten, zoals overslag van afval en de groencompostering, moeten 
verplicht op waterdichte vloeren uitgevoerd worden. De betonvloeren van de vergisting, 
overslag… zijn uitgevoerd met een dikte van 20 cm en voldoen aan deze voorwaarde. 
Onder de betonplaten is een folie aangebracht die mogelijk percolaat afvoert naar de 
waterzuivering (via drainage en een pompstation). Hierdoor wordt lekkage van 
proceswater of verontreinigd regenwater naar de bodem in principe vermeden. Indien 
zich toch lekkage voordoet, zal de bodem en het grondwater verontreinigd worden met 
hoofdzakelijk organische verontreinigingen. De organische verbindingen zullen in de 
bodem doorgaans snel worden afgebroken, zodat grootschalige verontreiniging weinig 
waarschijnlijk is.  

 

Het RUP biedt de mogelijkheid om, mits akkoord van het Agentschap voor Natuur en 
Bos en compensatie, een kleinere vijver aan de Oostmalsebaan op te vullen. Door hier 
een stabiele ondergrond te creëren kunnen op deze zones nieuwe activiteiten opgestart 
worden. Aangezien het ook hier kunstmatige bodems betreft worden geen effecten op 
de bodem verwacht. Eventuele opvullingen zullen uitgevoerd worden met inerte 
materialen, zodat er geen risico bestaat op bodemverontreiniging.  

De bestaande natuurgebieden en een brede zone voor natuurontwikkeling blijven 
gevrijwaard van ontwikkeling. In deze zones kan een positief effect op de 
bodemontwikkeling verwacht worden. 

De voormalige stortplaatsen worden verder beheerd, maar worden ingericht als 
extensief weiland. In een deel van het gebied is het plaatsen van zonnepanelen 
toegestaan, maar ook hier betreft het een voormalige stortplaats.  

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake bodem te verwachten. 
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11.5.3. Effecten inzake water 

Bestaande toestand 

Watertoets 

Watertoetskaarten: zie hoofdstuk 10. 

Zoneringsplan 

 

 

Figuur 42: zoneringsplan 

Bron: Geoloket zonering - VMM 

 

De IGEAN-site wordt aangeduid als individueel te optimaliseren buitengebied. Dit 
betekent dat er geen aansluiting op een openbare afvalwaterzuiveringsinstallatie is en 
die ook niet voorzien is in de toekomst. Het afvalwater moet gezuiverd worden door een 
individuele behandelingsinstallatie voor afvalwater (IBA). 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het plangebied van dit RUP is niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied. 

 

De vroegere ontginningen en de latere stortactiviteiten, alsook de aanleg van het 
kanaal, hebben een kunstmatig reliëf gecreëerd waarin het natuurlijke watersysteem 
verloren is gegaan. Dit blijkt ook uit de bodemkaart, waar deze gebieden aangeduid zijn 
als kunstmatige gronden (zie 11.5.2). 
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De site beschikt over een eigen zuiveringsinstallatie voor al het afvalwater dat op de site 
geproduceerd wordt. Het betreft afvalwater van de groencompostering (water dat 
aanwezig is in het aangevoerde groenafval en regenwater dat op het aanwezige 
materiaal valt en als dusdanig organisch belast is) en van de vergistingsinstallatie (het 
water dat aanwezig is in het aangevoerde afval, het water van de schoonmaak van de 
installatie en het effluent van de centrifuge die het perswater verwerkt). Het gezuiverde 
water wordt geloosd in een vijver op de site. 

 

Het risico op grondwaterverontreiniging is beperkt. De overslag van huisvuil en grof vuil 
gebeurt op een waterdichte vloer in een overdekte loods. De overdekte 
overslagactiviteiten veroorzaken slechts een beperkte hoeveelheid afvalwater. Het 
mogelijke gevormde afvalwater wordt opgevangen via het rioleringsstelsel en afgevoerd 
naar de waterzuivering voor verwerking. De groencompostering gebeurt op een 
betonnen vloer, die voorzien is van een afwateringssysteem. De opslag en het hakselen 
van de boomwortels en –stronken gebeurt op de bestaande verharding van de 
groencompostering. Zoals vermeld wordt al het afvalwater van de site opgevangen en 
afgeleid naar de waterzuiveringsinstallatie. Alle transformatoren, uitgezonderd van de 
stortgasmotor en de biogasmotor, zijn droge transformatoren. De natte transformatoren 
zijn voorzien van een opvangkuip om eventuele lekken op te vangen. De gevaarlijke 
producten worden allemaal bovengronds opgeslagen volgens de sectorale 
voorwaarden van Vlarem II. Het strooizout wordt overdekt opgeslagen in zakken. De 
vloer van de opslagplaats is verhard. 

In composteer- en vergistingsinstallaties is een vloeistofdichte vloer aanwezig. Hierdoor 
wordt lekkage van proceswater of verontreinigd regenwater naar de bodem vermeden.  

 

Bepaalde projectontwikkelingen kunnen aanleiding geven tot tijdelijke 
bemalingswerken. De effecten hiervan zijn afhankelijk van de bemalingsdiepte, de 
bodemsamenstelling en de wijze van bemaling (afgesloten put, retourbemaling…). Het 
RUP doet geen uitspraken over bemalingskwesties. Deze behoren tot de aanlegfase en 
vallen onder de verantwoordelijkheid van de architect/stabiliteitsingenieur. 

 

Het RUP voorziet volgende maatregelen met betrekking tot de waterhuishouding: 
- de bebouwing wordt geconcentreerd in Artikel 1. De terreinbezetting wordt beperkt 

tot 30% van de totale oppervlakte van de zone. Verhardingen in functie van de 
bestemming zijn toegestaan en vaak noodzakelijk om vermenging met de 
ondergrond uit te sluiten. Een aantal activiteiten, zoals overslag van afval en de 
groencompostering, moeten verplicht op waterdichte vloeren uitgevoerd worden. De 
uitbreiding van de bebouwing en verharding kan leiden tot een verminderde 
insijpeling van hemelwater en een plaatselijke verdroging van de bodem. Aangezien 
grote delen van het terrein bestaan uit voormalige stortplaatsen is de impact op het 
watersysteem beperkt. 
De niet-bebouwde en niet-verharde delen van de zone moeten worden aangelegd 
als groene ruimte en rondom de zone wordt een groene bufferzone voorzien. In 
deze groene zones kan hemelwater gebufferd worden en langzaam insijpelen. Het 
insijpelend water in de voormalige stortplaatsen wordt via de ringgracht naar het 
retentiebekken gevoerd. 
Er is reeds een vergunning verleend voor het opvullen van de westelijke put, waarna 
ook hier activiteiten kunnen ontplooid worden.  
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- in Artikel 2 zijn enkel voorzieningen in functie van de winning van hernieuwbare 
energie toegelaten. Dergelijke constructies (winning van biogas uit de oude 
stortplaatsen, zonnepanelen, windturbine…) hebben nauwelijks een impact op de 
waterhuishouding van het gebied. Het overgrote deel van de zone blijft onbebouwd 
en onverhard, zodat het hemelwater kan insijpelen.  

- in Artikel 3 zijn de activiteiten van Artikel 1 en Artikel 2 toegelaten, met als 
belangrijke beperking dat er geen bebouwing toegelaten wordt. In deze zone zijn wel 
verhardingen toegelaten, wat kan leiden tot een versnelde afvoer van het 
hemelwater.  Dit hemelwater zal opgevangen en verwerkt worden conform de 
bestaande activiteiten op verharde ondergrond. 

- de zones in Artikel 4 en Artikel 5 blijven behouden als natuurbuffer of bufferzone en 
bieden ruimte voor infiltratie van regenwater. In de grote vijver aan de 
Oostmalsebaan wordt het hemelwater van de daken, een deel van de verhardingen 
en de afwatering van de afgedekte stortplaats via de ringgracht opgevangen, zodat 
het hemelwater op de site zelf gebufferd wordt. 

- Artikel 6 en Artikel 7: de bestaande groen- en natuurgebieden in het oosten en het 
noorden van het plangebied blijven behouden. In deze zones liggen vijvers met een 
groot waterbufferend vermogen.  

 

De bepalingen van het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing 
van afvalwater en hemelwater zijn onverminderd van kracht. 

 

Rekening houdend met deze overwegingen kan gesteld worden dat de invloed op de 
waterhuishouding beperkt is. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake water te verwachten. 

 

11.5.4. Effecten inzake verkeer en mobiliteit 

Bestaande toestand 

Zie 5.2.4. 

 

Om de referentiesituatie in beeld te brengen organiseerde IGEAN een verkeerstelling 
van dinsdag 23 februari 2016 tot en met zondag 28 februari 2016. Dit leverde de 
volgende resultaten op: 
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

De afvalverwerkende activiteiten worden gekenmerkt door een dagelijkse aanvoer van 
opgehaalde afvalfracties en afvoer van de restproducten voor verdere verwerking, de 
geproduceerde compost en biomassa. Op de site wordt gewerkt van maandag tot 
vrijdag in twee shiften. In het weekend zijn er geen activiteiten, alhoewel er occasioneel 
een levering kan toegestaan worden op zaterdag wegens uitzonderlijke 
omstandigheden (bvb. na een staking). De installaties blijven wel operationeel, maar er 
zijn geen leveringen of andere verkeersgenererende activiteiten. 

 

Uit de weeggegevens van 2015 blijkt dat op 265 werkdagen 17.919 weegbonnen 
geregistreerd werden. Dit komt overeen met een gemiddelde van 67,5 weegbonnen per 
werkdag of gemiddeld 135 voertuigbewegingen per werkdag.  

Voor een correcte interpretatie van deze cijfers dienen de volgende nuanceringen 
vermeld te worden: 
- het gemiddeld aantal voertuigbewegingen per dag is een ruime aanname, 

aangezien sommige vrachtwagens vol aankomen en ook met een lading terug 
vertrekken. Deze vrachten worden opnieuw gewogen bij het vertrek en worden dus 
dubbel geteld. Er wordt geopteerd om het cijfer te behouden en te beschouwen als 
een ruime aanname (worst case scenario). 

- niet alle voertuigbewegingen worden uitgevoerd door vrachtwagens: 41% van de 
voertuigen heeft een volume kleiner dan 20 m³ en 10% heeft een volume van 5 m³ 
of minder. Een deel van de transporten bestaat bijvoorbeeld uit particulieren die 
compost komen kopen met een aanhangwagen. 

Het verkeer van de IGEAN-site (135 voertuigbewegingen) vertegenwoordigt 1,6% van 
het totale verkeer op de N153 en 7% van het totale vrachtverkeer op de N153. Er 
worden geen knelpunten met betrekking tot de doorstroming vastgesteld ten gevolge 
van afslaand verkeer naar de site. 

 

Aantal personen- en vrachtwagens per rijrichting

R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2 R 1 R 2

personenwagens 3.194 3.224 3.281 3.365 3.266 3.324 3.285 3.329 2.502 2.482 2.354 2.375

vrachtwagens 954 906 1.018 1.054 962 943 964 889 404 328 237 238

Subtot. 4.148 4.130 4.299 4.419 4.228 4.267 4.249 4.218 2.906 2.810 2.591 2.613

Totaal

Richting 1 = richting Malle

Richting 2 = richting St. Lenaarts

Gemiddeld aantal personen- en vrachtwagens per rijrichting op weekdagen

voertuig-klasse R 1 R 2 totaal %

personenwagens 3.257 3.311 6.567 77%

vrachtwagens 975 948 1.923 23%

Totaal 4.231 4.259 8.490 100%

voertuig-klasse
di 23.02 wo 24.02 do 25.02 vr 26.02 zo 28.02

8.278 8.718 8.495 8.467 5.716 5.204

za 27.02
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De mobiliteitseffecten van het recyclagepark zijn beperkt. Van de drie recyclageparken 
in de gemeente Brecht is het recyclagepark van Sint-Lenaerts het kleinste. In 2014 had 
het recyclagepark van Sint-Lenaarts 8.278 bezoekers, tegenover 14.119 bezoekers in 
Brecht en 21.506 bezoekers in Sint-Job. Sint-Lenaarts vangt dus 19% van het totaal 
aantal bezoekers aan recyclageparken in de gemeente op. In de winter zijn er 
gemiddeld 4,5 bezoekers per uur. In de zomer stijgt dit naar gemiddeld 7,3 bezoekers 
per uur. Sinds september 2015 worden in Sint-Lenaarts enkel de niet-betaalde fracties 
aanvaard, waardoor het aantal bezoekers zal dalen.  

 

De mobiliteitseffecten van het personeel zijn beperkt. Op een werkdag werken er ca. 20 
personeelsleden, verdeeld in twee shiften. Het effect van de mobiliteit van het personeel 
op de N153 is dan ook verwaarloosbaar. 

 

Er zijn momenteel geen concrete projecten voor de IGEAN-site, maar net zoals in het 
verleden zal de site verder evolueren naar aanleiding van nieuwe wetgeving, 
modernere technieken en methoden, bijkomende taakstellingen van de lokale 
overheden…. Dergelijke ontwikkelingen kunnen gevolgen hebben voor het 
mobiliteitsprofiel van de site. Nieuwe activiteiten kunnen opgestart worden, andere 
kunnen stopgezet worden. 

De N153 is volgens de wegcategorisering een secundaire weg (zie 3.6). De 
theoretische capaciteit van een dergelijke weg met 2x1 baanvakken bedraagt 1.800 
pae/u/richting. De capaciteit in functie van de verkeersleefbaarheid bedraagt eveneens 
1.800 pae/u/richting3 4.  

Uit de verkeerstelling blijkt dat de hoogste getelde uurintensiteit 450 pae/u/richting 
bedraagt (dinsdag 23.02.2016 tussen 17u en 18u in richting van Malle). Hieruit blijkt dat 
de N153 over een grote restcapaciteit beschikt. Zelfs in een worst case scenario, 
bijvoorbeeld een toename van het verkeer van de IGEAN-site met 30%, is de 
restcapaciteit van de N153 ruim voldoende om dit bijkomend verkeer te kunnen 
verwerken. Ook de verkeersleefbaarheid komt niet in het gedrang.  

De site wordt momenteel ontsloten via één toegang op de zijtak van de Oostmalsebaan. 
Er is één aansluitingspunt op de N153 en er worden geen bijkomende 
aansluitingspunten voorzien. Alle laad- en losbewegingen worden op eigen terrein 
uitgevoerd. Het tweerichtingsfietspad ligt aan de overzijde van de N153, waardoor 
fietsers niet in conflict komen met het verkeer van de IGEAN-site. AWV is als 
adviesinstantie betrokken in alle toekomstige vergunningsaanvragen, waarbij zij kunnen 
oordelen over de mogelijke impact op de N153. 

 

Het gebruik van duurzame modi dient gestimuleerd te worden door aandacht te 
besteden aan bereikbaarheid, comfort en veiligheid van de gebruiker. Het RUP laat alle 
voorzieningen in functie van duurzame mobiliteit toe (fietsenstallingen, kleedruimte, 
laadvoorzieningen…). De gemeente beoordeelt de mobiliteitsmaatregelen van iedere 
vergunningsaanvraag en toetst deze aan de gemeentelijke verordening. De 
voorzieningen voor duurzame modi zijn hier een essentieel onderdeel van. Er komen 
momenteel een aantal werknemers met de fiets naar het werk. 

                                            
3 Bron: Groep Swartenbroekx, leefbaarheidscapaciteit, toegepast in het verkeersmodel Noord-Limburg, 
1991 
4 Bron: Presentatie Tritel, studiedag ‘opstellen MOBER’s’, 29 mei 2008, Mobiliteitsacademie (IMOB en 
VSV) 
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De nabijheid van het kanaal biedt geen mogelijkheden om transport via water te 
organiseren. De hoofdactiviteit op de site is het verwerken van afval dat dagelijks met 
ophaalwagens ingezameld wordt in de aangesloten gemeenten (zowel op 
containerparken als huis-aan-huis ophaling). Transport over water heeft geen plaats in 
deze keten van huis-aan-huisophalling.. Bij het eventuele opvullen van de vijvers kan 
onderzocht worden of transport over water een meerwaarde kan bieden, met als 
bijkomende voorwaarde dat de site van IGEAN, die niet grenst aan de kade, bereikt kan 
worden. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake verkeer en mobiliteit te verwachten. 

 

11.5.5. Effecten inzake geluid 

Bestaande toestand 

 

Figuur 43: geluidsbelasting wegverkeer 

Bron: Geopunt, eigen bewerking 

Er zijn geen specifieke knelpunten inzake geluid gekend met betrekking tot het 
plangebied. De IGEAN-site ligt in een omgeving met weinig woningen en sluit aan bij de 
N153 en de bedrijvigheid langs het kanaal. Het potentieel aantal gehinderden is dan 
ook laag. 

De belangrijkste geluidsbronnen in de omgeving zijn het verkeer op de N153, de 
bedrijfsactiviteiten langs het kanaal en kleinere bedrijvigheid langs de N153 
(grondverzet, autohandelaar, carrosserie…). 
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand. De geluidsproductie is 
voornamelijk afkomstig van het vrachtverkeer, de compostering in open lucht en het 
recyclagepark. De overslag van grof– en huisvuil gebeurt overdekt. Het betreft normale 
geluidsniveaus voor dergelijke activiteiten, die geen hinder veroorzaken. Het geluid van 
het vrachtverkeer heeft geen bijzonder effect. Aangezien 97% van de transporten 
tussen 8u en 17u uitgevoerd wordt valt dit samen met de normale verkeersdrukte op de 
N153. Er is geen intensief verkeer voor of na de normale spitsuren op de gewestweg. 
De belangrijkste geluidsbron in de omgeving blijft het verkeer op de N153. 

Binnen Artikel 1 en artikel 3 kunnen nieuwe activiteiten opgestart worden. Hiervan kan 
verwacht worden dat de geluidsproductie in de lijn zal liggen van de bestaande 
activiteiten. Nieuwe gebouwen moeten voldoen aan de hedendaagse normen en zullen 
dan ook beschikken over een betere geluidsisolatie dan de bestaande gebouwen. Hier 
worden dan ook geen significante negatieve effecten verwacht. Voor activiteiten in open 
lucht kan verwacht worden dat de geluidsproductie vergelijkbaar is met de bestaande 
compostering of het recyclagepark. Het geluid van de voertuigen vormt hier de 
belangrijkste geluidsbron. Ook hier worden geen significante negatieve effecten 
verwacht. 

In de toekomst kan een kleinere vijver aan de Oostmalsebaan opgevuld worden, mits 
akkoord van het Agentschap van Natuur en Bos. Dit zal tijdelijk een toename van 
vrachtverkeer en dus geluidsproductie tot gevolg hebben. 

Door het voorzien van natuurbuffers en een brede zone voor natuurontwikkeling wordt 
verstoring van fauna in de waardevolle natuurlijke gebieden, waaronder de 
waterplassen, vermeden.  

In artikel 2 heeft de winning van hernieuwbare energie op basis van biogas of 
zonnepanelen geen effect op het geluidsniveau in de omgeving.  

In het GRS wordt de site aangeduid als mogelijke locatie voor windturbines. Om dit 
mogelijk te maken is het noodzakelijk om deze optie te voorzien in het RUP. De mate 
waarin geluidshinder door windturbines kan optreden is afhankelijk van verschillende 
factoren, zoals de bronsterkte van de turbines, de opstellingsvorm, de ashoogte en het 
aantal windturbines. Aangezien er nog geen concreet project is, zijn deze factoren niet 
gekend. Conform de omzendbrief RO/2014/02 moet het aspect geluidsimpact 
verduidelijkt worden aan de hand van een geluidsstudie, uitgevoerd volgens de 
voorwaarden vermeld in titel I van het VLAREM. De geluidsstudie maakt deel uit van de 
lokalisatienota die bij een vergunningsaanvraag gevoegd moet worden.  

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake geluid te verwachten.  

 

11.5.6. Effecten inzake licht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen specifieke knelpunten inzake licht gekend met betrekking tot het 
plangebied. 

De belangrijkste lichtbronnen in de omgeving zijn de wegverlichting van de N153 en 
kleinere wegen, de bedrijvigheid langs het kanaal en een paar grotere 
landbouwbedrijven.  
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen  

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand. De gebouwen en de interne 
wegen worden verlicht in functie van oriëntatie en veiligheid en moet voldoen aan de 
geldende arbeidswetgeving.  

De achterliggende voormalige stortgebieden en de natuurgebieden zijn niet voorzien 
van verlichting. Indien constructies worden geplaatst voor de winning van hernieuwbare 
energie (zonnepanelen, windturbines) kan verlichting voorzien worden, maar 
permanente verlichting wordt uitgesloten. 

In de natuurgebieden en de brede zone voor natuurontwikkeling staat momenteel geen 
verlichting en dit wordt ook niet toegelaten in het RUP. Dit heeft een positief effect op de 
kwaliteit van de natuurverbinding. 

Door het voorzien van natuurbuffers en een brede zone voor natuurontwikkeling wordt 
verstoring van fauna in de waardevolle natuurlijke gebieden, waaronder de 
waterplassen, vermeden.  

In de voorschriften wordt opgelegd dat in de nabijheid van de zones met natuurwaarden 
vleermuisvriendelijke verlichting gebruikt dient te worden, die de hinder voor 
vleermuizen aanzienlijk vermindert. 

De verlichting van het verkeer heeft geen bijzonder effect. Aangezien 97% van de 
transporten tussen 8u en 17u uitgevoerd wordt, valt dit samen met de normale 
verkeersdrukte op de N153. Er is geen intensief verkeer voor of na de normale 
spitsuren op de gewestweg.  

In het GRS wordt de site aangeduid als mogelijke locatie voor windturbines. Om dit 
mogelijk te maken is het noodzakelijk om deze optie te voorzien in het RUP. Draaiende 
wieken van windturbines kunnen hinder veroorzaken door lichtreflecties en 
slagschaduw, zowel voor omwonenden, mensen die in de omgeving werken als 
landbouwbedrijven (serres). De mate waarin slagschaduw door windturbines hinder kan 
veroorzaken is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de grootte, de plaatsing, de 
opstellingsvorm en het aantal windturbines. Aangezien er nog geen concreet project is 
zijn deze factoren niet gekend. Conform de omzendbrief RO/2014/02 moet het aspect 
slagschaduw verduidelijkt worden aan de hand van een slagschaduwstudie, uitgevoerd 
volgens de voorwaarden vermeld in titel I van het VLAREM. De slagschaduwstudie 
maakt deel uit van de lokalisatienota die bij een vergunningsaanvraag gevoegd moet 
worden.  

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake licht te verwachten. 

 

11.5.7. Effecten inzake lucht 

Bestaande toestand 

Er zijn geen knelpunten gekend met betrekking tot de luchtkwaliteit in het plangebied. 

 

Uit de interpolatiekaarten van VMM kunnen voor het plangebied de volgende gegevens 
afgeleid worden: 
a. NO2 jaargemiddelde: 22 µg/m3 (norm: 40 µg/m3) 
b. PM10 jaargemiddelde: 25 µg/m3 (norm: 40 µg/m3) 
c. aantal overschrijdingen van het PM10 daggemiddelde: 21 (norm: 35) 
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d. totale index: 5 

Er worden geen normen overschreden in de omgeving van het plangebied. Een totale 
index van 5 wijst op een gewone luchtkwaliteit. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand, conform de geldende 
stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunning. 

Het belangrijkste aandachtspunt met betrekking tot de discipline lucht is het risico op 
geurhinder. In de productieprocessen zijn reeds maatregelen voorzien om deze te 
voorkomen en beperken. 
- Overslag 

Het huisvuil en grof vuil wordt in een hal overgeslagen die volledig kan afgesloten 
worden d.m.v. automatische poorten. Het huisvuil en grof vuil wordt zo veel mogelijk 
en in functie van volle vrachten afgevoerd voor verwerking. Hierdoor is de verblijftijd 
van het huisvuil en grof vuil in de hal zeer beperkt (dagelijkse afvoer). 
Tevens werd een afzuiginstallatie geïnstalleerd voor een geforceerde verluchting, 
waarbij de lucht afgezogen wordt over een biofilter.  
Volgeladen vrachten worden afgedekt in afwachting van hun vertrek. 

- De vergisting van groente-, fruit- en tuinafval 
Het eigenlijke vergistingsproces in een gft+-vergistingsinstallatie geeft in principe 
geen aanleiding tot geuremissies. Dit proces vindt immers plaats in gesloten 
reactoren, en de gevormde geurcomponenten komen in het biogas terecht. Bij 
verbranding van het biogas (biogasmotoren / fakkel) worden zij geoxideerd, zodat in 
de verbrandingslucht geen geurcomponenten meer aanwezig zijn.  
Voor de overige processtappen (aanvoer, ontvangst, voorbewerking, aërobe 
nabehandeling, nabewerking, opslag van verwerkte materialen, …) is de 
emissieproblematiek in principe gelijkaardig aan deze bij gft composteer-installaties. 
Door regelmatige ophaling wordt zo vers mogelijk materiaal aangevoerd, dat nooit 
langer dan 5 dagen in de ontvangsthal (voorbewerking) blijft. De processen verlopen 
onder optimale condities (temperatuur, vochtgehalte, biologie…), die opgevolgd 
worden vanuit een controlekamer. Het gebouw wordt zo veel mogelijk gesloten 
gehouden. De volledige installatie is voorzien van hal- en puntafzuiging, waardoor 
verontreinigde lucht aan de bron wordt afgezogen. De afgezogen lucht van de hal 
wordt gebruikt in de narijping (aërobe condities), waarbij de afvallucht gedeeltelijk 
gezuiverd wordt door de biofilterwerking van de compost, maar anderzijds wordt de 
lucht terug belast met ammoniak. De lucht die ontstaat in de nacomposteringshal 
wordt daarom afgezogen en samen met de afvallucht van de puntafzuiging 
bevochtigd in een waskolom en over een biofilter geleid alvorens te lozen in de 
omgevingslucht. In de biofilter zijn micro-organismen aanwezig die de geur zullen 
opnemen als voeding waardoor deze afgebroken wordt op biologische wijze. Uit 
onderzoek naar de efficiëntie van de biofilter bleek dat het verwijderingspercentage 
van geur 94,3% bedraagt.  
Wat betreft de aërobe nabehandelingsstap kan opgemerkt worden dat het te 
verwerken materiaal dankzij de voorafgaande vergistingsstap reeds een belangrijke 
biologische afbraak heeft ondergaan en in volume is gereduceerd. Hierdoor is in de 
aërobe nabehandeling minder substraat aanwezig voor de micro-organismen, en zal 
de microbiële activiteit, en bijgevolg de vorming van geurcomponenten, lager zijn 
dan in een volledig aëroob composteringsproces, waar de eerste dagen veel snel 
afbreekbaar materiaal voor handen is. Daar staat tegenover dat de overgang van 
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anaërobe naar aërobe condities kan gepaard gaan met piekemissies van 
geurcomponenten. 

- De groencompostering 
De belangrijkste geurbron in de groencomposteringsinstallatie is het omzetten van 
de hopen. Kleinere bronnen zijn de continue emissie van de hopen, de opslag van 
het te verwerken materiaal en het verkleinen. 
Er wordt voldoende structuurmateriaal toegevoegd aan structuurarme materialen 
(zoals bermmaaisel en zeefmateriaal uit de nabewerkingszeef). De opzethoogte van 
de composthopen wordt beperkt tot maximum 3,5m om ‘inklinken’ onder eigen 
gewicht te voorkomen. Bij het omzetten van de hopen wordt rekening gehouden met 
de windrichting teneinde de eventuele geurhinder ter hoogte van de dichtstbijzijnde 
woningen en woonkernen te vermijden. Ondanks deze maatregelen kan geurhinder 
van de compostering in open lucht niet volledig uitgesloten worden. 

 

Door de ligging van de site is het aantal potentieel gehinderden beperkt. De kleine 
wooncluster ten noordwesten van het plangebied ligt niet in de richting van de 
dominante windrichting (zuidwesten tot westen).  

Het biogas van de oude stortplaatsen wordt opgevangen en omgezet in groene stroom. 
Dit gas komt dan ook niet in de lucht terecht. Het RUP voorziet voor deze zone 
bestemmingen op maat, waardoor het beheer van deze stortplaatsen op lange termijn 
gegarandeerd blijft. 

Bij nieuwe activiteiten in gebouwen kunnen hedendaagse technieken toegepast worden 
om geurhinder te voorkomen, waardoor de mogelijke effecten op lucht verder beperkt 
kunnen worden. Hier wordt geen hinder verwacht. 

Voor nieuwe activiteiten in open lucht is mogelijke geurhinder een belangrijk 
aandachtspunt, dat ook in de milieuvergunning zal bekeken worden. Dit is uiteraard 
sterk afhankelijk van de aard van de activiteit. Door toepassing van moderne technieken 
zal de mogelijke hinder kleiner zijn dan de mogelijke hinder van de bestaande 
activiteiten. Indien toch hinder verwacht zou worden zal de activiteit niet in open lucht 
toegelaten worden.  

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake lucht te verwachten. 

 

11.5.8. Effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora 

Bestaande toestand 

Het plangebied behoort niet tot speciale beschermingszones (zie 4.2.6), VEN of IVON 
(zie 4.2.7). 

Delen van het plangebied zijn opgenomen op de biologische waarderingskaart (zie 
5.2.2). 
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Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het RUP bestendigt in grote mate de bestaande toestand, conform de geldende 
stedenbouwkundige vergunningen en milieuvergunning. In de bebouwde en verharde 
zones zijn de natuurwaarden zeer beperkt. Door de specifieke voorgeschiedenis als 
ontginningsgebied en afvalstort zijn de andere delen open gebleven en zijn 
waterpartijen achtergebleven. De afgedekte zones worden beheerd als extensief 
grasland, waardoor een groene ruimte van bijna 10 ha groene open ruimte gecreëerd 
werd. Een inrichting als extensief weiland is aangewezen, met dien verstande dat de 
toegankelijkheid voor het beheer altijd gewaarborgd moet zijn.  

Het RUP biedt de mogelijkheid om een kleinere vijver aan de Oostmalsebaan op te 
vullen, mits akkoord van het Agentschap voor Natuur en Bos. Door hier een stabiele 
ondergrond te creëren kunnen op deze zone nieuwe activiteiten opgestart worden. Dit 
heeft tot gevolg dat een aantal natte biotopen kunnen verdwijnen.  

De grote vijver aan de Oostmalsebaan blijft behouden als natuurbuffer, met als 
nevenfunctie waterretentie. In de voorschriften wordt opgelegd dat de oevers op een 
natuurvriendelijke manier ingericht moeten worden. Aanplantingen dienen te gebeuren 
met streekeigen soorten en het behouden en aanvullen van kleine 
landschapselementen wordt gestimuleerd. 

Binnen het plangebied werden als testproject loofbomen aangeplant op een opgevulde 
stortput. Zoals omschreven in 11.4.2 blijkt dat het bos moeilijk combineerbaar is met de 
winning van biogas, aangezien de leidingen permanent bereikbaar moeten zijn voor 
onderhoud en beheer. Er wordt ook vastgesteld dat grotere boomsoorten geen 
voldoende groot wortelgestel kunnen ontwikkelen en dat het risico bestaat dat het 
wortelgestel de afdekfolie van de stortput perforeert. Het RUP legt de toekomst van dit 
bos niet strikt vast. Het bos kan behouden blijven, maar indien dit niet verenigbaar is 
met het beheer van de stortplaats kan de aanplant ook verwijderd worden en kunnen 
hier andere activiteiten gevestigd worden. Indien er bos geveld moet worden dient 
hiervoor een stedenbouwkundige vergunning met boscompensatie te worden 
aangevraagd. 

Het RUP voorziet het behoud van de bestaande natuur- en groengebieden volgens het 
gewestplan en voorziet bijkomend een brede zone voor natuurontwikkeling. Zo wordt 
een doorlopende oost-west natuurverbinding gecreëerd. De vijvers in deze gebieden 
blijven behouden en kunnen verder ontwikkeld worden in functie van 
natuurontwikkeling. Deze vijvers zorgen voor ecologisch interessante overgangen 
tussen natte en droge biotopen. De brede zone vermijdt verstoring van fauna in de 
waardevolle zones, waaronder de waterplassen. 

In het GRS wordt de site aangeduid als mogelijke locatie voor windturbines. Om dit 
mogelijk te maken is het noodzakelijk om deze optie te voorzien in het RUP. De 
omzendbrief RO/2014/02 stelt: “de mogelijke effecten op fauna, en in het bijzonder op 
vogels en vleermuizen, zijn een belangrijk element in de besluitvorming bij de oprichting 
van windturbines. Naast de effectieve mogelijke aanvaring met de windturbines kan 
verstoring optreden die, afhankelijk van de aard van de verstoring en de mate van 
gewenning of van uitwijkmogelijkheid, blijvend kan zijn. De nodige gegevens voor de 
beoordeling van het project maken een integraal deel uit van de lokalisatienota.”  
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Uit de Vlaamse risicoatlas vogels – windturbines (INBO) blijkt dat er in deze omgeving 
een groot risico is (cat 3) op verstoring van pleister- en rustgebied. Dit heeft 
vermoedelijk betrekking op de grote waterpartijen in de omgeving. Het risico op 
verstoring van weidevogelgebied en voedseltrek (voornamelijk cat 1, plaatselijk cat 2) is 
kleiner. Gelet op de grote oppervlakten natuurgebied met waterpartijen in de omgeving 
kan verwacht worden dat de fauna zal uitwijken naar deze gebieden. 

De vergunningsaanvraag dient een uitgebreide natuurtoets/passende beoordeling te 
bevatten waarin de impact van de geplande turbines op de lokale natuurwaarden en op 
de voorkomende avifauna en vleermuizen uitgebreid wordt onderzocht. 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake biodiversiteit, fauna en flora te 
verwachten. 

 

11.5.9. Effecten inzake onroerend erfgoed 

Bestaande toestand 

 

Figuur 44: onroerend erfgoed 

Bron: Geoportaal Onroerend Erfgoed 

In het plangebied of in de onmiddellijke omgeving liggen geen relevante elementen 
inzake onroerend erfgoed. De steenbakkerijen aan de overzijde van het kanaal zijn 
opgenomen in de inventaris bouwkundig erfgoed. 

Ten oosten van het plangebied zijn twee sites aangeduid in de Centrale Archeologische 
Inventaris. In de zone langs de N153 is op basis van luchtfotografie een rechthoekige 
structuur waargenomen. In de zone ten noordoosten van het plangebied is op basis van 
luchtfotografie een dubbele cirkelvormige structuur waargenomen, die kan wijzen op de 
aanwezigheid van een graf uit de bronstijd. 
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Provinciale landschapskaart 

 

Figuur 45: provinciale landschapskaart 

Bron: Geoloket provincie Antwerpen 

Binnen het plangebied zijn een aantal 
nieuwe artificiële plassen aangeduid. De 
groene zone wordt aangeduid als bos na 
1910, maar is niet meer aanwezig op het 
terrein.  

Ten noorden van het plangebied werd het 
bedrijventerrein opgenomen en de zone 
ten oosten is een onderdeel van de 
steenbakkerijen van Sint Lenaerts. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Aangezien er geen onroerend erfgoed in het plangebied of in de omgeving aanwezig is 
zijn er geen effecten te verwachten. 

Enkel de kleine vijver aan de Oostmalsebaan zou op termijn, mits akkoord van het 
Agentschap voor Natuur en Bos, opgevuld kunnen worden. Deze zone sluit aan bij de 
bestaande activiteiten op de site en langs de Oostmalsebaan, waardoor de 
landschappelijke impact beperkt is. 

De vijvers in de natuurgebieden en de grote vijver aan de Oostmalsebaan zullen 
behouden en natuurvriendelijk ingericht worden. De natuurgebieden blijven gevrijwaard 
en een brede zone voor natuurontwikkeling creëert een brede natuurverbinding. De 
natuurvriendelijke inrichting van de vijvers en het beheer van de droge zones als 
extensief weiland behouden en versterken het landschappelijke beeld. 

Er worden geen effecten op archeologisch erfgoed verwacht. De historiek als 
ontginningszone en afvalstort heeft een kunstmatig terrein opgeleverd waar geen 
archeologisch erfgoed aanwezig is. Mogelijke sporen van het verleden zijn verdwenen 
ten gevolge van het uitgraven van klei. 

In het GRS wordt de site aangeduid als mogelijke locatie voor windturbines. Om dit 
mogelijk te maken is het noodzakelijk om deze optie te voorzien in het RUP. Het betreft 
een landelijke omgeving, met weliswaar een aantal industriële elementen, zoals de 
bedrijventerreinen langs het kanaal, de activiteiten van IGEAN, de kleiontginningen en 
de grotere landbouwbedrijven. Het effect van windturbines in een landelijke omgeving 
kan contrasterend zijn als ze de weidsheid en openheid aantasten, maar indien de 
omgeving geen hoge actuele landschapswaarden vertoont kan een nieuw landschap 
ontstaan. Het effect op het landschap is afhankelijk van verschillende factoren, zoals de 
opstellingsvorm, de ashoogte en het aantal windturbines. Aangezien er nog geen 
concreet project is zijn deze factoren niet gekend. Conform de omzendbrief RO/2014/02 
moet het effect op het landschap verduidelijkt worden in de lokalisatienota die bij de 
vergunningsaanvraag gevoegd moet worden, met inbegrip van een visualisatie van het 
geheel. 

 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake onroerend erfgoed te verwachten. 
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11.5.10. Effecten inzake ruimtelijke ordening 

Bestaande toestand 

De referentiesituatie inzake ruimtelijke ordening is het gewestplan: zie hoofdstuk 4.2.1 
en Figuur 13.  

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

De bestemming als ontginningszone met nabestemming bosgebied volgens het 
gewestplan is achterhaald. De site is geëvolueerd van een stortplaats in een voormalig 
ontginningsgebied naar een afvalverwerkingssite waar uit gft-afval (en gelijkwaardig) 
groene stroom en compost geproduceerd wordt. De stortplaatsen zijn volledig afgedekt, 
waarbij het biogas ook omgezet wordt naar groene stroom. Het RUP voorziet 
bestemmingen op maat die het beheer van de site en de oude stortplaatsen op lange 
termijn garandeert. Door het behoud van de natuurgebieden en het voorzien van een 
brede zone voor natuurontwikkeling wordt ingezet op het behoud en het verhogen van 
de natuurwaarden op de site en het verbinden van natuurgebieden in de omgeving.  

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake ruimtelijke ordening te verwachten. 

 

11.5.11. Effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraad 

Bestaande toestand 

Er zijn geen actieve ontginningen meer in het plangebied.  

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

Het beheer van de oude stortplaatsen is een kerntaak in het beheer van de site. Met het 
biogas van de stortplaatsen wordt groene stroom geproduceerd. Zo wordt een positieve 
bijdrage geleverd aan de productie van hernieuwbare energie.  

Een tweede kerntaak is de vergisting van gft-afval, waarbij groene stroom geproduceerd 
wordt met compost als eindproduct. Ook hier wordt een positieve bijdrage geleverd aan 
de selectieve ophaling van afval en de productie van hernieuwbare energie. 

Er worden geen zuivere grondstoffen aangewend, maar er wordt gebruik gemaakt van 
afvalstoffen. 

De elektriciteit wordt gebruikt voor de eigen installatie (40%) en de resterende 
hoeveelheid wordt aan het net geleverd (60%). 

In het GRS wordt de site aangeduid als mogelijke locatie voor zonnepanelen en 
windturbines. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk om deze optie te voorzien in 
het RUP. Het plaatsen van windturbines levert een bijdrage in de productie van 
hernieuwbare energie. 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake energie- en grondstoffenvoorraad te 
verwachten. 

 

11.5.12. Effecten inzake gezondheid en veiligheid van de mens 

Bestaande toestand 

Er zijn geen specifieke knelpunten gekend inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens met betrekking tot het plangebied. 
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Het RUP laat geen Seveso-activiteiten toe. Het dichtstbijzijnde Seveso-bedrijf is 
gelegen op meer dan 5km ten noorden van het plangebied (Fluxys Loenhout). 

In het GRS wordt de site aangeduid als mogelijke locatie voor windturbines. Om dit 
mogelijk te maken is het noodzakelijk om deze optie te voorzien in het RUP. Conform 
de omzendbrief RO/2014/02 moet in de lokalisatienota die bij de vergunningsaanvraag 
gevoegd wordt het aspect veiligheid verduidelijkt worden aan de hand van de 
randvoorwaarden vermeld in titel I van het VLAREM. Voor windturbines die in de 
indelingslijst van titel I van het VLAREM als hinderlijke inrichtingen zijn aangeduid moet 
bij de milieuvergunningsaanvraag een veiligheidsstudie gevoegd worden. Ook het effect 
op de militaire en burgerlijke luchtvaart moet worden nagegaan, met adviesvragen aan 
bevoegde instanties. 

 

Mogelijke effecten en milderende maatregelen 

De voorschriften op maat geven duidelijkheid en rechtszekerheid over de verdere 
ontwikkeling van de site en bevatten de nodige maatregelen om mogelijke hinder naar 
de omgeving te voorkomen. Het verankeren van de groene buffer rond de site, het open 
houden van grote delen van het terrein en het uitbreiden van het natuurgebied met een 
brede zone voor natuurontwikkeling heeft een positief effect op de omgeving. 

De inrichting beschikt over een interne dienst preventie en bescherming op de 
werkvloer. In de vergistingsinstallatie worden verschillende parameters automatisch 
gemonitord. 

Conclusie 

Er zijn geen significante negatieve effecten inzake gezondheid en veiligheid van de 
mens te verwachten. 

 

11.5.13. Effecten door de samenhang tussen de disciplines of door 
interactie met de omgeving 

Hierna wordt onderzocht in hoeverre er cumulatieve effecten optreden door ofwel de 
combinatie van verschillende planonderdelen, ofwel door het samengaan van het RUP 
met andere plannen of ontwikkelingen in de omgeving. Hierbij werden voorgaande 
analyses geëvalueerd, rekening houdend met de voorgestelde milderende maatregelen. 
 

Discipline voortzetting 
bestaande 
activiteiten 

opvullen van 
vijver 

uitbreiden 
afval-

gerelateerde 
activiteiten 

constructies 
voor 

hernieuwbare 
energie 

uitbreiding 
van 

natuurgebied 

Totaal 

bodem 0 0 0 0 + 0 

water 0 0 0 0 + 0 

verkeer en mobiliteit 0 0 - 0 0 0 

geluid 0 0 - - + 0 

licht 0 0 0 - + 0 

lucht 0 0 - 0 0 0 

biodiversiteit, fauna en 
flora 

0 0 0 - + 0 

onroerend erfgoed 0 0 0 0 + 0 

ruimtelijke ordening 0 0 0 0 + + 

energie- en 
grondstoffenvoorraden 

0 0 0 + 0 + 
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gezondheid en 
veiligheid van de mens 

0 0 0 0 0 0 

Samenhang tussen 
de disciplines 

0 0 0 0 + 0 

 

Legende:  

/ Het plan houdt geen wijziging in t.o.v. het geldend plan en de bestaande toestand 

0 Er is geen effect of een zeer minimaal effect voor deze discipline 

+, ++ Er is een positief of een significant positief effect voor deze discipline 

-, -- Er is een negatief of een significant negatief effect voor deze discipline 
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11.5.14. Beoordeling van grensoverschrijdende significante 
milieueffecten 

Volgende overwegingen leiden tot het besluit dat er vermoedelijk geen 
grensoverschrijdende effecten zullen voorkomen: 
a. het plangebied ligt ver van de lands- en gewestgrenzen. De grens met Nederland 

bevindt zich op meer dan 10 km ten noorden van het plangebied; 
b. de gemeentegrenzen met Malle en Rijkevorsel bevinden zich respectievelijk op 

meer dan 1,2 km ten zuiden en 1,5 km ten oosten van het plangebied. De overige 
gemeentegrenzen liggen op een nog grotere afstand van het plangebied. 

c. het RUP veroorzaakt geen significante milieueffecten. 

11.5.15. Besluit 

Vermits:  
a. dit gemeentelijk RUP niet van rechtswege plan-MER-plichtig is volgens het besluit 

van de Vlaamse regering van 10.12.2004;  
b. dit gemeentelijk RUP ook niet gelegen is in of in de nabijheid van een speciale 

beschermingszone zodat een passende beoordeling niet vereist is (overeenkomstig 
art. 4.2.1 van DABM);  

c. er in alle redelijkheid geoordeeld kan worden dat de effecten van het voorliggende 
plan op de verschillende ontvangende milieusystemen en op de gezondheid van de 
mens zeer gering zullen zijn;  

voldoet dit RUP meerdere malen niet aan de voorwaarden voor plan-MER-plicht.  

De opmaak van een plan-MER is dus niet noodzakelijk.  
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12. Verzoek tot raadpleging 

12.1. Inleiding 
Het RUP “IGEAN-site”, inclusief het onderzoek naar plan-MER plicht, werd voor advies 
bezorgd aan volgende instanties: 
1. Provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning 
2. De Vlaamse Waterweg 
3. OVAM 
4. Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
5. Agentschap voor Natuur en Bos 
6. Departement Landbouw en Visserij 
7. Departement Omgeving 

 

De aangeschreven instanties brachten allen een advies uit met betrekking tot 
voorliggende nota, met uitzondering van Departement Omgeving. De opmerkingen uit 
deze adviezen worden hiernavolgend besproken en aangevuld met verwijzingen naar 
de aanpassingen in deze nota naar aanleiding van deze adviezen.  

De aanpassingen in deze nota worden gemarkeerd in de kantlijn. Geschrapte passages 
worden als doorgehaalde tekst weergegeven. 

12.2. Adviezen 

12.2.1. Provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning 

Er zijn geen opmerkingen op het onderzoek naar plan-MER-plicht.  

12.2.2. De Vlaamse Waterweg 

De Vlaamse Waterweg heeft geen opmerkingen op voorliggend dossier. 

12.2.3. OVAM 

OVAM heeft geen opmerkingen op dit RUP. 

12.2.4. Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

1. De bijkomende verkeersgeneratie van de beoogde ontwikkelingen zal wellicht 
eerder beperkt zijn. Daardoor worden geen significante negatieve effecten verwacht 
op gebied van doorstroming en afwikkelcapaciteit. 

2. - Het Agentschap Wegen en Verkeer formuleert een aantal aandachtspunten rond 
verkeersveiligheid en de aansluiting op openbaar domein. De aanleg van fietspaden 
langs de N153 mag niet gehypothekeerd worden. Laad- en losbewegingen moeten 
buiten het openbaar domein kunnen verlopen. Bij eventuele uitbreidingen is het 
aangewezen de mogelijke impact op de verkeersafwikkeling en –veiligheid te 
monitoren en evalueren.  

3. Het gebruik van duurzame modi dient gestimuleerd te worden door aandacht te 
besteden aan bereikbaarheid, comfort en veiligheid van de gebruiker.  

 
Zie aanvullingen onder 11.5.4. 
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12.2.5. Agentschap voor Natuur en Bos 

Het Agentschap voor Natuur en Bos bezorgde geen specifiek advies voor de mer-
screening (aangeschreven op 7.12.2017 en rappel op 15.01.2017). Het Agentschap 
voor Natuur en Bos bracht op de plenaire advies uit. Aangezien verwezen wordt naar 
Artikel 7 van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerd 
planningsproces van 17 februari 2017 beschouwen we dit advies als een geïntegreerd 
advies over het RUP en het onderzoek tot plan-MER-plicht. 

 
1. De nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden dienen bij latere vergunningsaanvragen 

steeds getoetst te worden aan de ecologische waarden (fauna en flora), dit cfr. het 
decretaal kader terzake (onder meer soortenbesluit, natuurdecreet en bosdecreet) 
Richtlijnen voor latere vergunningsaanvragen, geen aanpassing aan de 
effectenebeoordeling vereist.  
 

2. Zone voor natuurontwikkeling (Art. 7) valt op voorliggende ontwerpen onder de 
noemer van overig groen. Deze zone dient als hoofdbestemming natuur te krijgen, 
zie Artikel 6 van de stedenbouwkundige voorschriften. 
Deze opmerking werd besproken op de plenaire vergadering. Omwille van 
afstandsregels uit de milieuwetgeving en rechtszekerheid van bestaande vergunde 
activiteiten wordt de categorisering van deze zone als “overig groen” behouden.  
 

3. Verlichting (0.2.4.): de paragraaf dient aangepast te worden.  
“De verlichting moet tot een minimum beperkt worden: ze mag enkel het doelgebied 
aanstralen en geen opwaarts licht verspreiden. De verlichting mag zo weinig 
mogelijk impact hebben op de zones gelegen in natuurgebied en 
natuurbuffergebied. Zeker in de zones die grenzen aan de zones natuurgebied en 
natuurbuffergebied dient gebruik te worden gemaakt van de meest recent 
ontwikkelde vleermuisvriendelijke verlichting die de hinder voor vleermuizen 
aanzienlijk vermindert.”  
Deze voorwaarde wordt opgenomen in het RUP. Zie aanvulling onder 11.5.6. 
 

4. Dempen van de kleine plas: een demping/ontwikkeling is enkel mogelijk mits gunstig 
advies van het Agentschap voor Natuur en Bos. De vergunningsaanvraag dient een 
onderzoek naar de natuurwaarden en een voorstel tot natuurherstel en ontwikkeling 
te bevatten. 
Reeds opgenomen in het RUP en onder 11.5.8, geen aanpassing vereist.  
 

5. Mogelijkheid tot oprichten van windturbines  
De mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines kan worden onderzocht. De 
vergunningsaanvraag dient een uitgebreide natuurtoets/passende beoordeling te 
bevatten waarin de impact van de geplande turbines op de lokale natuurwaarden en 
op de voorkomende avifauna en vleermuizen uitgebreid wordt onderzocht. 
Reeds opgenomen in het RUP en aangevuld onder 11.5.8. 
 

6. Vellen van bomen 
Indien er een bos geveld moet worden dient hiervoor een stedenbouwkundige 
vergunning met boscompensatie te worden aangevraagd.   
Verwijzing naar bestaande wetgeving, die ook na de goedkeuring van het RUP van 
toepassing blijft. Zie aanvulling onder 11.5.8. 



 Brecht - RUP “IGEAN-site” - dossier BRE01060 

 Onderzoek naar plan-MER-plicht - 7 februari 2018 89 

7. Natuurbuffer  
De bufferstrook die op het voorliggende ontwerp tussen de zone voor 
natuurontwikkeling en de zone voor afval-gerelateerde activiteiten en opwekking van 
hernieuwbare energie ligt dient volledig op de zone voor afval-gerelateerde 
activiteiten en hernieuwbare energie te worden ingepland.   
Deze aanpassing wordt doorgevoerd in het RUP. Zie aangepast grafisch plan onder 
11.3, waar de zone versmald werd van 72m naar 69m met behoud van een 
natuurbuffer met een breedte van 6m. 

12.2.6. Departement Landbouw en Visserij 

Het Departement Landbouw en Visserij geeft aan geen advies uit te brengen bij 
voorliggend onderzoek van de plan-MER. 

12.2.7. Departement Omgeving 

Geen advies ontvangen.  
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13. RVR-toets 

Bij het opstellen van een ruimtelijk uitvoeringsplan dient via de RVR-toets nagegaan te 
worden of de geplande ruimtelijke ontwikkelingen een invloed hebben op de risico's en 
mogelijke gevolgen van een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting. Dit enerzijds 
omwille van de ligging van het plangebied, anderzijds omwille van de geplande 
ontwikkelingen in het plangebied. 

 

Indien uit de RVR-toets blijkt dat de geplande ruimtelijke ontwikkelingen geen invloed 
hebben op de risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval, dan kan de noodzaak voor 
de opmaak van een ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) worden uitgesloten. Indien uit de 
RVR-toets blijkt dat de geplande ontwikkelingen mogelijks een invloed hebben op de 
risico’s of de gevolgen van een zwaar ongeval, dan dient het (voor)ontwerp van ruimtelijk 
uitvoeringsplan voorgelegd te worden aan de dienst Veiligheidsrapportering van het 
departement Omgeving die beslist of er voor het plan al dan niet een ruimtelijk 
veiligheidsrapport (RVR) dient opgemaakt te worden. 

 

Resultaat RVR-Toets  

Zie Bijlage 2: Beslissing RVR-toets. 

 

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 1/02/2018, met 
ref. RV-RAV-0708), kan worden geconcludeerd dat: 

 

- Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied; 
- Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande 

Seveso-inrichting; 
- Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, 

gezien het verbod opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. 

 

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen 
probleem: het RUP dient niet verder voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrapportering en 
er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden opgemaakt. 
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Bijlage 1: beslissing dienst 
Milieueffectenrapportagebeheer 
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

  Omg/MER/SCRPL16146 / 

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Annelies.hoebeeck@vlaanderen.be 02 553 80 82  16/03/2018 

Betreft: onderzoek tot milieueffectrapportage van het RUP Igean-site te Brecht 
  Beslissing plan-MER-plicht  

volgens hoofdstuk II, titel IV van het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), B.S. 3 juni 
1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd,  
het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, B.S. 7 
november 2007, zoals herhaaldelijk gewijzigd, 
en artikel 25 van het Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen, B.S. 28 
maart 2017

Geachte heer,  
Geachte mevrouw, 

Met uw email van 12 februari 2018 vraagt u de dienst Mer een beslissing te nemen over de opmaak van een 
plan-MER. Het dossier is onder het nummer SCRPL16146 behandeld. 
 
Zoals u in het dossier aangeeft, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot 
milieueffectrapportage. 
 
IGEAN ontwikkelde op de oude kleiputten aan de Oostmalsebaan te Brecht een zone met afvalverwerking 
als kernactiviteit. Startend met een stortplaats evolueerde de site naar een zone voor afvalverwerking via 
vergisting, productie van groene stroom, compostering, waterzuivering, overslag van afvalstoffen en een 
recyclagepark. De huidige bestemming is “stortplaats met nabestemming bosgebied”. Dit maakt het verder 
exploiteren van deze site na het verstrijken van de milieuvergunning onmogelijk. Een bestemminswijziging 
is bijgevolg noodzakelijk.  
 
Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de adviezen) 
bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines besproken. 
 
Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de 
milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord in het 
screeningsdossier via een bijlage bij de screeningsnota en via een aanpassing van de screeningsnota, zodat 
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het screeningsdossier voldoende informatie bevat om een correcte inschatting m.b.t. de milieueffecten te 
kunnen maken.  
 
In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van 
die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden.  
 
Enkele adviesinstanties hebben ook opmerkingen over het plan zelf of aandachtspunten en voorwaarden 
voor de latere vergunningsprocedures. Deze opmerkingen hebben echter geen impact op de beoordeling 
van de aanzienlijkheid van de milieueffecten van het plan.  
 
Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 
aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
 
De dienst Milieueffectrapportagebeheer zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het 
publiek raadpleegbaar zijn door de publicatie ervan in de ‘dossierdatabank’ op www.mervlaanderen.be. 
 
U moet via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de gemeente en via 
publicatie in het gemeentelijk infoblad melden dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd kunnen 
worden op de website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be), op de website van de gemeente en op 
het gemeentehuis. Deze verplichtingen volgen uit omzendbrief LNE/2007 van 1 december 2007. Er zijn geen 
standaardformulieren noch vormvereisten voor deze bekendmaking Er is in de regelgeving ook geen termijn 
opgelegd voor de duur van deze bekendmaking. De dienst Mer adviseert een termijn van 30 dagen. 
 
Sinds 1 mei 2017 is het “decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het 
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten” in 
werking. Artikel 25 van het bijhorende “besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende 
het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, 
ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen” stelt dat ruimtelijke uitvoeringsplannen 
de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en het decreet van 5 april 1995 houdende 
algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals van kracht tot en met 30 april 2017 kunnen blijven volgen 
als cumulatief: 
1° uiterlijk op 30 april 2017 het verzoek tot raadpleging bezorgd is aan de adviesinstanties;  
2° uiterlijk op 31 december 2018 een plenaire vergadering, overeenkomstig de bepalingen van de voormelde 
codex, zoals deze van toepassing was op 30 april 2017, wordt gehouden. 
Aan de eerste voorwaarde is voldaan. Ook aan de tweede voorwaarde moet voldaan worden. Indien uiterlijk 
op 31 december 2018 geen plenaire vergadering wordt gehouden, moeten de m.e.r.- en RUP-procedure 
opnieuw gestart worden volgens de geïntegreerde procedure zoals beschreven in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening zoals deze van toepassing is sinds 1 mei 2017. 
 
U dient de screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij het voorontwerp van RUP. Wij vragen 
dit te doen voorafgaand aan de organisatie van de plenaire vergadering (indien mogelijk) maar uiterlijk 
voor de voorlopige vaststelling van het plan. 
 
Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere reden, dient 
u na te gaan of de effecten van het gewijzigde plan voldoende onderzocht werden in de screeningsnota.  
 
Met vriendelijke groet, 
 
Liesbeth Lelieur 
Diensthoofd dienst Mer 

 



 Brecht - RUP “IGEAN-site” - dossier BRE01060 

 Toelichtingsnota – ontwerp - 25 mei 2018 94 

Bijlage 2: Beslissing RVR-toets 
 

 





uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
26/01/2018 RVR-AV-0698 Gegevens RVR-toets

Betreft: Beslissing RVR-toets inzake RUP "RUP IGEAN-site"

Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn  dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen  enerzijds en aandachtsgebieden  anderzijds. Deze doelstelling wordt
verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op
wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande
Seveso-inrichtingen.

Onderstaande aftoetsing heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 26/01/2018, met ref. RVR-
AV-0698), kan worden geconcludeerd dat:

Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-
inrichting;
Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien
er, gezien het geplande type bedrijvigheid, geen Seveso-inrichtingen verwacht worden.

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het
RUP dient niet verder voorgelegd aan de dienst Veiligheidsrappotering en er dient geen ruimtelijk
veiligheidsrapport  te worden opgemaakt.

Voor verdere informatie kan u terecht bij de dienst Veiligheidsrapportering van het departement
Omgeving via seveso@vlaanderen.be

Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn
Inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn
Gebieden zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere
regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage

RVR-toets
Aan de gemeente Brecht

1

2 3

1

2

3
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Bijlage: Gegevens van de RVR-toets
RUP ID nummer
RUP titel RUP IGEAN-site
Initiatiefnemer gemeente Brecht
Plangebied

Toets uitgevoerd op 26/01/2018
Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

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

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:

Vraag Is er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?
Antwoord Ja, er is bedrijvigheid aanwezig of gepland.

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

Antwoord Het plan omvat ook nieuwe bedrijvigheid.

Vraag Kunnen er zich Seveso-inrichtingen in het plangebied vestigen?
Antwoord Nee, want gezien het type bedrijvigheid worden geen Seveso-

inrichtingen verwacht (impliciet verbod).
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Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van  

 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De voorzitter van de 

         gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Annemie Marnef       Luc Aerts 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ten  

gemeentehuize werd neergelegd ter inzage van het publiek tijdens het openbaar  

onderzoek van     tot  

 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De Burgemeester 

 

 

 

 

 

Annemie Marnef       Luc Aerts 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van  

 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De voorzitter van de 

         gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Annemie Marnef       Luc Aerts 
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