Gecoro
BERLAREI
gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
uittreksel uit het verslag van de vergadering van 6 februari 2011
Advies ontwerp Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan
Brandstofhandel Hogeweg 37

Dft advies heeft betrekking op het ontwerp RIJP zoals voorloplg vastgesteld door de gemeenteraad van
23 november 2011. Met bestaat uit:
1.
2.
3.
4.

inlelding
advies Cewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar
advies Deputatie
adviezen van de aanpalende gemeenten
advies Gecoro over de gebundelde en gecoôrdlneerde themas van de bezwaren en
opmerklngen

lnleidinQ
De gemeenteraad heeft in zitting van 23 november 2011 het ontwerp RuimteliJk Uitvoeringsplan
Brandstofhandel Hogeweg 37 voorloplg vastgesteld. Overeenkomstig de bepalingen heeft het college
van burgemeester en schepenen het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen
aan een openbaar onderzoek van 60 dagen. Dit openbaar onderzoek Is geopend op 2 december 2011
en afgesloten op 3oJanuari 2012.
Tijdens de periode van dit openbaar onderzoek werden 3 adviezen en 2 bezwaarschriften ontvangen.
I. Advies Cewesteliik stedenbouwkundig ambtenaar
1. rechtsgrond van het advies en relevante regelgeving of beleidskaders
Op grond van artikel 2 2 14 §4 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bezorgt Ruimtelljke
Ordening aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening cen advies over de
overeensteniming van het ontwerp gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan met het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen en de gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplannen Artikel 2 2 14 §5 voorziet
dat dit advies integraal opgenomen dient te worden In het advies van de GECORO. Het PRS werd
goedgekeurd op 18 februari 2004. Met CRS werd goedgekeurd op 24 januari 2008. Binnen het
plangebied gelden volgens het gewestplan volgende bestemmingen: woongebied met landschappelijk
karakter en agrarisch gebied.
2. samenvatting van het dossier
Het ontwerp RUP ~ Hogeweg 37” beoogt het bestemmen van een historische gegroeide
brandstoffenhandel naar aanleiding van een afgeleverd positief planologisch attest met voorwaarden.
Volgende voorwaarden werden opgenomen:
-De te regulariseren Ioods en oude annex Iinks wordt verwijderd. Indien nodig kan een minder grote en
esthetisch verantwoorde Ioods (te vgl. met de vergunde ioods vooraan) worden voorzien op min. 4 m
van de perceelsgrenzen.
-Met perceel 480B moet in zijn oorspronkelijke staat wordt hersteld;
-Er. vlndt geen individuele verkoop aan kianten plaats in de zone achter de bedrijfswoning;
-Er wordt een afdoende buffer voorzien ten opzichte van de Ilnks aanpalende kavel;
-Er wordt een afdoende groenbuffer voorzien ten .opzichte van het achterliggende Iandschap;
-Er wordt voldaan aan de geldende milieuvoorwaarden, de bepalingen inzake integraal waterbeleid en
de brandweer- en veiligheidsvoorschriften alsook aan de voorwaarden van het polderbestuur.
3. beknopte historiek
Cpi 0/11/2011 werd een plenaire vergadering gehouden. De gedelegeerde planologische ambtenaar
gaf een voorwaardelijk gunstig advies. Op 23/11/2011 werd het plan voorlopig vastgesteld door de
gemeenteraad. Het openbaar onderzoek Ioopt van 02/1 2/2011 tot 30/01/2012.
4. verenigbaarheid met het RuimteliJk Structuurplan Vlaanderen
Volgens het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is Berlare gelegen in het buitengebied. De
doelstelllngen voor het buitengebied gaan ult van het tegengaan van de versnippering van het
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buitengebied, het inbedden van de iandbouw, natuur en bos in goed gestructureerde qehelen en het
bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaiiteit. in iiitvoering van het Ruiniteiijk Structuurpian
Vlaanderen heeft de Viaamse administratie, in overleg met ,gemeenten, provincies en
belangengroepen, een ruimtelijke visie opgesteld voor de regio Scheide-Dender. Hierin geeft de
overheid aan hoe zij de open ruimte in deze regic de koniende jaren ruimtelijk wil zien ontwikkeien en
weike acties ondernomen kunnen worden om dit te reaiiseren. Volgens deze ruimteiijke visie voor
Iandbouw, natuur en bos, regio Schelde Dender is het bedrijf gelegen in de deelruimte ‘Boven
Zeeschelde’. Op 28 november 2008 keurde de Viaamse regering de beleidsmatige herbevestiging van
de bestaande gewestpiannen goed. Net agrarisch gebied waarin het bedrijf deels gelegen is, werd door
de Vlaamse Regering herbevestigd ais agrarisch gebied. De omzendbrief RO/201 0/01 van 7 mei 2010
bepaait het ruimtelijke beieid binnen de agrarische gebieden waarvoor de bestaande plannen van
aanieg en ruumteiijke uuzvoeringsplannen herbevestigd zijn. De omzendbrief laat toe dat binnen de
herbevestigde agrarische gebieden nog gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringspiannen voor
goedgekeurde pianologische attesten worden opgemaakt in uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan. Ais algemeen uitgangspunt geldt wei dat de overheid die een planningsinitiatief neemt
om de bestemming van een herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van het mogeiijke en
bi] voorkeur binnen hetzelfde plannlngsinitiatief de nodige acties onderneemt om het planoiogisch
evenwicht te herstellen. Afwijken van dit aigemeen uitgangspunt kan enkei niits uitdrukkelijke en
grondige motivatie door de initiatiefnemer (van het RIJP). De omzendbrief bepaait de elementen die in
deze verantwoording aan bod moeten komen. in vooriiggend dossier wordt beperkt ingegaan op de
voorwaarden tilt de omzendbrief. Zo wordt aangegeven dat het stopzetten (of herlokalisatie), gezien de
pianningscontext (planologisch attest) geen optie is. Er wordt eveneens aangegeven dat het hier enkel
een bevestiging van de bestaande toestand en dat siechts een beperkte oppervlakte herbevestigde
agrarisch gebied wordt ingenomen. Ondanks de beperkte motivering kan, omwllle van de beperkte
inname, ingestemd worden met de voorgestelde redenering om af te wijken van het herbevestigd
agrarisch gebied en kan gesteid worden dat het dossier voidoet aan de voorwaarden tilt de betreffende
omzendbrief.
-

S. andere inhoudelijke opmerkïngen
Er wordt vastgesteld dat voorliggend plan werd opgemaakt in uitvoering van een pianoiogisch attest
waarbij heel duideiijk een aantal voorwaarden werden geforn,uieerd. Net gaat onder meer om het in
zijn oorspronkeiijke staat herstellen van perceel 4808 en de verwijdering van de te reguiariseren loods
en oude annex. Na de pienaire vergadering werd de toeiichtingsnota aangevuid met de nodige
ruimtelijke elementen die verantwoorden waarom niet aan aile voorwaarden van het planoiogisch attest
is voldaan. Er kan hiermee worden ingestemd.
6, algemene conciusie
Ha ontwerp RUP is in overeenstemming met de opties van het RSV inzake buitengebied en geeft
uitvoering aan het GRS. Het wordt gunstig geadviseerd.
2. Advies Denutatie Oost-Vlaanderen
Geiet op het decreet van 18 mei 1999 betreffende de organisatie van de ruimteiijke ordening, zoais
meermaals gewijzigd;
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals vastgesteld bij besiuit van 15 mei 2009 van de
Vlaamse Regering houdende coôrdinatie van de decreetgeving op de ruinitelijke ordening;
Geiet op ha KB van 7 november 1978 houdende de vaststeliing van het gewestpian Dendermonde,
gewijzigd bij iatere besluiten;
Gelet op het besiuit van de Vlaamse regering van 23 september 1997 houdende definitieve vaststelhng
van het Ruimteiijk Structuurplan Vlaanderen, het besluit van de Viaamse regering van 12 december
2003 houdende definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan
Viaanderen, en het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 2010 houdende de definitieve
vaststeliing van de tweede herziening van ha Ruimtehjk Structuurpian Viaanderen, bekrachtigd, voor
wat de bindende bepalingen betreft, bij decreten van respectievehjk 17 december 1997, 19 maart 2004
en i6februari 2011;
Gela op het besiult van de deputatie van 24 januari 2008 houdende de goedkeuring van het
gemeentelijk ruimteiijk structuurplan Beriare;
Geiet op het ministerieet besiuit van 18 februari 2004 houdende de goedkeuring van het provinciaai
ruimteiijk structuurpian Oost-Viaanderen, en het ministerieel besiuit van 25 augustus 2009 houdende
de goedkeuring van de gedeeltehjke herziening van het provinciaai ruimteiijk structuurplan Oost
Vlaanderen toevoegen provinciaal beieidskader windturbines;
Geiet op het op I december 201 1 op het provinciehuis ontvangen dossier betreffende het gemeentelijk
RLJP “Brandstofhandei Hogeweg 37’ te Beriare omvattende de gemeenteraadsbeslissing van 23
november 201 1 houdende de voorlopige vaststeiling van het ontwerp van het ruimtelijk
-

secretariaat Cecoro Berlare
Dorp 22, 9290 Berlare
ruimteIijke.ordening@berlare.be

Ac1v~es aan de gerneenteraad
RU!’ Brandstofhandel Hogeweg 37
2/5

Gecoro
BERLARE ~
uitvoeringsplan, de plans, de toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften en de overige
proced urestu k ken;
Gelet op de plenaire vergadering van 10 november 201 1 over het voorontwerp van het genieentelijk
R(JP en de verieende adviezen;
Overwegende dat het RUP “Brandstofhanciei Hogeweg 37” de bedrijfssite van de brandstoffenhandei De
Backer omvat, gelegen aan de Hogeweg nr. 37, dat binnen het RUP een bedrijfswoning,
bedrijfsgebouwen en verhardingen voorkomen, en verder ook een meergezinswoning;
Overwegende dat het piangebied ca 2600 m2 groot s en ca 75 m diep, dat het volgens het gewestplan
voor de eerste 50 m in woongebied met landeiijk karakter ligt, en verder in agrarisch gebied;
Overwegende dat voor het bedrijf op 23 februari 2010 een voorwaardelijk en gedeelteiijk positief
pianologisch attest werd afgeleverd door het Coiiege van Burgemeester en Schepenen, waarbu gesteld
werd dat het bedrijfwel op zijn huidige iocatie kan behouden blijven mits de activiteiten beperkt
worden tot de oorspronkeiijke en vergunde bedrijfsactiviteit (brandstofhandei), en mits voidoende
maatregeien genomen worden om de impact op de omgeving te beperken, dat de korte termUn opties
uitgesloten werden;
Overwegende dat het RUP ertoc strekt de bedrijfssite te bestemmen ais een zone voor lokaai
bedrijventerrein’, bestemd voor één kieinschalig bedrijf, dat het ook de bedoeling s de
randvoorwaarden vast te leggen om de integratie van het bedrijf in het wooniint te verbeteren, dat de
bestaande meergezinswoning bestemd biijft ais woongebied, dat voor de bedrijfssite zelf ook een
nabestemming wordt voorzien, zijnde woongebied voor de eerste 50 m en agrarisch gebied voor het
achtergelegen deel, dat deze nabestemming zal ingaan op het ogenblik datai de bedrijfsgebouwen
afgebroken zulien zijn;
Overwegende dat het planopzet gekaderd wordt binnen de opties genomen in het ORS, dat de
bedrijfssite gelegen s aan het einde van het woonlint iangsheen de Hogeweg, een uitloper van de kern
van Beriare dat in het ORS een visie s opgenomen voor zonevreemde bedrijven, dat daarin
gesteid wordt dat in of aanpalend aan de kernen van Berlare en Overmere de zonevreemde bedrijven
uitbreidingsmogel~kheden kunnen krijgen, dater daarbij wel steeds voidoende aandacht dient te
worden besteed aan de relatie tot het woonweefsel in deze kernen en dat de omgevende ruimte niet
mag aangetast worden dat het beleidskader ook steit dat elk bedrijf nog specifiek dient afgewogen te
worden met een aantal criteria, waaronder de vergunningentoestand;
Overwegende dat het RUP enkei een bestendiging van de oorspronkelijke bedrijfsactiviteit voorziet,
zijnde brandstoffenhandei, dat de onvergunde activiteiten die zich op of rond de site ontwikkeid
hebben (grondwerken detaiiverkoop van brandstoffen) niet bestendigd worden, dat in het RUP ook
maatregelen worden ingeschreven die de integratie van de bedrijvigheid in deze omgeving moeten
verbeteren (buffering, beperking van de toegangen), dat de bestendiging van het bedrijf onder deze
vorm verenigbaar lijkt met de opties uit het GRS;
Overwegende dat de planopties van het RUP niet strijdig zijn met de bepalingen van het PRS;
Overwegende dat een beperkt deel van het plangebied (zijnde het deel dat geiegen s in agrarisch
gebied,. ça, 800 m2) gelegen R binnen het herbevestigd agrarisch gebied, dat de omzendbrief
RO/201 0/01 van 7 mei 2010 betreffende het ruimteiijk beieid binnen de agrarische gebieden waarvoor
de bestaande piannen van aanleg en ruimtehjke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn 0m. aangeeft
dat bestemmingswijzigingen op gemeentelijk niveau binnen HAC in beperkte mate mogelijk zijn, na
grondige afweging, en dat een degeiijk onderbouwde verantwoording of motivering deel moet
uitmaken van de toeiichting bi) deze gemeenterjke plannen, dat in de toeiichting hiervoor een
motivering is opgenomen, dat ook aangegeven wordt dat voor het deei van het RUP dat gelegen is
binnen HAC ais nabestemming ‘agrarisch gebied’ is opgenomen;
Overwegende dat in de toelichting een watertoets is opgenomen, dat binnen het piangebied zeif op de
overstromingskaarten geen risicozones voorkomen, dat aangegeven wordt dat de planopties geen
schadeiijk effect zulien hebben op het watersysteem, dat in alie redeiijkheid kan geoordeeld worden
dat geen schadelijk effect inzake de probiematiek van het water wordt veroorzaakt;
Overwegende dat voor het RUP een onderzoek tot miiieueffect rapportage werd uitgevoerd, zoais
bepaaid in het decreet van S april 1995 houdende aigemene bepalingen inzake miiieubeieid (D.A.B.M.),
aangepast door het decreet van 27 april 2007 (Pianmerdecreet) en het besiuit van de Vlaamse Regering
van 12 oktober 2007 betreffende miiieueffectrapportage over piannen en programmas, dat de ..dienst
MER van het Departement LNE, op 31 augustus[ 2011 m.b.t. dit onderzoek tot miiieueffectrapportage
beslist heeft dat het voorgenomen pian geen aanleiding geeft tot aanzienlijke miiieugevolgen en dat de
opmaak van een pianMER niet nodig is;
Overwegende dat het RUP “Brandstofhandel Hogeweg 37” gunstig geadviseerd kan worden;
3. Adviezen van de aanpalende gemeenten
Stad Dendermonde
Het coiiege heeft geen opmerkingen bij het betreffende RUP.
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In de voorschriften (art. 3) werd op aangeven van de Gecoro bg de vaorlopige vaststelling al
opgenomen dat ook landbouwbedrijven mogelijk z(fn, een aanpassing is nier vereist.
De beslissing van het planolagisch attest wordt niet geheel nageleefd. Voorwaarden die
opgenomen waren in deze beslissing worden in het plan herzien.
Standpunt gecaro:
Het planologisch atrest (s op zicb niet bindend, behalve voor wat betreft de taak van de overheid tor ber
opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Wanneer de overheid, die beiast wordt met de opniaak
van het ruimrel(jk uirvoeringsplan, tijdens de oprnaak tût andere inzichten komt, kan er worden
afgeweken van eerder ingenomen srandpunren. Het planologisch attest is in eerste instantie een
instrument dat garanties geefr met betrekking rot de bedrijfsvoering. Wat dat betreft 4m de rechten
van het bedrijf niet aangetasr. De Gecoro zier dan ook geen probleem in deze afwjjkende beslissing.
-

Brandstoffenhandel Paul De Backer is nog steeds niet in orde met de eisen uit het planologisch
attest. Er is nog steeds verkoop aan particulieren, het achterliggende terrein is nog niet hersteld, er
worden voertuigen aan de straat gestald en de grondwerken Filip Beirnaert zijn nog steeds
aanwezig.
Standpunt gecora:
De Gecoro kan zich niet uitspreken over rnogelijke inbreuken op verkeerstechnisch, milieutechnisch of
stedenbouwkundig vlak. Z(j merkt echrer op dat in het plan heel war bepalingen zijn opgenomen die
inspelen op deze problematiek. Zo verplichten de voorschriften van ber RUP de aanleg van een
achterllggende buffer en wordt de verkoap aan parriculieren in het kader van de brandstoffenhandel
onmogelljk. Wat betreft de geparkeerde voertuigen aan de straar is ber nier mogelijk daar een
oplossing voor te bieden via het RUP.
-

Bezwaar tegen mogelijkheid 0m na de brandstoffenhandel opnieuw een andere activiteit toe te
laten. Vraag om na de sluiting of verhuis van brandstoffenhandel Paul De Backer onmiddelfljk de
nabestemming in werking te laten treden.
Standpunt gecoro:
Wanneer ber RUP wordt gerespecteerd, zal de ruirntelijke impact van de bedrijfsvoering noar de
omgeving beperkt zijn. Met instandhouden van het RUP, na mogelijk verdwijnen van de
brandstoffenhandei, is zeifs aangewezen, gezien dit RUP meer garanties inhoudt met betrekking rot
een kwalitatieve inrichting dan dit hetgeval is binnen de bestemmingszone wonen volgens ber
gewestpian. l-let enige verschil is dat het gedeelte dat volgens ber gewestplan binnen agrarisch gebied
gelegen is, ruimere voorschrlften kr(jgt toegemeten, maar ook dit is beperkt. Rekening houdend met de
bouwdiepre van aanpalende percelen kan dit ais verantwoord worden beschouwd.
-

Strijdigheid met het GRS, waarin wordt gesteld dat bij zonevreemde bedrijven categorie i bi]
stopzetting geen nieuwe zonevreemde activiteiten meer worden toegestaan.
Standpunt gecoro:
De categorisering uit ber CR5 is in eersre instantie indicatief Er is immers geen grondige derailstudie
van de bedrqven gebeurd om tût deze categorisering te komen. De Gecoro is van mening dat de
categorisering van zonevreemdheid beschouwd dient te worden tegenover ber woongebied waarbinnen
de bedrijfsactiviteiten z(jn gesirueerd. Met de opmaak van ber RUP wordt het bedrijf gereduceerd tût
een activiteit die wel degel(jk verenigbaar is met de woonfunctie en wat dus ook principieel vergunbaar
(s binnen het woongebied. Het probleem steit zich echter met de bedrijfsacriviteit buiten de 50m diepe
woonzone, waar de agrarische bestemming geldt. Enkel deze specifieke zonevreemdheid is de
aanleiding voor de opmaak van ber RUP. De Gecoro ziet in die zin dan ook geen str(jdigheid met het
CR5.
-

De Gecoro verleent een gunstig advies, mits rekening gehouden wordt met de bovenstaande
opmerkingen en standpunten bi] de bezwaren.
Namens de gemeentelijke commissie voor ruimteli]ke ordening, op 08/02/2012.
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