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

Het plangebied van het RUP beperkt zich tot het perceel afdeling 5 sectie B 150 B, gelegen
langs de Kattenhoflaan te Sint-Job-in-‘t-Goor.
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Het plangebied is gelegen net buiten de dorpskern van Sint-Job-in-‘t-Goor, een deelgemeente
van de gemeente Brecht. Het plangebied situeert zich langs de grens met ’s Gravenwezel, een
deelgemeente van Schilde.



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

Het plangebied wordt begrensd door:
•

de straat Kattenhoflaan

•

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

•

Het Klein Schijn stroomt in het Albertkanaal

•

een retentiebekken van Aquafin.

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

de woonwijk Zandbergen met squashclub, hockeyclub, binnenspeeltuin, golfterrein

•

het gemeentelijk containerpark

•

de gemeentelijke werkplaats en jeugdcentrum ‘t Jop

•

privé stallingen voor paarden met weiden

•

bebost omgeving.



Situering van het plangebied met aanduiding van de waterloop Klein Schijn en luchtfoto (Geopunt
Vlaanderen, 2019)
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Het plangebied betreft een perceel van circa 1,34 ha. Het betreft een perceel dat momenteel
gebruikt wordt als weiland. Het perceel is omheind met schrikdraad. Er werd een beperkte
constructie achteraan op het perceel opgericht, deze dient als schuilhok.



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



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

beschermde monumenten, landschappen
en dorpsgezichten
beschermde monumenten

niet van toepassing

beschermde landschappen

niet van toepassing

beschermde stads- en dorpsgezichten

niet van toepassing
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landschapsatlas
ankerplaatsen

niet van toepassing

relictzones

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

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

-

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

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

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

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

•

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

•

verbeteren bosbeheer

•

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

•

milieusanering in het oostelijk deel

inventaris van het erfgoed
bouwkundig erfgoed

niet van toepassing

landschappelijk erfgoed

niet van toepassing

speciale beschermingszones
vogelrichtlijngebieden

niet van toepassing

habitatrichtlijngebieden

niet van toepassing

VEN- en IVON-gebieden
Vlaamse of erkende
bosreservaten

niet van toepassing
natuurreservaten

biologische waarderingskaart
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niet van toepassing

•

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

•

noordelijk gedeelte is beperkt gekarteerd
als biologisch waardevol
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bevaarbare waterlopen

niet van toepassing

onbevaarbare waterlopen

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

Overstromingskaart

beschermingszones
waterwingebieden

openbaar vervoer

niet aangeduid als mogelijk of effectief
overstromingsgevoelig
grondwaterwinning

/

niet van toepassing

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

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

spoorwegen

gelegen op circa 10,7 km van het treinstation
Noorderkempen

fietsroutenetwerk

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

rooilijnplannen

niet van toepassing

wegen

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

voetwegen

niet van toepassing

150005 │ december 2021

10│36

RUP RWZI Sint-Job-In-‘t-Goor

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

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

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

•

het tegengaan van de versnippering van het buitengebied

•

het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied

•

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

•

het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit
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•

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

•

het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied



Schematische weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen (RSV)

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

•

opnieuw aansluiten bij de natuurlijke structuur

•

omgaan met fragmentatie en verstedelijking

•

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

•

differentiëren van de bereikbaarheid

•

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

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

Antwerpse fragmenten hoeksteen van de Vlaamse ruit

•

Noorderkempen als open ruimte tussen Vlaamse ruit en Randstad

•

oostelijke netwerken als versterking van de stedelijke en economische structuur

•

Netegebied als een kostbaar gegeven

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



Synthesekaart gewenste ruimtelijke structuur (Provinciaal ruimtelijk structuurplan Provincie
Antwerpen)
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Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) van Brecht werd deels herzien. De herziening
werd door de deputatie van provincie Antwerpen goedgekeurd op 19 november 2015.

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

het selectief uitbouwen van de dorpskern

•

het vrijwaren van de open ruimte

•

het uitbouwen van leefbare dorpskernen

•

het uitbouwen van een leefbaar open ruimtegebied

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

Noordelijke dorpen

•

Brecht Zuid

•

Open noorden

•

Brechtse Heide

•

Groot Schietveld

•

Kanaal Dessel-Turnhout-Schoten

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



Gewenste natuurlijke structuur (GRS Brecht)

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



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

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

•

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

•

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

Het plangebied van voorliggend RUP bevindt zich wel degelijk aan de zuidelijke rand en de
beekvallei van de waterloop Klein Schijn. De problematiek van dit RUP omvat echter uitsluitend
het mogelijk maken van een RWZI. Het daarbij landschappelijk en visueel integreren van de
RWZI in de omgeving is één van de hoofddoelstellingen van voorliggend RUP en kadert in de
visie van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. De overige items zoals opgenomen worden
in het RUP Afwerking zuidelijke rand St.-Job-in’t-Goor – Beekvallei van Klein Schijn overstijgen
zowel de inhoud als de perimeter van het RUP RWZI Sint-Job-In-‘t-Goor.

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

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

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

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

•

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

gedeeld en meervoudig ruimtegebruik

•

robuustheid en aanpasbaarheid

•

herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving

•

waardering van erfgoed en karakteristieken van het landschap

•

biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit

•

klimaatbestendigheid

•

energetische aspecten

•

gezondheid

•

inclusief samenleven

•

economische vitaliteit

•

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

•

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

•

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

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

•

•

•

meer doen met minder ruimte:
•

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

•

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

ontwikkelen vanuit samenhang
•

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

•

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

•

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

de leefkwaliteit bevorderen: welzijn, woonkwaliteit en gezondheid
•

woningbestand aanpassen aan de veranderende demografische samenstelling

•

gezonde en inclusieve ruimte ontwikkelen

•

de ruimtelijke kwaliteit van de publieke ruimte en landschap garanderen

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

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

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

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

Om te komen tot een duurzame, leefbare en kwaliteitsvolle ruimte formuleert de Provincie
Antwerpen vier ruimtelijke principes die aan de basis liggen van zowel de strategische visie als
van het provinciaal ruimtelijk beleid:
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•

zuinig ruimtegebruik, om meer te doen met dezelfde ruimte

•

veerkracht, zodat we flexibel zijn bij verrassingen zoals een overstroming

•

nabijheid en bereikbaarheid, zodat we ons duurzaam verplaatsen

•

eigenheid, want de ene gemeente is de andere niet

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

De 4 ruimtelijke principes worden vertaald in 7 ruimtelijke strategieën vertaald. Deze
strategieën zijn eerder tactisch van aard en spelen in op opportuniteiten zoals nieuwe
technologieën en maatschappelijke trends. Binnen de strategieën worden cruciale keuzes
gemaakt voor het vormgeven van de ruimte in de toekomst.
•

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

water

en

recreatie

vormen

een

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

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

•

levendige kernen
kwalitatieve ruimtelijke clustering van woonomgevingen

•

samenhangend ecologisch netwerk
onafgebroken netwerken doorheen open en bebouwde ruimte

•

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

•

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

Het provinciaal ruimtelijk beleid zal de komende decennia inhoudelijk inzetten op de concrete
uitwerking van vijf grote provinciale doelstellingen om de visie te concretiseren:
•

ruimtelijke ontwikkelingen koppelen aan multimodale knooppunten en hoogdynamische
locaties

•

een gedifferentieerd beleid voor bedrijvigheid

•

een gedifferentieerd beleid op maat van de levendige kernen

•

inschakelen van het landschap als productiefactor

•

versterken van de groene infrastructuur in de open en bebouwde ruimte

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

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

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

•

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

•

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

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

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

Natuurgebieden

*

Gebieden voor dagrecreatie



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

Het plangebied is gelegen binnen het BPA ‘Bergbezinkings- en retentiebekkens I – deelplan
IIb Kattenhoflaan’ 1.
0F

Goedgekeurd door de gemeenteraad op 8 april 2014 en door de Vlaams minister van ruimtelijke ordening
op 15 juli 2004
1
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Het plangebied is gelegen in zone voor wachtbekken bestemd voor de aanleg van een
wachtbekken voor regenwater en overstortwater. In deze zone wordt een retentiebekken
ingericht voor regenwater en overstortwater, komende vanuit de wijk Moskoeylaan. 2
1F

Langs de noordelijke en zuidelijke perceelsgrenzen wordt er een bufferzone voorzien. Deze
zone is bestemd voor de aanleg van een groenscherm tussen de zone voor wachtbekken en
het aangrenzend landschappelijk waardevol agrarisch gebied.



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

Het oostelijk aanpalend perceel is gelegen in het RUP Zonevreemde bedrijven - deelplan nr.
12 Basislijst Godrie 3. Het aanpalend perceel wordt afgebakend als agrarisch gebied met
tijdelijke bestemming grondstockage.
2F



Uittreksel van het RUP Zonevreemde bedrijven – deelplan nr. 12

De plancontour van het RUP Zonevreemde bedrijven grenst aan het plangebied van het
voorliggende RUP. Het RUP geeft aan welke stedenbouwkundige regels van toepassing zijn op
de zonevreemde bedrijven in Brecht.

Op het rechts aanpalend perceel (bekeken vanaf de Kattenhoflaan) werd intussen het retentiebekken
gerealiseerd.
3
Definitief vastgesteld door de gemeenteraad op 14 april 2016, publicatie BS op 14 juli 2016.
2
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Er vindt frequent overstorting plaats aan de Kattenhoflaan naar het Klein Schijn. Hierbij komt
het teveel aan regenwater en ongezuiverd afvalwater terecht in de waterloop. Dit is geen
goede zaak voor de kwaliteit van de waterloop. Op basis van klachten over de frequente
werking van de overstort aan de Kattenhoflaan naar het Klein Schijn bestudeerde Aquafin in
2015 binnen de hydronautstudie (met referentie 99SD03) de mogelijkheden om de situatie te
verbeteren.
Deze overstort werkt frequent omdat het debiet vanuit het gemengd rioleringsstelsel dat hier
toekomt beperkt wordt door middel van een knijpopening. Het debiet wordt momenteel
beperkt tot '3Q14', dit is drie keer de toekomende vuilvracht. Het overtollig (regen)water stort
over naar het Klein Schijn. De afwaartse collector heeft een beperkte diameter en loopt
doorheen La Garenne tot in Schilde. Ook de zuiveringsinstallatie van Schilde verwerkt 3Q14.
Tegenwoordig worden nieuwe installaties ontworpen aan 6Q14 (dus 6 keer de toekomende
vuilvracht).
De bouw van een nieuwe zuiveringsinstallatie wordt voorzien zodat de overbelasting van de
RWZI Schilde kan opgelost worden en een complexe uitbreiding vermeden kan worden.

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

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

•

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

•

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

•

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

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

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

•

niet gelegen in een natuurgebied

•

geen kruising met het Antitankkanaal

•

opwaarts gesitueerd binnen het aandachtsgebied Groot Schijn

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

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

•

niet gelegen in natuurgebied

•

minst maatschappelijke hinder te verwachten

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

•

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

•

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

•

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

•

gelegen langs de waterloop Klein Schijn

•

gelegen langs een voldoende uitgeruste weg

•

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

•

het perceel is voldoende groot waardoor aantasting van het zuidelijk gelegen bosgebied
vermeden kan worden
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Bij de opmaak van het RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor staan volgende doelstellingen centraal:
•

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

•

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

•

het landschappelijk en visueel integreren van de RWZI in de omgeving

•

de impact naar de omgeving beperken

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

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

Om de impact van de waterzuiveringsinstallatie op de omgeving nog verder te verminderen
wordt gestreefd naar het aanbrengen van een volwaardige groenbuffer. Op deze manier kan
de omgeving gevrijwaard worden van visuele verstoring die mogelijks zou kunnen voortvloeien
uit de werking van de installatie. Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de reeds aanwezige
beplanting wordt voor de aanleg van de groene buffer gebruik gemaakt van streekeigen
plantensoorten.
Als
tweede
maatregel,
m.b.t.
het
minimaliseren
van
de
impact
van
de
waterzuiveringsinstallatie op de omgeving, wordt het verplicht opmaken van een nota bij de
omgevingsvergunningsaanvraag waarin expliciet wordt aangetoond dat er voortschrijdende
Best Beschikbare Technologie (BBT)-maatregelen, zoals beschreven in de Sectorale Code van
Goede Geurpraktijk (SCvGGP) ‘Voorkomen, beoordelen en beheersen van geurhinder
veroorzaakt door een rioolwaterzuiveringsinstallatie’ 4 worden meegenomen in het ontwerp.
3F

4

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

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



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

De bacteriën in het slib hebben die zuurstof immers nodig om het organisch materiaal in het
rioolwater af te breken tot koolstofdioxide (CO2), stikstofgas (N2) en water (H2O). De activiteit
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in een beluchtingsbekken is een nabootsing van het natuurlijke zuiveringsvermogen van een
waterloop. Alleen verloopt het proces in een RWZI sneller door een hogere concentratie
bacteriën en de continue en gestuurde inbreng van zuurstof in het water. De laatste stap in
het zuiveringsproces is de nabezinking in grote ronde nabezinktanks. Door een voldoende
lange verblijftijd en een rustige stroming zakt het slib naar de bodem van de tank, waar het
met een bodemschraper naar een centrale put wordt geleid. Bovenaan bevindt zich het
gezuiverde water (effluent), dat zachtjes over de getande rand van de tank loopt.

Hieronder worden programmatorische uitgangspunten die van belang zijn bij de opmaak van
het RUP besproken.
Er wordt een nieuwe RWZI 13.500 IE 5 op basis van 60 gr BZV 6 voorzien, bestaande uit:
4F

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

5F

influentput
selectortank
beluchting
nabezinktank
slibindikker
slibbuffer
slibgebouw
dienstgebouw.

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

De capaciteit van een waterzuiveringsinstallatie wordt uitgedrukt in IE (inwonersequivalent), één IE komt
overeen met 150 liter huishoudelijk afvalwater per dag.
6
Biologisch zuurstofverbruik (BZV) is de hoeveelheid zuurstof die nodig is om in 5 dagen de aanwezig
organische verontreinigingen in een liter afvalwater met behulp van aerobe micro-organismen af te
breken, de BZV-waarde wordt uitgedrukt in miligram/liter (mg/l) en is een veelgebruikte maat voor
organische vracht in afvalwater.
5
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Preliminair inplantingsplan van de waterzuiveringsinstallatie

Het technisch plan van het project zal worden ontworpen en getoetst aan de principes van de
Code van Goede Praktijk voor de aanleg van openbare riolen, individuele
voorbehandelingsinstallaties en kleinschalige waterzuiveringsinstallaties.

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

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

Wanneer de RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor in exploitatie is, zal het (gemengd) afvalwater via de
collector naar de zuivering gebracht worden. De installatie is ontworpen met een capaciteit
van 6Q14. Indien er toch een groter debiet toekomt, zal het overstort opnieuw in werking
treden en zal het overstortwater in het retentiebekken terecht komen. Door de bouw van de
nieuwe RWZI zal het overstort minder frequent werken en zal er dus minder gemengd
afvalwater rechtstreeks (zij het dan vertraagd) in het Klein Schijn geloosd worden. De doorvoer
naar de RWZI Schilde wordt afgesloten.
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De RWZI van Kermt betreft een installatie met een capaciteit van 7.200 IE (daar waar er voor
Sint-Job-in-‘t-Goor een capaciteit van 13.500 IE voorzien is).



RWZI Kermt te Hasselt, luchtfoto (Geopunt Vlaanderen 2019)

6F

Er wordt een groenbuffer van 5 meter breed voorzien langs de randen van het plangebied. De
omheining wordt aan de binnenzijde van het plangebied voorzien, achter de groenbuffer. Zo
zal het plangebied groen ogen vanaf de omgeving en springt de omheining niet in het oog. Er
wordt een toegangspoort langs de Kattenhoflaan voorzien met een maximale breedte van 6
meter.

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

7

Onder hoofdstuk 4 ‘effecten van het RUP’ wordt de impact op de omgeving gedetailleerder behandeld.
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In de Vlarem II bijlage 4.5.4 worden richtwaarden voor het specifieke geluid in open lucht van
hinderlijke ingedeelde inrichtingen weergegeven:
Woongebied

Overdag

’s avonds

’s nachts

Kattenhoflaan
108,
dichtstbijzijnde
bewoonde woning op
40 meter

45 dB(A)

40 dB(A)

35 dB(A)

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

De verkeersimpact zal zeer beperkt zijn. Het betreft een onbemande installatie. Volgende
vervoersbewegingen worden voorzien:
•

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

•

2 à 3 keer per week een auto of lichte bestelwagen voor visuele controle van de
installatie.
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Na het in beschouwing nemen van de MER-screening concludeerde team-MER dat geen planMER moet opgemaakt worden. Het onderzoek tot MER en de watertoets maken integraal deel
uit van de scopingnota.
Het advies van Team MER is in bijlage 6.2 bij dit dossier gevoegd.
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Volgende tabel geeft een opsomming van alle bestemmingen van het BPA Bergbezinkings- en
retentiebekkens I die door de uitvoering van het RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor zullen
opgeheven en vervangen worden.
Bestemming volgens BPA
Bergbezinkings- en retentiebekkens I

Nieuwe bestemming volgens RUP RWZI
Sint-Job-in-‘t-Goor

Zone voor wachtbekken

Zone voor openbaar nut en waterzuivering
Buffer

Bufferzone

Buffer
Waterlopen en oeverstroken

Het RUP beslaat een totale oppervlakte van 1,35 ha. Hieronder wordt de ruimtebalans voor de
diverse gebiedscategorieën weergegeven (m²). De wijzigingen in gebiedscategorieën zijn ook
terug te vinden op de kaart met de afwijking van de bestemmingsplannen onder bijlage 6.1.1.
Categorie

+ (m²)

-

(m²)

Balans (m²)

openbaar nut

/

34

-34

groen

34

/

+34

In bijlage 6.1.2 is een kaart opgenomen die een overzicht geeft van de mogelijke percelen
waarop planbaten, planschade of bestemmingswijzigingscompensatie van toepassing kan zijn.
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Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten
Milieueffectrapportage
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
T 02/553 80 79
mer@vlaanderen.be
www.omgevingvlaanderen.be

Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor te Brecht
Dossiernummer: SCRI20028

1.

Toetsing aan het toepassingsgebied1

De gemeente Brecht stelt een RUP op om een rioolwaterzuiveringsinstallatie te kunnen
realiseren zodat de waterkwaliteit in het Klein Schijn kan verbeteren. Team Mer ontving op 19
maart 2020 de resultaten van de participatie en de adviezen, en op 3 juli 2020 de scopingnota.
Zoals in de scopingnota aangegeven wordt, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek
tot milieueffectrapportage.
Team Mer dient vóór de voorlopige vaststelling te bepalen of er al dan niet een
milieueffectrapport (plan-MER) moet worden opgesteld.

2.

Inhoudelijke toetsing van het onderzoek tot milieueffectrapportage

Bij de overweging of er al dan niet een plan-MER opgesteld moet worden, houdt Team Mer
rekening met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen en met de verwerking
hiervan in de scopingnota.
De scopingnota bevat een beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en detailleringsniveau
van het voorgenomen RUP en de daarop afgestemde analyse van de te verwachten
milieueffecten.
De periode van raadpleging liep van 13 januari 2020 t.e.m. 12 maart 2020 en een
participatiemoment vond plaats op 23 januari 2020.
Alle adviezen bevestigen dat de effecten op het milieu correct en voldoende beschreven zijn. In
een aantal inspraakreacties wordt gesteld dat de effecten wel degelijk aanzienlijk zijn en/of dat
het onderzoek naar de milieueffecten onvoldoende uitgevoerd werd. Uit de verwerking van de
inspraakreacties in de scopingnota blijkt echter dat er wel degelijk voldoende informatie is over
de effecten om te kunnen besluiten dat de effecten niet aanzienlijk zijn. Enkele adviezen /
inspraakreacties bevatten ook opmerkingen over het plan zelf. Deze opmerkingen hebben echter
geen invloed op de beoordeling van de aanzienlijkheid van de milieueffecten van het plan.

1

Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM.

Gelet op het bovenstaande en in het bijzonder rekening houdend met de in de scopingnota
opgenomen beschrijving van de kenmerken van het voorgenomen RUP, van de effecten ervan
en van de gebieden die door het RUP kunnen worden beïnvloed en met de verwerking van de
inspraak en adviezen, besluit Team Mer dat werd aangetoond dat voorliggend plan geen
aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

3.

Besluit

Op basis van bovenstaande motivering bepaalt Team Mer dat er geen plan-MER opgesteld moet
worden voor het voorliggende RUP.
Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere
reden, dient u na te gaan of het uitgevoerde onderzoek tot milieueffectrapportage nog geldig is
voor het gewijzigde plan. Indien nodig kan u Team Mer vragen om opnieuw na te gaan of de
opmaak van een plan-MER nodig is.

Lina Grooten
Directiehoofd Gebiedsontwikkeling
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
Departement Omgeving
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Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP RWZI Sint-Job-in-‘t-Goor te Brecht
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1.

Toetsing aan het toepassingsgebied1

De gemeente Brecht stelt een RUP op om een rioolwaterzuiveringsinstallatie te kunnen
realiseren zodat de waterkwaliteit in het Klein Schijn kan verbeteren.
Team Mer ontving op 19 maart 2020 de resultaten van de participatie en de adviezen, en op 3
juli 2020 de scopingnota. Op 27 juli 2020 werd op basis van die documenten beslist dat de
opmaak van een plan-MER niet nodig is. Vervolgens werd een voorontwerp RUP opgemaakt en
besproken op een plenaire vergadering. De provincie adviseerde om de impact van de
mogelijkheid tot overstorten op het Klein Schijn verder te verduidelijken omdat er bij elke
overstortbeweging toch een effect is op het water van het Klein Schijn. De scopingnota werd
beperkt bijgewerkt en op 30 maart aan het Team Mer bezorgd.
Team Mer dient vóór de voorlopige vaststelling te bepalen of er al dan niet een
milieueffectrapport (plan-MER) moet worden opgesteld.

2.

Inhoudelijke toetsing van het onderzoek tot milieueffectrapportage

Bij de overweging of er al dan niet een plan-MER opgesteld moet worden, houdt Team Mer
rekening met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen en met de verwerking
hiervan in de scopingnota. De overweging die het Team Mer hierover maakte, maakt deel uit
van de beslissing dd. 27 juli 2020.
In functie van deze tweede beslissing baseert Team Mer zich op de aanpassingen die gemaakt
werden aan de scopingnota. In de scopingnota wordt duidelijk weergegeven elke aanpassingen
gemaakt werden t.o.v. de eerste scopingnota. In de scopingnota wordt aangetoond dat er geen
fundamentele wijziging is aan de beoordeling van de milieueffecten.
Gelet op het bovenstaande en in het bijzonder rekening houdend met de in de scopingnota
opgenomen beschrijving van de kenmerken van het voorgenomen RUP, van de effecten ervan
en van de gebieden die door het RUP kunnen worden beïnvloed en met de verwerking van de
inspraak en adviezen, besluit Team Mer dat werd aangetoond dat voorliggend plan geen
aanzienlijke milieueffecten kan hebben.

1

Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM.

3.

Besluit

Op basis van bovenstaande motivering bepaalt Team Mer dat er geen plan-MER opgesteld moet
worden voor het voorliggende RUP. Deze beslissing dient samen met de eerste beslissing dd. 27
juli 2020 gelezen te worden.
Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere
reden, dient u na te gaan of het uitgevoerde onderzoek tot milieueffectrapportage nog geldig is
voor het gewijzigde plan. Indien nodig kan u Team Mer vragen om opnieuw na te gaan of de
opmaak van een plan-MER nodig is.

Lina Grooten
Directiehoofd Gebiedsontwikkeling
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
Departement Omgeving
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