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1  INLEIDING 

1. 1  Aanleiding van het RUP 

Het RUP geeft gevolg aan het goedgekeurd planologisch attest voor garage De Keulenaer. Het 
planologisch attest maakt een uitbreiding van de activiteiten mogelijk. 

1 . 2  Reikwijdte en detailleringsniveau 

De site van garage De Keulenaer is gelegen langs de N70 (Vesten) tussen de kernen van 
Beveren en Melsele. Cf. het gewestplan is de site hoofdzakelijk gelegen in woongebied en het 
achtergelegen gebied deels in parkgebied. De randvoorwaarden uit het planologisch attest 
dienen minimaal vervat te worden in het RUP. Op basis van de uitgangspunten uit het positief 
planologisch attest worden volgende aspecten belangrijk geacht: 

• gepaste afstemming op het achtergelegen parkgebied zeker gezien de intentie van de 
gemeente om voor Parkgebied Nieuw-Molen een duidelijke toekomstvisie uit te werken 

• inpasbaarheid binnen de woonomgeving qua activiteiten en qua ontsluiting 

• optimaliseren van ruimtegebruik  

• doordacht gebruikt van verhardingen en organisatie waterhuishouding 
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2  BESTAANDE TOESTAND 

2.1  Situering van het plangebied 

Het plangebied bevindt zich in de gemeente Beveren, de uiterst noordoostelijke gemeente 
binnen de provincie Oost-Vlaanderen. De site maakt deel uit van het bebouwingslint van de 
N70 tussen de kernen van Beveren en Melsele. Het bouwlint bestaat overwegend uit 
alleenstaande en halfopen eengezinswoningen en grootschalige baanwinkels met 
parkeervoorziening. Ten noorden van het bouwlint bevindt zich een KMO-zone van aanzienlijke 
oppervlakte. Ten zuiden van het lint is een openruimtelandschap aanwezig.  

 

2 .2  Beschrijving bestaande toestand  

Garage De Keulenaer handelt in Volvo-wagens en voert herstellingen uit. Het gebouw bestaat 
uit een showroom, een garageruimte, ruimtes voor administratie en een dienstwoning (foto 
1). De voorgevel van het gebouw is gericht naar de N70 en voorziet een ingang naar de 
showroom. Voor deze gevel zijn acht stalplaatsen voorzien om wagens tentoon te stellen. 
Tussen deze stalplaatsen zijn eveneens twee vlakken voorzien voor beplanting.  

Achter het garagegebouw is een geplaveide oppervlakte voorzien voor circulatie van personeel 
en leveringen, voor stockage van materiaal en het tentoonstellen van occasiewagens (foto 2 
& 3). Deze buitenruimte is toegankelijk via een geplaveide toegang langs de westelijke gevel 
van de showroom (foto 4). Meteen ten zuiden van deze verharde oppervlakte is een grote 
parking voorzien in grind waar garagewagens of wagens van het cliënteel kunnen parkeren 
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(foto 5). Deze parking is bereikbaar via een toegangsweg die zich bevindt tussen de woning 
op de N70 met huisnummer 92 en beddenwinkel Rigi (foto 6).  

Aan weerszijden van de garage bevinden zich losstaande ééngezinswoningen. Aan de overzijde 
van de N70 zijn halfopen woningen te vinden alsook grootschalige baanwinkels behorende tot 
KMO-zone Parein (foto 7). Meteen ten zuiden van de grindparking start het landbouwlandschap 
Nieuw-Molen (foto 8).  

 

| foto 1: voorgevel van het garagegebouw 

 

| Foto 2: geplaveide autostalplaats voor occasiewagens aan de achtergevel 
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| foto 3: gedeelte van de geplaveide buitenruimte wordt gebruikt voor stockage 

 

| foto 4: geplaveide doorrit voor wagens langs de westelijke gevel  
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| foto 5: parkingzone voor garage- en cliënteelwagens  

 

| foto 6: toegangsweg vanaf de N70 naar de parkingzone achter het garagegebouw 
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| foto 7: bebouwingsstructuur langsheen de N70 

 

| foto 8: zicht op landbouwlandschap Nieuw-Molen dat achter de parkingzone van de garage start  
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2 .3  Ruimtelijke analyse 

2.3 . 1  Landschap  

beschermde monumenten, landschappen en 
dorpsgezichten 

 

beschermde monumenten / 

beschermde landschappen / 

beschermde stads- en dorpsgezichten / 

landschapsatlas  

ankerplaatsen / 

relictzones / 

puntrelicten Windmolen  

(op ca. 100m afstand) 

lijnrelicten / 

traditionele landschappen Land van Waas 

inventaris van het erfgoed   

bouwkundig erfgoed Windmolen (ID: 95922)  

(op ca. 100m afstand) 

landschappelijk erfgoed / 

2 .3 .2  Landbouw 

Er zijn geen herbevestigde agrarische gebieden (HAG) aanwezig nabij de site. 

2 .3 .3  Natuur 

speciale beschermingszones  

vogelrichtlijngebieden / 

habitatrichtlijngebieden / 

VEN- en IVON-gebieden / 

Vlaamse of erkende natuurreservaten / 
bosreservaten 

/ 
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biologische waarderingskaart geen biologisch waardevolle aanduidingen 
in de nabijheid 

2 .3 .4  Bodem 

Bodemtype droge lemig zandbodem met structuur B 
horizont 

2 .3 .5  Water 

bevaarbare waterlopen / 

onbevaarbare waterlopen / 

overstromingskaart  / 

beschermingszones grondwaterwinning/ 
waterwingebieden 

/ 

2 .3 .6  Bebouwde ruimte 

omgevingsvergunningen (verkavelingen) verkaveling van 4 bouwkavels (16/05/1966) 
– vergund 

verzaking aan de verkavelingsvergunning 
(23/05/2016) - aktename 

omgevingsvergunningen 
(stedenbouwkundige vergunningen) 

oprichten woning met dienststation en 
garage (28/05/1956) – vergund 

Nieuwbouw eengezinswoning (01/04/1968) 
- vergund 

itbreiding woning/dienststation 
(29/05/1978) – vergund 

Bouwen luifel boven benzinestation 
(09/01/1984) – vergund 

Uitbreiding werkplaats (cfr. B 87/329) 
(01/06/1987) - weigering 

Uitbreiding werkplaats (cfr. B 87/92) 
(01/08/1987) – vergund 

Verbouwen woning en inrichten 
dakappartement (19/12/1988) – vergund 

Volledige verbouwing vd bestaande garage: 
uitbreiden toonzaal, inrichten nieuwe lokalen 
voor directie, verkoop, boekhouding 
(08/10/1990) – vergund 

Herinrichten benzinestation (26/05/2003) – 
vergund 
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het slopen van een woning, rooien van 4 
bomen en verbouwingswerken bestaande 
Volvo-garage (04/07/2016) – vergund 

Het aanleggen van een tijdelijke werfzone 
(02/05/2017) - vergund 

2 .3 .7   Mobiliteit 

openbaar vervoer 

bus (De Lijn) 

 

lijn 81, 82, 83, 84 en 85 op de N70 

spoorwegen / 

fietsroutenetwerk / 

rooilijnplannen rooilijnplan N70 – rooilijn nr° 144 

wegen 

N70 (Vesten) 

 

secundaire weg (type III) 

voetwegen / 

2 .4  Planningscontext 

2.4 . 1  Ruimteli jk Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV1) hanteert een visie op de ruimtelijke 
ontwikkeling van Vlaanderen die kan worden samengevat met de metafoor: “Vlaanderen, open 
en stedelijk”. Concreet betekent dit dat er in de toekomst gestreefd wordt naar een duidelijker 
onderscheid tussen openheid en stedelijkheid en dit in tegenstelling tot de huidige ruimtelijke 
ontwikkelingen, waarbij dit onderscheid langzaam aan het vervagen is.  

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 

 
1 Goedgekeurd op 19/11/1997 door het Vlaams Parlement, eerste herziening definitief vastgelegd bij 
besluit van de Vlaamse regering op 12/12/2003, tweede herziening definitief vastgelegd bij besluit van de 
Vlaamse regering op 17/12/2010. 
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Binnen de gewenste ruimtelijke structuur, zoals bepaald in het RSV, valt Beveren binnen het 
stedelijk netwerk “de Vlaamse Ruit”. Dit stedelijk netwerk vormt een economisch knooppunt 
op internationaal niveau. Het beleid ten aanzien van de Vlaamse Ruit is gericht op: 

• een selectieve invulling van activiteiten die de geboden internationale potenties optimaal 
benutten 

• het veiligstellen van de internationale positie inzake bereikbaarheid 

• het aantrekken van activiteiten en investeringen van internationaal belang door een 
samenhangend en sturend aanbodbeleid 

Dit beleid mag er niet toe leiden dat de Vlaamse Ruit één grootstedelijk gebied wordt. Binnen 
de Vlaamse Ruit moet het inplanten van nieuwe activiteiten conform het principe van de 
gedeconcentreerde bundeling gebeuren. Meer bepaald binnen stedelijke gebieden, 
transportinfrastructuur en poorten.  

Bij de afbakening van de verschillende deelruimten op Vlaams niveau worden delen van de 
Beveren geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau. Het ruimtelijk beleid is 
erop gericht de bestaande stedelijke morfologische structuur en het stedelijk functioneren 
terug voldoende economische, sociale en ruimtelijke draagkracht te geven. Dit is slechts 
mogelijk door enerzijds een doorgedreven kernversterkend beleid met alle prioriteit naar 
inbreiding en het valoriseren van de bestaande stedelijke potenties (bestaande 
natuurelementen, het historisch karakter, de sterke stedelijke voorzieningen, ...) en anderzijds 
door een complementair beleid in de aangrenzende goed uitgeruste kernen van het 
buitengebied. 

2 .4 .2  Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen 

De globale ontwikkelingsvisies in het ruimtelijk structuurplan van de provincie Oost-
Vlaanderen (RSOV2) kunnen worden samengevat in volgende elementen: 

• een gedifferentieerde rol voor elke deelruimte 

• een samenhangende ontwikkeling van de deelstructuren over de deelruimten heen 

Gewenste deelruimte 

Beveren situeert zich in de gewenste deelruimten ‘de Waaslandhaven’, ‘het E17- netwerk’ en 
‘Noordelijk Openruimtegebied’. 

De Waaslandhaven is een poort van Vlaams belang. De ontwikkeling van dit zeehavengebied 
(m.i.v. het multimodaal logistiek park) zal ontwikkelingen in Oost-Vlaanderen induceren.  

De deelruimte E17-netwerk als stedelijk netwerk op provinciaal niveau moet de (stedelijke) 
dynamiek in het spanningsveld Gent-Antwerpen opvangen. Door die te concentreren en te 
bundelen in het netwerk wordt de verdere verstedelijking van de openruimtegebieden 
voorkomen.  

In het Noordelijk Openruimtegebied (buitengebied tussen verstedelijkte zones) wordt verdere 
verstedelijking tegengegaan en worden de nodige ontwikkelingsmogelijkheden geboden aan 
de openruimtefuncties. Het evenwicht van de openruimtefuncties (natuur, bos, landbouw en 
recreatie) onderling en dat met de lokale ontwikkelingen op het vlak van wonen en de daarbij 
behorende functies op het niveau van het buitengebied worden hersteld. Voor elk van de 
typische oost-west landschapselementen wordt een specifiek ruimtelijk beleid voorgesteld 
t.o.v. natuur, bos, landbouw en het lokale wonen en werken. 

 
2 Goedgekeurd d.d. 18/02/2004 door de Vlaamse regering, partiële herziening op 25/08/2009, tweede 
partiële herziening op 18/07/2012. 
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De site van garage De Keulenaar bevindt zich in deelruimte E17-netwerk. Met betrekking tot 
ruimte voor economische ontwikkeling zijn binnen deze deelruimte de volgende elementen van 
belang:  

• goede ontsluiting t.o.v. de E17 

• bereikbaarheid met het openbaar vervoer 

• ruimtelijke en functionele koppeling met oa. stedelijke kernen en 
recreatieve/groengebieden met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit en 
multifunctionaliteit 

2 .4 .3  Gemeenteli jk Ruimtelijk Structuurplan Beveren 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS3) Beveren geeft de visie voor de gewenste 
ruimtelijke structuur in de gemeente weer. 

De globale uitgangshouding van de gemeente Beveren kan als volgt worden geformuleerd: 

• het fysisch systeem als basis voor de verdere ontwikkeling 

• bundelen van activiteiten en ontwikkelingen in het stedelijk gebied en de woonkernen 

• de open ruimte voorbehouden voor essentiële openruimtefuncties 

• streven naar gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit 

• aandacht voor de verschijningsvorm van de ruimte 

Binnen de globale gewenste ruimtelijke structuur van de gemeente valt de site van garage De 
Keulenaer binnen de kleinstedelijke hoofdas van de N70 van de stedelijke hoofdruimte Beveren 
– Melsele. Binnen deze stedelijke hoofdruimte vormen de N70 en de N450 de hoofdstraten 
voor de stedelijke hoofdruimte. Zij zijn de ontsluitingswegen naar het hoofdwegennet en 
aanpalende kernen. Daarnaast zijn zij ook drager van heel wat centrumactiviteiten. Er dient 
aandacht besteed te worden aan een snelle prioritaire verbinding tussen Beveren en Melsele 
door openbaar vervoer en fietsverkeer.  

De bestaande KMO-zones worden langs deze assen worden behouden en afgewerkt als lokale 
bedrijventerreinen. Bovenlokale bedrijfsactiviteiten zoals zware industrie en andere belastende 
bedrijvigheid horen thuis in de Waaslandhaven of Schaarbeek. In de lokale zones kan wel 
bedrijvigheid toegelaten worden ter ondersteuning van het kleinstedelijk gebied. Garages, 
carrosseriebedrijf, schrijnwerkers, ... zijn KMO’s die minder belastend zijn voor de omgeving 
en beter aansluitend bij het woongebied worden voorzien. De KMO-zones worden gebufferd 
tegenover het stedelijk gebied maar ook tegenover het landschap. 

Gewenste economische structuur 

De handelsfunctie van Beveren wordt geconcentreerd in de kern. Om een krachtig en 
aantrekkelijk handelsgebied te behouden dienen de verdere ontwikkelingen te worden 
geconcentreerd in het centrum. De N70 vervult daarbij een ondersteunende rol naar 
handelsactiviteiten die moeilijk in de centrumzone te verweven zijn. Hierbij dringt een 
segmentatie van deze as zich op om het uitwaaieren van commerciële activiteiten over de 
ganse lengte van de as te voorkomen. Het beleid inzake grootschalige detailhandel: 

• Grootschalige detailhandel langsheen de N70 is enkel aanvaardbaar zover gelegen 
binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied. 

 
3 Goedgekeurd d.d. 28/09/2006 door de bestendige deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
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• Daarbinnen kan vestiging onderzocht worden, met de nodige aandacht voor de 
bestaande handelsactiviteiten, voorzieningen, woongebieden en de groen- en 
openruimteverbindingen. Het ondersteunen en ontwikkelen van bedrijfs- en 
handelszones dient gekoppeld aan de vooropgestelde ruimtelijke en verkeerskundige 
inrichting van de N70 als hoofdstraat van het kleinstedelijk gebied. 

• De ontwikkelingen mogen echter niet leiden tot een aantasting van de centrumfunctie. 
Bij de differentiatie van het handelsapparaat langs de N70 ligt de nadruk op het 
versterken van speciality–activiteiten die moeilijk te verweven zijn in de kern, in het 
bijzonder deze voor handelszaken met ruimtebehoevende goederen. 

• Herstructureren van de N70 ter verbetering van de verkeersleefbaarheid met aandacht 
voor de doortochtfunctie. Na heraanleg van het centrum dient ook het westelijk van 
Beveren heraangelegd te worden. 

Op andere plaatsen in de gemeente worden nieuwe grootschalige kleinhandelszaken geweerd. 

2 .4 .4  Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV vormt de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen dat een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en aanpak in het 
ruimtelijke beleid wil inzetten. De strategische visie vormt een eerste stap op weg naar het 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen. Het uiteindelijke BRV zal bestaan uit een strategische visie en 
een set van beleidskaders. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht 
van belangrijke beleidsopties op lange termijn (strategische doelstellingen). De beleidskaders 
zijn operationeel van aard en hebben een kortere looptijd. 

De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen formuleert een aantal strategische 
doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes. Met de toepassing van deze doelstellingen 
en ontwikkelingsprincipes wordt gestreefd naar een kwalitatieve ruimtelijke transformatie voor 
Vlaanderen. 

Strategische doelstell ingen 

• terugdringen van het bijkomend ruimtebeslag 

• Vlaanderen inbedden binnen Europese stedelijk-economische en energienetwerken 

• een palet van leefomgevingen voorzien: 

• gedeelde en meervoudige leefomgevingen bieden 

• robuuste en aanpasbare (open) ruimten bestendigen: 

• natuurlijke ruimte 

• ruimte voor voedselproductie 

• bebouwde ruimte 

• herkenbare, leesbare en aantrekkelijke omgeving creëren 

• biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit verzekeren 

• klimaatbestendigheid verzekeren 

• energetische aspecten aandacht geven 

• gezondheidsaspecten aandacht geven 

• inclusieve samenleving creëren 

• economische vitaliteit verzekeren 

• geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking 
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Ruimteli jke ontwikkelingsprincipes 

Voor voorliggend RUP zijn volgende ruimtelijke ontwikkelingsprincipes relevant: 

• het huidige ruimtebeslag beter gebruiken door: 

• locatieafhankelijke ontwikkelingen 

• maatwerk voor betere leefskwaliteit en klimaatbestendigheid  

• functieverweving en intensivering 

• hergebruik van ruimten en constructies 

• tijdelijk ruimtegebruik 

• geen netto stijging van het ruimtebeslag en afnemende verhardingsgraad in de open 
ruimte 

• het creëren van veerkrachtige (open) ruimte door:  

• open ruimte maximaal te vrijwaren, verbinden en herstellen 

• structuurbepalende rivier en beekvalleien te ontwikkelen 

• fijnmazige groenblauwe doradering te voorzien 

• voedselproductie, biodiversiteit, bodeminfiltratie en regenwaterberging te 
garanderen 

• leefkwaliteit bevorderen door: 

• woonbestand aan te passen aan de veranderende demografische samenstelling en 
maatschappelijke noden 

• gezonde en inclusieve ruimte te ontwikkelen 

• kwalitatieve publieke ruimten te voorzien met aandacht voor landschap en erfgoed 

2 .4 .5  Beleidsplan Ruimte Oost-Vlaanderen 

In 2019 keurde de deputatie de conceptnota goed, een eerste versie van het Beleidsplan 
Ruimte Oost-Vlaanderen. De conceptnota geeft aan welke aspecten de provincie wil vastleggen 
in het ruimtelijk beleidsplan of in een beleidskader en geeft kernachtig de ambities weer. De 
strategische visie van de conceptnota is de drager van dit beleid en vormt de leidraad naar 
2050.  

Acht kernwaarden vormen het fundament van het provinciaal ruimtelijk beleid: 

• Gezondheid en veiligheid: vele vormen van hinder, overlast en gevaar zijn te voorkomen 
door een slimme organisatie van de ruimte. Onder gezondheid en veiligheid wordt ook 
het voorzien van ruimte voor ontspanning en recreatie verstaan, het aanpakken en 
opvangen van klimaatverandering (overstromingen, droogte en hitte), en het verzorgen 
van het ecosysteem rondom ons. 

• Kwaliteit en comfort: dit vinden we in een positieve beleving en een hoge verblijfswaarde 
van de ruimte. Een maximale interactie tussen activiteiten, de bereikbaarheid ervan zijn 
cruciaal. Belangrijk hier zijn groenzones om te ontspannen, plekken voor sport, publieke 
ruimtes om elkaar te ontmoeten of omgevingen met de nodige voorzieningen zoals 
onderwijs en handelszaken.  

• Gezond klimaat: dit staat voor het stopzetten van de bijdrage aan de klimaatverandering 
vanuit Oost-Vlaanderen en het beschermen van alle inwoners van de provincie tegen de 
onvermijdbare gevolgen van de klimaatverandering. De organisatie van de ruimte heeft 
een significante, structurele impact op de realisatie van deze kernwaarde. 

• Identiteit en authenticiteit: De kernwaarde identiteit en authenticiteit staat voor het 
zoeken naar een goede plaats voor deze “couleur locale” in een veranderende wereld. 
Een open dialoog tussen de eigen cultuur en nieuwe maatschappelijke trends is daarbij 
wenselijk. 
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• Autonomie en robuustheid: deze waarde staat voor attitude die kan beschreven worden 
als grondig, gericht op de lange termijn, voldoende flexibel, en met een goede balans 
tussen mensen, planeet en opbrengst. Ruimtelijk uit zich dit o.a. in het sluiten van 
materiaal- en energiekringlopen, of het maximaal benutten van de eigen bronnen en 
voorzieningen. Een robuust en veerkrachtig ruimte creëert daarnaast ook ruimte voor 
water, overbrugt perioden van droogte zonder simpelweg water te importeren, 
ondersteunt een waaier aan economische activiteiten, en kiest voor een multifunctionele 
landbouw die schokken overleeft. 

• Welvaart: Economie is aanwezig in dorpen en steden, gebundeld of verspreid, van 
havengebieden tot in de open ruimte. Er liggen heel wat opportuniteiten in het verbinden 
van deze troeven met elkaar, met zowel de wereldeconomie als het lokale economische 
weefsel, en met andere sectoren en geledingen van de maatschappij. 

• Rechtvaardigheid: ruimtelijke ontwikkelingen brengen zowel lusten als lasten met zich 
mee. Lusten zijn er o.a. in de vorm van vlot bereikbare voorzieningen en werkplekken, 
of ruimte om te ontspannen in de onmiddellijke omgeving. Lasten zijn er wanneer die 
mobiliteitsinfrastructuur zodanig dichtbij ligt dat hinderaspecten primeren, of wanneer 
de kosten om publieke nutsvoorzieningen aan te leggen naar afgelegen plekken 
disproportioneel groot zijn. Een rechtvaardig ruimtelijk beleid bewaakt het evenwicht 
tussen lusten en lasten, alsook een eerlijke verdeling ervan. 

Naast de kernwaarden, die op zichzelf toetsstenen zijn voor het ruimtelijk beleid, stelt de 
strategische visie ook vier ruimtelijke principes voorop. Deze principes bieden de noodzakelijke 
verdieping en concretisering van de acht kernwaardes:  

• Nabijheid en bereikbaarheid: ruimtelijke ontwikkelingen worden gebundeld op plaatsen 
die multimodaal zijn of worden ontsloten en mobiliteitsinfrastructuur versterkt de 
multimodale bereikbaarheid van de knooppuntlocaties. 

• Meervoudig en intensief ruimtegebruik: de beste ruimtelijke oplossing is de oplossing 
die het meest efficiënt gebruik maakt van de schaarse ruimte. Meervoudig en intensief 
ruimtegebruik moet ook de ruimtelijke kwaliteit N verhogen. 

• Ecosysteemdiensten versterken: ruimtelijke ontwikkelingen dienen bestaande 
ecosysteemdiensten te respecteren en waar mogelijk te versterken. Ruimtelijke 
ontwikkelingen die deze schaden zijn onwenselijk. Ze dienen vermeden, hersteld of 
gecompenseerd te worden. 

• Maatschappelijke betaalbaarheid: Projecten zoeken een goed evenwicht tussen de 
ruimtelijke en maatschappelijke meerwaarde op korte en op lange termijn. Daarnaast 
dienen projecten eveneens te zoeken naar een correct sociaal evenwicht tussen de 
lusten en lasten die ze met zich meebrengen en verdelen deze rechtvaardig. 
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2 .4 .6  Bestemmingsplannen 

Gewestplan 

Op het Gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren wordt de eerste ca. 45m van het plangebied vanaf 
de rooilijn van de N70 bestemd als woongebied. De overige oppervlakte van het perceel bevind 
zich in parkgebied.  

 

| visualisatie van bestemmingssituatie van het plangebied op het gewestplan Sint-Niklaas – Lokeren 

Legende 

 

 
 

 

 

Woongebied 

   Woonuitbreidingsgebied 

   Parkgebieden 

   Gebieden voor ambachtelijke bedrijven en voor KMO’s 

   

Plannen van aanleg 

De site van het bedrijf is niet gelegen binnen een APA of BPA. 
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Ruimteli jke uitvoeringsplannen (RUP’s) 

RUP Parkgebied Nieuw-Molen 

Dit RUP is op moment van schrijven in opmaak en zal ervoor zorgen dat het parkgebied op 
een duurzame manier bestendigd en de recreatieve waarde verhoogd wordt. Het RUP Garage 
De Keulenaer wordt quasi volledig omarmd door het RUP Parkgebied Nieuw-Molen. Beide RUP’s 
worden parallel opgemaakt zodat ze perfect op elkaar kunnen worden afgestemd. 

2 .4 .7  Planologisch attest 

In 2018 diende Garage de Keulenaer een aanvraag tot planologisch attest in met als doel de 
garage te kunnen uitbreiden en herinrichten in parkgebied (zoals bepaald in het Gewestplan 
Sint-Niklaas-Lokeren).  

De aanvraag beschrijft dat het bedrijf op korte termijn wenst uit te breiden met: 

• een parkeerterrein met 71 parkeerplaatsen 

• een werkplaats voor nieuwe wagens (274m²);  

• een carwash voor eigen gebruik (128m²)  

• een ruimte voor opslag van onderdelen en bandenhotel (322m²) 

Naast bijkomende verharding wordt er eveneens een groenbuffer rondom het nieuwe 
parkeerterrein voorzien met een breedte van 6m. 

In zitting van 10 september 2018 werd door de gemeenteraad van Beveren een positief 
planologisch attest afgeleverd. Het planologisch attest werd afgeleverd onder volgende 
voorwaarden: 

• indien later nog bijkomende uitbreidingen nodig zijn, is het stapelen van functies (met 
parking) aangewezen; 

• de voorziene buffer dient effectief en zo spoedig mogelijk verwezenlijkt te worden; 

• er worden slechts twee toegangen toegestaan tot de gewestelijke weg N70. Eén toegang 
dient gesupprimeerd te worden indien men wenst te ontsluiten via het perceel 18/B. Er 
dient eveneens ter hoogte van de perceelsgrenzen een structurele niet-overrijdbare 
scheiding aangebracht te worden door de aangelande; 

• er dient voldoende ruimte op het eigen terrein voorzien te worden voor het stallen en 
parkeren van voertuigen aangezien er teveel voertuigen van de garagehouden op de 
openbare weg staan; 

• er dient een gemeentelijk RUP opgemaakt de worden voor het volledige parkgebied dat 
rekening houdt met de andere ontwikkelingen langs de N70. 

Het positief planologisch attest is terug te vinden in de bijlage.  

2 .4 .8  Mobiliteitsplan Beveren 

Het mobiliteitsplan van Beveren dateert uit 2003 en werd in 2016 verbreed en verdiept. De  
gemeente heeft vijf doelen gesteld: het verhogen van de verkeersveiligheid, het verbeteren 
van de verkeersleefbaarheid, de bereikbaarheid in stand houden, de toegankelijkheid 
waarborgen en de schade aan de natuur en het milieu beperken. Een aantal punten in het 
mobiliteitsplan zijn gericht op de N70, waarlangs het projectgebied gelokaliseerd is:  

• Het mobiliteitsplan stelt dat de N70 een ontsluitingsfunctie heeft voor lokaal 
vrachtverkeer. Doorgaand vrachtverkeer wordt geweerd;  

• Het parkeren van vrachtwagens veroorzaakt op sommige plaatsen overlast.  
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• De verkeersinrichting van de N70 zal worden aangepast ten behoeve van de 
verkeersveiligheid;  

• Voor het openbaar vervoer zal er een betere doorstroom op de N70 moeten komen;  

• Voor zachte verkeersdeelnemers zal de oversteekbaarheid van de N70 verbeterd moeten 
worden;  

• De fietspaden langs de N70 voldoen niet altijd aan de gestelde richtlijnen. 

In het mobiliteitsplan van Beveren wordt aandacht besteed aan de verlenging van de tram 
vanuit Antwerpen naar Beveren. De tram zou een rechtstreekse verbinding tussen Beveren en 
Antwerpen-Centraal maken en het vele aantal bussen op de N70 vervangen. Inmiddels is het 
plan om de tramlijn 3 door te trekken naar Beveren definitief van tafel. 

Op moment van schrijven werken het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Beveren en 
Synductis samen in het licht van het Mobiliteitsplan Beveren aan de totale heraanleg van de 
N70 van de Essendreef in Beveren tot voorbij het kruispunt met de Burggravenstraat en de 
Snoeckstraat in Melsele. De herinrichting met vrijliggende fietspaden, een aparte busbaan en 
twee nieuwe ovondes zullen het verkeer veiliger en vlotter laten verlopen. De werken zullen 
ongeveer tot het najaar van 2022 duren en in 7 fases uitgevoerd worden. De werken aan het 
gedeelte van de N70 ter hoogte van het plangebied werden begin maart 2021 aangevat. Het 
betreft de heraanleg van de Vesten vanaf de Carrefour tot de Essendreef.  

| Uittreksel uit het ontwerp van de heraanleg van de N70 tussen de Essendreef en de Schoolstraat 

2 .5  Evaluatie plangebied 

2.5 . 1  Knelpunten 

• grote mate van verzegeling; 

• zwakke integratie in het bebouwde landschap; 

• vormt barrière tussen het publiek domein (N70) en het achterliggende 
openruimtelandschap; 

• ongedefinieerde overgang tussen verharde terrein van de garage en het 
openruimtelandschap. 

2 .5 .2  Potenties 

• versterken van de handelsactiviteit langsheen kleinstedelijke hoofdas van de N70; 

• beperkte bouwhoogte van de bestaande garageconstructies laat stapeling van functies 
toe; 

• publieke ontsluiting tussen N70 en het parkgebied Nieuw-Molen; 

• integratie binnen overkoepelende visie voor de rand van het parkgebied Nieuw-Molen. 
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3  GEWENSTE RUIMTELIJKE ONTWIKKELING 

3.1  Programma 

Hieronder worden programmatorische uitgangspunten die van belang zijn bij de opmaak van 
het RUP besproken. 

3. 1 . 1  Bestaande situatie 

Activiteiten 

Het bedrijf Garage Lieven De Keulenaer NV handelt in het verkopen en het herstellen van 
wagens van het merk Volvo. Om deze diensten aan te bieden bestaat de bedrijfssite uit een 
toonzaal (ca. 525m² in oppervlakte), een autoherstelwerkplaats (ca. 260m² in oppervlakte) 
en een magazijn met dienstwoning (ca. 515m² in oppervlakte). Het merendeel van de overige 
ruimte van de garagesite wordt ingericht als parkeerterrein.  

 

 

| inplantingsplan bestaande toestand4 

 
4 Bron: planologisch attest Garage de Keulenaer (2018) 
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Mobil iteitsprofiel 

Openingsuren 

De showroom is op een weekdag open van 9-12 en van 13-18:30 uur. Op de zaterdag is de 
showroom geopend van 10-12 en van 13-17 uur. De openingstijden van de garage zijn van 8-
12 uur en van 13-17 uur. Op zaterdag is de garage open van 9-12 uur. Op zondag zijn zowel 
de garage als de showroom doorgaans gesloten. 

Verkeersgenerat ie 

 

Bezoekers 

Het aantal bezoekers van de garage wordt geschat op 12 per week. Het aantal bezoekers per 
dag voor de showroom wordt geschat op 3. Op zaterdag ligt het aantal bezoekers hoger tot 5 
voor de showroom en 10 voor de garage. Er is geen piekmoment merkbaar bij de bezoekers 
van de showroom. Piekmomenten voor de garage zijn om 08:00 uur en om 13:00 uur. 

Ongeveer 98 % van de bezoekers van de showroom komt met de auto. De bezoekers van de 
showroom parkeren de auto langs de weg, er worden geen problemen ondervonden bij het 
parkeren. De bezoekers van de garage parkeren hun auto of langs de weg of op het terrein 
van de garage. 

Werknemers 

Er zijn 14 werknemers werkzaam in de showroom en de garage. Gemiddeld zijn er 12 
werknemers op hetzelfde tijdstip aanwezig. 98 % van de werknemers komt de auto. Heel 
zelden komt er iemand op de fiets. Er is een fietsenstalling voor de werknemers aanwezig. Ook 
zijn er lockers en douches. De werknemers parkeren de auto langs de weg. 

Leveranciers 

In de bestaande toestand vinden er gemiddeld 10 leveringen per week plaats per vrachtwagen. 
Het betreft levering van grote wisselstukken en het leveren van nieuwe wagens. Het laden en 
lossen van deze goederen gebeurt tot op heden op de dubbele parkeerstrook op de N70. 
Daarnaast zijn er ook gemiddeld 15 leveringen per week door bestelwagens. Ook worden 2 
keer per week de afvalcontainers opgehaald. 

Parkeergelegenheid 

Op het terrein zijn in de bestaande situatie ca. 25 parkeerplaatsen aanwezig. De meeste 
parkeerplaatsen op de parking worden bezet door nieuwe auto’s en de bedrijfsvoertuigen.  Het 
bedrijf bezit namelijk 12 personenwagens, 1 bestelwagen en 1 vrachtwagen. Slechts een paar 
parkeerplaatsen op het terrein worden gebruikt voor het parkeren van gebruikte auto’s, die 
mogelijk van bezoekers zijn. Er zijn voor bezoekers en werknemers van de showroom 18 
parkeerplaatsen nodig voor de bestaande situatie. Een grote meerderheid hiervan parkeren 
zich langs de N70. 
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3. 1 .2  Gewenste situatie 

Korte termi jn (< 3 jaar) 

Zoals reeds beschreven in paragraaf 2.4.7 verkreeg Garage de Keulenaer een positief 
planologisch attest om de garage te kunnen uitbreiden en herinrichten. Het positieve 
planologisch attest is terug te vinden in de bijlage.  

Het attest beschrijft dat het bedrijf op korte termijn wenst uit te breiden met:  

• een parkeerterrein met 71 parkeerplaatsen; 

• een werkplaats voor nieuwe wagens (274m²);  

• een carwash voor eigen gebruik (128m²); 

• een ruimte voor opslag van onderdelen en bandenhotel (322m²). 

Het attest beschrijft dat deze wijzigingen nodig zijn om verschillende redenen. De opslagplaats 
voor banden van de garage bevindt zich tot op heden in deelgemeente Kallo. De noodzakelijke 
verplaatsingen die hiermee gepaard gaan zijn niet efficiënt. Er is elke dag minstens één 
verplaatsing nodig naar de loods in Kallo. Daarnaast kunnen afgeleverde wagens niet schoon 
gemaakt worden in de garage. Deze worden eerst naar een carwash gebracht om vervolgens 
terug naar de garage gebracht te worden. Ook dit genereert inefficiënte verplaatsingen die 
vermeden kunnen worden. Vervolgens worden nieuwe wagens voor het cliënteel vandaag nog 
buiten geparkeerd. Het zou optimaler zijn voor de garage mochten deze wagens binnen 
voorbereid kunnen worden. Ook worden overige wagens nu langs de N70 geparkeerd omdat 
het aantal parkeerplaatsen op de site ontoereikend is. Bovendien wordt de N70 momenteel 
heraangelegd, met een beperkter parkeeraanbod tot gevolg. 

Na het doorvoeren van deze uitbreidingen wordt verwacht dat het druktebeeld, gebaseerd op 
het verwachtte aantal bezoekers en werknemers van de showroom en de garage, zal wijzigen. 
Er worden 15 extra bezoekers per week verwacht voor de showroom en 15 extra bezoekers 
per dag voor de garage. Op korte termijn worden ook 15 extra werknemers verwacht. Hierdoor 
wordt een totaal van gemiddeld 44 personen (klanten en werknemers) per dag geschat die de 
garage zullen bezoeken. Voor de toekomstige situatie zijn er op sommige momenten 24 
parkeerplaatsen nodig voor de bezoekers en de werknemers. Dat zijn 6 parkeerplaatsen meer 
dan dat er in de huidige situatie nodig zijn. Een deel van deze extra parkeerplaatsen zal langs 
de N70 gevonden moeten worden5. Een ander deel van de auto’s zal geparkeerd worden op 
het terrein van de garage. Deze zal echter overwegend bedoeld blijven voor het stallen van 
garagewagens. De toekomstige toestand voorziet een parkeerterrein voor 71 wagens. De 
doorrit langs de westelijke gevel van de showroom zal gebruikt worden om de parkeerplaatsen 
op het terrein te bereiken. 

Bij een uitbreiding worden minder leveringen verwacht aangezien extra opslagruimte zou 
worden gecreëerd. De oostelijke toegang tot het achterliggend terrein zal heraangelegd en 
toegankelijk worden voor de vrachtwagens die wagens en grote wisselstukken leveren. Op 
deze manier wordt een onveilige toestand langs de N70 verholpen. Leveringen door 
bestelwagens kunnen het terrein bereiken via de doorrit langs de westelijke gevel van de 
showroom. 

Aanvullend op de gewenste uitbreidingen en invullingen opgenomen binnen het planologisch 
attest is het voor de bedrijfsactiviteiten intussen noodzakelijk geworden om de site te voorzien 
van een hoogspanningscabine en DC lader. Deze toevoegingen hebben echter een beperkte 
ruimtelijke impact en zijn te integreren in het programma opgenomen binnen het planologisch 
attest. 

 
5 De heraanleg van de N70 voorziet langsparkeerplaatsen en een nieuwe parkeerzone t.h.v. de A. 
Farnèselaan. 



RUP Garage De Keulenaer 

205006│ september 2021 25│56 

 

| inplantingsplan van de gewenste ruimtelijke toestand na het uitvoeren van de werken aangevraagd 
in het planologisch attest6, de plaatsing van de hoogspanningscabine (gele aanduiding) en DC lader 
(blauwe aanduidng) 

Lange termi jn (> 10 jaar) 

Binnen het planologisch attest werden geen gewenste ontwikkelingen op lange termijn 
opgenomen. 

  

 
6 Bron: planologisch attest Garage de Keulenaer (2018) 

doorrit voor 
vrachtwagens 

doorrit voor 
personenwagens 
en bestelwagens 
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3.2  Doelstellingen 

Bij de verordening van het plangebied staan volgende aspecten centraal: 

• verschaffen van een planologische basis voor de uitbreidingswensen voor Garage De 
Keulenaer en zodoende een gepaste bestemming toekennen t.o.v. de huidige zonering 
van woon- en parkgebied op het gewestplan; 

• ruimte van de site op efficiënte manier benutten; 

• landschappelijke integratie van de site met diens omgeving; 

• ruimte creëren voor duurzaam watermanagement; 

• efficiënte ontsluiting voorzien voor gebruikers van de garage. 

3.3  Visie 

Het voornaamste doel van dit RUP is het voorzien van een planologische doorvertaling van het 
positieve planologisch attest, dat door de gemeente Beveren aan Garage De Keulenaer werd 
verleend. Het RUP verzekert dat de uitbreidingsmogelijkheden van de garage gebeuren op een 
ruimtelijk efficiënte wijze, met aandacht voor een goede landschappelijke integratie en andere 
actuele uitdagingen zoals een duurzame waterhuishouding. 

Het plangebied krijgt een bestemming die het bestaan en de uitbreidingscapaciteit van de 
garage planologisch verzekert. De korte termijnplannen van de garage m.b.t. het uitbreiden 
van het parkeerterrein, alsook van het garagegebouw door de toevoeging van een overdekte 
werkplaats, een carwash en extra opslagruimte worden mogelijk gemaakt. Indien op lange 
termijn bijkomende uitbreidingen nodig zijn, wordt maximaal ingezet op het efficiënt benutten 
van de beschikbare ruimte door het stapelen van functies. 

Landschappelijke integratie bestaat in dit geval uit twee aspecten. Enerzijds het maximaal 
beperken van de visuele impact van de garage en uitbreiding op de omgeving. Anderzijds 
onderzoeken op welke manier de site kan aantakken op het groenblauwe netwerk van 
parkgebied Nieuw-Molen. Beide doelstellingen kunnen bereikt worden met een streekeigen, 
ecologisch waardevolle groenbuffer tussen de garage-uitbreiding en het parkgebied. Integratie 
in het groenblauwe netwerk kan bekomen worden onder vorm van oplossingen gerelateerd 
aan waterhuishouding. Aandacht voor waterhuishouding uit zich vooral in het minimaliseren 
van de verharde oppervlakte en het ter plekke opvangen en laten infiltreren van regenwater. 
Dit kan door het gebruik van waterdoorlatende verharding en het combineren of stapelen van 
functies. De circulatieruimte voor vrachtverkeer zijn echter om duurzaamheidsredenen niet 
geschikt voor het gebruik van waterdoorlatende verharding. Verder zijn groendaken ook een 
interessante piste, net als infiltratie van regenwater opgevangen op de daken. 

Het RUP verzekert een efficiënte ontsluitingsstructuur om verkeersdruk op de N70 te 
vermijden. Zo worden er twee ontsluitingen vastgelegd vanaf de N70 naar het garageterrein, 
namelijk één langs de rechtergevel van het garagegebouw en één ten oosten van de woonst 
nr. 92. Zoals aangegeven in het planologisch attest kan de ontsluiting langsheen de rechter 
zijgevel van de garage gebruikt worden als in- en uitrit voor personenwagens van bezoekers, 
of voor bestelwagens met leveringen. De andere ontsluiting zal dienen als in- en uitrit voor 
vrachtwagens voor het vervoer van grotere goederen. Deze tweede ontsluiting wordt ook 
vandaag reeds als toegang gebruikt naar het achterliggende landbouwgebied door diverse 
landbouwvoertuigen. Het RUP voorziet dat deze mogelijkheid behouden blijft. 
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3.4  Ruimtelijke concepten 

3.4 . 1  Bestendigen, facil iteren en optimaliseren 

Het plangebied wordt een bestemming toegekend die het voortbestaan van de garage 
bestendigt en uitbreidingen faciliteert. Hierbij wordt tegemoet gekomen aan de korte 
termijnwensen van de garage door ruimte te voorzien voor het geplande programma. 
Daarnaast worden ook lange termijnontwikkelingen mogelijk gemaakt. Bij toevoegingen op 
lange termijn wordt optimale ruimtelijke efficiëntie beoogt door het stapelen van functies. 

 

3.4 .2  Integreren en bufferen 

Er wordt gestreefd naar maximale landschappelijke integratie door middel van enerzijds een 
streekeigen, ecologisch waardevolle groenbuffer tussen de garage-uitbreiding en het 
parkgebied te voorzien en anderzijds structuren voor watermanagement te verzorgen die zich 
integreren binnen het groenblauwe netwerk van het aanpalende parkgebied Nieuw-Molen. De 
garage dient visueel onttrokken te worden van het parkgebied. 
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3.4 .3  Ontsluiten van de site en bredere omgeving 

Twee ontsluitingen worden gebruikt om in- en uitgaande circulatie van bezoekers en 
verschillende soorten leveringen te organiseren. Daarboven wordt de oostelijke ontsluiting 
bestendigd in haar functie als doorgang voor landbouwvoertuigen tussen de N70 en het 
achterliggende landbouwgebied. 
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4  EFFECTEN VAN HET RUP 

4.1  Onderzoek tot m.e.r. 

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

4 . 1 . 1  Methodiek 

Als eerste stap in het onderzoek tot m.e.r. wordt nagaan of het RUP niet ‘van rechtswege’ 
plan-MER-plichtig is volgens de regelgeving, zoals vastgelegd in het plan-m.e.r.-decreet van 
27 april 2007. Indien dit niet het geval is, kan overgegaan worden tot de beschrijving en 
evaluatie van de te verwachten effecten van het voorgenomen plan en de redelijke 
alternatieven.  

Bij deze evaluatie wordt steeds het onderscheid gemaakt tussen het effect t.o.v. de feitelijke 
referentiesituatie (ten opzichte van het feitelijk gebruik van de site) en de planologische 
referentiesituatie (ten opzichte van de planologische bestemming(en)).  

Om het onderzoek naar de milieueffecten op een kwalitatieve en eenduidige wijze te kunnen 
voeren, worden de ontwikkelingsmogelijkheden die worden geboden door het RUP gebundeld 
in een aantal planingrepen. Er kunnen 2 planonderdelen onderscheiden worden: 

• planonderdeel A: herbestemmen van woongebied naar zone voor garagebedrijf 
complementair aan het wonen 

• planonderdeel B: herbestemmen van parkgebied naar zone voor garagebedrijf 
complementair aan het wonen 

Fase startnota 

Tijdens de fase van de startnota wordt een eerste inschatting gemaakt van de mogelijk te 
verwachte effecten van de diverse planingrepen. Voor elke discipline wordt aan de hand van 
een checklist bekeken welke potentiële ingrepen mogelijk gemaakt worden binnen het RUP. 
Bij de beschrijving van de mogelijke effecten wordt rekening gehouden met a/ de 
referentiesituatie die een indicatie geeft van de kwetsbaarheid van het plangebied en b/ de 
aard van de planingrepen. 

Fase scopingnota 

In deze fase wordt een beslissing m.b.t. de plan-MER-plicht genomen. Op basis van 
binnengekomen adviezen en opmerkingen tijdens de raadpleging publiek en adviesvraag 
worden indien nodig bepaalde disciplines bijkomend onderzocht. De finale screening van de 
potentiële milieueffecten wordt vervolgens overgemaakt aan het team MER die een advies 
formuleert m.b.t. de plan-MER-plicht. 

4 . 1 .2  Toepassingsgebied 

Het RUP is niet ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig, omdat ze het kader vormt voor de 
toekenning van (een) vergunning(en) voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het 
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project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004, namelijk voor projecten opgesomd in rubriek 
10b van bijlage III. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau. 
Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 0,67 ha, wat procentueel in het niets vervalt 
ten opzichte van het totale grondgebied van de gemeente Beveren dat circa 15000 ha 
bedraagt. Bovendien heeft het RUP betrekking op een beperkte wijziging en zelfs een 
afstemming op de bestaande situatie. 

Omwille van bovenstaande motivering dient besloten te worden dat het RUP ‘van rechtswege’ 
niet plan-MER-plichtig is, maar wel screeningsplichtig. Naargelang het resultaat van het 
onderzoek naar mogelijke aanzienlijke milieueffecten, wordt er een oordeel geveld over de 
noodzaak van de opmaak van een plan-MER: 

• indien er geen aanzienlijke milieueffecten kunnen zijn: geen plan-MER-plicht; 

• indien er wel aanzienlijke milieueffecten kunnen worden aangetoond voor één of 
meerdere criteria: wel plan-MER-plicht. 

4 . 1 .3  Alternatieven 

Nulalternatief 

Het nulalternatief is geen alternatief daar een planologisch attest voor het plangebied 
goedgekeurd werd. Voor de verdere uitwerking van het planologisch attest is de opmaak van 
een RUP noodzakelijk. 

Locatie- en inrichtings- en/of uitvoeringsalternatieven 

Naast het nulalternatief kan er eveneens gekeken worden naar de locatie- en inrichtings-en/of 
uitvoeringsalternatieven. Gezien er een planologisch attest voor het plangebied goedgekeurd 
werd is het onderzoeken van locatiealternatieven niet relevant. Daarnaast zijn de inrichtings- 
en/of uitvoeringsalternatieven beperkt. Deze zijn immers afgestemd op de actuele situatie, 
het gewenste beleid en de ontwikkelingswensen van de overheid en betrokken eigenaars. 
Bovendien dient het RUP rekening te houden met de opgenomen ruimtelijke randvoorwaarden 
opgelegd binnen het afgeleverde planologisch attest. 

4 . 1 .4  Beoordeling milieueffecten 

Bodem 

Checklist potentiële ingrepen discipline Bodem Ja Nee 

Bodemverstoring en grondstofvoorraden   

Voorziet het plan vergraving of graafwerkzaamheden?   

Voorziet het plan een wijziging inzake verharding 
(aard en/of oppervlakte)? 

  

Wordt ingegrepen op de grondstoffenvoorraden? 
Voorziet het plan de uitbating van de diepe 
ondergrond (klei-, zand-, steen- of grinduitbating, 
ertswinning)? 

  

Bodemkwaliteit en bodemverontreiniging   
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Voorziet het plan risico-activiteiten voor 
verontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)?  

  

Voorziet het plan herbestemmingen naar een ander 
bestemmingstype? 

  

Erosie   

Voorziet het plan een gewijzigd bodemgebruik 
waardoor bijkomende oppervlakte aan erosie het 
gevolg kan zijn of het plan aan erosie onderhevig kan 
zijn? 

  

Bodemverstor ing en grondstofvoorraden 

Referentiesituatie 

Het plangebied bevindt zich op lemige zandbodems (Sbb) 

 

| Bodemkaart (Geopunt Vlaanderen, 2021) 

De uitbreiding is gepland op bodems gebruikt voor landbouwdoeleinden. Er komen geen 
kwetsbare bodems voor binnen of in directe nabijheid van het plangebied. Er zijn geen 
ontginningen in of grenzend aan het plangebied. Het RUP is niet opgenomen in een 
oppervlaktedelfstoffenplan. 

Er kan gesteld worden dat de fysische bodemtoestand van het plangebied niet uitgesproken 
kwetsbaar is. De zone kent een sterk antropogene invloed die wijst op eerdere verstoringen 
van de bodem. 

Effectenbespreking 

t.o.v. de planologische referentiesituatie 

Het plangebied wordt middels voorliggend RUP omgezet van woon- en parkgebied (conform 
gewestplan) naar een zone voor garagebedrijf complementair aan het wonen. 

 Legende 

 Bebouwde zone 

 
 

 Droge lemig zandbodem met structuur B horizont 

 
 

 Matig droge lemig zandbodem met structuur B horizont 
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Gelet op de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de huidige planologische bestemming 
woongebied zijn op vlak van bodemverstoring en grondstofvoorraden geen uitgesproken 
negatieve effecten te verwachten door de beoogde herbestemming binnen planonderdeel A.  

Voor het gedeelte dat bestemd is als parkgebied worden binnen planonderdeel B bijkomende 
ontwikkelingsmogelijkheden (verharding en bebouwing) mogelijk gemaakt. Deze zullen echter 
binnen de stedenbouwkundige voorschriften beperkt worden(gebruik van B/T en V/T-indexen) 
tot de bebouwing en de verharde oppervlakte) zoals voorzien binnen het goedgekeurd 
planologisch attest. 

Rekening houdend met de aard van het plan en het gegeven dat er binnen het plangebied 
geen kwetsbare bodemtypes, bodemkundig erfgoed of ontginningen werden aangetroffen en 
dat de ontwikkeling van het plangebied geen ontginning mogelijk maakt, kan er redelijkerwijze 
worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op bodemverstoring en 
grondstofvoorraden optreden. 

t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 

Gelet op de reeds bestaande bebouwing en verharding (Volvo garage) en het feit dat de 
uitbreidingen opgenomen binnen het planologisch attest zich hoofdzakelijk binnen 
planonderdeel B bevinden worden binnen planonderdeel A geen negatieve effecten verwacht 
op de discipline. De uitbreiding wordt grotendeels voorzien ter hoogte van een zone die 
momenteel reeds verhard is. 

Binnen planonderdeel B worden vergravingen tijdens de opbouwfase mogelijk (nl. voor het 
plaatsen van funderingen voor constructies) door de voorziene uitbreidingen (bebouwing voor 
voorbereiding auto’s, carwash en opslag). Deze grondwerken zijn echter oppervlakkig van 
aard. 

Het planvoornemen voorziet een toename in verharding, nl. een toename in bebouwde 
oppervlakte van max ca. 53% en een toename van totale verharding van max ca. 149% door 
het mogelijk maken van extra parkeerterrein. De verharding dient echter maximaal uitgevoerd 
te worden in waterdoorlatende verharding (circulatie, parkeerterrein,…). Circulatieruimten 
voor vrachtverkeer worden om duurzaamheidsredenen mogelijk gemaakt in niet-
waterdoorlatende verhardingen. 

Door dit gegeven in combinatie met het feit dat er geen kwetsbare bodems voorkomen in/nabij 
het plagenbied kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten 
op bodemverstoring en grondstofvoorraden zullen optreden. 

Bodemkwal i te i t en bodemverontre in iging 

Referentiesituatie 

Binnen het plangebied bevindt zich een garage met potentiële risico-activiteiten voor 
verontreiniging. Het plangebied is echter niet als dusdanig bestemd gezien de bestemming als 
woon- en parkgebied (geen bestemming als kmo, bedrijvenzone of andere bestemmingen met 
potentiële risico-activiteiten voor verontreiniging). 

Op 30/09/1999 werd door OVAM een beschrijvend bodemonderzoek opgesteld voor de site dat 
toen nog werd ingevuld door een tankstation (dossiernummer 9247). Het volgende werd 
geconcludeerd:  

“Samenvattend kan gesteld worden dat er op het terrein aanwijzingen zijn voor een 
ernstige bodemverontreiniging in het grondwater met BTEX en minerale olie en in de 
grond met minerale olie. 

Op basis van de berekening van het humaan risico kan gesteld worden dat er voor het 
huidig gebruik van het terrein, geen actueel humaan risico aanwezig is. 

Er is eveneens geen verspreidingsrisico aanwezig. 
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Het perceel dient opgenomen te worden in het register van verontreinigde gronden. 

Gezien er na 1995 geen calamiteiten bekend zijn kan de verontreiniging als historisch 
beschouwd worden. 

Er dienen geen sanerende maatregelen genomen te worden.” 

Het bedrijf bezit een milieuvergunning van klasse 1 voor het uitbaten van een 
garagewerkplaats met tankstation die geldig is t.e.m. 27/03/2023. 

 

| Kaart bodemonderzoeken (OVAM, 2021) 

Effectenbespreking 

t.o.v. de planologische referentiesituatie 

Het plangebied wordt middels voorliggend RUP omgezet van woon- en parkgebied (conform 
gewestplan) naar een zone voor garagebedrijf complementair aan het wonen. 

Gelet op de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de huidige planologische bestemming 
woongebied zijn op vlak van bodemkwaliteit en bodemverontreiniging geen uitgesproken 
negatieve effecten te verwachten door de beoogde herbestemming binnen planonderdeel A. 

Voor planonderdeel B worden bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden toegelaten die 
mogelijks een impact kunnen hebben op de bodemkwaliteit (planologisch uitbreiden van de 
garage-activiteiten). Zoals reeds gesteld dient steeds de geldende regelgeving (Vlarem, 
Vlarebo, Vlarema) gevolgd te worden. 

Binnen planonderdeel B vindt een wijziging van het bestemmingstype plaats van parkgebied 
(IV) naar een zone voor garagebedrijf complementair aan het wonen (III). De regelgeving bij 
overdracht dient ook hier te worden gevolgd. 

t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 

Gelet op de reeds bestaande bebouwing en verharding (Volvo garage) en het feit dat de 
uitbreidingen opgenomen binnen het planologisch attest zich hoofdzakelijk binnen 
planonderdeel B bevinden worden binnen planonderdeel A geen aanzienlijk negatieve effecten 
verwacht op de discipline. De uitbreiding wordt grotendeels voorzien ter hoogte van een zone 
die momenteel reeds verhard is. 

De uitbreidingen die mogelijk worden gemaakt binnen planonderdeel A en B, zijn addities op 
de reeds aanwezige garageactiviteiten, alsook het aanleggen van een parkeerterrein. Deze 
activiteiten zullen binnen de nog geldige milieuvergunning passen, of onderworpen worden 
aan de aanvraag van (een) nieuwe milieuvergunning(en). 

Eventuele accidentele bodemverontreiniging (bvb. olielek) door het planvoornemen is niet uit 
te sluiten noch het feitelijk voorkomen van verontreinigde grond (zie conclusie 
bodemonderzoek). Bij bouwwerkzaamheden, bodemverstoring en nieuwe inrichtingen dient de 
geldende regelgeving (Vlarem, Vlarebo, Vlarema) te worden gevolgd. Er worden bijgevolg geen 
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aanzienlijke effecten verwacht op bodemkwaliteit (verspreiden van verontreiniging) door deze 
calamiteiten. 

Gelet op de reeds bestaande activiteiten op de site kan geconcludeerd dat het planvoornemen 
geen aanleiding zal geven tot aanzienlijk negatieve effecten op de discipline bodemkwaliteit 
en bodemverontreiniging. 

Eros ie 

Het plan voorziet geen dermate wijzigingen in het bodemgebruik die erosie tot gevolg kunnen 
hebben. Aanzienlijke effecten ten aanzien van de discipline bodem worden bijgevolg niet 
verwacht. 

Conclus ie disc ipl ine bodem 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 
betrekking tot de discipline bodem te verwachten zijn. 
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Water (grond- en oppervlakte- en afvalwater) 

Checklist potentiële ingrepen discipline Water Ja Nee 

Grondwater   

Voorziet het plan omvangrijke ondergrondse 
constructies? 

  

Voorziet het plan bijkomende verharding van niet 
verharde zones? 

  

Kan het plan aanleiding geven tot permanente 
wijziging van grondwaterstanden of –stromen (bv. 
t.b.v. natuur of landbouw)? 

  

Worden bestemmingen voorzien die aanleiding 
kunnen geven tot risico-activiteiten voor 
grondwaterverontreiniging (zoals bijv. kmo-zone, 
bedrijvenzone)? 

  

Oppervlaktewater   

Zijn er binnen het plan ingrepen op waterlopen of 
oevers mogelijk (afgraven of aanleggen 
oevers/dijken, openleggen of overwelven van 
waterlopen, hermeandering/rechttrekking, verharden 
oeverzones)? 

  

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen 
voor die een invloed kunnen hebben op 
overstromingszones of signaalgebieden, zoals: 
verharding, bebouwing, ophoging. 

  

Afvalwater   

Genereert het plan afvalwater (huishoudelijk 
afvalwater of bedrijfsafvalwater)? 

  

Grondwater 

Referentiesituatie 

Het plangebied bevindt zich niet binnen waterwinningsgebieden en bijhorende 
beschermingszones. 

De drainageklasse van de bodems binnen het plangebied zijn aangeduid als droog. 

Het plangebied is integraal gekarteerd als matig gevoelig voor grondwaterstromingen (type 2) 
en integraal gekarteerd als infiltratiegevoelige zone (Geopunt Vlaanderen 2021). 
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| Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt Vlaanderen,2021) 

 

| Infiltratie gevoelige gebieden (Geopunt Vlaanderen, 2021) 

Het plangebied bevindt zich integraal in een zone die zeer kwetsbaar is ten aanzien van de 
grondwaterkwetsbaarheid (Ca1). Ca1-gronden hebben een zandige en/of beperkte (dikte tot 
minder dan 5 m) deklaag. De watervoerende laag bestaat uit zand (Geopunt Vlaanderen, 
2021). 

 

| Grondwaterkwetsbaarheidkaart (Geopunt Vlaanderen, 2021) 

Daarnaast werd ook een beschrijvend bodemonderzoek verricht (zie discipline bodem). 

Andere aspecten van de grondwaterhuishouding worden besproken onder de watertoets (zie 
infra). 
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Effectenbespreking 

t.o.v. de planologische referentiesituatie 

Het plangebied wordt middels voorliggend RUP omgezet van woon- en parkgebied (conform 
gewestplan) naar een zone voor garagebedrijf complementair aan het wonen. 

Gelet op de ontwikkelingsmogelijkheden binnen de huidige planologische bestemming 
woongebied zijn op vlak van bodemkwaliteit en bodemverontreiniging geen uitgesproken 
negatieve effecten te verwachten door de beoogde herbestemming binnen planonderdeel A. 

Voor planonderdeel B worden bijkomende ontwikkelingsmogelijkheden toegelaten die 
mogelijks een impact kunnen hebben op de bodemkwaliteit (planologisch uitbreiden van de 
garage-activiteiten). Zoals reeds gesteld dient steeds de geldende regelgeving (Vlarem, 
Vlarebo, Vlarema) gevolgd te worden. 

In verband met de geplande activiteiten die risico geven op grondwaterverontreiniging (zoals 
het opslaan en verdelen van brandstoffen) zal eveneens de bestaande 
Vlarem/Vlarema/Vlarebo regelgeving gevolgd. 

De bijkomende verharding wordt gegroepeerd zodat er meer ruimte vrijkomt voor 
aaneengesloten onverharde zones. Het verlies aan waterbergend vermogen is dus beperkt. De 
ontwikkeling dient bovendien rekening te houden met het provinciaal beleidskader 
wateradviezen. 

De mogelijkheden binnen het plan vormen geen aanleiding tot een permanente wijziging 
(verhoging/ verlaging) van de grondwaterstand (bv. t.b.v. natuur of landbouw). 

Binnen planonderdeel B vindt een wijziging van het bestemmingstype plaats van parkgebied 
(IV) naar een zone voor garagebedrijf complementair aan het wonen (III). De regelgeving bij 
overdracht dient ook hier te worden gevolgd. 

t.o.v de feitelijke referentiesituatie 

Gelet op de reeds bestaande bebouwing en verharding (Volvo garage) en het feit dat de 
uitbreidingen opgenomen binnen het planologisch attest zich hoofdzakelijk binnen 
planonderdeel B bevinden worden binnen planonderdeel A geen aanzienlijk negatieve effecten 
verwacht op de discipline. De uitbreiding wordt grotendeels voorzien ter hoogte van een zone 
die momenteel reeds verhard is. 

Het planvoornemen voorziet een toename in verharding, nl. een toename in bebouwde 
oppervlakte van max ca. 53% en een toename van totale verharding van max ca. 149% door 
het mogelijk maken van extra parkeerterrein. De verharding dient echter maximaal uitgevoerd 
te worden in waterdoorlatende verharding (circulatie, parkeerterrein,…). Circulatieruimten 
voor gemotoriseerd (vracht)verkeer worden om duurzaamheidsredenen mogelijk gemaakt in 
niet-waterdoorlatende verhardingen. 

Bijgevolg kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op 
grondwater zullen optreden. 

Oppervlaktewater 

Referentiesituatie 

Er bevinden zich noch waterlopen, noch overstromingsgevoelige zones of signaalgebieden in 
of in de directe nabijheid van het plangebied. 

Effectenbespreking 

Rekening houdend met de aard van het plan zoals de beperkte wijziging in de verhardingsgraad 
en het gegeven dat er in het plan geen waterlopen zijn gelegen met een waardevolle 
structuurkwaliteit, er geen overstromingsgevoelige gebieden in/nabij het plangebied zijn 
aangeduid, noch een aanduiding van signaalgebied en er geen gebiedsspecifieke acties zijn 
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geformuleerd, kan er redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten 
op oppervlaktewater optreden. 

Afvalwater 

Referentiesituatie 

Het plangebied wordt ingevuld met een garage waarbij in beperkte mate bedrijfsafvalwater 
gegenereerd/geloosd wordt. 

Volgens het zoneringsplan van de Vlaams Milieumaatschappij bevindt het plangebied zich in 
centraal gebied. Dit betekent dat er reeds geruime tijd riolering aanwezig is die aangesloten 
is op een waterzuivering. 

 

| Zoneringskaart (VMM, 2021) 

Effectenbespreking 

Rekening houdend met de aard van het plan zoals een beperkt te verwachten aandeel aan 
afvalwater en het gegeven dat het plan kan aansluiten op een RWZI met voldoende capaciteit 
en er geen bedrijfsafvalwater wordt geloosd op oppervlaktewater, kan er redelijkerwijze 
worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit afvalwater optreden. 

Conclus ie disc ipl ine water 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 
betrekking tot de discipline water te verwachten zijn. 
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Biodiversiteit 

Checklist potentiële ingrepen discipline 
Biodiversiteit 

Ja Nee 

Biotoopverlies / biotoopwijziging   

Biotoopverlies door ruimtebeslag   

Voorziet het plan bijkomende bodemverstoring zoals 
verharding, verdichting en vergraving? 

  

Biotoopwijziging   

Verdroging / vernatting: 

Voorziet het planvoornemen een permanente 
bemaling of is het mogelijk dat er door uitvoering van 
het planvoornemen een lange tijdelijke bemaling 
(zoals bijvoorbeeld bij ondergrondse infrastructuren 
zoals tunnels of ontginningen dieper dan het 
grondwater) of grondwaterpeilsturing (bijvoorbeeld 
i.f.v. irrigatie voor landbouwgebruik) zal plaatsvinden 
waardoor er toch permanente effecten op bestaande 
biotopen te verwachten zijn? 

 

 

 

 

Verzurende en vermestende depositie (belangrijkste 
= stikstofdepositie) 

Zal uitvoering van het plan zorgen voor een relevante 
toename van verzurende en/of vermestende 
deposities (meest relevant is vaak de 
stikstofdepositie): enerzijds via water (bijv. bemesting 
die afvloeit naar de waterloop) en anderzijds via lucht 
(industriële emissies zoals energiebedrijven en 
raffinaderijen of via een hoge toename in 
verkeersemissies)? 

  

Rustverstoring (door geluid en lucht)   

Voorziet het planvoornemen geluidsproducerende 
functies/activiteiten (zoals door recreatie, industriële 
installaties, bedrijvigheid met bijvoorbeeld typerende 
buitenactiviteiten, open sportstadium/sportpleinen in 
open lucht, enz)? 

  

Voorziet het plan in een bestemming/functie waardoor 
er een bijkomende recreatiedruk te verwachten valt? 

  

Voorziet het plan relevant aandeel bijkomende 
lichtbronnen (zoals bijvoorbeeld voor sport- en 
recreatieactiviteiten, i.f.v. veiligheid op 
bedrijfsterreinen)? 

  

Barrièrevorming en versnippering   
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Kan het plan zorgen voor het doorbreken van een 
verbinding(szone) voor fauna of flora (zoals bermen, 
waterlopen, groene zones)? 

  

Kan het plan zorgen voor een belangrijke fysische 
scheiding tussen biologisch waardevolle zones (zoals 
een verkeersweg, waterweg, ontwikkeling)? 

  

Kan het plan een potentieel obstakel voor vogeltrek 
toelaten (bijvoorbeeld windturbines) of een obstakel 
voor foerageerroutes (bijvoorbeeld door inname of 
versnipperen van waterlopen, boszones, kleine 
landschapselementen)? 

  

 

Biotoopverl ies / biotoopwi jz iging 

Referentiesituatie 

Binnen of in de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen speciale beschermingszones, 
noch VEN- of IVON-gebieden. Daarnaast bevinden er zich geen erkende of Vlaamse 
natuurreservaten in de buurt. 

Op de biologische waarderingskaart werden ter hoogte van het perceel, of in diens buurt, geen 
faunistisch voorname zones aangeduid. Het plangebied wordt integraal gekarteerd als 
biologisch minder waardevol. 

Binnen planonderdeel B wordt het plangebied bestemd als parkgebied conform het gewestplan. 

Effectenbespreking 

Het plan voorziet binnen planonderdeel B in beperkte mate bijkomende bodemverstoring zoals 
verharding of vergraving. Deze sluiten aan bij de reeds bestaande bebouwing en verharding 
binnen planonderdeel A. Er wordt geen opgaande vegetatie (zoals bossen, bomen(rijen), 
houtkanten, hagen, heggen,..) gerooid. Bovendien voorziet het plan in de vormgeving van een 
ecologische groenbuffer uit streekeigen plantmateriaal waardoor een nieuw biotoop 
geïntroduceerd wordt aansluitend op het openruimtegebied. Aanzienlijke effecten van 
biotoopverlies worden dan ook niet verwacht. 

Rustverstor ing (door gelu id en l icht) 

Referentiesituatie 

Binnen of in de nabijheid van het perceel komen geen biologisch waardevol faunistisch 
gebieden voor. 

Het plangebied is gelegen binnen een bufferzone van een pleister- en rustgebied van 
watervogels en steltlopers waardoor mogelijks een risico bestaat op rustverstoring. Het 
plangebied is niet gelegen in de nabijheid van belangrijke trekroutes. 
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| Pleister- en rustgebieden watervogels en steltlopers 

Effectenbespreking 

t.o.v. de planologische referentiesituatie 

Het plangebied wordt middels voorliggend RUP omgezet van woon- en parkgebied (conform 
gewestplan) naar een zone voor garagebedrijf complementair aan het wonen. 

De activiteiten die mogelijk gemaakt worden binnen het plangebied zijn niet van die aard dat 
er een grote rustverstoring van uit gaat. Het garagebedrijf dient namelijk complementair te 
zijn aan de woonomgeving en de bedrijfsactiviteiten vinden grotendeels inpandig plaats. 

Binnen planonderdeel B wordt extra verharding voorzien in functie van parkeerruimte. Het af- 
en aanrijdend verkeer kan hier mogelijks zorgen voor enige rustverstoring door geluid. Deze 
geluidsbelasting zal echter niet opwegen tegen de geluidsbelasting komende van het 
doorrijdend verkeer op de vesten (ca. 65 dB volgens de MIRA geluidsbelastingkaart op Geopunt 
Vlaanderen 2021), de straat waaraan het plangebied gelegen is. 

Binnen de stedenbouwkundige voorschriften zullen ook bepalingen opgenomen worden 
omtrent het voorzien van verlichting en armaturen. Deze zullen steeds neerwaarts gericht zijn 
en qua lichtsterkte beperkt worden zodat geen negatieve effecten te verwachten zijn voor de 
omgeving. 

t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 

Gelet op de aanwezigheid van het garagebedrijf is er reeds geluidsverstoring aanwezig in het 
gebied waardoor er redelijkerwijze van uit kan worden gegaan dat gevoelige soorten er niet 
voorkomen. 

Daarnaast kan er ook van uit gegaan worden dat er reeds enige vorm van rustverstoring is 
voor fauna en flora aanwezig binnen het plangebied door de aanwezigheid van de 
woongebieden en industriegebieden en de vesten. Het RUP heeft als doel het behoud van het 
gebied en een beperkte verdere kwalitatieve invulling ervan. Inzake rustverstoring zullen 
bijgevolg geen relevante verschillen optreden ten opzichte van de huidige situatie. 

Barr ièrevorming en versnippering 

Referentiesituatie 

Er zijn geen bestaande of potentiële migratiecorridors (lijnstructuren zoals waterlopen, 
(spoor)wegbermen), groencorridors, foerageerroutes of groengebieden binnen of in de directe 
nabijheid van het plangebied. 

Effectenbespreking 

Rekening houdend met de aard van het plan en het gegeven dat er in/nabij het plangebied 
geen bestaande en potentiële migratie/groencorridors/foerageerroutes voorkomen kan er 

 Legende 

 Pleister- en rustgebied 

 
 

 Bufferzone 
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redelijkerwijze worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten op versnippering en 
barrièrewerking voorkomen. 

Conclus ie disc ipl ine biodivers i te i t 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 
betrekking tot de discipline biodiversiteit te verwachten zijn. 

Landschap, onroerend erfgoed en archeologie 

Checklist potentiële ingrepen discipline 
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Ja Nee 

Landschap   

Landschapsstructuur en -erfgoedwaarde   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen 
voor die landschappelijke structuren of 
erfgoedwaarden kunnen verstoren of vernietigen? 
Zoals: 

o Fysieke ingrepen (bv. 
reliëfwijzigingen, ophogingen, 
afgravingen, rechttrekken van 
waterlopen, dempen van holle wegen, 
afgraven van taluds, aanleggen of 
wijzigen van dijken en bermen, rooien 
van KLE’s, …)? 

o Ontbossing of rooiwerkzaamheden 
(met bijzondere aandacht voor 
historische bossen)? 

o Wijziging van historische percelering, 
kavelstructuren, waterlopen, 
wegenpatroon? 

  

Uitzicht   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen 
voor die uitzichten kunnen verstoren? Zoals: 

o Mogelijkheden tot een harde 
invulling/bouw van constructies (bv 
gebouwen) of infrastructuren (zoals 
wegen, masten, turbines) of voor het 
oprichten van omvangrijke volumes of 
belangrijke wijzigingen in het 
bodemgebruik.  

  

Bouwkundig erfgoed   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen 
voor die bouwkundig erfgoed kunnen verstoren of 
vernietigen? Zoals: 
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o Afbraak van bouwkundig erfgoed. 

o Het renoveren/verbouwen van het 
bouwkundig erfgoed waardoor het 
karakter, de herkenning,… van het 
erfgoed mogelijks verdwijnt. 

o Nieuwe ontwikkelingen (nieuwbouw of 
infrastructuuraanleg)  

Archeologie   

Komen als gevolg van het planvoornemen ingrepen 
voor die archeologisch erfgoed kunnen verstoren of 
vernietigen? Zoals: 

o Werkzaamheden die gepaard gaan 
met ingrepen in de bodem 
(graafwerkzaamheden) 

o Permanente veranderingen in de 
grondwatertafel  

o Samendrukking van onderliggende 
lagen ten gevolge van (permanente) 
ophogingen van het terrein 

  

Landschap 

Referentiesituatie 

Er zijn geen elementen uit de landschapsatlas, of structuren met landschappelijke 
erfgoedwaarde aanwezig binnen of in de directe nabijheid van het plangebied. 

Effectenbespreking 

Het planvoornemen voorziet geen aantasting, vernietiging of doorsnijding van kenmerkende 
landschapsstructuren, zoals door het rechttrekken van waterlopen, dempen van holle wegen, 
afgraven van taluds, aanleggen of wijzigen van dijken, bermen, omvormen van landgebruik, 
omleggen historische wegen- of dijkenpatroon, rooien van vegetatie-elementen zoals 
bosstructuren, bomenrijen, houtkanten, heggen enz. Aanzienlijke effecten op 
landschapsstructuur en -erfgoed worden dan ook niet verwacht. 

Het planvoornemen voorziet geen visuele verstoring, wijziging van het uitzicht of het 
landschapskarakter daar er geen nieuwe harde invulling/bouw van constructies (bv gebouwen) 
of infrastructuren (zoals wegen, masten, turbines) mogelijk wordt gemaakt die visuele 
verstoring tot gevolg heeft. De bijkomende bebouwing en verharding wordt voorzien 
aansluitend op de reeds bestaande bebouwing en verharding. Aanzienlijke effecten op 
landschapsuitzicht worden dan ook niet verwacht. 

Bouwkundig erfgoed 

Referentiesituatie 

Binnen of in de onmiddellijke nabijheid van het plangebied is geen bouwkundig erfgoed 
aanwezig met uitzondering van de windmolen van 1822 (ID95922) op ca. 100m afstand ten 
westen van het plangebied. 
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| Vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed (Geopunt Vlaanderen, 2021) 

Effectenbespreking 

Het planvoornemen voorziet geen vernietiging, renovatie of verbouwing van bouwkundig 
erfgoed. De effecten t.g.v. het planvoornemen zijn eigen aan stedelijke ontwikkeling binnen 
bebouwde gebieden maar zijn niet aanzienlijk.  Aanzienlijke effecten op bouwkundig erfgoed 
worden dan ook niet verwacht. 

Archeologie 

Referentiesituatie 

Het plangebied is niet gelegen binnen een afgebakende archeologische zone. 

Er bevinden zich geen kwetsbare bodems binnen het plangebied. 

De Centrale Archeologische Inventaris (CAI) is een inventaris van tot nog toe gekende 
archeologische vindplaatsen. Binnen het plangebied van het RUP alsook de nabije omgeving 
worden geen archeologische vindplaatsen gekarteerd door de CAI. 

Effectenbespreking 

Vanwege het specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen zit in 
de ondergrond is het onmogelijk om op basis van de Centrale Archeologische Inventaris 
uitspraken te doen over de aan- of afwezigheid van archeologische sporen. De aan- of 
afwezigheid van archeologische sporen dient met verder onderzoek vastgesteld te worden. De 
stedenbouwkundige voorschriften dienen de mogelijkheid tot archeologische prospectie bij 
infrastructuurwerken met impact op de bodem gevolgd door eventuele opgravingen te 
garanderen. Binnen het plangebied en in de directe omgeving zijn geen vondsten gekend. 
Bovendien is een groot deel van het plangebied reeds bebouwd of vergraven geweest. 
Aanzienlijke effecten op archeologisch erfgoed worden dan ook niet verwacht. 

Conclus ie disc ipl ine landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 
betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie te verwachten zijn. 
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Mens en ruimte 

Checklist potentiële ingrepen discipline mens-
mobiliteit 

Ja Nee 

Mobiliteit   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie 
teweegbrengen (zoals bij wonen, bedrijvigheid, 
recreatie, school, kantoor, winkels, …)? 

  

Zal het plan een wijziging in de 
(ontsluitings)infrastructuur teweegbrengen/vereisen?  

  

Ruimtelijke aspecten   

Ruimtegebruik   

Zullen er landbouwfuncties en structuren wijzigen ten 
gevolge het planvoornemen (door bijvoorbeeld 
bestemmingswijzigingen, wijzigingen in ruimtebeslag 
en functioneren)? 

  

Ruimtebeleving   

Genereert het plan een potentieel gewijzigde 
ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, privacy, 
veiligheidsgevoel)? 

  

Gezondheid   

Zal het plan een wijziging in de verkeersgenereratie 
teweeg brengen (zoals bij wonen, bedrijvigheid, 
recreatie, school, kantoor, winkels, …) (zie tevens 
discipline mobiliteit)?  

  

Genereert het plan bijkomende geluids- en 
luchtemissies (incl. geur) (zoals bij een toename van 
verkeer, bepaalde bedrijfsbestemmingen, e.a.)? 

  

Voorziet het plan kwetsbare functies (scholen, 
woningen, zorgvoorzieningen, …)? 

  

Veiligheid   

Voorziet het plan een wijziging in het voorkomen of 
toelaten van risicovolle installaties (bijvoorbeeld 
Seveso-inrichtingen, hoogspanningslijnen, 
infrastructuren (weg-spoorweg-waterweg-pijpleiding) 
voor transport van gevaarlijke stoffen…)? 
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Mobil i te i t 

Referentiesituatie 

Het plangebied is gelegen langsheen de N70. Ter hoogte van het plangebied is de bushalte 
‘Beveren-Waas Parein’ gelegen met buslijnen: 81, 82, 83 en 85. 

De N70 wordt momenteel heraangelegd. De herinrichting voorziet vrijliggende fietspaden, een 
aparte busbaan en twee nieuwe ovondes en heeft als doel het verkeer veiliger en vlotter te 
laten verlopen. Langsheen de heringerichte N70 zullen langsparkeerplaatsen voorzien worden 
en een nieuwe parkeerzone t.h.v. de A. Farnèselaan. 

Momenteel  worden nieuwe wagens door leveranciers gelost op de N70 dit leidt soms tot 
problemen op vlak van verkeersleefbaarheid en –veiligheid. Voor een meer gedetailleerde 
toelichting over het mobiliteitsprofiel van de garage wordt verwezen naar 3.1.1 “bestaande 
toestand – mobiliteitsprofiel”. 

Verder zijn er geen bestaande afwikkelings- of parkeerproblemen gekend in/nabij het 
plangebied. 

Effectenbespreking 

t.o.v. de planologische referentiesituatie 

Het plangebied wordt middels voorliggend RUP omgezet van woon- en parkgebied (conform 
gewestplan) naar een zone voor garagebedrijf complementair aan het wonen. 

Ten opzichte van de planologische toestand zijn geen aanzienlijk negatieve effecten te 
verwachten door toedoen van het RUP. De van kracht zijnde planologische bestemmingen 
blijven qua mogelijke verkeersgeneratie grotendeels behouden. Binnen planonderdeel B wordt 
een herbestemming van parkgebied naar zone voor garagebedrijf complementair aan het 
wonen voorzien. Hierdoor is in beperkte mate een stijging van de verkeersgeneratie te 
verwachten. Deze beperkte stijging kan echter in geen geval leiden tot aanzienlijk negatieve 
effecten op de mobiliteit. 

t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 

Ten opzicht van het huidige mobiliteitsprofiel -met circa 27 vervoersbewegingen per dag 
waarop de garage/showroom open is- wordt geschat dat de verkeersgeneratie zal toenemen 
tot 44 vervoersbewegingen per dag. 

 

Er worden 2 extra bezoekers per week verwacht voor de showroom. Er worden 15 extra 
bezoekers per dag verwacht voor de garage. Het personeelsbestand blijft ongewijzigd. Dit 
betekent in totaal een stijging van 17 vervoersbewegingen per dag of 2 vervoersbewegingen 
per uur tijdens piekmomenten. 

Aangezien de absolute stijging in deze spitsuren beperkt blijft tot minder dan 10 
verkeersbewegingen extra per uur, wordt verwacht dat deze stijging geen significante invloed 
zal uitoefenen op het verkeerskundig functioneren van de verkeersstructuren in de 
onmiddellijke omgeving van het projectgebied. 

De leveringen verminderen omdat er opslag bij wordt gecreëerd en het bandenhotel verhuisd 
van Kallo naar de site. 
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De nieuwe toegang naar het achterliggend terrein is bedoeld voor de vrachtwagens voor het 
leveren van de wagens en de grote wisselstukken. Op deze manier wordt een onveilige 
toestand langs de N70 verholpen. Immers vandaag gebeurt dit laden en lossen op het 
openbaar domein. 

Er worden in totaal 71 parkeerplaatsen voorzien. Dit voor het stallen van nieuwe wagens, 
herstelde wagens uit de garage en auto’ van werknemers en klanten. Het overgrote deel van 
de parkeernood kan dus opgevangen worden op eigen terrein. Bij piekmomenten is het 
uitzonderlijk mogelijk dat ook de openbare parkeerplaatsen langsheen de N70 aangesproken 
worden. 

Ruimtel i jke aspecten 

Referentiesituatie 

Het plangebied is ingevuld met een garagebedrijf en maakt onderdeel uit van een bouwlint 
langsheen de N70. Ten zuiden van het plangebied is het parkgebied nieuw-Molen gelegen, een 
uitgesproken openruimtegebied. 

Er zijn geen herbevestigde agrarische gebieden gelegen binnen of nabij het plangebied. 

Effectenbespreking 

Door uitvoering van het plan dienen geen functies en structuren te wijzigen/verdwijnen. 
Effecten ten aanzien van ruimtegebruik en gebruikskwaliteit worden bijgevolg niet als 
aanzienlijk verwacht. 

Het plan genereert geen potentieel gewijzigde ruimtebeleving (visueel, licht/schaduw, wind, 
privacy). 

Gezondheid 

Referentiesituatie 

De N70 vormt een belangrijke bron van geluid komende van gemotoriseerd verkeer met 
waardes tot 72dB overdag en 66dB ‘s nachts. 

   

| MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer (dagperiode) 
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| MIRA geluidsbelastingskaart wegverkeer (nachtperiode) 

De gegevens van de dienst lucht van de Vlaamse Milieumaatschappij met betrekking tot de 
luchtkwaliteit in Vlaanderen geven een beeld van de luchtkwaliteit in het plangebied7. 

Het jaargemiddelde voor NO2 ligt hoofdzakelijk tussen 16 en 20 μg/m³. Ter hoogte van de 
Vesten worden waarden gemeten tussen 26 en 30 μg/m³. Voor PM10 liggen de 
jaargemiddeldes voor het plangebied en haar nabij omgeving steeds tussen 21 en 25 μg/m³. 
Beiden blijven ruim onder de Europese norm waardoor er geen knelpunten merkbaar zijn 
binnen de referentiesituatie. 

   

| Jaargemiddelde stikstofdioxide - NO2 (Geoloket VMM,2021) 

Verder bevinden er zich geen hoogspanningskabels binnen of in de nabije omgeving van het 
plangebied. 

Effectenbespreking 

t.o.v. de planologische referentiesituatie 

Ten opzichte van de planologische toestand zijn geen negatieve effecten te verwachten door 
toedoen van het RUP. De van kracht zijnde planologische bestemmingen blijven qua mogelijke 
verkeersgeneratie grotendeels behouden. Binnen planonderdeel B wordt een herbestemming 
van parkgebied naar zone voor garagebedrijf complementair aan het wonen voorzien. Hierdoor 
is in beperkte mate een stijging van de verkeersgeneratie te verwachten. Deze beperkte 
stijging kan echter in geen geval leiden tot aanzienlijk negatieve effecten op de 
geluidsbelasting en luchtkwaliteit. 

 
7 De polluenten NO2 (stikstofdioxide) en PM10 (fijn stof) zijn hiervoor de belangrijkste indicatoren in 
Vlaanderen. De huidig geldende Europees vastgelegde jaargrenswaarde bedraagt voor de betrokken 
polluenten NO2 en PM10 40 μg/m³. Bovendien mag voor PM10 een daggemiddelde van 50 g/m³ niet meer 
dan 35 keer per jaar overschreden worden. 



RUP Garage De Keulenaer 

205006│ september 2021 49│56 

t.o.v. de feitelijke referentiesituatie 

Aangezien de absolute stijging in verkeersbewegingen wordt geschat op minder dan 10 
verkeersbewegingen extra per uur, zal er geen significante luchtvervuiling, geluidshinder of 
verkeersgevaar ontstaan. Aanzienlijke effecten ten aanzien van gezondheid worden bijgevolg 
niet verwacht. 

Vei l igheid 

Er bevinden zich geen seveso-bedrijven binnen een straal van 2 km rond het plangebied. Onder 
de bijlagen wordt de RVR-toets toegevoegd. 

Het plan voorziet geen kwetsbare functies noch risicovolle installaties/inrichtingen. 
Aanzienlijke effecten ten aanzien van veiligheid worden niet verwacht. 

Conclus ie disc ipl ine mens en ruimte 

Globaal kan gesteld worden dat het plan niet zal resulteren in een aanzienlijk negatief effect 
op de discipline mens en ruimte. 

Atmosfeer & kl imatologische factoren 

Hitte 

Referentiesituatie 

Steden in Vlaanderen krijgen heel wat vaker te kampen met hittestress dan de landelijke 
omgeving. Overdag, en nog vaker ’s nachts, stijgt de temperatuur in de steden boven de 
gezondheidsdrempels van respectievelijk 29,6°C en 18,2°C uit. Hoe groter de stad, hoe groter 
het effect. Het plangebied bevindt zich in Beveren, binnen het bebouwd perifeer landschap van 
de provincie Oost-Vlaanderen. 

Effectenbespreking 

Op de kaart van het aantal hittegolfdagen kan de klimaatverandering met betrekking tot hitte 
geïnterpreteerd worden. Onder het huidige klimaat hebben we in Vlaanderen gemiddeld 4 
hittegolfdagen per jaar. Bij het hoge-impactklimaatscenario kan dit oplopen naar gemiddeld 
50 hittegolfdagen in een jaar in Vlaanderen. Ter hoogte van het plangebied zou het aantal 
hittegolfdagen tegen het jaar 2100 stijgen tot ongeveer 55 dagen op een jaar. Vooral jongere 
kinderen tot 4 jaar en 65-plussers blijken gevoelig aan hittestress. Het RUP voorziet geen 
kwetsbare instellingen (onderwijs, ziekenhuis, verzorgingstehuis, kinderopvang,…) binnen het 
plangebied. 

   

| Aantal hittegolfdagen - scenario hoog impact 2100 (Klimaatportaal Vlaanderen, 2021) 
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Overstroming 

Referentiesituatie 

Voor een bespreking van de referentiesituatie wordt verwezen naar de toelichting onder 
discipline water. 

Effectenbespreking 

Op de kaart van de aangroei overstroombaar gebied kan de klimaatverandering met betrekking 
tot overstroming geïnterpreteerd worden. Overstromingen vanuit rivieren of door intense 
neerslag veroorzaken geregeld schade in dichtbebouwd Vlaanderen. Door klimaatverandering 
met nattere winters en intensere neerslag kunnen er vaker overstromingen voorkomen, ook 
op plaatsen die tot nog toe niet overstroomden. 

Ter hoogte van het plangebied zouden de huidige overstromingsgevoelige gebieden tegen het 
jaar 2100 zeer beperkt aangroeien. Bovendien betreft het zowel in de huidige toestand als 
toekomstige simulatie een ondiepe overstromingsgevoeligheid. Binnen het RUP wordt prioritair 
aandacht geschonken aan hergebruik en vervolgens infiltratie boven buffering met vertraagde 
afvoer (zie bespreking onder discipline water). Daarnaast wordt zoveel mogelijk gewerkt met 
waterdoorlatende verhardingen (zie bespreking onder disciplines bodem en water). 

   

| Aangroei overstroombaar gebied – scenario hoog impact 2100 (klimaatportaal Vlaanderen, 2021) 

Conclus ie disc ipl ine atmosfeer en kl imatologische factoren 

Rekening houdend met de aard van de planingrepen en de effecten, kan er redelijkerwijze 
worden geconcludeerd dat er geen aanzienlijke effecten vanuit het planvoornemen op het 
klimaat optreden: 

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de grondwatervoorraden. 

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op de oppervlaktewater- en 
grondwaterhuishouding. 

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op biotoopverlies. 

• Het plan heeft geen aanzienlijke impact op het klimaat vanuit een relevante verhoging 
van (CO2-)emissies (van bijvoorbeeld industrie / verwarming / veeteelt). 

Op basis van voorgaande effectbespreking blijkt dat er geen aanzienlijke effecten met 
betrekking tot de discipline klimaat te verwachten zijn. 

4 . 1 .5  Grensoverschrijdende effecten 

Het voorgenomen plangebied bevindt zich op ca. 11 km van de meest nabij gelegen lands- of 
gewestgrens. Gelet op de aard van het plan, de omvang van de effecten zoals hiervoor 
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beschreven en de grote afstand tot een lands- of gewestgrens worden geen aanzienlijke 
grensoverschrijdende effecten verwacht 

4 . 1 .6  Besluit 

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

4 .2  Watertoets 

4.2 . 1  Oppervlakte- en grondwaterhuishouding 

Overstromingsgevoelige gebieden 

Het plangebied is noch gelegen in overstromingsgevoelig gebied, noch in van nature 
overstroombaar gebied. Hemelwater stroomt af via de N70 in noordelijke richting. 

 

| Afstromingskaart (Geopunt Vlaanderen, 2021) 

Waterbeheerders (Vlaamse Hydrografische Atlas) 

Er zijn geen waterlopen aanwezig binnen het plangebied. 

Inf iltrat iegevoelige bodems 

Het gehele plangebied wordt gekarteerd als infiltratiegevoelig. Dit wilt zeggen dat er 
gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar 
het grondwater is belangrijk omdat daardoor de oppervlakkige afstroming en dus ook de kans 
op wateroverlast afneemt. 

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden 

Met grondwaterstroming wordt vooral de laterale beweging van grondwater doorheen de 
ondergrond en de toestroming door kwel bedoeld. Bij de watertoets gaat de aandacht in de 
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eerste plaats naar de ondiepe grondwaterstroming. Het plangebied wordt gekarteerd als matig 
gevoelig voor grondwaterstroming. 

Winterbedkaart 

De winterbedkaart duidt gebieden aan waar verandering in bodemgebruik aanleiding kan 
geven tot een gewijzigd afvoergedrag bij overstromingen. Aangezien dit gewijzigd 
afvoergedrag enkel relevant is voor omvangrijke overstromingsgebieden, werd de 
winterbedkaart beperkt tot gebieden die onderhevig zijn aan overstromingen vanuit de 
bevaarbare waterlopen. Binnen het plangebied bevinden zich geen afbakeningen van de 
winterbedkaart. 

Hell ingenkaart 

De hellingenkaart werd opgemaakt om de gevoeligheid voor overstroming en erosie van het 
gebied te kunnen beoordelen. Steile hellingen kunnen aanleiding geven tot een grote 
hoeveelheid afvloeiende neerslag, wat de overstromings- en erosiegevoeligheid beïnvloedt. 

Het plangebied wordt uitsluitend gedefinieerd door een vlak reliëf (met hellingspercentages 
kleiner dan 0,5% en tussen 0,5% en 5%). 

 

| Hellingenkaart (Geopunt Vlaanderen, 2021) 

Erosiegevoelige gebieden 

De erosiegevoeligheidskaart werd opgemaakt om de gevolgen van wijzigingen in grondgebruik 
te kunnen inschatten. Deze kunnen immers aanleiding geven tot versnelde afstroming van 
oppervlaktewater en ermee gepaard gaande erosie. 

Het plangebied kent echter geen erosiegevoelige bodems. 

4 .2 .2  Besluit 

De watertoets brengt voor het plangebied van het RUP geen uitgesproken problematiek voor 
de oppervlakte- en grondwaterhuishouding aan het licht. Niettemin komen er een aantal 
speciale aandachtspunten naar voor waar het RUP zoveel mogelijk aan tegemoet dient te 
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komen. Eventuele potentiële nadelige effecten worden evenwel beperkt door volgende 
bepalingen: 

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

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

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

• het project omvat ondergrondse constructies, met uitzondering van funderingspalen 
en leidingen met een diameter van 1 meter, die dieper gelegen zijn dan 5 meter 
onder het maaiveld en een ondergrondse horizontale lengte hebben van 100 meter 

• verder moet voldaan worden aan art. 6.2.2.1.2 § 4 van Vlarem II met betrekking tot de 
afvoer van hemelwater en het concept ‘vasthouden-bergen-afvoeren’; prioriteit moet 
uitgaan haar hergebruik van hemelwater en vervolgens naar infiltratie boven buffering 
met vertraagde afvoer. 
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5  BIJLAGEN 

Planologisch attest Garage Lieven De Keulenaer nv 

RVR-toets 
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5 .2  RVR-toets 
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Afdeling Gebiedsontwikkeling, 

Omgevingsplanning en -Projecten 

Team Externe Veiligheid 

Koning Albert II-laan 20 bus 8  

1000 BRUSSEL 

T 02 553 03 55 

seveso@vlaanderen.be 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

  RVR-AV-1470 / 

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Karolien Schoonjans 0492 23 73 83 24/08/2021 

karolien.schoonjans@vlaanderen.be 

Betreft: Advies over het gemeentelijk RUP Garage De Keulenaer te Beveren (startnota, versie 1.1 dd. 

31/07/2021) 

Geachte, 

 

Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van het Team Externe Veiligheid van 

mijn directie.  

 

Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 moet in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening gehouden worden met 

de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen Seveso-inrichtingen2 enerzijds en 

aandachtsgebieden3 anderzijds. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging 

van nieuwe Seveso-inrichtingen, op wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond 

bestaande Seveso-inrichtingen. 

 

Het advies van het Team Externe Veiligheid 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. 

 

 
1 Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. 
2 Dit zijn inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het toepassingsgebied van de Seveso-
richtlijn.  
3 Zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage. 

Ter attentie van de initiatiefnemer  

van het RUP 
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Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient voorliggende RUP afgetoetst te worden 

aan de criteria die werden opgenomen onder de vorm van een beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit van de 

Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage [BVR RVR]. 

 

Het Team Externe Veiligheid stelt vast dat het aspect externe veiligheid behandeld werd in de startnota en dat de 

RVR-toets bijgevoegd zou worden in de bijlagen. Momenteel is de RVR-toets nog niet opgenomen in de startnota.  

Gelet op het feit dat het plangebied gelegen is binnen de consultatiezone4 van drie Seveso-inrichtingen, heeft het Team 

Externe Veiligheid dit verder onderzocht; hieronder worden de resultaten en de conclusie van dit onderzoek 

samengevat.  

Er werd uitgegaan van volgende elementen uit de startnota: 

 

• Het RUP laat de vestiging van of de ontwikkeling tot Seveso-inrichtingen in het plangebied niet toe. 
Het plan voorziet in de uitbreiding van de bestaande garage De Keulenaer. 

• Het RUP omvat een aandachtsgebied zoals gedefinieerd in het [BVR RVR], met name woongebied. 
Garage De Keulenaer is deels in woongebied en deels in parkgebied gelegen. 

• Het plangebied is gelegen binnen de consultatiezone van 3 bekende hogedrempel-Seveso-inrichtingen, namelijk:  
o 3M op ca. 4,3 km 
o ARLANXEO op ca. 4,9 km 
o Katoen Natie Liquid Services  op ca. 3,2 km 

. 
Het Team Externe Veiligheid heeft voldoende zicht op het externe mensrisicobeeld van deze Seveso-inrichtingen om 
te besluiten dat het plan te verzoenen is met de aanwezigheid van deze inrichtingen. 

 

Het Team Externe Veiligheid verwacht dus geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe veiligheid en beslist 

daarom dat bij het RUP Garage De Keulenaer geen ruimtelijk veiligheidsrapport moet opgemaakt worden. 

 

Het Team Externe Veiligheid vraagt in het algemeen om het aspect externe veiligheid verder mee te nemen in het 

planproces (d.i. te vermelden in de diverse nota’s die het proces genereert), en in het bijzonder om zijn advies te 

integreren in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Lina Grooten 

Directiehoofd Directie Gebiedsontwikkeling 

Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) 

 
4 Een consultatiezone is een door het Team Externe Veiligheid vastgelegde zone rond een Seveso-inrichting, en dit op 
basis van de kennis van de externe effecten en het externe mensrisico van die Seveso-inrichting (zie ook [BVR RVR]). 
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