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1 Motivering aanvraag tot planologisch attest. 
1.1 Initiatiefnemer 

Initiatiefnemer voor de aanvraag tot planologisch attest “Retrabouw bvba”, Veerstraat 160 
te 2240 Zandhoven, en de daarbij horende screening van de plan-MER-plicht, is:  
- Dhr. Tom Ceuppens, bedrijfsleider Faceto/Ceuppens-Retrabouw bvba;  
 
Het stedenbouwkundig adviesbureau Ekistic werd aangesteld door de initiatiefnemers voor 
de inhoudelijke uitwerking van de aanvraag tot planologisch attest en de daarbij horende 
plan-MER- screening. 
 
Ir. Adriana Aguilera, architect, erkend ruimtelijk planner en zaakvoerder van Ekistic, is in-
houdelijk verantwoordelijke voor de betreffende opdracht (opgenomen op register van er-
kend planners tot 4/5/2020).  
 
1.2 Onderwerp van de aanvraag 

 
1.2.1 Huidige problematiek als aanleiding tot aanvraag planologisch attest 

Faceto/Ceuppens-Retrabouw is vandaag een kleinschalig bouwbedrijf dat haar activiteiten 
uitvoert in een hoofdzakelijk vergunde toestand. Juridisch bestaat het bedrijf uit 3 BVBA’s: 
Faceto BVBA (ondernemersnummer 0842.357.601 - managementsvennootschap), Ceuppens-
Retrabouw BVBA (ondernemersnummer 0866.187.531 - bouwbedrijf) en Immo Retrabouw 
(ondernemersnummer 0472.015.262 – verkoop vastgoed). Voor de eenvoud spreken we voor 
de rest van het dossier over Faceto/Ceuppens-Retrabouw. 
 
In 2013 heeft het bedrijf het betreffende percelen en bestaande bedrijfsruimte, gelegen 
aan de Veerstraat 160 te Viersel (Zandhoven), gekocht en op 13.03.2015 werd een steden-
bouwkundige bouwvergunning afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen 
van de gemeente Zandhoven aan Ceuppens Tom voor het heroprichten van een opslagloods 
+ slopen van de oude gebouwen van het vroegere aannemersbedrijf Canalco/Piping NV.  
 
Op 11.02.2016 werd een PV AN.66.RW.200029/2016 opgemaakt omwille van de volgende 
reden:  

- De afmetingen van de loods stemmen niet overeen met het bouwplan gevoegd bij de bouw-
vergunning. 
“Wij stellen vast dat de afmetingen van de loods (ca. 25m x 14m) niet overeenstemmen met 
het bouwplan gevoegd bij de vergunning (18m x 13,65m). Aan de voorgevel zijn er twee sec-
tionaalpoorten, daar waar het bouwplan slechts één poort voorziet.” 
 

- Niet vergunde verharde oppervlakte tussen de ingang en de loods 

De stedenbouwkundige inspectie vraagt om deze inbreuk ongedaan te maken door het be-
komen van een regularisatievergunning. 
 
Het ontstaan van de bedrijfsfunctie en de oorspronkelijke gebouwen en verhardingen da-
teert van vóór de komst van het gewestplan. Het bedrijf Canalco/Piping NV bestaat op deze 
locatie sinds 1967 (jaar waarop bedrijfsloodsen kadastraal werden geregistreerd). Door de 
bestemming van het gewestplan als agrarisch gebied, is de bedrijfsactiviteit echter zone-
vreemd geworden, evenals de destijds aanwezige gebouwen. Een vergunning voor het her-
bouwen op gewijzigde locatie van een bedrijfsloods werd in 2015 afgeleverd op basis van de 
zonevreemde basisrechten (ver/herbouw kan, uitbreiding niet).  
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Vandaag is er dan ook geen juridische mogelijkheid om via een loutere stedenbouwkun-
dige/omgevingsvergunningsaanvraag de nodige regularisatie te verkrijgen voor de beperkte 
doch noodzakelijke uitbreiding van het bedrijf in functie van een duurzaam voortbestaan en 
de optimalisatie van de bedrijfsvoering. 
 
Om de gewenste uitbreiding van het reeds uitgevoerde gebouwen, specifiek de bedrijfsloods, 
te vergunnen/regulariseren, is daarom de procedure van een planologisch attest noodzake-
lijk. Gelegen in agrarisch gebied is uitgevoerde uitbreiding van het vergunde volume van 
deze zonevreemde activiteit immers niet mogelijk. Een vergunning dient concreet afgele-
verd te worden voor het uitgebreide volume van de loods, een uitgevoerde tweede poort en 
- indien er geen afdoende bewijzen van de vergunningstoestand kunnen worden gevonden – 
van de vernieuwde verhardingen rond deze loods. De gevonden en bijgevoegde oude land-
metersplannen tonen aan dat de verharding voor een groot deel bestaande was en vernieuwd 
werd, maar er kan geen zekerheid gegeven worden wat betreft de toestand op het ogenblik 
van in werking van het gewestplan, hoewel het in praktijk onmogelijk lijkt dat Ca-
nalco/Piping NV destijds met zwaar materiaal over onverhard terrein haar loodsen bereikte.
  
Indien dit Planologisch Attest voor wat betreft de korte termijn positief afgeleverd wordt, 
leidt dit dan ook niet tot een wijziging van de bedrijfsdynamiek of een uitbreiding van de 
bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de in realiteit reeds bestaande toestand, maar wel tot 
rechtszekerheid en de mogelijkheid om tot optimalisatie van een duurzame bedrijfsvoering 
in de toekomst te komen. Daarbij wordt de draagkracht van de omgeving niet overschreden, 
zoals verder aangetoond wordt.  
Bij een negatief planologisch attest voor de korte termijn, betekent dit dat de regularisatie 
van het groter uitgevoerd deel van de nieuwe loods onmogelijk is, en dat deze gedeeltelijk 
afgebroken dient te worden, waarbij een groter deel van de opslag activiteiten in open lucht 
dient te gebeuren, zoals dit in het verleden het geval was. 
 
Indien het Planologisch Attest voor het deel van de lange termijn positief afgeleverd wordt, 
verkrijgt het bedrijf juridische zekerheid omdat het niet langer zonevreemd gelegen is. Het 
bedrijf kan in de toekomst verbouwen, herbouwen en beperkt uitbreiden, waarbij de goede 
ruimtelijke ordening en aanvaardbaarheid van impact op de omgeving door de gemeente 
zullen beoordeeld worden op het ogenblik van een omgevingsvergunningsaanvraag. Bij ver-
dwijnen van de bedrijfsfunctie uit het achterste deel van de bedrijfszone, krijgt deze de 
nabestemming van agrarisch gebied met ecologische waarde. Bij volledige stopzetting van 
de bedrijfsfunctie, krijgt ook het voorste gebied zijn nabestemming van woongebied met 
landelijk karakter.  
Bij een negatieve beoordeling van de lange termijn voor het Planologisch Attest, behoudt 
het bedrijf ook op de lange zijn zonevreemdheid met slechts de hieraan verbonden verbouw- 
en herbouwrechten. Wanneer het bedrijf zijn activiteiten stopzet kan het perceel door een 
nieuw bedrijf gebruikt worden, of kan het met een functie die vergund kan worden in agra-
risch gebied ingevuld worden.   
 
1.2.2 Plangebied 

1.2.2.1 Motivering met betrekking tot afbakening plangebied 

Het studiegebied wordt afgebakend in functie van verwachte reikwijdte van mogelijke ef-
fecten. Het studiegebied kan bijgevolg verschillen afhankelijk van de onderzochte disci-
pline. De planeigenschappen geven aan welke effecten waar onderzocht moeten worden. 
Het plangebied daarentegen wordt bepaald door de grenzen van de aanvraag tot planolo-
gisch attest. 
 



 

1.2.2.2 Vooronderzoek tot afbakening plangebied 

De private en bedrijfswoning Veerstraat 160 die ruimtelijk één geheel vormt met het aan-
palende bedrijfsgebouwen wordt mee opgenomen binnen de afbakening van de aanvraag tot 
Planologisch Attest. Achter de percelen ligt agrarisch gebied tot aan de Molenbeek, die ook 
meteen de natuurlijke grens van de agrarische strook vormt. De percelen 117, 118 en 119 
liggen achter het bedrijf en zijn gelegen in overstromingsgebied, en hierin liggen vijvers die 
in private eigendom zijn. Ze hebben de gewestplanbestemming ‘gebieden voor gemeen-
schapsvoorzieningen en openbaar nut’ met als overdruk overstromingsgebied.  

 
Figuur 1 Percelen in eigendom Faceto/Ceuppens- Retrabouw 

Omdat de percelen zuidelijk gelegen van  ook opgenomen is op de biologische waarderings-
kaart als een complex van biologisch minder waardevolle en biologisch waardevolle deelge-
bieden, is het aan te raden om de afbakening hierop op een logische wijze af te stemmen. 
Er wordt voor het plangebied dan ook een bufferafstand gehouden van 5 meter tot het VEN-
gebied. 
 
Het bedrijf Faceto/Ceuppens-Retrabouw heeft op korte en lange termijn enkele beperkte 
uitbreidingsnoden in functie van de optimalisatie van de bedrijfsvoering. Deze uitbreidings-
noden situeren zich op kadastraal perceel B 120. De huidige inplanting van zowel het gebouw 
als de parkeerzone werd zodanig gekozen dat de overlast van de bedrijfssite zo beperkt 
mogelijk blijft. Er werd dan ook geopteerd om het plangebied met een zo beperkt mogelijke 
oppervlakte af te bakenen (zie figuur 2). 
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Figuur 2 Plangebied voor planologisch attest 

Vanuit het vooronderzoek, werd finaal beslist om het huidige bedrijfsterrein van Fa-
ceto/Ceuppens-Retrabouw, inclusief een beperkte uitbreidingszone vooraan op het bedrijfs-
terrein, mee op te nemen in het plangebied. Voorgesteld wordt om de afbakening voor het 
planologisch attest vast te stellen op 4de afdeling, sectie B, nummers 121, 122/G en een 
deel van 120, zoals in stippellijn aangeduid op figuur 2. Aan de zuidzijde behoudt het plan-
gebied een afstand van 5 meter tot de afbakening van het VEN-gebied, zodat de afbakening 
van het bedrijf hier geen deel van uitmaakt, en aan de oostzijde behoudt het plangebied 
een afstand van 5 meter tot de afbakening van de Biologische Waarderingskaart.  
 
De andere delen van opgenoemde percelen en de overige percelen in eigendom van het 
bedrijf maken in de toekomst dus geen deel uit van de bedrijfsactiviteiten, noch van de 
aanvraag tot planologisch attest. 
  



 

 

2 Juridisch kader en methodologie 
2.1 Juridisch kader planologisch attest 

Het uitvoeringsbesluit van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het pla-
nologisch attest, gewijzigd door het wijzigingsbesluit van 6 juni 2014, gewijzigd door het 
omgevingsdecreet van 23 februari 2017. 
 
Inleidende bepalingen 
Artikel 1: 
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 
1° kleinhandel : de verkoop van goederen aan de eindgebruiker; 
2° kleinhandelsoppervlakte : de totale oppervlakte van de publiek toegankelijke ruimten 
van een bedrijf met kleinhandelsactiviteiten, zowel binnen als buiten, de ruimte die louter 
als parkeergelegenheid voor klanten wordt gebruikt niet meegerekend; 
3° ontwikkelingen op korte termijn : de ontwikkelingen waarvoor een bedrijf werken wil 
aanvatten binnen twee jaar na de afgifte van het attest; 
4° ontwikkelingen op lange termijn : andere ontwikkelingen dan de ontwikkelingen op korte 
termijn; 
5° het VEN : de gebieden van het Vlaams Ecologisch Netwerk, aangeduid krachtens het de-
creet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu of in ruim-
telijke uitvoeringsplannen. 
6° departement: het Departement Omgeving. 
 
De aanvraag 
Artikel 2: 
Een aanvraag van een planologisch attest bestaat uit : 
1° een ingevuld, ondertekend en gedateerd aanvraagformulier, volgens het model dat door 
de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is vastgesteld 
2° documenten die aantonen dat het bedrijf aan een van de volgende voorwaarden beant-
woordt : 
a) het is onderworpen aan de milieuvergunningplicht of de milieumeldingsplicht in de zin 
van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning 
b) het is een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf; 
3° de volgende kadastergegevens, in een officiële versie die afkomstig is van de diensten 
van het kadaster en maximaal één jaar oud is 
a) een uittreksel uit het kadastraal plan waarop de percelen worden aangeduid waarop het 
bestaande bedrijf zich bevindt en de percelen waarop een eventuele gewenste uitbreiding 
plaatsvindt; 
b) een lijst met de eigendomsgegevens van de onder a) genoemde percelen en van alle 
percelen die aan de onder a) genoemde percelen palen; 
4° drie plannen, voorzien van een noordpijl en met vermelding van de schaal, waarbij een 
schaal gekozen wordt die naargelang het onderwerp de leesbaarheid van het plan garan-
deert, bij voorkeur tussen 1/50 en 1/500  
a) een plan van de bestaande toestand van het bedrijf, van de gronden waarop een eventuele 
gewenste uitbreiding plaatsvindt en van de onmiddellijke omgeving, met aanduiding van: 
1) de constructies en de functie ervan, met vermelding van de afmetingen van de gebouwen 
van het bedrijf en van de verhardingen die het bedrijf gebruikt; 
2) de gronden die het bedrijf gebruikt voor opslag, voor parkeren of voor het plaatsen van 
verplaatsbare constructies; 
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3) als het bedrijf kleinhandelsactiviteiten verricht, de publiek toegankelijke ruimten zowel 
binnen als buiten, met inbegrip van de parkeergelegenheid voor klanten, telkens met ver-
melding van de oppervlakte; 
4) groenvoorzieningen; 
5) aanpalende wegen, met vermelding van de breedte, de uitrusting en de naam; 
6) eventuele erfdienstbaarheden; 
7) de opnamepunten van de foto's, bedoeld onder 6°; 
b) een overzichtsplan van de stedenbouwkundige vergunningstoestand van het bedrijf, met 
aanduiding van de constructies, de functies en het grondgebruik die vergund zijn of die 
geacht worden vergund te zijn, telkens met verwijzing naar de documenten of bewijsstukken 
bedoeld onder 7°, en met aanduiding van eventuele niet-vergunde elementen; 
c) een plan van de gewenste toestand van het bedrijf, met een duidelijk onderscheid tussen 
ontwikkelingen op korte en op lange termijn, met aanduiding van : 
1) alle gewenste wijzigingen ten opzichte van de bestaande toestand wat betreft construc-
ties, functies en grondgebruik, met vermelding van de afmetingen van gebouwen en verhar-
dingen; 
2) de voorgenomen verwijdering of gewenste regularisatie van eventuele onvergunde con-
structies, onvergunde functies of onvergund grondgebruik. 
5° als het bedrijf verschillende vestigingen heeft, meerdere sites in gebruik heeft of gronden 
in reserve heeft, een overzichtskaart van deze vestigingen, sites en gronden; 
6° minimaal tien foto's die een duidelijk beeld geven van de bestaande toestand van: 
a) het bedrijf; 
b) de gronden waarop een eventuele gewenste uitbreiding zich bevindt; 
c) de onmiddellijke omgeving, in het bijzonder de bebouwing in de omgeving. Op de foto's 
van die onmiddellijke omgeving moet altijd minstens een deel van de huidige bedrijfssite 
zichtbaar zijn; 
7° documenten die de stedenbouwkundige vergunningstoestand, aangegeven in het plan ver-
meld onder 4°, b, aantonen, zoals uittreksels uit het vergunningenregister, afschriften van 
stedenbouwkundige vergunningen of bewijsstukken voor een vermoeden van vergunning; 
8° een tekst met toelichting en motivering van de aanvraag, met volgende onderwerpen: 
a) de historische achtergrond van het bedrijf; 
b) de werking van het bedrijf, met duiding welke activiteiten waar plaatsvinden en duiding 
van de vergunningstoestand voor wat betreft de milieumeldingsplicht of milieuvergunnings-
plicht; 
c) de verdeling van activiteiten als het bedrijf verschillende vestigingen heeft of verschil-
lende sites in gebruik heeft; 
d) de tewerkstelling in het bedrijf; 
e) als het bedrijf kleinhandelsactiviteiten verricht, het aandeel van de kleinhandelsactivi-
teiten in de omzet van het bedrijf; 
f) het mobiliteitsprofiel van het bedrijf, met duiding van ingaande en uitgaande voertuigbe-
wegingen voor de bedrijfsactiviteiten, van werknemers en van klanten; 
g) de gewenste wijzigingen ten opzichte van de bestaande toestand met een onderscheid 
tussen ontwikkelingen op korte en op lange termijn, de reden van die wijzigingen en de 
ermee samenhangende verwachte wijzigingen op het vlak van tewerkstelling, mobiliteits-
profiel en, in voorkomend geval, het aandeel van de kleinhandelsactiviteiten in de omzet; 
h) de verantwoording van de gewenste wijzigingen in het licht van kwalitatief en zuinig 
ruimtegebruik en de beperking van eventuele hinder voor de omgeving; 
i) als het bedrijf verschillende vestigingen heeft of verschillende sites in gebruik heeft, een 
afweging van een eventuele gewenste uitbreiding op de site waarop de aanvraag betrekking 
heeft ten opzichte van een uitbreiding in andere vestigingen of op andere sites; 
9° een passende beoordeling of verscherpte natuurtoets als die vereist is op grond van de 
relevante wetgeving en reglementering, en het advies erover van de bevoegde instantie, 
waaruit minstens blijkt dat alle aspecten voldoende onderzocht zijn 



 

10° documenten waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake milieueffectrap-
portage. 
 
Artikel 3: 
De aanvraag van een planologisch attest wordt ingediend in twee analoge exemplaren en 
één digitaal exemplaar. Als het voorwerp van de aanvraag in meer dan één gemeente ligt, 
worden twee extra analoge exemplaren ingediend per bijkomende gemeente. 
 
In afwijking van het eerste lid, kan de aanvraag ingediend worden via het omgevingsloket, 
vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de 
digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid conform de bepalingen van het voor-
melde besluit. 
 
Ontvankelijkheid 
Artikel 4: 
Een aanvraag van een planologisch attest is niet ontvankelijk in de volgende gevallen: 
1° het bedrijf heeft op het ogenblik van de aanvraag geen bedrijfsactiviteiten op de site 
waarop de aanvraag betrekking heeft; 
2° het bedrijf is niet hoofdzakelijk vergund; 
3° het bedrijf is verkrot; 
4° het bedrijf is niet onderworpen aan de milieuvergunningsplicht of de milieumeldings-
plicht, en het is evenmin een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf; 
5° noch het behoud van het bedrijf, noch de gewenste ontwikkelingen zoals beschreven in 
de aanvraag veronderstellen de opmaak of de wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan 
of plan van aanleg; 
6° er is een lopend of recent afgerond planningsproces waarin een uitspraak wordt gedaan 
over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf: 
a) de site waarop de aanvraag betrekking heeft ligt binnen het toepassingsgebied van een 
ruimtelijk uitvoeringsplan of een bijzonder plan van aanleg waarvoor minder dan één jaar 
voor de datum van de aanvraag nog een plenaire vergadering werd gehouden, een voorlopige 
of definitieve vaststelling is gedaan of, in voorkomend geval, een beslissing in het kader van 
het goedkeuringstoezicht is genomen; en 
b) de stedenbouwkundige voorschriften van het in a) vermelde plan, in de versie die gea-
gendeerd of voorgelegd werd voor de plenaire vergadering, de voorlopige of definitieve vast-
stelling of de goedkeuring, spreken zich uit over het behoud of de ontwikkelingsmogelijkhe-
den van het bedrijf; 
7° de aanvraag is niet mee ondertekend door een geregistreerd ruimtelijk planner; 
8° de aanvraag is niet per beveiligde zending ingediend; 
9° de aanvraag is onvolledig bevonden en de aanvrager heeft de nodige aanvullingen niet 
bezorgd binnen de daarvoor vastgestelde termijn. 
 
 
Bevoegdheid 
Artikel 5 
§ 1. In de volgende gevallen wordt over een aanvraag op bovengemeentelijk niveau beslist 
omwille van de ligging: 
 
1° door de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening: 
a) als de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk liggen binnen 
het toepassingsgebied van bestemmingsvoorschriften die opgenomen zijn in een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan of een ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, en de 
werken of handelingen die met het attest beoogd worden in strijd zijn met de voorschriften 
van dat gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of van het ontwerp ervan; 
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b) als de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, voor een oppervlakte van meer dan 
een halve hectare in het VEN of in een habitatrichtlijngebied liggen; 
2° door de provincieraad : 
a) als de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk liggen binnen 
het toepassingsgebied van bestemmingsvoorschriften die opgenomen zijn in een provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan of ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, en de wer-
ken of handelingen die met het attest beoogd worden in strijd zijn met de voorschriften van 
dat provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of van het ontwerp ervan; 
b) als het planologisch attest wordt aangevraagd door een recreatief bedrijf dat actief is op 
een locatie waarvan de betrokken provincie in haar provinciaal ruimtelijk structuurplan be-
paald heeft dat ze behoort tot de toeristisch-recreatieve structuur op provinciaal niveau; 
c) als het planologisch attest wordt aangevraagd door een bedrijf dat deel uitmaakt van een 
gebied met kleinhandelsbedrijven of van een concentratie van kleinhandelsbedrijven waar-
van de provincie in kwestie in haar provinciaal ruimtelijk structuurplan bepaald heeft dat ze 
er een planningsinitiatief voor neemt. 
 
§ 2. In afwijking van paragraaf 1, 1°, a) en 2°, a), beslist de gemeenteraad alsnog over de 
aanvraag als de voorschriften van het gewestelijk of provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
toelaten dat de gemeente een plan vaststelt voor gebouwen en constructies waarvan de 
functie geen verband houdt met de algemene bestemming van het gebied, en bepalen dat 
de voorschriften van dergelijk gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, na goedkeuring er-
van, voorrang krijgen op de voorschriften opgenomen in het gewestelijk of provinciaal ruim-
telijk uitvoeringsplan. Deze afwijking geldt niet als over de aanvraag op bovengemeentelijk 
niveau moet worden beslist omwille van het type bedrijf of de omvang, zoals beschreven in 
artikel 6 en 7. 
 
Artikel 6 
§ 1. In de volgende gevallen wordt over een aanvraag op bovengemeentelijk niveau beslist 
omwille van het type bedrijf: 
1° door de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening: 
a) als de aanvraag een herbestemming beoogt naar ontginningsgebied of het behoud, de 
uitbreiding of de vestiging beoogt van een verwerkingseenheid voor delfstoffen; 
b) als de aanvraag het behoud beoogt van een terrein voor het vliegen met ultralichte mo-
torluchtvaartuigen (ULM) of sportvliegtuigen, of de ontwikkeling tot een dergelijk terrein; 
c) als de aanvraag het behoud beoogt van een golfterrein van meer dan 9 holes of met een 
oppervlakte van 40 ha of meer, of de ontwikkeling tot een dergelijk terrein; 
2° door de provincieraad : 
a) als de aanvraag het behoud beoogt van een golfterrein van maximum 9 holes en een 
oppervlakte van meer dan 8 ha en minder dan 40 ha, of de ontwikkeling tot een dergelijk 
terrein; 
b) als de aanvraag het behoud beoogt van een gereglementeerd terrein voor lawaaisporten, 
of de ontwikkeling tot een dergelijk terrein; 
c) als het planologisch attest wordt aangevraagd door een bedrijf dat beantwoordt aan al de 
volgende criteria : 
i. het bedrijf haalt meer dan de helft van de omzet uit kleinhandel of beoogt dit te doen 
met de ontwikkelingen die in de aanvraag zijn beschreven; 
ii. het bedrijf beoogt met de aanvraag een uitbreiding van de kleinhandelsoppervlakte met 
meer dan 50 procent; 
iii. de kleinhandelsoppervlakte na de beoogde uitbreiding bedraagt meer dan 0,5 ha; 
iv. de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, of een deel van die percelen, liggen 
buiten de grenzen van een stedelijk gebied zoals het werd afgebakend in een ruimtelijk 
uitvoeringsplan of ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 



 

§ 2. De toepassing van artikel 5, § 1, heeft voorrang op de toepassing van artikel 6, § 1, met 
dien verstande dat artikel 6, § 1, wordt toegepast als artikel 5, § 1 niet van toepassing is. 
 
Artikel 7 
§ 1. Er wordt op bovengemeentelijk niveau beslist over een aanvraag als de aanvraag beant-
woordt aan één van de volgende criteria wat de omvang betreft: 
1° de aanvraag beoogt een uitbreiding van de voor de bedrijfsvoering gebruikte terreinop-
pervlakte met meer dan 100 procent, waarbij de voor de bedrijfsvoering gebruikte terrein-
oppervlakte na uitbreiding groter is dan 3 ha; 
2° de aanvraag beoogt een uitbreiding van de voor de bedrijfsvoering gebruikte terreinop-
pervlakte met meer dan 15 procent, waarbij de voor de bedrijfsvoering gebruikte terrein-
oppervlakte na uitbreiding groter is dan 5 ha; 
Als de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk liggen in een 
gemeente die overeenkomstig het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen deel uitmaakt van 
een groot- of regionaalstedelijk gebied, van het Economisch Netwerk Albertkanaal of van 
het buitengebied maar die niet geselecteerd is als specifiek economisch knooppunt, dan 
beslist de minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening over de aanvraag. 
Als de percelen waarop de aanvraag betrekking heeft, geheel of gedeeltelijk liggen in ofwel 
een gemeente die overeenkomstig het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen deel uitmaakt 
van een kleinstedelijk gebied of geselecteerd is als specifiek economisch knooppunt, ofwel 
een concentratiegebied van bedrijven dat overeenkomstig het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen geselecteerd is als bijzonder economisch knooppunt, dan beslist de provincie-
raad over de aanvraag. 
 
§ 2. De toepassing van artikel 5, § 1, en 6, § 1, heeft voorrang op de toepassing van artikel 
7, § 1, met dien verstande dat artikel 7, § 1, wordt toegepast als noch artikel 5, § 1, noch 
artikel 6, § 1, van toepassing is. 
 
Procedure 
Artikel 8 
§ 1. Binnen dertig dagen na de datum van de indiening van de aanvraag bezorgt de gemeen-
telijke omgevingsambtenaar één van de volgende berichten aan de aanvrager : 
1° een bericht van onontvankelijkheid met opgave van de reden van de onontvankelijkheid; 
2° een verzoek tot vervollediging van de aanvraag met opgave van de ontbrekende informa-
tie of stukken; 
3° een ontvangstbewijs, met kennisgeving van de overheid die bevoegd is om over de aan-
vraag te beslissen. 
Als bij een eerste beoordeling de aanvraag onvolledig bleek te zijn, begint een nieuwe ter-
mijn te lopen vanaf de indiening van een tijdige vervollediging. 
 
§ 2. Na afgifte van een ontvangstbewijs stuurt de gemeentelijke omgevingsambtenaar, als 
de gemeente niet de bevoegde overheid is, onmiddellijk één analoog exemplaar en het di-
gitale exemplaar van de aanvraag door naar de Vlaamse Regering of de deputatie. Hij be-
waart het andere analoge exemplaar met het oog op het openbaar onderzoek overeenkom-
stig paragraaf 6. 
 
In afwijking van het eerste lid, wordt de aanvraag die werd ingediend via het omgevingslo-
ket, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende 
de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid conform de bepalingen van het 
voormelde besluit, doorgestuurd via het uitwisselingsplatform, vermeld in artikel 2 van het 
voormelde besluit. 
 
Artikel 9 
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§ 1. De bevoegde overheid organiseert het openbaar onderzoek over de aanvraag. Het open-
baar onderzoek start uiterlijk de zestigste dag na de afgifte van het ontvangstbewijs. Het 
openbaar onderzoek wordt bekendgemaakt door een bericht aan te plakken volgens het mo-
del dat door de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is vastgesteld, en 
door een aangetekende brief te sturen naar alle eigenaars van de percelen palend aan de 
percelen waarop het bestaande bedrijf zich bevindt en de percelen waarop een eventuele 
gewenste uitbreiding plaatsvindt. Daarvoor wordt gebruikgemaakt van de kadastrale gege-
vens die opgenomen zijn in de aanvraag, zoals vermeld in artikel 2, 3°, b. De bevoegde 
overheid mag recentere gegevens gebruiken als ze daarover beschikt. De aanvrager betaalt 
de kosten van de aangetekende zendingen. 
 
§ 2. De bevoegde overheid bezorgt de volgende informatie en documenten aan de aanvrager 
: 
1° een kennisgeving van begin- en einddatum van het openbaar onderzoek; 
2° één of meer exemplaren van de bekendmaking bedoeld in paragraaf 1, al naar gelang de 
bedrijfssite paalt aan of bereikbaar is vanaf één of meer openbare wegen, en de instructies 
over de aanplakking ervan, beschreven in paragraaf 4; 
3° een verzoek om de kosten van de aangetekende zendingen te voldoen, met vermelding 
dat het bedrag betaald moet zijn vóór de aanvang van het openbaar onderzoek. 
 
§ 3. Vóór de aanvang van het openbaar onderzoek, verstuurt de bevoegde overheid de aan-
getekende zendingen en zorgt ze voor de bekendmaking van het bericht, bedoeld in para-
graaf 1, op de gewone aanplakplaatsen, minstens aan het gemeentehuis of het deelgemeen-
tehuis waar de bedrijfssite zich bevindt. De bekendmaking moet tot het einde van het open-
baar onderzoek aangeplakt blijven. 
Als de Vlaamse Regering of de provincieraad de bevoegde overheid is, geeft zij de gemeente 
kennis van begin- en einddatum van het openbaar onderzoek en vraagt zij de medewerking 
van de gemeente voor de bekendmaking, bedoeld in het eerste lid, en het ter inzage leggen 
van de aanvraag, bedoeld in paragraaf 6. 
 
§ 4. Vóór de aanvang van het openbaar onderzoek, hangt de aanvrager de bekendmaking, 
bedoeld in paragraaf 1, uit op een plek aan de openbare weg of een plek aan elk van de 
openbare wegen waaraan de bedrijfssite paalt of vanwaar de bedrijfssite bereikbaar is. De 
bekendmaking moet tot het einde van het openbaar onderzoek aangeplakt blijven. De be-
kendmaking wordt aangebracht op een schutting, op een muur of op een aan een paal be-
vestigd bord, op de grens van het terrein met de openbare weg of aan de toegang tot het 
terrein vanaf de openbare weg en evenwijdig met de openbare weg, op ooghoogte en met 
de tekst gericht naar de openbare weg. De bekendmaking wordt tijdens de hele duur van de 
aanplakking goed zichtbaar en goed leesbaar gehouden. 
 
§ 5. Zowel de aangetekende zendingen als de bekendmaking vermelden minstens : 
1° de plaats waar de aanvraag ter inzage ligt; 
2° de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek; 
3° het adres waarnaar de adviezen, opmerkingen en bezwaren gestuurd moeten worden, of 
waar ze kunnen worden afgegeven; met name het adres van de gemeentelijke of provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening, of de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke 
ordening, naargelang de bevoegde overheid. 
§ 6. Tijdens het openbaar onderzoek ligt een exemplaar van de aanvraag van een planolo-
gisch attest ter inzage bij het gemeentebestuur en bij de bevoegde overheid. 
 
§ 7. Als het voorwerp van de aanvraag in twee of meer gemeenten ligt, wordt het openbaar 
onderzoek door de gemeenten in onderling overleg of door de Vlaamse Regering of de depu-
tatie in elk van de gemeenten georganiseerd, overeenkomstig de bovenstaande bepalingen. 



 

 
Artikel 10 
§ 1. De bevoegde overheid verstuurt uiterlijk de veertiende dag vóór de aanvang van het 
openbaar onderzoek de adviesvragen over de aanvraag naar alle bij of krachtens decreet 
aangewezen instanties die over het eventueel op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan advies 
moeten geven. 
 
§ 2. De adviesvragen vermelden de adviestermijn en de instantie waaraan het advies moet 
worden bezorgd, en het adres ervan, overeenkomstig de paragrafen 3 tot en met 6. 
 
In afwijking van het eerste lid kunnen de adviesvragen ook worden aangevraagd via het 
uitwisselingsplatform, vermeld in artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 
april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid conform de 
bepalingen van het voormelde besluit. 
 
§ 3. De adviesinstanties versturen uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek hun 
advies naar de gemeentelijke of provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, of naar de 
Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, naargelang de bevoegde overheid. 
 
§ 4. Naargelang de bevoegde overheid, versturen het college van burgemeester en schepe-
nen en de deputatie uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek hun advies naar de 
gemeentelijke of provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, of naar de Vlaamse mi-
nister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening. 
 
§ 5. Het departement verstuurt uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek een 
advies naar de bevoegde overheid. 
 
§ 6. De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, als de gemeenteraad de be-
voegde overheid is, of de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening, als de provincie-
raad de bevoegde overheid is, bezorgt haar advies binnen zestig dagen na het einde van het 
openbaar onderzoek aan die bevoegde overheid. Overeenkomstig artikel 4.4.25, § 4, tweede 
lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bevat het advies het integrale advies van 
het departement. Op hetzelfde ogenblik bezorgt de bevoegde commissie voor ruimtelijke 
ordening de gebundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren aan het bevoegde bestuursor-
gaan. 
 
§ 7. Als de adviezen, bedoeld in de paragraaf 3 tot en met 6, niet zijn verleend binnen de 
gestelde termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. 
 
§ 8. De bevoegde overheid beslist binnen 120 dagen na het einde van het openbaar onderzoek 
over de aanvraag van een planologisch attest. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruim-
telijke ordening, stelt daarvoor het model vast. 
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2.2 Methodologie planologisch attest 

Om te voldoen aan de vereiste methodologie, wordt eerst de screening betreffende de MER-
plichtigheid uitgevoerd en vervolgens de formele ontvankelijkheid van het planologisch at-
test bekenen. Daarna volgt een planomschrijving van de bestaande toestand, en worden 
verschillende scenario’s tegenover elkaar afgewogen. Vanzelfsprekend is de potentiële im-
pact die deze scenario’s hebben tevens onderzocht en opgenomen bij de opmaak van de 
MER-screeningsnota. Tot slot is er de conclusie wat betreft het aangevraagde planologisch 
attest zelf. De aanvrager en opmaker bevestigen dat alle gegevens van het planologisch 
attest correct en waarheidsgetrouw zijn.    
 
2.3 Bepaling van de MER-plicht: screening, ontheffing 

2.3.1 Juridisch kader plan-MER-screening 

Het Besluit van de Vlaamse Regering dd. 29/03/2013 inzake het “planologisch attest”, en 
meerbepaald hoofdstuk II art.2, 10°, bepaalt dat een aanvraag tot planologisch attest de 
documenten dient te bevatten waaruit blijkt dat voldaan is aan de verplichtingen inzake 
milieueffectenrapportage.  
 
Uit de handleiding die werd opgesteld ter verduidelijking van het instrument Planologisch 
Attest, alsook uit de meest recente rechtspraak, blijkt dat een plan-m.e.r-screening opge-
maakt dient te worden indien de aanvrager tevens een korte-termijnvergunning beoogt door 
middel van het planologisch attest. Op basis van deze screeningsnota dient de dienst Mer 
een screeningsbeslissing te nemen waaruit blijkt dat er geen MER vereist is (cfr. artikel 
4.2.6, §2 DABM), dan wel de ontheffingsbeslissing van de dienst Mer (cfr. artikel 4.2.3. 
§3quater DABM), of een door de dienst Mer goedgekeurd plan- MER. 
 
De plan-MER-screening voor de aanvraag planologisch attest “Retrabouw Zandhoven”werd 
uitgevoerd overeenkomstig de decretale bepalingen: 
- Het Plan-MER-decreet dd. 27/04/2007 
- Besluit Vlaamse Regering dd. 12/10/2007 inzake milieueffectenrapportage 
- gewijzigd en aangevuld door latere decreten, uitvoeringsbesluiten en omzendbrieven 
In het kader hiervan en overeenkomstig hoofdstuk II artikel 3 §1 van het besluit van de 
Vlaamse regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s, 
raadpleegt de initiatiefnemer, zijnde het bedrijf Faceto/Ceuppens-Retrabouw bvba, op ei-
gen initiatief en uiterlijk op het ogenblik dat zij de doelstellingen en de reikwijdte van het 
voorgenomen plan kan afbakenen, de volgende instanties:  
1. de deputatie van de provincie, waarop het voorgenomen plan of programma milieueffec-
ten kan hebben, zijnde het provinciebestuur Antwerpen; 
2. het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waarop het voorgenomen 
plan of programma milieueffecten kan hebben, zijnde het gemeentebestuur Zandhoven; 
3. de betrokken instanties afhankelijk van de ligging en de mogelijk te verwachten aanzien-
lijke effecten van het voorgenomen plan of programma op in voorkomend geval de gezond-
heid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, 
de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatolo-
gische factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed met 
inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap en de mobiliteit. 
 
Op 18 januari 2018 werd hiertoe een adviesvraag geformuleerd aan de Dienst Milieueffec-
tenrapportage. De Dienst Milieueffectenrapportage maakte een selectie van de relevante 
betrokken instanties die in het licht van het onderzoek naar de plan-m.e.r.-plicht dienen 
aangeschreven te worden meedelen (overeenkomstig artikel 3, §1, 3° van het plan-m.e.r.-



 

besluit van 12 oktober 2007). Er werd voor dossier SCRPL18007: PA Faceto/Ceuppens-Re-
trabouw bvba te Zandhoven aangegeven advies te vragen aan: 
 
Provinciebestuur Antwer-
pen 
Departement Ruimte, Erf-
goed en Mobiliteit 
Dienst Ruimtelijke Planning 
 
Koningin Elisabethlei 22 
2018 Antwerpen 
ruimte@provincieantwerpen.be 
 
 
 

Departement Landbouw en Vis-
serij 
Afdeling Beleidscoördinatie en 
Omgeving 
Dienst Omgeving Antwerpen 
Anna Bijnsgebouw 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 
71 
2018 Antwerpen 
adviesvraag.antwerpen@lv.vlaande-
ren.be 

Departement Omgeving – 
Omgevingsplanning - Ant-
werpen 
 
t.a.v. K. Toebak of V. 
Peeters 
Anna Bijnsgebouw 
Lange Kievitstraat 111-
113 bus 52 
2018 Antwerpen 
omgeving@vlaanderen.be 
apl.ant@rwo.vlaanderen.be 

Gemeente Zandhoven 
College burgemeester en 
schepenen 
Liersebaan 12 
2240 Zandhoven  
info@zandhoven.be 
 
 
 
VMM 
Afdeling Operationeel Wa-
terbeheer 
t.a.v. Bram Vogels 
Graaf de Ferrarisgebouw 
Koning Albert II-laan 20 bus 
16 
1000 Brussel 
watertoets@vmm.be 
 

Onroerend Erfgoed - Antwerpen 
t.a.v. Marc De Borgher 
Anna Bijnsgebouw 
Lange Kievitstraat 111-113 bus 
53 
2018 Antwerpen 
antwerpen.oe@rwo.vlaande-
ren.be 

ANB - Antwerpen 
Anna Bijnsgebouw 
Lange Kievitstraat 111-
113 bus 63 
2018 Antwerpen 
aves.ant.anb@vlaanderen.be 
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Op 6 maart 2018 bracht het Departement Landbouw en Visserij advies uit. Het Departe-
ment Landbouw en Visserij verklaart geen advies uit te brengen bij de voorliggende scree-
ning plan-MER, maar dit wel te zullen doen in een later stadium van de adviesprocedure.   

Op 13 maart 2013 bracht het Agentschap voor Natuur en Bos advies uit. 

Betreffende de MER-screening: 

- ANB stelt vast dat de vorige loods ruim omsloten werd door groenstructuren, en dat 
de uitbreiding heeft geleid tot een verlies/verwijderen van de oorspronkelijke 
groenbuffering. Voor de referentiesituatie is belangrijk te duiden in welke mate 
vergunning werd verkregen voor het verwijderen van deze groenbuffer. De conclu-
sie dient hierop te worden afgestemd. 

- ANB stelt vast dat het plangebied deel uitmaakt van dit faunistisch waardevol gebied. 
Met waargenomen soorten als bittervoorn, beekprik, blauwborst, boomleeuwerik, 
ijsvogel, grote modderkruiper... Gezien de huidige toestand van het terrein kan aan-
genomen worden dat deze soorten vooral ten zuiden van het plangebied worden 
waargenomen. Naar indirecte effecten is dit uiteraard relevant.  

- In de m.e.r.-screening wordt onvoldoende diep ingegaan op verstoring (geluid, ver-
lichting, transport) die de voorgenomen korte- en langetermijnscenario’s tot gevolg 
kunnen hebben. Een lange-termijnscenario voorziet de omvorming tot KMO zone. Het 
plangebied grenst aan/interfereert met zeer waardevol kwetsbaar gebied (habitat-
richtlijngebied/ VEN-gebied). De site (loods) bevindt zich niet langs een goed ontslo-
ten weg en ligt ruimtelijk eerder geïsoleerd in openruimte-gebied. De KMO zone die 
wordt genoemd ten noordwesten van de loods bevindt zich weliswaar ook deels in 
deze openruimtegordel maar is wel nog steeds noordelijker (richting bebouwing en 
wegenis) gelegen. Het is bovendien onduidelijk in welke mate zich in deze bestaande 
zone nog KMO-activiteit bevindt. Een verdere uitbreiding van bedrijvigheid richting 
ruimtelijk kwetsbaar gebied is volgens ANB niet verenigbaar met de draagkracht van 
onderliggend kwetsbaar gebied. De verderzetting/omvorming tot KMO-zone impli-
ceert verstoring (geluid, licht, ...) bovendien kan niet worden uitgesloten dat op 
termijn bedrijvigheid op deze site ontstaat die nog minder verenigbaar is met onder-
liggend kwetsbaar gebied.  

- In de screening wordt niet dieper ingegaan op mogelijke verontreiniging: Is sanitair 
aanwezig? Mogelijk? Is een IBA aanwezig? Aansluiting op riolering? Op de site wordt 
een tankplaats voorgenomen. Is een KWS-afscheiding aanwezig? In relatie tot het 
achterliggend zeer kwetsbaar gebied ‘Viersels gebroekt’ met op Vlaams niveau uit-
zonderlijk waardevolle graslandvegetaties is een verdere duiding noodzakelijk.  

 
Betreffende de passende beoordeling: 
 

- Hoewel deeltelijk gelegen in een speciale beschermingszone, ontstaat op het vlak 
van direct ruimtebeslag geen overlap met actueel habitat of tot doel gestelde habi-
tats. Wel grenst het bedrijf aan een zoekzone voor open water (momenteel visvij-
vers). Ook heeft onderliggend gebied een aanzienlijk belang voor tal van vogelsoor-
ten (ook tot doel gestelde soorten van deze speciale beschermingszone en bijlage I-
soorten). Zoals in bovenstaande bespreking plan- mer screening geduid wordt on-
voldoende ingegaan op mogelijke verstoringseffecten en verontreinigingseffecten.  

- De voorliggende passende beoordeling is onvolledig. Een passende beoordeling 
houdt in dat op basis van de best wetenschappelijke kennis ter zake, alle aspecten 



 

van de vergunningsplichtige activiteit, het plan of programma die een mogelijke 
aantasting impliceren voor de instandhoudingsdoelstellingen van de speciale be-
schermingszone, moeten worden onderzocht en beoordeeld. De passende beoorde-
ling moet alle nodige gegevens bevatten om de overheden die over de vergunnings-
plichtige activiteit, het plan of programma moeten adviseren en beslissen, toe te 
laten dit met volle kennis van zaken te doen. Het Agentschap voor Natuur en Bos 
beschikt op basis van de voorliggende passende beoordeling over onvoldoende in-
formatie om betekenisvolle aantasting van de instandhoudingsdoelstellingen van 
een speciale beschermingszone uit te sluiten.  

Betreffende de verscherpte natuurtoets 

- ANB stelt vast dat het plangebied interfereert met VEN-gebied. Bovendien blijkt uit 
luchtfoto-analyse dat als gevolg van de (al dan niet vergunde) werkzaamheden een 
deel van dit VEN-gebied werd aangetast (verwijderen groenstructuren /opslag ma-
teriaal). Het VEN-gebied bevindt zich integraal binnen de perimeter van een speci-
ale beschermingszone. Cfr. het natuurdecreet (artikel 17) kan een VEN-afbakening 
niet worden opgeheven d.m.v. een gemeentelijk of provinciaal RUP indien dit VEN-
gebied zich binnen een definitief vastgestelde speciale beschermingszone bevindt.  

ANB stelt op basis hiervan dat er onvoldoende werd aangetoond dat er geen aanzienlijke 
milieueffecten op aanwezige natuurwaarden zullen veroorzaakt worden, en geeft op die 
basis nog geen positief advies. Het Agentschap voor Natuur en Bos spreekt zich enkel uit 
over de uitwerking van de discipline fauna en flora en dus niet over de wenselijkheid van 
het plan/project voor natuur.  

Op 23 maart leverde het departement Omgeving advies in kader van de project-m.e.r.-
screening in verband met de ingeschatte effecten op de ruimtelijke ordening. Uit het oor-
spronkelijk aanvraagdossier blijkt volgens het departement Omgeving niet voldoende dat 
het om een bestaand vergund bedrijf gaat. De vergunningen in de aanvraag die aanwezig 
zijn (voor de herbouw van een loods ter vervanging van de oude loodsen), vermelden niet 
de bedrijfsactiviteit waarvoor het attest wordt aangevraagd. Ook wordt onvoldoende ver-
duidelijkt wat de gevolgen van het proces verbaal zijn, waardoor niet vaststaat dat de 
aanvraag een loutere regularisatie omvat. Hiervoor is het belangrijk om ook een concrete 
en geloofwaardige lange termijnvisie te hebben, aangezien een planologisch attest niet 
bedoeld is voor pure regularisatiedossiers. De site is ruimtelijk niet geschikt voor de 
nieuwe vestiging/opstart van een aannemersbedrijf. Het ontwikkelen van een nieuwe be-
drijfsite of uitbreiden qua schaal wordt door het departement Omgeving niet ondersteund. 
Het departement verwijst ook naar de noodzaak van een feitelijke onderbouwing voor de 
inschatting van de effecten op vlak van fauna en flora en water. 

Op 13 maart werd het advies van de Vlaamse Milieumaatschappij ontvangen. De VMM 
wijst op de noodzaak om steeds een strook van 5 meter toegankelijk te houden tot de ver-
der gelegen Molenbeek, zodat in die strook geen nieuwe constructies mogen opgetrokken 
worden. Met betrekking tot het grondwateraspect concludeert de VMM dat er als gevolg 
van het plan geen significant negatieve effecten verwacht worden, mits de bestaande re-
gelgeving (hemelwaterverordening, Vlarem, zoneringsplan,..) gerespecteerd wordt. De 
VMM geeft een gunstig advies op de screening, welke in overeenstemming is met de doel-
stellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid. 

Op 9 maart 2018 heeft het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit van de provincie 
Antwerpen advies gegeven. De discipline fauna en flora dient nu benoemd te worden als 
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“discipline biodiversiteit”. In de zin “Het studiegebied rond fauna en flora is per deeldisci-
pline afhankelijk van de mobiliteit en afgestemd op de te verwachten effecten.” is niet 
duidelijk wat met het woord mobiliteit bedoeld wordt.  
 
Op p.54 spreekt men over een verscherpte natuurtoets.  Een verscherpte natuurtoets 
wordt uitgevoerd om na te gaan of er in VEN onvermijdbare en/of onherstelbare schade 
wordt berokkend door een activiteit. Het gebied is niet gelegen in VEN. De verscherpte 
natuurtoets wordt niet uitgevoerd voor de speciale beschermingszones. De tekst wordt hier 
best aan aangepast.  
 
Indien men een visuele buffer aanplant is het een meerwaarde om deze te realiseren met 
streekeigen bomen. Dit geeft extra natuurwaarde aan het terrein.  
   
Op basis van deze ontvangen adviezen, werd de plan-MER-screening bijgestuurd. De afba-
kening werd ingeperkt, zodat de plangebied volledig buiten het VEN-gebied ligt en er een 
bufferafstand van 5 meter van houdt om enige interferentie te vermijden. Eveneens wordt 
een afstand van het plangebied genomen van 5 meter tot het soortenarm permanent cul-
tuurlandschap van de de biologische waarderingskaart versie 2. Opgemerkt dient te wor-
den dat de oorspronkelijke bedrijfsloodsen van Canalco/Piping NV gelegen waren dichter 
tegen dit VEN-gebied (figuur vorige bladzijde), en dat om deze reden de in 2015 afgele-
verde vergunning voor herbouw op een gewijzigde locatie reeds een verbetering was ten 

opzichte van de voorgaande toestand. 

Figuur: Oude en nieuwe locatie gebouwen tov grens VEN 



 

De referentie van ANB naar verwijderde groenbuffer en “al dan niet vergunde werkzaam-
heden in het VEN-gebied” slaat dan ook op de vergunde afbraakwerken: dichter bij het 
VEN-gebied werd de oude loods afgebroken op basis van de vergunning in 2015. Op de 
plaats waar de oude loods en verharding verwijderd werd, is vandaag nog geen volledige 
begroeiing weergekeerd, en dit is zichtbaar in het landschap (zie foto’s volgende blad-
zijde). Er werden dus in het kader van de nieuwe vergunning geen groenstructuren verwij-
derd, wel ontstond door de afbraak van de oude gebouwen een lege ruimte ten zuiden van 
de nieuw opgerichte loods. In het VEN-gebied (afbakening in geel) werd door het bedrijf 
geen enkele activiteit uitgeoefend, noch wordt dit gevraagd. In het VEN-gebied werden 
naar onze vaststellingen enkel constructies opgericht op de percelen ten oosten van het 
bedrijf, en op het perceel tussen de visvijver en de brug over de Molenbeek wordt door 
Natuurpunt tijdelijke opslag van plaggen grond gedaan binnen VEN (zie foto hieronder). 

   

 

Figuur: opslag plaggen ten zuiden visvijver door Natuurpunt 



Ekistic projectnr. 2017-020                        Veerstraat 160 – 2230 Zandhoven  pg. 22 

Samenvattend kan op onderstaande foto’s de 
situatie van het bedrijf voor en na herbou-
wen gezien worden. De toen aanwezige op-
slag van afbraakmateriaal van de oude lood-
sen tussen nieuwe en oude loodsinplanting 
werd ondertussen verwijderd. Hierdoor komt 
de zuidelijke grens van het bedrijf nu ruim 
20 meter verder van het VEN-gebied dan tot 
2015 het geval was. Er kan gesteld worden 
dat bedrijfsactiviteit meer dan 30 meter van 
de afbakening van het VEN-gebied gelegen 
is, een VEN dat bovendien op zowel het 
linkse als het rechtse perceel zuidelijk op-
schuift tot aan de grens met de Molenbeek. 

 

Figuur: Situatie 22/3/2015 

Figuur: Verplaatsing bedrijfsloods naar noorden 



 

 

Figuur: Situatie 27/3/2017 

De inschatting van indirecte effecten op fauna wordt in dit aangepaste document deson-
danks uitgebreider bestudeerd en besproken. 

Er werd dieper ingegaan op mogelijke verstoring (geluid, licht en vervuiling) van het ver-
derop gelegen VEN- en overstromingsgebied. 

De bedrijfsactiviteiten werden verder gedetailleerd, om zo een passende beoordeling te 
kunnen maken van de mogelijke effecten in de huidige vergunde toestand en de gewenste 
toekomstige toestand. 

Er wordt verduidelijkt dat de vergunde geachte functie van het terrein deze van een aan-
nemersbedrijf is sinds de aanwezigheid van Canalco/Faceto in 1967 (ondernemingsnummer 
0414.463.578, vestigingseenheidsnummer 2.010.221.664), welke een aantal vergund ge-
achte (van voor het gewestplan stammende) bedrijfsloodsen had aanvullend aan haar bui-
tenopslag over het hele terrein van aannemersmateriaal. De stedenbouwkundige vergun-
ning werd aan het zonevreemde bedrijf afgeleverd voor het bouwen op gewijzigde locatie 
van een nieuwe bedrijfsloods met volume gelijk aan de optelsom van de afgebroken lood-
sen. In deze vergunnigsaanvraag van 2015 werd kadastrale en bedrijfsinformatie aangele-
verd die duidelijk aantoonden dat de bedrijfsactiviteiten en -loodsen in 1967 reeds aanwe-
zig waren. Op deze basis werd het bedrijf en de gebouwen als vergund geacht ingeschre-
ven door de gemeente en werd de vergunning voor herbouwen van een loods op gewijzigde 
locatie afgeleverd.  

Er wordt verduidelijkt dat uit de plannen van een beëdigd landmeter duidelijk blijkt dat 
de verharding tot aan de achterste loodsen, welke tot 20 meter ten zuiden van de nieuwe 
loods gelegen waren, en welke noodzakelijk was voor het aannemersbedrijf dat hier groot-
schalige rioleringsbuizen stockeerde en aanvoerde met vrachtwagens, ook voor de werken 
reeds aanwezig waren en louter vernieuwd werden. 
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Er wordt verduidelijkt dat de opmaak van het PV voor het vergroten van de vergunde loods 
geenzins het hoofdzakelijk vergund karakter van het bedrijf in gedrang brengt, aangezien 
het bedrijf ook met louter buitenopslag – dit is zonder loods – functioneert, zij het dat dit 
tot grotere materiaalverliezen en een iets grotere impact op de omgeving wat betreft ge-
luid kan leiden. Er wordt dan ook voorgesteld om niet eerst het te groot uitgevoerd ge-
deelte van de loods af te breken, vervolgens het planologisch attest te bekomen, en 
daarna de grotere loods opnieuw op te trekken, aangezien dit economisch noch ecologisch 
te verantwoorden valt.  

Er wordt verduidelijkt dat, hoewel het planologisch attest leidt tot de regularisatie van de 
groter uitgevoerde loods, de intentie van het planologisch attest niet is om een loutere re-
gularisatie te bekomen. Intentie is om op lange termijn een juridische zekerheid te hebben 
welke noodzakelijk is voor het voortbestaan van het bedrijf, en om een –zij het zeer be-
perkte - uitbreiding van het bedrijf mogelijk te maken. Met een aanvraag tot planologisch 
attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid 
vragen of zij een planwijziging wil overwegen.  Het attest dat de overheid afgeeft spreekt 
zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf.  Daaraan ge-
koppeld maakt het attest ook duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet. 

Er werd verduidelijkt dat het plangebied niet gelegen is in VEN, maar houdt er een afstand 
toe, waardoor geen verscherpte natuurtoets noodzakelijk is. Het gebied is wel gedeeltelijk 
gelegen in faunistisch belangrijk gebied (BWK 2), waarvoor een beperkte passende beoor-
deling werd opgemaakt. Specifiek op de vis- en vogelsoorten van het gebied wordt verder 
ingegaan. 

De opmerkingen van de provincie betreffende een aantal verwoordingen werden verwerkt. 

De landschapskaart van de provincie Antwerpen is een digitale databank (inclusief geo-
data) met gegevens over cultuurhistorische en ruimtelijk structurerende landschapsele-
menten in de provincie. Deze werd geraadpleegd of er elementen uit het plangebied zijn 
opgenomen in de landschapskaart. Het perceel is gelegen in het vastgesteld landschapsre-
lict van het Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk (https://inventaris.on-
roerenderfgoed.be/aanduidingsobjecten/10290).     

Een bijkomend lange-termijn Scenario 5 werd toegevoegd: de verhuis van het bedrijf naar 
de straatzijde perceel op lange termijn (na afbraak van de bestaande loods), en herbe-
stemming van het huidige plangebied naar KMO-gebied aansluitend aan het naastliggende 
KMO-gebied, met een nabestemming van het achterliggend gebied naar agrarisch gebied 
met ecologisch belang en een nabestemming van de strook met de woning naar woonge-
bied met landelijk karakter van zodra de bedrijfsactiviteiten verdwijnen. Dit biedt juridi-
sche zekerheid aan het huidige bedrijf, en verzekert een zachtere bestemming op lange 
termijn. Het lijkt interessant dat de gemeente bij de afbakening van het plangebied voor 
het RUP ook nagaat of een dergelijke nabestemming ook interessant kan zijn voor de 
naastgelegen KMO-zone, maar dit valt buiten het bestek van het huidige planologisch at-
test. 

Er worden tot slot een aantal korte termijn maatregelen voor goede bedrijfsvoering door-
gevoerd, waarbij onder meer de tankinstallatie reeds in de loods werd ondergebracht in 
plaats van de vroegere locatie in open lucht. 

 



 

Op basis van de bijgestuurde m.e.r.-screeningsnota werd op 14 mei 2018 een nieuw advies 
gevraagd aan dezelfde adviesinstanties. 

Op 21/06/2018 bracht het departement Landbouw en Visserij advies uit. “Het departe-
ment zal geen advies uitbrengen bij de voorliggende screening plan-MER, maar zal dat wel 
doen in een later stadium van de adviesprocedure.” 

Op 21/06/2018 bracht de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen advies 
uit. De dienst had geen opmerkingen meer. 

Op 29/05/2018 bracht het Agentschap Onroerend Erfgoed advies uit.  
- Betreffende de discipline archeologie: geen bezwaar.  
- Betreffende de discipline landschappen: “Het projectgebied is afgebakend tot enkel deze 
delen welke relevant zijn waardoor open ruimte en natuur worden gevrijwaard van bijko-
mende infrastructuur of impact. Het betreft hierbij een regularisatie van een bestaande 
gebouw en verharding. Er is dus geen nieuwe impact op het omliggende landschap te ver-
wachten.”  
- Betreffende de discipline bouwkundig erfgoed: geen bezwaar. 
“Conclusie: het agentschap Onroerend Erfgoed heeft geen opmerkingen op de screenings-
nota van het plan-MER.” 

Op 6/6/2018 bracht de Vlaamse Milieumaatschappij – afdeling Operationeel Waterbe-
heer advies uit. “De screening wordt gunstig geadviseerd en is in overeenstemming met de 
doelstellingen en beginselen van het decreet integraal waterbeleid.” 

De gemeente Zandhoven, het Agentschap voor Natuur en Bos, en het Departement Om-
geving Antwerpen hebben, ook na herinneringsschrijven geen advies uitgebracht. 

De volledige adviezen worden in bijlage aan het dossier toegevoegd. 

2.3.2 Plan-m.e.r.-plicht 

Om aan te tonen dat het plan screeningsgerechtigd is, moet nagegaan worden of het plan 
het kader vormt voor een bijlage I-, II- of III-project (zie artikel 4.2.3, §2, 1° van het 
D.A.B.M.).  
 
Het Planologisch Attest vormt niet het kader voor de toekenning van een vergunning voor 
een project opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 
2004 en is dus screeningsgerechtigd. 

 

2.3.3 Methodologie plan-MER-screening 

De methodologie voor opmaak van een plan-MER-screening is gebaseerd in de richtlijnen 
voor opstellen van een MER (cfr. Plan-MER-decreet dd. 27/04/2008 en volgende), waarbij 
echter de analyses minder diepgaand zijn. Er wordt gewerkt met een hoofdzakelijk kwalita-
tieve benadering, en kwantitatief onderbouwd waar nodig of relevant. 
In voorliggend document worden volgende begrippen gehanteerd: 
 
- plangebied: wordt bepaald door de grenzen van de aanvraag tot planologisch attest, site 
Veerstraat 160, 2240 Zandhoven (kadastraal gekend: 4de afdeling, sectie B nrs. deel 
120,121,122/G). 
 
- studiegebied: wordt afgebakend in functie van verwachte reikwijdte van mogelijke effec-
ten. Het studiegebied kan bijgevolg verschillen afhankelijk van de onderzochte discipline. 
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De planeigenschappen geven aan welke effecten waar onderzocht moeten worden. Ten min-
ste wordt per discipline onderzocht het gebied in eigendom van de initiatiefnemer en bevat 
de volgende percelen: Veerstraat 160, 2240 Zandhoven (kadastraal gekend: 4de afdeling, 
sectie B nrs. 120,121,122/G). 
 
- Scenario’s: essentieel in de beoordeling van milieueffecten op een plan is de vergelijking 
met mogelijke scenario’s. Bij scenario 1 of het nulalternatief wordt uitgegaan van de juri-
dische context, zijnde de bestaande vergunde toestand van het bedrijf, zij het zonevreemd 
gelegen. Scenario 1 beschouwt bijgevolg het bedrijf in haar huidige toestand, exclusief die 
bedrijfsdelen die onvergund zijn. Aangenomen wordt dat deze toestand irreversibel is, gelet 
op de rechtszekerheid die voortvloeit uit de vergunningstoestand. Gezien het bedrijf als 
hoofdzakelijk vergund beschouwd wordt, verschilt het scenario 1 niet zo heel veel van de 
referentietoestand, zijnde de bestaande toestand (scenario 2). 
De scenario’s die bij het plan-MER-screening getest zullen worden, kunnen de volgende as-
pecten bevatten: verandering van locatie, verandering van uitvoering, verandering van be-
heer, en de mogelijke gevolgen van het planinitiatief (planologisch attest – RUP) waartegen 
de eventuele milieu-effecten. 
 
 - Opties i.v.m. verandering van locatie: deze zijn enkel relevant indien er meerder 
locaties – zowel ruimtelijk als beleidsmatig - mogelijk zijn: Het onderzoek naar locatie-
alternatieven zou in dit geval enkel in de richting kunnen gaan van de zoektocht naar een 
vergelijkbaar onbebouwd en beschikbaar terrein binnen een KMO-zone, dat bovendien op 
korte termijn zou kunnen aangekocht worden door het bedrijf. Gezien het lokale karakter 
van het bedrijf zou dergelijke alternatieve site bovendien in de directe omgeving van de 
huidige bedrijfssite gelegen moeten zijn.  
 
 - Opties i.v.m. verandering van uitvoering: door het opleggen van specifieke voor-
waarden in bestemming en inrichting, kan tot diverse vormen van uitvoering worden geko-
men. Deze alternatieven kunnen als randvoorwaarden worden opgelegd vanuit de verschil-
lende disciplines die verderop in deze nota worden onderzocht.  
 
 - Opties i.v.m. verandering van beheer: door het opleggen van specifieke voorwaar-
den inzake beheer van de site, kan de toekomstige situatie verschillende vormen aannemen. 
Deze alternatieven kunnen als randvoorwaarden worden opgelegd vanuit de verschillende 
disciplines die verderop in deze nota worden onderzocht. Dergelijk scenario is zeer interes-
sant wanneer er vandaag overlast zou bestaan naar de omgeving, en die – via het nemen van 
een aantal beheersmaatregelen – zou kunnen geremedieerd worden. 
 
 - De mogelijke gevolgen van het planinitiatief (planologisch attest – RUP) waaronder  
de eventuele milieueffecten:  In voorliggend dossier wordt er voor de referentiesituatie van 
uitgegaan dat er geen acties overeenkomstig de aanvraag tot planologisch attest zullen wor-
den uitgevoerd, en er dus teruggevallen wordt op de bestaande toestand van de bedrijfssite 
binnen de gewestplanbestemming (agrarisch gebied). De referentiesituatie houdt met an-
dere woorden het geheel in van vergunde en onvergunde bedrijfsdelen. Gezien de integrale 
bestaande toestand zowel stedenbouwkundig- als milieukundig hoofdzakelijk vergund is, 
verschilt de referentietoestand niet sterk van scenario 1 of het nulalternatief, en is de re-
ferentiesituatie gelijk aan de bestaande toestand (= nulalternatief + onvergunde bedrijfsde-
len). 
 
Op basis van de opzet van het planningsproces, zijnde een eerste inschatting van bestem-
mingen en stedenbouwkundige ontwikkelingsmogelijkheden die beoogd worden in de aan-
vraag tot planologisch attest, worden mogelijke milieueffecten gescreend en schematisch 



 

weergegeven. Als er geen redelijke alternatieven zijn, dan bestaat er geen wettelijke ver-
plichting, noch voor plan-m.e.r.’s noch voor project-m.e.r.’s, om naast het basisplan of ba-
sisproject nog andere alternatieven te onderzoeken. Enkel redelijke alternatieven moeten 
in het onderzocht worden, en alle redelijke alternatieven moeten gelijkwaardig behandeld 
en beoordeeld worden. 
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3 Ontvankelijkheid 
De wetgeving bepaalt enkele belangrijke ontvankelijkheidsvoorwaarden. Hieronder worden 
de voorwaarden besproken.  De dossiersamenstelling van een aanvraag is zo opgevat dat ze 
de nodige bewijsstukken bevat.  
3.1 Bestaand bedrijf op bestaande locatie 

De aanvraag moet ingediend worden door een bestaand bedrijf op een bestaande locatie. 
Dit wil zeggen dat het bedrijf al actief moet zijn op de locatie waarvoor de aanvraag wordt 
ingediend. 
Het bedrijf is een eenheid van 3 onderdelen: bouwbedrijf Ceuppens-Retrabouw, het immo-
bedrijf Immo Retrabouw dat zich met de verkoop bezighoudt, en managementsvennootschap 
Faceto.  
Het bedrijf Faceto/Ceuppens-Retrabouw bvba is een bestaand bedrijf, gevestigd op Veer-
straat 160, Zandhoven. Ceuppens-Retrabouw bvba heeft nog een tweede maatschappelijke 
zetel, gelegen in woongebied Herentalsebaan 117, waar enkel de managementactiviteiten 
plaatsvinden. Op Herentalsebaan 117, gelegen in woongebied, gebeurt geen opslag of ver-
werking van bouwmaterialen. 
 
 

 
Figuur 3 Faceto/Ceuppens-Retrabouw - Twee maatschappelijke zetels 

 
 
 



 

3.2 Hoofdzakelijk vergund 

3.2.1 Definitie 

Het bedrijf moet hoofdzakelijk vergund zijn in de stedenbouwkundige betekenis. Artikel 
4.1.1, 7°, a van de Codex RO stelt dat “bedrijven en hun constructies slechts hoofdzakelijk 
vergund zijn indien de voor de normale bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund 
of vergund geacht zijn, ook wat de functie betreft”. 
Voor de ontvankelijkheid van een aanvraag is dus niet vereist dat alle bedrijfsgebouwen 
vergund zijn, maar wel dat alle voor de bedrijfsvoering noodzakelijke constructies vergund 
zijn.  Volgens artikel 4.1.1, 3° van de Codex RO is een constructie: “een gebouw, een bouw-
werk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of uithangbord, al dan 
niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of 
op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan 
of liggen, ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed 
volledig ondergronds”.  Kortom, ook de vergunningstoestand van verhardingen, technische 
installaties, silo’s enz. is relevant.  De noodzakelijke constructies moeten vergund of ver-
gund geacht zijn.   
Het (hoofdzakelijk) vergund zijn heeft betrekking zowel op de constructies als op het gebruik 
ervan of de functie.   
Voor de toepassing van de ontvankelijkheidsvoorwaarde dat het bedrijf hoofdzakelijk ver-
gund is worden constructies waarvoor een vermoeden van vergunning geldt (vergund geachte 
constructies), gelijkgesteld met vergunde constructies.  In de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening worden vermoedens van vergunning ingesteld die samenhangen met de datum van 
de werken en handelingen en met de opname in het vergunningenregister.  Bijv. voor con-
structies die dateren van vóór 1962 geldt een onweerlegbaar vermoeden van vergunning; 
voor constructies die zijn opgericht of aangelegd tussen 1962 en de vaststelling van het 
gewestplan voor het betrokken gebied, geldt een weerlegbaar vermoeden van vergunning. 
Op 16.03.2015 leverde het college van burgemeester en schepenen de stedenbouwkundige 
vergunning af voor het afbreken van enkele kleinere loodsen en het heropbouwen van een 
opslag/werkloods met totale volume gelijk aan de som van de voorgaande loodsen, en dit 
voor het bestaande zonevreemde bedrijf. Aanvullend aan de bestaande bedrijfswoning kan 
het bedrijf vandaag functioneren op basis van het aanwezige vergunde geheel.  
Er kan duidelijk gesteld worden dat met de vandaag reeds vergunde constructies het bedrijf 
op een normale wijze haar bedrijfsvoering kan uitoefenen, zodat aan de voorwaarde van 
hoofdzakelijke vergundheid voldaan is. 
 
3.2.2 Historische achtergrond van het bedrijf op de site 

De oorspronkelijke bedrijfsloods werd opgericht in 1967 en reeds in gebruik genomen door 
de toenmalige firma Canalco in 1969. De familie Jef Persyn, had hier eerst een firma in 
wegenwerken en daarna een firma in waterleiding/riolering genaamd Canalco/Piping NV. De 
functie als bouwbedrijf stamt dus uit de periode van voor het gewestplan maar de percelen 
werden desondanks als agrarisch gebied ingetekend op het gewestplan. De oude loodsen 
(duidelijk zichtbaar op de onderlegger van het oorspronkelijk gewestplan) hebben nooit een 
agrarische functie gehad, zodat van eventuele functiewijzigingen geen sprake is. Sinds de 
bestemming in het gewestplan werd ingevoerd, is het bedrijf zonevreemd. 
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Figuur 4 Luchtfoto 18/04/1971 zwart-wit Bron: Geopunt 

 
Figuur 5 Luchtfoto zomer 2009 -zwart-wit Bron: Geopunt 



 

 
Figuur 6 Situatie loods van de firma Canalco/Piping NV in 2013 

Toen de huidige eigenaars het eigendom aankochten (2013), stond op de plaats van het 
huidige magazijn een oud magazijn van Canalco/Piping NV.  Destijds (tussen de jaren 60 en 
90) werd het magazijn intensief gebruikt als werkplaats.  Dagelijks kwamen er toen een 
tiental werknemers ter plaatse die vandaar verder naar verschillende werven vertrokken 
met camionettes maar ook met zwaarder werfverkeer waaronder vrachtwagens, bulldozers, 
…  al het materiaal werd daar ook geleverd.  Een grote groene constructie was destijds 
personeelsruimte/vergaderruimte/eetzaal. Verder stonden er toen op de scheiding naar de 
wegenis een hele rij van betonnen constructies voor opslag (rechts op figuur 6).  De open 
ruimte voor de loodsen was verhard met brikkeljon en asfalt en in 2013 sterk gedegradeerd 
en overwoekerd. 
 
De personeelsruimte en de betonnen koterij werd door het huidige bedrijf volledig afgebro-
ken en weggevoerd. Aangezien het om vrijstaande constructies betrof van elk minder dan 
100m2 werd hiervoor destijds geen aparte sloopvergunning aangevraagd. Hierdoor werd, 
voorafgaand aan de in 2015 afgeleverde vergunning, een volumevermindering doorgevoerd 
op het perceel.  
 
3.2.3 Huidige vergunningstoestand van het bedrijf 

3.2.3.1 Overzicht milieuvergunningen 

Het bedrijf Faceto/Ceuppens-Retrabouw bvba is onderworpen aan de milieumeldingsplicht 
in de zin van het decreet van 28 juni 1985 betreffende de milieuvergunning: 
Het bedrijf beschikt momenteel over een milieumelding voor haar inrichting ingediend op 7 
augustus 2017 met name voor het stallen van 4 bedrijfsvoertuigen (rubriek 15.1.1° van de 
VLAREM-wetgeving), een stookolietank van 1000 liter (6.4.1°) met 1 verdeelslang (6.5.1°). 
Deze inrichting is reeds bestaande. (zie documenten van de milieumelding in bijlage 2). 
3.2.3.2 Overzicht stedenbouwkundige vergunningen 

Onderstaande tabel geeft en overzicht van de vergunningstoestand. 
Datum Onderwerp 
1967 Oorspronkelijke loodsen (3 gebouwen in totaal)  werden opgericht in 

1967 – Deze gebouwen waren, op basis van de VCRO vergund geacht: 
Conform artikel 4.2.14, §2, eerste lid van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening worden bestaande constructies waarvan door enig rechtens 
toegelaten bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze gebouwd werden in 
de periode vanaf 22 april 1962 tot de eerste inwerkingtreding van het 
gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, geacht te zijn vergund, tenzij 
het vergund karakter wordt tegengesproken middels een proces-verbaal 
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of een niet anoniem bezwaarschrift, telkens opgesteld binnen een ter-
mijn van vijf jaar na het optrekken of plaatsen van de constructie. Ge-
zien het bewijs van uitbating en de afwezigheid van enig PV of bezwaar-
schrift tegen deze constructies en activiteiten, is hieraan voldaan. 

20.11.2013 Stedenbouwkundige vergunning betrekking op een renoveren van een 
woning zonder uitbreiding met als adres Veerstraat 160 te Zandhoven. 
Afdeling 4, Sectie B nr. 122G ( Dit is de woning van de eigenaar en zetel 
van de firma Faceto bvba). 

16.03.2015 Bouwvergunning voor het heroprichten van een bedrijfsloods met betrek-
king op een terrein met als kadastrale omschrijving: Afdeling 4, Sectie B 
nr. 120,121,122G. (bijlage 6.1) 

 Tijdens het openbaar onderzoek werden geen bezwaarschriften inge-
diend.   

 Duurzame Landbouwontwikkeling Departement Landbouw en Visserij 
heeft een voorwaardelijk gunstig advies aangebracht op 19 januari 2015, 
ref nr. 2014_039598 dat het volgende stelt: “voorwaardelijk gunstig ad-
vies voor het oprichten van een loods voor zover de bestaande construc-
ties en hun functiebestemming regulier vergund zijn in het agrarisch 
gebied”. 
Deze vergunning wordt afgeleverd door het college van burgemeester en 
schepenen van de gemeente Zandhoven aan Ceuppens Tom voor het her-
oprichten van een loods + slopen van oude gebouwen. (uitgevoerd met 
behoud van het volume). Er is geen beroep aangetekend. 

 In de vergunning is, hoewel de term "loods" tot verwarring kan leiden, 
duidelijk sprake van een industriële hangar voor het zonevreemde be-
drijf, en niet van een landbouwloods, getuige p2 in de vergunning: 
- "De aanvraag betreft het slopen van oude gebouwen en het heroprich-
ten van een loods." 
- "De aanvraag is principieel in strijd met de bestemming van het gewest-
plan." 
- "Gezien de loods en bijgebouwen zonevreemd gelegen zijn, zijn de be-
treffende artikels van zonevreemde constructies van de Vlaamse Codex 
van toepassing." 
Immers: indien het om het een landbouwloods ging, was deze niet zone-
vreemd. 
Tevens op p3: 
- "De bestaande loods werd volgens de bijgevoegde kadastrale legger 
reeds opgericht in 1967. Het herbouwen van de loods is om deze reden, 
qua functie, inpasbaar in de omgeving." 
waardoor de inpasbaarheid van het bedrijf redelijkerwijs niet opnieuw 
in vraag kan gesteld worden in kader van huidig planologisch attest. 

 
Zowel functie als de noodzakelijke constructies voor een normale huidige bedrijfsvoering 
zijn dus hoofdzakelijk vergund. ( zie vergunningen in bijlage 7). 
 
3.2.3.3 Niet vergunde constructies 

Op het plan van de stedenbouwkundige vergunningstoestand (zie bijlage) werden 2 construc-
ties aangeduid die niet vergund zijn met name: 

 Een deel van de loods voor opslag van bouwmaterialen voor toekomstige bouwprojecten van 
Faceto/Ceuppens-Retrabouw, welke groter dan vergund werd uitgevoerd. 
 



 

 Een vernieuwde en uitgebreide verharde oppervlakte, gebruikt voor het stallen van bouwma-
terialen, bouwmachines en/of voertuigen, welke nodig is voor het veilig en efficiënt functio-
neren van Faceto/Ceuppens-Retrabouw. 

 

 
Figuur 7 Interieur bestaande loods opslag van bouwmaterialen en voertuigen 

 

 
Figuur 8 bestaande verharde oppervlakte voor opslag bouwmaterialen 

Deze niet vergunde constructies zijn niet strikt noodzakelijk voor het functioneren van het 
bedrijf in juridische zin, maar komen sterk ten goede om ervoor te zorgen dat er ook in de 
toekomst kan voldaan worden aan de evoluerende eisen in de bouwsector wat betreft timing, 
veiligheid en efficiëntie. 
 
Op 11.02.2016 werd een PV AN.66.RW.200029/2016 opgemaakt omwille van de volgende 
reden:  

- De afmetingen van de loods niet overeenstemmen met het bouwplan gevoegd bij de bouw-
vergunning. 
“wij stellen vast dat de afmetingen van de loods (ca. 25m x 14m) niet overeenstemmen met 
het bouwplan gevoegd bij de vergunning (18m x 13,65m). Aan de voorgevel zijn er twee sec-
tionaalpoorten, daar waar het bouwplan slechts één poort voorziet.” 
 

- Niet vergund verharde oppervlakte tussen de ingang en de loods 

Het stedenbouwkundige inspecteur vraagt om deze inbreuk ongedaan te maken door het 
bekomen van een regularisatievergunning. (zie plan vergunningstoestand bijlage 4B). 
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3.2.3.4 Evaluatie van de vergunningstoestand van het bedrijf 

Wat betreft het “vergunde karakter” van het bedrijf moet opgemerkt worden dat de vloer-
terrein index van de niet-vergunde delen van het bedrijfspand eerder beperkt te noemen is 
in verhouding tot de vergunde delen of het geheel van de terreinen. Wel wordt vandaag de 
facto een deel van het perceel voor de loods gebruikt in functie van het stallen van voertui-
gen, zodat dit “gewoonlijk gebruik” ook best expliciet vergund wordt. (zie plan vergunning 
toestand bijlage 4B). Bij de vergunning in 2015 werd geen verplichting opgelegd tot aanplant 
op het gedeelte achter de nieuwe loods waar de oude loods werd afgebroken. Er kan con-
cluderend gesteld worden dat de opmaak van een PV voor deels onvergunde constructie het 
functioneren van het bedrijf niet in het gedrang brengt, en dat het gehele bedrijf groten-
deels vergund geacht dient beschouwd te worden, zoals dit ook voor de vergunning voor de 
herbouwde loods het geval was.  
 
3.3 Niet verkrot 

Het bedrijf mag niet verkrot zijn. Volgens artikel 4.1.1, 15° van de Codex RO is een gebouw 
(of een constructie) verkrot als het niet (meer) voldoet aan de elementaire eisen van stabi-
liteit.  Die omschrijving van verkrotting (althans in de ruimtelijke ordeningswetgeving) da-
teert van 2001.  Bij de parlementaire voorbereiding van de betrokken bepaling werd verdui-
delijkt dat “verkrotting” moest worden beschouwd als “een situatie waarbij de stabiliteit 
van een gebouw fundamenteel in het gedrang is gebracht” (Parl. St., Vl. Parl., 2000-2001, 
720/4, 48). 
 
 
3.3.1 Huidige situatie van het bedrijf 

In dit geval gaat het om een recent herbouwde loods, die bouwkundig in zeer goede staat 
is, en dus geenszins verkrot. Er zijn ook geen constructies op de betrokken percelen die 
opgenomen zijn op de lijst van leegstand en/of verkrotting.  
 

 
Figuur 9 Bestaande loods en verharde oppervlakte 

 
 



 

3.4 Milieuvergunnings- of meldingsplichtig of een volwaardig land-of tuinbouwbedrijf 

Het bedrijf dat een aanvraag doet, moet milieuvergunnings- of milieumeldingsplichtig zijn, 
of het moet een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf zijn. 
 
De toepassing van deze ontvankelijkheidsvoorwaarde vergt doorgaans weinig beoordeling, 
aangezien met beperkte bewijsstukken eenduidig kan aangetoond worden dat eraan voldaan 
is (de aanvrager legt bijv. een milieuvergunning voor).  
 
Merk op dat de Codex RO vereist dat een bedrijf milieuvergunningsplichtig of milieumel-
dingsplichtig is, en niet dat het beschikt over een (nog geldige) milieuvergunning of reeds 
een (tijdige) melding heeft gedaan.  Anders dan wat geldt voor de stedenbouwkundige toe-
stand, zou het dus kunnen dat de aanvraag van een bedrijf dat niet in orde is met de mili-
euvergunning of milieumelding, toch ontvankelijk blijkt. 
 
Het bedrijf Faceto/ Ceuppens-Retrabouw is milieumeldingsplichtig, op 7 augustus 2017 
werd melding gedaan voor het parkeren van bedrijfsvoertuigen en opslag gevaarlijke pro-
ducten (stookolietank met verdeelslang) bij de gemeente Zandhoven. (zie documenten in 
bijlage 2). 
 
3.5 Is een planwijziging nodig? 

Een aanvraag is niet ontvankelijk als noch het behoud van het bedrijf, noch de gewenste 
ontwikkelingen de opmaak of de wijziging van een ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van 
aanleg vereisen. 
 
Het bedrijf dat de aanvraag indient moet aantonen dat er een ruimtelijk probleem is dat 
het functioneren van het bedrijf belemmert, en dat enkel via een planningsinitiatief kan 
worden opgelost. Als de noden van het bedrijf kunnen opgevangen worden via de mogelijk-
heden die er in het vergunningenbeleid bestaan om af te wijken van de stedenbouwkundige 
voorschriften, dan is een aanvraag tot planologisch attest onontvankelijk.  Artikel 4.4.16 en 
volgende Codex RO bieden voor zonevreemde bedrijven een aantal zogenaamde basisrech-
ten.  Onder voorwaarden zijn verbouwen, herbouwen en uitbreiden mogelijk.  Als met deze 
bepalingen het behoud van het bedrijf verzekerd is en er ook aan eventuele uitbreidingsbe-
hoeften kan worden voldaan, dan biedt een planologisch attest ook geen meerwaarde.  Een 
eventuele uitbreiding bijvoorbeeld kan dan sneller gerealiseerd worden door het indienen 
van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning. 
 
Uitbreiden van een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde woningbouw, is ver-
gunbaar, op voorwaarde dat de uitbreiding noodzakelijk is omwille van: 
- milieuvoorwaarden; 
- gezondheidsredenen; 
- maatregelen opgelegd door de sociale inspecteurs die bevoegd zijn in het kader van de wet 
van 16 november 1972 betreffende de arbeidsinspectie; 
- de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, de die-
rengezondheid of het dierenwelzijn; 
- infrastructurele noden ingevolge de uitbreiding van de werking van erkende, gesubsidi-
eerde of gefinancierde onderwijsinstellingen of van een jeugdvereniging in de zin van het 
decreet van 29 maart 2002 op het Vlaamse jeugdbeleid. 
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De noodzakelijke uitbreiding van het bedrijf valt onder geen van bovenvermelde catego-
rieën, zodat een planwijziging noodzakelijk is. Dit werd ook bevestigd tijdens voorbespre-
kingen met de gemeente, die geen vergunning kan afleveren voor de zonevreemde volume-
uitbreiding van het bedrijf. 
 
De vraag kan gesteld worden of uitbreiding van de gebouwen en activiteit eventueel beko-
men kan worden via gebruik van het besluit van 28 november 2003 van de Vlaamse regering 
[tot vaststelling van de lijst van toelaatbare zonevreemde functiewijzigingen]. Artikel 8 laat 
immers toe dat een vergunning wordt verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van 
het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex van de hoofdfunctie land- en tuinbouw in 
de ruime zin in agrarisch gebied, voor zover aan al de volgende voorwaarden voldaan is : 
 1° het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch gebied in de ruime zin; 
 2° het gebouw of gebouwencomplex maakt deel uit van een gebouwengroep; 
 3° de nieuwe functie heeft louter betrekking op de opslag van allerhande materialen of 
materieel. 
 
Hoewel kan geargumenteerd worden dat de loods ruimtelijk deel uitmaakt van een gebou-
wengroep op basis van het naastliggende KMO-gebied (tweede voorwaarde), zou dit de toe-
komstige functie beperken tot louter opslag van materialen, wat een grote beperking is ten 
opzichte van het huidige vergund geacht karakter als industrieel bedrijf. Bovendien gaat het 
besluit zonevreemde functiewijzigingen enkel om functiewijziging - en het magazijn is reeds 
vergund als bedrijfsgebouw voor het aannemersbedrijf -, niet om het gewenste uitbreiding 
van de industriële loods. 
 
3.6 Geen lopend of recent afgerond planningsproces met betrekking tot de bedijfssite 

Een aanvraag is niet ontvankelijk als er een lopend of recent afgerond planningsproces is 
waarin een uitspraak wordt gedaan over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden voor 
het bedrijf. Het moet vooreerst gaan over een plan dat betrekking heeft op de site waarover 
het in de aanvraag gaat: het bedrijf of de gewenste uitbreiding ligt binnen de perimeter van 
het plan. 
 
Ten tweede moet het gaan om een lopend of recent plan: een plan waarvoor minder dan 
één jaar voor de datum van de aanvraag nog een plenaire vergadering werd gehouden, een 
voorlopige of definitieve vaststelling is gedaan of, in voorkomend geval, een beslissing in het 
kader van het goedkeuringstoezicht (goedkeuring van een gemeentelijk of provinciaal plan 
door respectievelijk de deputatie of de Vlaamse minister bevoegd voor de ruimtelijke orde-
ning) is genomen. 
 
In de gemeente Zandhoven werd een RUP Zonevreemde bedrijven goedgekeurd in september 
2008. Dit RUP stamt enerzijds al uit 2008, zodat dit niet recent is, en anderzijds werd er 
destijds ook geen uitspraak gedaan over de site van het bedrijf. Er kan dus vastgesteld wor-
den dat er geen lopend of recent afgerond planningsproces met betrekking tot de bedrijfs-
site is. 
 
3.7 Formele ontvankelijkheidsvoorwaarden 

Naast de hierboven vermelde ontvankelijkheidsvoorwaarden zijn er nog een aantal meer 
formele voorwaarden. 
 
3.7.1 Opgemaakt door of onder supervisie van een erkend ruimtelijk planner 

Hieraan is voldaan – ruimtelijk planner Adriana Aguilera is opgenomen in het register van 
erkende ruimtelijke planners tot 4/5/2020. 



 

 
3.7.2 Per beveilige zending ingediend 

Het planologisch attest moet per beveiligde zending ingediend worden. 
 
3.7.3 Volledigheid van de aanvraag 

De gemeente kan de termijn waarbinnen eventuele aanvullingen moeten worden bezorgd 
zelf bepalen.  Dit moet uiteraard een redelijke termijn zijn (afhankelijk van de aard van de 
stukken of onderdelen die ontbreken).  
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4 Formele vereisten planologisch attest 
4.1 Aanvraagformulier 

Toegevoegd aan het document als bijlage 1. 
 
4.2 Documenten die aantonen dat het bedrijf milieuvergunnings- of milieumeldingsplichtig is 

Toegevoegd aan het document of als bijlage 2. 
 
4.3 Kadastrale gegevens 

4.3.1 Kadasterplan   

Zie volgende pagina. Officieel kadastraal uittreksel als bijlage 3. 
 
4.3.2 Eigendomsgegevens van de percelen behorende tot de aanvraag 

De site Veerstraat 160, 2240 Zandhoven beslaat de percelen kadastraal gekend onder 4de 
afdeling, sectie B nrs. 120,121 en 122/G. Deze zijn allen in eigendom van Faceto/Ceuppens-
Retrabouw. 
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4.4 Planomschrijving 

4.4.1 Plan bestaande toestand in schaal tussen 1/50 en 1/500 

 Zie plan als bijlage 4A-1 en zoom 4A-2. Ook in de paragraaf ‘4.5.1.1.1 Omgevings-
kenmerken’ wordt bijkomende informatie verschaft. De ruimtelijke impact wordt besproken 
doorheen het hoofdstuk ‘4.5 Verschillende scenario’s.’ 
4.4.2 Plan stedenbouwkundige vergunningstoestand in schaal tussen 1/50 en 1/500 

(zie plan als bijlage 4B) 
4.4.3 Plan gewenste toestand op korte en lange termijn in schaal tussen 1/50 en 1/500  

 (zie plan als bijlage 4C) 
4.4.4 Overige vestigingen sites of gronden in reserve 

Het bedrijf heeft buiten de vestiging Veerstraat 160 nog 1 andere vestiging, met name op 
adres Herentalsebaan 117, 2240 Zandhoven (zie figuur hieronder). Hier zijn de maatschap-
pelijke zetel van Ceuppens-Retrabouw en Immo Retrabouw gevestigd. Deze vestiging is ge-
legen in woongebied, en heeft een beperkte oppervlakte. Omwille van de oppervlakte en de 
ligging in het woongebied van Viersel is het gebruik van deze locatie geen optie voor het 
herlokaliseren van de opslagactiviteiten. Voor een overzichtsplan zie figuur 3. 

 
Figuur 10 Gewestplan van Herentalsebaan 117 te Zandhoven 

 



 

Figuur 11 Foto Herentalsebaan 117 te Zandhoven 

 
Immo Retrabouw heeft op het ogenblik van opmaak van het planologisch attest volgende 
gronden in tijdelijke eigendom: 

 Grobbendonk, Lierse steenweg 26 
 Bouwel, Vrijheidsstraat zn 
 Lier, Heidebloem zn 
 Berlaar, Schoolstraat 33 
 Heist op den Berg, hoek Mechelsesteenweg-Collegestraat 
 Beerzel, Koningsbaan 11 
 Oelegem, Rundvoortstraat zn 
 Viersel, Herentalsebaan 109 
 Broechem, Lostraat 40 
 Beerse, Sint Michielstraat lot 10 
 Mechelen, Bakelaarstraat 44-46 
 Herenthout, Boeyendaal 82-94 
 Nijlen, Azalealaan 
 Grobbendonk, Koolaardestraat 

Het gaat hier echter om percelen in woonbestemming waarop woonprojecten gerealiseerd 
worden, en welke aansluitend verkocht worden, geen percelen waar bedrijfsactivteiten bui-
ten het optrekken van de vergunde constructie voor verkoop op plaatsvinden. Deze locaties 
komen om die reden niet in aanmerking voor het herlokaliseren van de bedrijfsactiviteit, 
maar zijn relevant om de centrale ligging van het bedrijf ten opzichte van haar werven aan 
te tonen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5 Verschillende scenario’s 

 
4.5.1 Bestaande toestand 

 
4.5.1.1 Huidige Ruimtelijke impact 

4.5.1.1.1 Omgevingskenmerken 

Het bedrijf is gelegen langs de Veerstraat op een terrein dat in het gewestplan als agrarisch 
gebied bestemd is. De bedrijfssite bestaat in praktijk uit een loods en een beperkte buiten-
opslag met een aan de straatzijde gelegen bedrijfswoning en garage, Veerstraat 160.  
Aan het bedrijf Faceto/Ceuppens-Retrabouw palen:  
  -  Aan de voorzijde: de wegenis Veerstraat (gemeenteweg plaatselijk ver-
keer). Aan de overzijde van de straat ligt de Henri Rulstraat met een agrarisch bedrijf inclu-
sief bedrijfswoning en grootschalig aaneengesloten landbouwgebied. 
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Figuur 12 Voorzijde 

  -  Aan de linkerzijdelingse perceelsgrens: aanpalend een weide, en daarnaast 
woningen, als begin van de dorpskern van Viersel. Deze woningen vormen van daar af een 
gegroepeerde bebouwing in een vrij grote dichtheid. Op de linkerperceelgrens bevindt zich 
een erfdienstbaarheid waarbij een wegenis wordt gegeven ter ontsluiting van het perceel 
116/H. (zie plan bestaande situatie). Deze wegenis komt reeds voor op de Atlas der Buurt-
wegen. 

 
Figuur 13 De linker perceelgrens 

 
  -  Aan de rechterzijdelingse perceelsgrens: een 15-tal woningen in lintbebou-
wing, met achtergelegen visputten. Aan deze zijde bevindt zich een weg die toegang geeft 
tot de loods op het perceel. Ook deze wegenis komt reeds voor op de Atlas der Buurtwegen. 
Gelegen langs deze wegenis is een klein KMO-gebied met daarop een grote loods, en waarin 
een farmaceutisch bedrijf gevestigd was. 
 

 
Figuur 14 De rechter perceelgrens 



 

  - Aan de achterzijde: de percelen 117, 118 en 119, in eigendom van het be-
drijf, zijn gelegen in overstromingsgebied. Deze percelen behoren vandaag niet tot de ac-
tieve bedrijfssite, en dit gebied zal ook op lange termijn bewaard blijven in zijn huidige 
toestand. 

 
Figuur 15 Zicht op achterliggende percelen 

Om de ruimtelijke impact van Faceto/Ceuppens-Retrabouw af te wegen hebben wij, hoewel 
juridisch niet van toepassing op de site, dezelfde criteria gebruikt als in het goedgekeurde 
RUP Zonevreemde Bedrijven (2008), aangezien dit RUP door de verschillende actoren aan-
vaard is. Op deze wijze worden over het grondgebied van de gemeente dezelfde uitgangs-
punten gebruikt. Tevens baseren we ons op de informatie en het geboden afwegingskader 
en mogelijkheden die vandaag in het GRS Zandhoven staan, en waaraan het RUP Zone-
vreemde Bedrijven vanzelfsprekend ook voldoet. 
 
4.5.1.1.2 Ruimtegebruik en integratie 

Faceto/Ceuppens-Retrabouw omvat op deze locatie de volgende constructies: 
o 1 van voor de wet op de stedenbouw stammende ééngezinswoning en tevens bedrijfsze-
tel/kantoor, bewoond door de zaakvoerder, palend aan de straat (Veerstraat nr. 160), be-
bouwde oppervlakte ca. 215 m², in hoevestijl met 2 bouwlagen en hellend zadeldak. Links 
van het hoofdgebouw een bijgebouw met garages in dezelfde stijl met een bebouwde op-
pervlakte ca. 193 m². Recht van het hoofdgebouw bevindt zich een bijgebouw (remise) van 
ca. 30m² in privaat gebruik. De oprit in waterdoorlatend materiaal (kasseien) bedraagt 738 
m². 
o 1 loods met bedrijfsfuncties, totale bebouwde oppervlakte ca. 376 m². 
Buiten deze constructies in strikte zin, zijn er ook verhardingen vóór en naast de loods, in 
functie van oprit tot de loods, stallen van voertuigen en opslag bouwmaterialen. Deze zijn 
uitgevoerd als vloeistofdichte betonverharding om infiltratie in de bodem van materialen bij 
tanken of laden en lossen te voorkomen. (ca. 905m²). 
Achter de woning is een tuinzone, die achteraan uitgeeft richting vijvers, welke zich op de 
achterliggende percelen bevinden, voorbij de bedrijfsloods en buiten het bedrijfsperceel. 
 
Een groenscherm is reeds voorzien op de scheiding zodat ook visueel de werkplaats van 
buitenaf niet waarneembaar is.  Intentie is om dit groenscherm de komende jaren stelsel-
matig nog verder uit te breiden en in stand te houden in samenspraak met de gemeente. 
Vandaag is er achter de bestaande bedrijfsloods een open ruimte waarop vroeger een van 
de oude loodsen gestaan heeft. Hoewel dit in de vorige vergunning niet opgelegd werd, is 
de eigenaar bereid om op deze plek bijkomende groenbuffering te voorzien. 
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Faceto/Ceuppens-Retrabouw wil haar ruimtegebruik tot het minimum noodzakelijke beper-
ken en zal de oppervlakte die niet als bedrijf of woning gebruikt wordt maximaal bescher-
men gezien de ruimtelijk kwalitatieve en milieubeschermenswaardige karakteristieken van 
het omliggend landschap. Faceto/Ceuppens-Retrabouw gebruikt een bestaande bedrijfsop-
pervlakte van 2857 m² in een totale eigendom van 33.822 m² (slechts 8,5%)*.  Het bedrijf 
garandeert op die wijze voldoende buffering tussen de opslag voor bouwmaterialen en de 
omliggende omgeving. (zie plan bestaande situatie). 
 
De oppervlakte voor de gevraagde regularisatie/uitbreiding van Faceto/Ceuppens-Re-
trabouw bedraagt minder dan 120 m².  
 
In de strook langsheen en voor de loods worden vandaag kleine vrachtwagens gestald op een 
verharde ruimte in openlucht. Achter het bedrijfsterrein liggen visputten, een beek (Molen-
beek) en daarachter het natuurgebied Viersels Gebroekt en het Netekanaal. Om de bedrijfs-
voering verder te verbeteren en de ruimtelijke organisatie te optimaliseren op eigen terrein, 
wenst het bedrijf een beperkte uitbreiding van de bebouwing (loods en voornoemde verhar-
ding aan de voorzijde) te regulariseren, en dit door middel van de voorliggende aanvraag tot 
Planologisch Attest. 
 
4.5.1.1.3 Verkeer 

• de toegang tot de bedrijfswoning: Toegang tot de eengezinswoning en het administratief 
kantoor gebeurt langs de Veerstraat. 
• de toegang tot de loods: vanaf Veerstraat loopt de toegang tot de werkplaats via een weg 
ter rechterzijde van het perceel langs welke ook het naastliggende bedrijventerrein van de 
Veerstraat en de visvijvers ontsloten zijn. 

 
                                            
* 2857m² bestaat uit: oprit 738m², huis 215m²x3=645m², garage 193m², loods 375m², verharding 905m²  



 

Figuur 16 Het naastgelegen bedrijventerrein Veerstraat 

Het bedrijf voorziet de mogelijkheid tot het stallen van wagens (op betonverharding) vóór 
de loods. 
 
De huidige verkeersstroom van en naar de woning is verwaarloosbaar (2-tal ritten per dag 
met een personenwagen). 
 
Ook de verkeersstroom naar het magazijn is erg beperkt (gemiddeld 2 ritten per dag). Elke 
weekdag, ’s ochtends, vertrekt een vrachtwagen naar de werf om in de vroege avond terug 
te keren naar de site en er geparkeerd te blijven.  
Wat betreft de leveringen van bouwmaterialen die hier opgeslagen worden tot zij naar de 
werven vertrekken, kan de frequentie gezet worden op gemiddeld één levering per week. 
Een verreiker wordt gebruikt voor het laden en het lossen van het materiaal.  Meestal blijft 
de verreiker in het magazijn, soms wordt deze mee naar de werf genomen. 
Af en toe (minder dan één keer per week) komt de vrachtwagen overdag nog eens extra 
materiaal laden of lossen. 
 
Al bij al kan gesteld worden dat het aantal verkeersbewegingen dat op of af de Veerstraat 
rijdt, beperkt is tot een maximum van 4 per dag. De impact hiervan is dan ook zeer gering. 
Bovendien wordt er om economische redenen al gewerkt naar een systeem van gebundeld 
transport; alle leveringen, lossen en laden worden zoveel mogelijk gebundeld, waardoor het 
verkeer op werkdagen tot een minimum beperkt blijft. 
De werfarbeiders komen niet naar het magazijn. 
 
De weg die toegang tot de loods geeft: 
De weg die ontsluiting geeft tot de loods heeft, hoewel kadastraal in private eigendom, een 
openbaar karakter, gezien de wegenis al sinds mensenheugenis bestaat (deze staat ook dui-
delijk aangeduid op bijvoorbeeld de Ferrariskaart uit 1771-1778, en is, hoewel niet benoemd 
als een voetweg, zichtbaar om de Atlas der Buurtwegen als een apart afgebakend perceel. 
Gezien deze weg sinds zijn oorsprong intensief wordt gebruikt voor de doorgang naar het 
achterliggende overstromingsgebied, stellen zich geen problemen wat betreft het openbaar 
karakter of erfdienstbaarheden.   
 
Ook voor de ontsluiting van de achterliggende visvijver wordt deze weg vandaag nog vrij 
intensief gebruikt.  De visvijver werd midden jaren 60 uitgegraven en werd onmiddellijk als 
forelvisput uitgebaat.  Tot op de dag van vandaag komen hier dagelijks verschillende vissers 
(vnl afkomstig vanuit Nederland) vissen zowel overdag als ’s nachts.  
 
Daarnaast wordt de wegenis ook gebruikt door de landbouwers om op de achterliggende 
percelen te geraken.  Afhankelijk van het seizoen rijden hier dagelijks meerdere tractoren 
met aanhangwagen/hooiwagen/… heen en weer. 
 
Ook de vereniging Natuurpunt gebruikt de wegenis om in het achterliggende natuurgebied 
te ontsluiten.  De intensiviteit varieert afhankelijk van de uit te voeren werken. Meestal 
gaat het om camionettes, maar wanneer bijvoorbeeld graafkranen nodig zijn voor werken in 
het natuurgebied, worden deze langs deze weg aangevoerd.  
 
Het magazijn aan de overzijde van de weg in het KMO-gebied wordt momenteel slechts vrij 
occasioneel gebruikt als opslagplaats voor mobilhomes/caravans, maar werd tot enkele ja-
ren geleden intensiever gebruikt als een overslagmagazijn voor een farmaceutisch bedrijf. 
In verhouding tot de totale verkeersstroom, neemt het bedrijf Faceto/Ceuppens-Retrabouw 
slechts een beperkt deel van de vervoersbewegingen voor zijn rekening. 
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4.5.1.2 Economische aspecten 

4.5.1.2.1 Hoofdactiviteit en Tewerkstelling 

Op het terrein zijn de volgende activiteiten aanwezig: woning, kantoorbedrijf  + opslag van 
bouwmaterialen en bouwwerktuigen. Vandaag wordt er op de werkplaats niets wordt ver-
vaardigd of hersteld, en is er overdag niemand aanwezig. Buiten het laden en lossen van de 
vrachtwagens wordt er momenteel geen activiteit verricht.  
 
Faceto heeft buiten haar zaakvoerder (Ceuppens Tom) geen personeel in dienst. 
Immo Retrabouw heeft geen personeel in dienst. 
Ceuppens Retrabouw heeft 3 bedienden in dienst en 2 arbeiders.  De bedienden worden 
echter alle drie tewerkgesteld op de Herentalsebaan 117.  Zij komen dus niet aan het ma-
gazijn.   De arbeiders komen rechtstreeks naar de werf, en er worden dus geen wagens van 
personeelsleden geparkeerd aan het magazijn. 
Klanten en boekhouding die naar Veerstraat 160 komen, worden ontvangen in de wo-
ning/kantoor vooraan, en parkeren ook daar op de oprit. Zij komen niet naar het achterlig-
gende terrein met de loods. 
 
4.5.1.3 Investeringen 

Retrabouw heeft sinds de oprichting in 2004 haar maatschappelijke zetel op Herentalsebaan 
117 te Zandhoven. Faceto heeft haar maatschappelijke zetel sinds de oprichting in 2011 op 
de Heirbaan te Vorselaar. (12 Km afstand). Omdat het bedrijf aan het groeien was, was er 
nood aan een opslagplaats voor bouwmaterialen op een centrale locatie dicht bij de Heren-
talsebaan 117.  
In 2013 heeft Faceto/Ceuppens-Retrabouw het perceel Veerstraat 160 met de bestaande 
bedrijfsgebouwen gekocht, gezien de centrale ligging ten opzichte van haar verschillende 
werven. 
 
In het voorjaar van 2014 werd de woning op Veerstraat 160 te Zandhoven verbouwd. (Reno-
vatie dak, isolatie, gevelbekleding, nieuwe keuken en badkamer). 
 
Wanneer in maart 2015 Faceto/Ceuppens-Retrabouw de vergunning voor het herbouwen van 
een loods heeft ontvangen, werd er een berekening gemaakt betreffende de hoeveelheid 
materialen en bouwmachines die in een overdekte ruimte gestockeerd moeten worden. Vol-
gens deze berekening bleek dat de oppervlakte van de recent vergunde loods niet genoeg 
zou zijn om de noodzakelijke hoeveelheid bouwmaterialen en bouwvoertuigen op een goede 
manier te stockeren, en dat de bouw van de loods zoals deze vergund was in praktijk een 
grote investering zou betekenen maar tegelijk niet voldoen aan de ruimtebehoefte van Fa-
ceto/Ceuppens-Retrabouw. 
 
Binnen de loods wordt 1 vrachtwagen gestald, 2 aanhangwagens en een verrijker + opslag 
van isolatiemateriaal etc). Buiten de loods worden diverse bouwmaterialen gestockeerd. 
Zonder de tussentijdse stockage op deze locatie, dienen bouwmaterialen rechtstreeks op de 
werven geleverd te worden. Omwille van de onmogelijkheid om te garanderen dat alles 
steeds “just in time” geleverd wordt, ontstaan vertragingen op het kritisch pad van het 
bouwtraject. Dit maakt dat het rendement verlaagt tot onder het competitieve minimum.  
 
De mogelijkheid om de loods te bouwen en aan derden te verhuren of verkopen en met de 
opbrengst een nieuwe locatie voor de dringende opslag van bouwmaterialen te verwerven 
werd onderzocht, maar er werd geen geschikte locatie gevonden die qua timing, logistiek 
en financieel haalbaar was. Er waren immers geen beschikbare locaties binnen een KMO- of 
in industriegebied die wat betreft afstand haalbaar waren. 



 

 
4.5.1.3.1 Uitbreidingsplannen 

Op korte termijn wenst Faceto/Ceuppens-Retrabouw de bestaande loods en verharde op-
pervlakte te regulariseren via dit planologisch attest. De huidige capaciteit van de loods + 
de bestaande verharde oppervlakte voor opslag van bouwmaterialen en bouwwerktuigen 
(2290m³ + 900m²) voldoen aan de opslagbehoefte van Faceto/Ceuppens-Retrabouw. 
 
Bij een eenvoudige opslag in openlucht was er een bijkomend materiaalverlies tussen de 20 
en 30 procent omwille van slijtage en laad- en losproblemen. Dit werd tijdens de verbou-
wingswerking de facto werd vastgesteld over een periode van ongeveer 6 maanden. Ook 
waren er problemen met het coördineren van de verschillende onderaannemers omwille van 
het laattijdig leveren van materialen. 
 
Op korte termijn (2 jaar) wil Faceto/Ceuppens-Retrabouw een afdak (circa 3 meter breed) 
langs de rechterzijkant tegen de muur van de loods plaatsen zodat tegen deze muur mate-
rialen die niet binnen de loods geplaats kunnen worden, op een ordentelijke wijze gestoc-
keerd worden. 
 
Faceto/Ceuppens-Retrabouw wenst, in kader van duurzaam hergebruik van bouwmaterialen, 
op middellange termijn tevens een plaats te voorzien voor het occasioneel lossen en opslaan 
van bakstenen en andere bouwmaterialen die nu buiten staan maar vocht opslaan (90m²), 
onder een luifel gelegen voor de bestaande loods (zie de L-vormige structuur op het plan 4C 
met de gewenste toestand).  
 
 
4.5.1.4 Relatie met het GRS 

De visie op niveau van de deelruimte rond de Veerstraat is beschrijven in het hoofdstuk 
4.6.2.4.2.7 van deze nota. 
 
Hieronder wordt de visie van het GRS meer in detail bekeken op schaalniveau van het bedrijf 
en haar directe omgeving. 
 
In het GRS van Zandhoven wordt de behoefteraming opgesplitst in bedrijven die: in indu-
striegebied, in KMO-zone of in woongebied gelegen zijn of die zonevreemd bedrijven gelegen 
zijn.  
Deze classificatieschema voor zonevreemde bedrijven legt vast welke zijn de toekomstige 
ontwikkeling mogelijkheden voor deze bedrijven: 
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Figuur 17 Classificatieschema zonevreemde bedrijven - Bron: GRS Zandhoven 

“De bedrijven die werden opgenomen in categorie 0, kunnen niet op hun huidige locatie 
blijven bestaan en moeten op korte termijn herlokaliseren. De bedrijven die zijn gelegen in 
categorie 1,2 of 5 zullen moeten herlokaliseren indien ze hun bedrijfsactiviteiten in de toe-
komst wensen uit te breiden. De bedrijven in categorie 3 moeten herlokaliseren indien ze 
ruimer wensen uit te breiden dan in het sectoraal BPA wordt voorzien (meer dan 25%)”. 
Hoewel Faceto/Ceuppens-Retrabouw valt binnen de categorie voor zonevreemd bedrijven, 
maakt de naam Faceto/Ceuppens-Retrabouw geen deel uit van de bedrijven die IGEAN op 
2005 heeft gebruikt voor de categorisering van de bedrijven binnen de classificatieschema.  
Dit wil zeggen dat een afweging voor de categorisering van Faceto/Ceuppens-Retrabouw nog 
dient te gebeuren (zie hieronder). 
 
4.5.1.4.1 Categorisering 

Categorie 3: Behoud op huidige locatie. Het bedrijf kan zich op een beperkte maat verder 
ontwikkelen (uitbreiding <25%, met name ongeveer 8,5%). Bij stopzetting van de huidige 
activiteiten kunnen er nieuwe zonevreemde activiteiten worden toegelaten. De motivatie 
tot deze keuze vindt u hieronder. 
4.5.1.4.1.1 Motivatie 

 Faceto/Ceuppens-Retrabouw zelf is niet genoemd in het GRS van Zandhoven. Dit betekent 
dat de categorisering vooralsnog dient te gebeuren in dit document, en dit op basis van de 
individuele bedrijfsanalyse die hiervoor in dit hoofdstuk reeds gebeurd is voor Faceto/Ceup-
pens-Retrabouw. In dit document werden de ruimtelijke impact van het bedrijf, de ruimtelijk 



 

kenmerken van de omgeving waarin het is gelegen, en de kansen op voortbestaan van het 
bedrijf (op basis van economische en juridische aspecten) geanalyseerd. Op basis hiervan, 
wordt het bedrijf Faceto/Retrabouw als zijnde van de categorie 3 beoordeeld. 

Bij deze beoordeling van Faceto/Ceuppens-Retrabouw zijn de volgende aspecten van belang 
voor deze quotering: 

 Faceto/Ceuppens-Retrabouw is een bouwbedrijf dat haar activiteiten uitvoert in een hoofd-
zakelijk vergunde toestand. 

 Het bedrijf is in het bezit van meerdere bouwvergunningen en van milieuplichtige meldingen. 
 Faceto/Ceuppens-Retrabouw ligt aan de Veerstraat in Zandhoven. Naast Faceto/Ceuppens-

Retrabouw en 250m verder zijn twee bedrijven bevestigd van kleine/middelgrote schaal. De 
grootte van Faceto/Ceuppens-Retrabouw is in overeenstemming of nog kleiner in vergelijk 
met de andere bedrijven die in de omgeving gevestigd zijn. 

 In het GRS wordt gesproken over de twee bedrijven die langs de Veerstraat bevestigd zijn. 
Volgens het GRS wordt het lokaal bedrijventerrein langs de Veerstraat behouden en hebben 
deze twee bedrijven mogelijkheden of beperkte mogelijkheden om zich  verder te ontwikke-
len.*  

 Faceto/Ceuppens-Retrabouw wil beperkt uitbreiden en doet dit noodgedwongen op dezelfde 
plaats. Recente investeringen en hoge verplaatsingskosten zijn hiervan de reden. 

 Schaalvergrotende uitbreidingen zijn niet gewenst omwille van het lokale mobiliteitsprofiel 
van de Veerstraat. 

Binnen de bedrijfsloods vinden opslagactiviteiten plaats voor het bouwbedrijf. Hoewel het 
bedrijf qua schaal niet beduidend toegenomen is, neemt de noodzakelijke omvang voor op-
slag toe. Dit is te wijten aan de toegenomen competitiviteit en professionaliteit in de bouw-
sector in het algemeen. De afhankelijkheid van een goede werfplanning maakt dat de nodige 
materialen tijdig (lees: voor een groot deel op voorhand) aanwezig moeten zijn om zo te 
vermijden dat één latere levering de rest van de uitvoering hypothekeert en een cascade-
effect heeft op de werfplanning. 
 
Uit de gemeentelijke bedrijvenenquête, gehouden bij de opmaak van het GRS van Zandho-
ven, blijkt dat de gebruikte oppervlakte van de bedrijven die aan de enquête deelnamen, 
ligt tussen de 1500 m² en 10.000 m² met uitzondering van twee bedrijven die een opper-
vlakte van 200 en 300m² hebben.  
 
Vanuit dezelfde enquête blijkt uit dat de nodige oppervlakte voor een uitbreiding van de 
bedrijven die de enquête hebben ingevuld gaat tussen (0.2 ha en 1 ha). Dit wil zeggen tussen 
2000 m² en 10.000 m².   
 
De huidige activiteiten van Retrabouw schaden het milieu niet, zoals verder aangetoond 
wordt. Er is geen noodzaak om op die basis te zoeken naar herlocalisatie. Het terrein is 
bestemd als agrarisch gebied, maar is niet voor landbouwdoeleinden in gebruik. 
 
De nodige oppervlakte voor de gewenste uitbreiding van Retrabouw is beperkt in verhouding 
tot de bedrijven die deel hebben genomen aan de enquête in het GRS van Zandhoven. 
Faceto/Ceuppens-Retrabouw wil het ruimtegebruik tot het minimum beperken en de rest 
van de percelen in eigendom afschermen om zo de kwalitatieve en milieukundige karakte-
ristieken van het niet-gebruikte gebied maximaal te beschermen. 
 

                                            
* GRS Zandhoven, mei 2006. Pagina 251 van 274. 
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4.5.1.5 Huidige impact op milieu op basis van activiteiten 

4.5.1.5.1 Lucht 

Geen emissies. 
 
4.5.1.5.2 Water 

Regenwater wordt opgevangen en afgevoerd conform regelgeving: de regenwaterafvoer is 
aangeslote op het bestaande gescheiden rioleringsstelsel. Het regenwater van de loods 
wordt in de regenwaterput van 10.000 liter opgevangen, en na filtering herbruikt via bui-
tenkraan via pomp. Als overloop vanuit de regenwaterput is er een infiltratiebekken van 
6000 liter, zoals voorzien in de vergunning van 2015.  
 
Er worden geen stoffen gebruikt of in open lucht opgeslagen die het grondwater kunnen 
vervuilen. De brandstoftank werd in de loods geplaatst, zodat een eventuele spil zich niet 
met regenwater kan mengen en in de bodem infiltreren. 
 
Er is geen sanitair aan de loods, de bedrijfswoning is aangesloten op de gescheiden riolering 
van de Veerstraat. 
 
Er kan dus samengevat worden dat er vandaag geen impact op eigen terrein of omgeving is 
wat betreft de discipline water. 
 
4.5.1.5.3 Geluid en trillingen 

Aangezien er geen geluidsproducerende machines gebruikt worden, beperkt de geluidspro-
ductie zich tot het aankomen en vertrekken van personenwagens ter hoogte van de woning, 
en gemiddeld 2 verkeersbewegingen per dag met een vrachtwagen op het perceel net ten 
noorden van de loods. Als we stellen dat de motor van de vrachtwagen een geluid kan pro-
duceren tot ongeveer 70 dB op een meter afstand, en dit voor enkele minuten (binnenrijden 
en draaien), dan is de impact op de omgeving hiervan beperkt, niet enkel in de tijd maar 
ook gezien de afstand. De vrachtwagens komen tot ongeveer 70 meter van het VEN-gebied, 
en ongeveer 150 meter van de Molenbeek. Op afstanden die groot zijn ten opzicht van de 
afmetingen van de geluidsbron, neemt de geluidsintensiteit af met het kwadraat van de 
afstand: I = Io/D2. Dit komt neer op een zeer tijdelijke geluidsbelasting van ongeveer 33 dB 
aan de grens met het VEN-gebied, en 26 dB ter hoogte van de Molenbeek indien er zich geen 
objecten (loods, groenbuffer) bevindt tussen de bron en ontvanger van het geluid. In relatie 
tot de ongeveer 40 dB achtergrondgeluid die de site kenmerkt, is de impact dus zeer klein. 
De geluiden geproduceerd bij het in- en uitladen van de vrachtwagens zijn nog beperkter.   
 
4.5.1.5.4 Licht, warmte en straling 

Er is geen warmte- of stralingsproductie op de site. De buitenverlichting op de site is beperkt 
tot downlighters gemonteerd aan de zijgevels van de loods. Gezien de beperkte weerkaat-
sing op de bodem en de rondom gelegen groenbuffer, is eventuele lichtvervuiling beperkt 
tot de bedrijfssite. De verlichting is niet permanent aan, en brandt in praktijk slechts enkele 
uren per week op de korte winterdagen. 
 
 
4.5.2 Korte termijn 

4.5.2.1 Minimale ruimtelijke behoefte 

De aanvraag tot planologisch attest voorziet de volgende acties op korte termijn:  



 

De te behouden bouwdelen zijn enerzijds loods en anderzijds de bedrijfswoning vooraan op 
het terrein. Deze bouwdelen zijn vandaag in goede staat. De recent herbouwde loods werd 
echter groter uitgevoerd dan vergund. Vergunning/regularisatie van het extra deel van 
deze loods is dan ook noodzakelijk om tot een vergunde toestand voor het geheel te komen. 
 
Ook de verhardingen voor en naast het gebouw dienen vergund. De bestaande verhardin-
gen (destijds in officieel landmetersplan opgenomen) werden in 2014 vernieuwd en beperkt 
uitgebreid zonder vergunning. Hiervoor werd het terrein ter hoogte van de verharding recht-
getrokken en de nieuwe verharding bovenop de oude uitgevoerd, waardoor het terrein lokaal 
beperkt verhoogd werd. Deze verhardingen bevatten een gedeeltelijk vloeistofdicht opper-
vlak in functie van de opslag van bouwmaterialen en het parkeren van bouwwerktuigen. 
 
Rondom het terrein is een ruime groenbuffer aanwezig. Het is daarbij de bedoeling dat dit 
groenscherm in alle seizoenen een voldoende visuele afscherming geeft en blijft geven naar 
de aanpalende percelen toe. Achter de bedrijfloods is momenteel nog een open vlakte, waar 
vroeger de oude loods stond. Hierop wordt een bijkomende groenbuffer aangelegd in overleg 
met de gemeente. 
 
De gevraagde acties in het kader van het Planologisch Attest zullen dan ook geen toename 
in de omvang van het bedrijf tot stand brengen, maar beogen slechts een optimalisatie 
van de bedrijfsvoering. Uitbreiding volume van de huidige activiteiten of bijkomende 
nieuwe activiteiten worden niet voorzien. 
 
Samenvattend: 

- Behoud van de bestaande gebouwen (zowel bedrijfsloods als woning) en regularisatie van de 
bedrijfsloods en reeds uitgevoerde verhardingen/terreinwerken, en mogelijkheden tot ver-
bouwingswerken aan deze bouwdelen in de toekomst. Regularisatie dient concreet te gebeu-
ren wat betreft het uitgebreide volume van de loods, een uitgevoerde tweede poort.  

- Optimalisatie van de vernieuwde verharde ruimte voor en naast de loods in functie het stallen 
van voertuigen en materialen. 

- Optimalisatie van de groenschermen rondom het bedrijf: deze worden opgebouwd als ge-
laagde groenstructuren van bomen, struikgewas en ondergroen, die in alle seizoenen voor 
voldoende visuele afscherming zorgen. De door afbraak van de voormalige bedrijfloods on-
stane open ruimte wordt mee opgenomen als groenbuffer. 

 
4.5.2.2 Korte-termijn scenario 1: nulaternatief: afbraak naar juridisch vergunde toestand 

Het nulalternatief beschouwt het bedrijf in haar huidige toestand, exclusief die bedrijfsde-
len die niet vergund zijn. Aangenomen mag worden dat deze toestand irreversibel is, gelet 
op de rechtszekerheid die voortvloeit uit de vergunningstoestand, zoals ook door de vergun-
ning in 2015 bevestigd. In dit scenario zou geen rekening houden met de uitbreiding van de 
bestaande loods en de bijkomende verharding. Gezien het bedrijf als hoofdzakelijk vergund 
beschouwd wordt, verschilt het nulalternatief ruimtelijk niet zo heel veel van de referen-
tietoestand, zijnde de bestaande toestand. Het levert echter voor het bedrijf een econo-
misch onhaalbaar scenario, niet alleen omwille van de hoge kostprijs om de groter uitge-
voerde loods terug te brengen naar de vergunde afmetingen, maar ook omdat het niet tege-
moet komt aan de economische eisen om op een competitieve wijze haar activiteiten te 
kunnen uitoefenen. Het brengt het bedrijf immers terug naar de toestand waarbij moet 
gerekend worden op een “just in time” leveren van materialen rechtstreeks op de werf door 
alle onderaannemers, iets wat in praktijk niet haalbaar bleek. 
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4.5.2.3 Korte-termijn Scenario 2: behoud bestaande toestand 

Een tweede scenario is het louter behoud van de referentietoestand, waarbij de bestaande 
loods en verhardingen geregulariseerd zijn, en de bedrijfsvoering geoptimaliseerd wordt 
binnen dit kader. Om de opslag van de buiten gestockeerde materialen op een meer geor-
dende en kwalitatieve wijze te laten gebeuren, wordt tegen de bestaande loods een afdak 
voorzien, waaronder de materialen kunnen opgeslagen worden. 
 
4.5.2.4 Korte-termijn scenario 3: behoud bestaande toestand en optimalisatie van de ge-

bruikte ruimte (voorkeurscenario) 

In dit scenario wordt de loods zoals deze momenteel aanwezig is, geregulariseerd en maxi-
maal gebruikt voor de opslag en verwerking van materialen. Om de bedrijfsvoering ook voor 
de volgende jaren optimaal te laten verlopen, wordt een beperkte luifel toegestaan aan de 
westelijke zijde van de loods en voor de loods. Dit is het voorkeurscenario, zoals aangeduid 
op plan (bijlage 4c).  
 
4.5.2.5 Korte-termijn scenario 4: afbouw van het bedrijfslocatie en verhuis van de activi-

teiten 

Dit scenario houdt in dat de loods niet langer zou gebruikt worden door het huidige bedrijf, 
maar bijvoorbeeld verkocht aan een landbouwbedrijf dat er na herbestemming landbouw-
activiteiten in zou organiseren, bijvoorbeeld het opslaan van gewassen of landbouwvoertui-
gen. Dit scenario biedt een oplossing voor de zonevreemdheid, maar betekent het einde van 
het bedrijf Faceto/Ceuppens-Retrabouw, aangezien de zoektocht naar een alternatieve lo-
catie reeds vergeefs gevoerd werd. Bovendien bestaat de mogelijkheid om de daarna gere-
gulariseerde landbouwloods te gebruiken voor opslag op basis van artikel 8 van het Besluit 
van de Vlaamse regering van 28 november 2003 tot vaststelling van de lijst van toelaatbare 
zonevreemde functiewijzigingen. De kans hiertoe is groter dan dat er daadwerkelijk land-
bouwactiviteiten zouden plaatsvinden, gezien de beperkte breedte en oppervlakte van de 
strook tussen de woningen/tuinen en het overstromingsgebied te klein is om aan economisch 
rendabele landbouw te doen.  
 
 
4.5.3 Lange termijn 

4.5.3.1 Wat is nodig? 

Op lange termijn worden de volgende acties in de aanvraag tot planologisch attest opgeno-
men: de mogelijkheid voor het bedrijf om, op dezelfde schaalgrootte, haar activiteiten te 
kunnen blijven uitvoeren, ook wanneer de huidige bebouwing verouderd is. Er is geen vraag 
om het achterliggend gebied te ontwikkelen voor wonen of een andere functie, noch is er 
vraag om de schaal van de huidige activiteiten substantieel te vergroten.  
 
De aanvraag tot planologisch attest voorziet daarom slechts in één bijkomende actie op 
lange termijn, zoals ook weergegeven op het plan gewenste toestand. Deze actie is – net 
zoals de acties op korte termijn - niet gericht een toename van de bedrijfscapaciteit (omzet, 
activiteiten, aantal werknemers, verkeersfunctie), maar voor het juridisch verankeren van 
het huidige bedrijf.  
 
Op lange termijn, zijnde op het ogenblik dat de hoofdvolumes van loods en/of bedrijfswo-
ning aan vernieuwing toe zijn, is het noodzakelijk om een vernieuwbouw van het bouwvo-
lume te kunnen doen, al dan niet op een gewijzigde locatie. Deze vernieuwing van de be-
drijfsoppervlakte is gericht op een optimaal houden van de bedrijfsvoering, en mag geen 



 

toename van de intensiviteit van bedrijvigheid met zich meebrengen. Om voldoende juridi-
sche zekerheid te voorzien voor het bedrijf, is naargelang het scenario een herbestemming 
van het gebied noodzakelijk. 
 
4.5.3.2 Lange-termijn scenario 1: geen planologisch initiatief  

In dit scenario wordt de behoefte op lange termijn tevens opgevangen binnen de contouren 
van het voorkeurscenario op korte termijn, waarbij herbouwrechten gegeven worden met 
de optie om bij afbraak hetzelfde volume te realiseren op een geoptimaliseerde locatie. Dit 
impliceert dat voor dit scenario er geen opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan door de 
gemeente noodzakelijk is. Bij herbouwen op een gewijzigde locatie, wordt verwezen naar 
de vigerende regelgeving voor het herbouwen van zonevreemde constructies op gewijzigde 
locatie, en zal op het ogenblik van omgevingsvergunningsaanvraag een appreciatie door de 
gemeente dienen te gebeuren. 
 
4.5.3.3 Lange-termijn Scenario 2: Agrarisch gebied herbestemmen naar KMO 

Een tweede scenario is het actief en definitief herbestemmen van de gehele locatie naar 
zone voor KMO, zodat het bedrijf niet langer zonevreemd is. Dit scenario geeft het bedrijf 
naar de toekomst de meeste mogelijkheden, en heeft als grote voordeel dat een iets grotere 
ruimtelijke korrel met een andere bestemming ontstaat, een korrel die in praktijk de uit-
breiding van de nevengelegen KMO-zone inhoudt. Dit maakt juridisch een uitbreiding van 
het bestaande programma mogelijk, waardoor echter ook de potentiële mobiliteitsimpact 
toeneemt. Gezien het lokale karakter van de Veerstraat is een echte schaalvergroting geen 
wenselijk scenario, hoewel het voor de ruimtebalans van agrarische gebieden de meest cor-
recte keuze is. Ook in het GRS van de gemeente is er al sprake van het grote aantal kleinere, 
slechtgelegen of zonevreemd gebruikte agrarische gebieden die een mistekent beeld geven 
van de werkelijke behoefte aan landbouwgrond. Tevens biedt dit de mogelijkheid om, bij 
herbestemming, de aanleg van de ontsluitingsweg in overeenstemming te brengen met haar 
functie. Nu wordt een KMO-gebied immers ontsloten via een verharde aardeweg. Dit lange-
termijnscenario is echter niet dringend, zodat de gemeente kan oordelen over de opportu-
niteit, timing, afbakening en randvoorwaarden voor de herbestemming. 
 
4.5.3.4 Lange-termijn Scenario 3: Planologische ruil met het naastgelegen KMO-gebied 

Een derde scenario is een mogelijke planologische ruil waarbij het naastgelegen KMO-ge-
bied, wordt omgezet naar agrarisch gebied en andersom. Dit levert een voordeel op voor 
Faceto/Ceuppens-Retrabouw, maar maakt van het naastgelegen perceel geen bruikbare 
landbouwgrond, en maakt het naastgelegen bedrijf zonevreemd. Om deze reden lijkt het 
geen haalbaar scenario.    
 
4.5.3.5 Lange-termijn Scenario 4: uitdoofscenario 

Een vierde scenario is een uitdoofscenario op lange termijn, waarbij de huidige functie, bij 
stopzetting van de activiteiten, niet vervangen wordt door een ander bedrijf, maar er terug 
een landbouwfunctie aan het perceel gegeven wordt. Dit is het korte-termijn scenario 4 
maar nadat de gebouwen afgeschreven zijn. Gezien de beperkte impact die een vergelijk-
baar bedrijf in de toekomst potentieel kan hebben omwille van de huidige vergunde volu-
mes, is dit geen scenario dat noodzakelijk is op basis van goede ruimtelijke ordening of 
milieuoverwegingen. Wanneer zich een onverwachte opportuniteit voordoet, zoals het te 
koop komen van de gebouwen in het naastliggende KMO-gebied, kan dit vooralsnog interes-
sant worden. 
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4.5.3.6 Lange-termijn Scenario 5: herbestemming bedrijfszone naar KMO, met nabestem-
ming voor de strook langs de Veerstraat naar woongebied met landelijk karakter 
en van het achterliggend gebied naar agrarisch gebied met ecologisch belang (voor-
keurscenario) 

Een vijfde scenario voorziet het behoud van de bestaande bedrijfsactiviteiten: bedrijfswo-
ning langs de Veerstraat (perceel 122G), opslag van bouwmaterialen in de bestaande loods, 
opslag van bouwmaterialen en parking op de bestaande verharding (deel van perceel 120) 
gedurende de normale levensduur van het bedrijf, en de mogelijkheid tot het verplaatsen 
van de opslagactiviteit meer naar de voorzijde van het perceel zodra de opslagloods afge-
broken wordt. Op dat ogenblik krijgt het achterliggende gebied een nabestemming van agra-
risch gebied met ecologisch belang, om zo de natuurwaarden te laten primeren in het ge-
bied.  Bij stopzetting van de activiteiten van het huidige bedrijf kunnen er nieuwe KMO-
activiteiten worden toegelaten conform Categorie 3 van het classificatieschema zone-
vreemde bedrijven in het GRS Zandhoven, op voorwaarde dat die niet de draagkracht van 
het perceel overschrijden. Dit moet nagegaan worden door de gemeente op niveau van de 
omgevingsvergunningsaanvraag. Bij stopzetting van de KMO bedrijfsactiviteit, krijgt de zone 
aan de straatzijde, net zoals de rest van de straat vandaag, de nabestemming van woonge-
bied met landelijk karakter. Dit scenario geeft het bedrijf vandaag en in de toekomst opti-
male juridische zekerheid, terwijl de natuurwaarden van het zuidelijk gebied vandaag be-
schermd worden, en in de toekomst zullen primeren. Het houdt het opheffen van de zone-
vreemdheid van het huidige bedrijf in, en garandeert tegelijk een open ruimte nabestem-
ming.  
 
4.5.4 Wat is realistisch? 

Op basis van voorgaande wordt gekozen voor korte-termijn scenario 3, met regularisatie van 
het bestaande en een beperkte uitbreiding, en lange-termijn scenario 5, waarbij afschaffing 
van de zonevreemdheid van het bedrijf op lange termijn bekomen wordt door een RUP-
initiatief. De mogelijk tot verplaatsing van de activiteit richting voorzijde van het perceel 
en de nabestemming als agrarisch gebied met ecologische waarde houdt een extra bescher-
mende bufferzone naar het zuidelijke VEN-gebied in. Voor de combinatie van deze beide 
scenario’s worden hieronder de mogelijke milieueffecten gescreend. 
 
4.6 M.e.r. -screeningsnota 

4.6.1 Voornaamste planaspecten van belang voor de milieu-effecten? 

De effectbespreking in het voorliggend document “m.e.r.-screeningsnota” werd opgesteld 
op basis van de aangegeven ontwikkelingen, zoals hierboven beschreven in de gewenste ac-
ties op korte en lange termijn van de aanvraag tot planologisch attest “Retrabouw Zand-
hoven” (zie hierboven).  
 
De mogelijkheid bestaat evenwel dat bij afgifte van het planologisch attest bepaalde beper-
kende randvoorwaarden worden opgelegd, of dat bij verdere uitwerking blijkt dat niet alle 
ontwikkelingspotenties door het bedrijf zullen benut.  
 
Om de maximale effecten in kaart te brengen, wordt er voor de effectbespreking uitgegaan 
van een ‘worst-case’ benadering, zijnde een integrale realisatie van de verschillende ont-
wikkelingsvragen, en dit zowel op korte als lange termijn. Dit zal een maximale inschatting 
van de mogelijke effecten opleveren.  
 
Het is evenwel zeer waarschijnlijk dat er, op basis van beleidsmatige keuzes, stedenbouw-
kundige of bedrijf gerelateerde overwegingen, bij of na afgifte van het planologisch attest 



 

beperkingen (in bebouwing, verharding, mogelijke functies) ontstaan. De uiteindelijke ef-
fecten zullen in dit geval beperkter worden.  
 
4.6.1.1 Conclusies in verband met een eventueel verandering van locatie: 

Locatie-alternatieven zijn enkel relevant indien er andere locaties – zowel ruimtelijk als 
beleidsmatig - mogelijk zijn: Het onderzoek naar locatie-alternatieven zou enkel in de rich-
ting kunnen gaan van een onbebouwd terrein binnen KMO-zone, dat bovendien realistisch 
verworven kan worden door het bedrijf. Gezien het lokale karakter van het bedrijf zou deze 
alternatieve site bovendien in de directe omgeving van de huidige bedrijfssite gelegen moe-
ten zijn en te koop staan. Dergelijke locaties zijn echter niet aanwezig binnen de directe 
omgeving. De locatie in KMO-gebied aan de andere zijde van de ontsluitingsweg werd on-
derzocht, maar komt niet te koop. 

 
Figuur 18 Onbebouwde percelen binnen een KMO-zone 

Bovendien zou de bestaande vergunde toestand van het bedrijf op de huidige site verlaten 
moeten worden (elke nieuwe bedrijfsactiviteit die bij het vertrek van Faceto/Ceuppens-
Retrabouw zich zou vestigen – buiten een agrarisch bedrijf - zou immers eveneens zone-
vreemd zijn), hetgeen economisch niet haalbaar is voor het bedrijf. Gezien het vergund 
karakter van de functie, zou bij beëindiging van de activiteit door dit bedrijf, de site boven-
dien vermoedelijk gewoon overgenomen worden door een vergelijkbare invulling. Het afbre-
ken van de recent gebouwde loods en stopzetten van de vergunde zonevreemde activiteit is 
economisch niet haalbaar. Het verder zoeken naar locatie-alternatieven is bijgevolg niet aan 
de orde. 
  
 
4.6.1.2 Conclusies in verband met een eventueel verandering van uitvoering: 

Door het opleggen van specifieke voorwaarden in bestemming en inrichting, kan tot diverse 
vormen van uitvoering worden gekomen. Deze alternatieven kunnen als randvoorwaarden 
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worden opgelegd vanuit de verschillende disciplines die verderop in deze nota worden on-
derzocht. In dit geval gebeurt de bedrijfsvoering wat betreft de opslag van materialen van-
daag nog vrij ad hoc, waarbij een aantal materialen in de loods staan, andere op de verhar-
ding en nog andere op de niet-verharde ondergrond tussen de bomen. Dit zorgt voor een niet 
strikt noodzakelijke inname van onder meer het openruimtegebied gelegen achter de loods. 
Dit komt later terug bij de conclusies betreffende beheer, maar specifiek door een veran-
derde uitvoering van de afbakening van de bedrijfszone – met name door een betere afba-
kening van een zone voor buitenopslag van materialen – onder een luifel – en het voorzien 
van een extra groenbuffer rondom het terrein, wordt de impact op de omgeving tot een 
minimum herleidt. 
 
4.6.1.3 Conclusies in verband met een eventueel verandering van beheer: 

Door het opleggen van specifieke voorwaarden inzake beheer van de site, kan de toekom-
stige bedrijfsvoering verschillende vormen aannemen. Deze alternatieven kunnen als rand-
voorwaarden worden opgelegd vanuit de verschillende disciplines die verderop in deze nota 
worden onderzocht. Dergelijk scenario is zeer interessant wanneer er vandaag overlast zou 
bestaan naar de omgeving, en die – via het nemen van een aantal beheersmaatregelen – zou 
kunnen geremedieerd worden. Aangezien het bedrijf vandaag zonder overlast naar buurt of 
buren functioneert, is dit niet aan de orde. Toch kan het beheer verder geoptimaliseerd 
worden door de realisatie van het voorkeurscenario, waarbij de buitenopslag van materialen 
op een meer gestructureerde wijze gebeurt, en deze geplaatst worden onder een luifel in 
plaats van ad hoc tussen de bomen. Hierdoor wordt de bedrijfsplek beperkt tot de daartoe 
effectief verharde en gebouwde zone. Het verplaatsen van de tankplaats naar de overdekte 
binnenruimte van de loods is een reeds doorgevoerde beheersmaatregel. 
 

4.6.2 Juridisch en voorwaarden stellend kader 

Overzicht van het geldige juridische kader binnen het plangebied voor het planologische 
attest en de directe omgeving ervan: 
Type In het plangebied Grenzend aan het plange-

bied 
Gewestplan 16. Turnhout (05/08/1976) 16. Turnhout (05/08/1976) 
Gewestelijke RUP’s nvt nvt 
Provinciale RUP’s nvt nvt 
Gemeentelijke BPA’s nvt nvt 
APA nvt nvt 
Gemeentelijke RUP’s nvt nvt 
Verkavelingen nvt nvt 
Rooilijnplannen Rooilijnplan M.B.  

10/09/1984 – Buurtweg 2: 
Veerstraat 

nvt 

Buurt-en voetwegen nvt nvt 
Bevaarbare waterlopen nvt nvt 
Onbevaarbare waterlopen  nvt 
Spoorwegen nvt nvt 
Erfdienstbaarheden  Servitude weg aan de linker-

kant van het plangebied met 
breedte van 5m , gelegen op 
perceel nr. 116/H 

 



 

4.6.2.1 Structuurplanning 

De gemeente Zandhoven is een landelijke gemeente aan de rand van de Antwerpse agglo-
meratie, begrensd door de gemeenten Zoersel, Vorselaar, Grobbendonk, Nijlen en Ranst. 
Zandhoven wordt van zuid naar noord doorsneden door de N14, die enerzijds de verbinding 
vormt tussen de ring van Lier en Zoersel en anderzijds de autosnelwegen E34 en E313 met 
elkaar verbindt. 
 
4.6.2.1.1 Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd op 23 September 1997 goedgekeurd en het is 
sinds dan van kracht als kader voor het ruimtelijk beleid. Er bestaan twee wijzigingen van 
het RSV: 2003 en 2011.  
 
De gemeente Zandhoven behoort volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen herzien 
in 2011 tot de gemeenten die de ruimtelijk-economische potenties van het Albertkanaal en 
de E 313 kunnen ondersteunen, en wordt geselecteerd als economisch knooppunt in het 
netwerk van het Albertkanaal. 
 
Buitengebied 
Zandhoven wordt geselecteerd als gemeente in het buitengebied. Voor het buitengebied 
worden volgende doelstellingen geformuleerd: 

 het vrijwaren van het buitengebied voor haar essentiële functies landbouw, natuur, bosbouw, 
wonen en werken op het niveau van het buitengebied; 

 het tegengaan van versnippering van de open ruimte; 
 het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied; 
 het ontwikkelen van landbouw, natuur en bossen in goed gestructureerde gehelen; 
 het bereiken van gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit; 
 het afstemmen van het ruimtelijk beleid en van het milieubeleid op basis van het fysisch 

systeem; 
 het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied. 

Deelstructuren 
Nederzettingsstructuur 
Het wonen en werken is te concentreren in de kernen van het buitengebied. Daarbij staan 
een multifunctionele ontwikkeling en verweving in de kernen centraal. Bijkomende ruimte-
behoeften voor wonen, gemeenschapsvoorzieningen, diensten, kleinhandel en lokale econo-
mie dienen aan te sluiten bij de woonkernen. Een verdere groei van linten en een toename 
van de verspreide bebouwing is niet aanvaardbaar. 
 
4.6.2.1.2 Ruimtelijke Structuurplan Provincie Antwerpen 

In het ruimtelijk structuurplan van de Provincie Antwerpen, bij ministerieel besluit van 10 
juli 2001 goedgekeurd, worden geen expliciete uitspraken gedaan betreffende het geselec-
teerde gebied.  
 
Hoofd- en deelruimtes 
De gemeente Zandhoven behoort tot de hoofdruimtes “Oostelijke netwerken als versterking 
van de stedelijke en economische structuur” en “het Netegebied, een kostbaar gegeven rond 
ruggen en valleien van beide Netes” en tot de deelruimtes “Gebied van de kleine Nete” en 
“Netwerk Albertkanaal”. 
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4.6.2.1.3 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zandhoven 

Hier wordt een beeld gegeven van de gewenste ruimtelijk economische structuur van de 
gemeente Zandhoven volgens het GRS. 
De visie op de rol van de gemeente wordt weergegeven als: “Zandhoven: wonen, werken en 
recreëren in een natuurlijke omgeving”. De gemeente wenst de synergie van deze drie ele-
menten in een duurzame relatie met elkaar laten ontwikkelen. 
 
Faceto/Ceuppens-Retrabouw zit binnen de categorie zonevreemde en verspreide bedrijven. 
Over deze laatste wordt een kort stuk geschreven in het GRS specfiek in het hoofdstuk over 
de economische structuur van de gemeente. 
 
Over deze categorie ‘Verspreide Bedrijven’ schrijft men: 
“Dit zijn bedrijven die verspreid over de gemeente voorkomen. Zij hebben veelal geen aan-
sluiting met een kern en komen meestal niet gegroepeerd voor met andere bedrijven. Ze 
kunnen zone-eigen zijn of zonevreemd. Gebouwen gelegen in een open ruimte dienen een 
zo laag mogelijke dynamische functie te bekleden. In het GRS van de gemeente Zandhoven 
werd er een afwegingskader zonevreemde bedrijven opgenomen.  
- Cat. 0: herlokalisatie voornamelijk  
- Cat. 1: behoud op de huidige locatie. Geen uitbreiding mogelijk. Bij stopzetting van de  
huidige bedrijvigheid kunnen er geen nieuwe zonevreemde toegelaten worden.  
- Cat. 2: behoud op de huidige locatie. Geen uitbreiding mogelijk. Bij stopzetting van de 
huidige bedrijvigheid kunnen er nieuwe zonevreemde toegelaten worden.  
- Cat. 3: behoud op de huidige locatie. Een beperkte uitbreiding op de huidige locatie is 
mogelijk. Bij stopzetting van de huidige activiteiten kunnen er nieuwe zonvreemde activi-
teiten worden toegelaten.  
-  Cat. 4: behoud op de huidige locatie. Het bedrijf kan zich verder ontwikkelen. Bij stop-
zetting van de huidige activiteiten kunnen er nieuwe zonvreemde activiteiten worden toe-
gelaten.   
-  Cat. 5: de activiteit is niet of slechts deels zonevreemd en kan blijven bestaan op de 
huidige locatie. Een uitbreiding in een zonevreemde zone is niet mogelijk.   
-  Cat. 6: de activiteit is niet of slechts deels zonevreemd en kan blijven bestaan op de 
huidige locatie. Een uitbreiding in een zonevreemde zone is mogelijk.”. 
 
Het bedrijf Faceto/Ceuppens-Retrabouw is niet opgenomen in de lijst van de zonevreemde 
bedrijven.  
 
4.6.2.2 Juridische bindende documenten 

4.6.2.2.1 Gewestplan 

De percelen zijn gelegen in de gewestplanbestemming Agrarisch gebied, volgens het gewest-
plan 16-Turnhout goedgekeurd op 5/8/1976. De agrarische gebieden zijn bestemd voor de 
landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische gebieden 
enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, 
benevens verblijfsgelegenheid voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf 
uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd voor niet aan de 
grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, 
mogen slechts opgericht worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 
100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een woongebied met landelijk karakter 
betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van be-
staande bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de be-
palingen van artikel 35 van het Veldwetboek, betreffende de afbakening van de landbouw- 
en bosgebieden. 



 

Naast het perceel van de aanvrager, ontsloten langs dezelfde wegenis, ligt een zone voor 
ambachtelijke bedrijven en KMO’s. De hierop aanwezige gebouwen werden gebruikt door 
een farmaceutisch bedrijf, maar dienen sinds enkele jaren voor de opslag van caravans en 
wagens. 
 
4.6.2.2.2 RUP’s of BPA’s 

Op 23/08/2017 heeft de gemeente Zandhoven bevestigd dat de percelen die het planologisch 
attest bevatten niet zijn opgenomen in een bestaande of lopende RUP of BPA. In de beoor-
deling van de opmaak van het planologisch attest werd door de opmaker wel rekening ge-
houden met het door de gemeente opgemaakte RUP Zonevreemde Bedrijven, aangezien het 
bedrijf in vergelijkbare omstandigheden functioneert als de in deze afbakening opgenomen 
bedrijven. 
  
4.6.2.2.3 Verordeningen 

Er is geen gemeentelijke verordening van toepassing op het perceel. Enkel de gewestelijke 
verordeningen zijn van toepassing. Deze verordeningen gelden in het hele Vlaamse gewest: 

- verordening weekendverblijven 
- verordening toegankelijkheid 
- verordening hemelwater  
- verordening wegen voor voetgangersverkeer 
- verordening breedband  
- verordening publiciteit (in ontwerp) 

4.6.2.2.4 Verkavelingen 

Er is geen verkaveling van toepassing voor de percelen waarover deze aanvraag voor plano-
logisch attest handelt.  
 
4.6.2.3 Inleiding betreffende onderzochte disciplines 

Er wordt gewerkt met een ingreep-effectenschema, waarin de volgende disciplines – voor 
zover  relevant in het voorliggend dossier - worden onderzocht op potentieel significante 
effecten – die zowel positief als negatief kunnen zijn: 
- primaire disciplines: 
 - lucht 
 - geluid en trillingen 
 - licht, warmte en straling 
 - bodem en watersysteem 
 - mobiliteit 
- integrerende disciplines of receptor-disciplines (waarbij de effecten zich voornamelijk 
voordoen op indirecte manier, nl. via effecten in de primaire disciplines): 
- mens 
- bouwkundig erfgoed en landschap 
- biodiversiteit (fauna en flora) 
- klimaat 
Wat betreft de effecten wordt er een onderscheid gemaakt tussen: 
- directe en indirecte effecten 
- tijdelijke en permanente effecten. 
Tijdelijke effecten – die te maken hebben met de aanlegfase – hebben echter minder rele-
vantie in het kader van een planningsproces, en worden daarom buiten beschouwing gelaten. 
Ze kunnen desgevallend in een later stadium nog terug naar voren komen, bvb. op het mo-
ment van een project-MER-studie indien deze noodzakelijk zou zijn bij stedenbouwkundige 
aanvragen. 
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Bij de analyse en beoordeling van de eventueel significante effecten per discipline worden 
de volgende onderdelen telkens besproken: 

 Studiegebied (reikwijdte van eventuele effecten) – het studiegebied kan daarom per disci-
pline verschillen, aangezien de reikwijdte van verschillende effecten verschillend kan zijn.  

 Relevante kaarten ivm de betrokken discipline 
 Analyse van ingrepen-effecten 
 Beoordeling effecten 
 Conclusie en eventuele remediërende maatregelen 

Bij de beoordeling wordt bovendien rekening gehouden met eventuele cumulatieve effecten 
van andere plannen of projecten in de omgeving. 
Voor het betreffende plangebied van de bedrijfssite Veerstraat 160 te Zandhoven of haar 
omgeving zijn er momenteel geen plannen of projecten bekend/ te verwachten, die aanlei-
ding zouden kunnen geven tot cumulatieve effecten. 
 
4.6.2.4 Disciplines in verband met bodem en water 

Hieronder wordt de invloed van het geprefereerde scenario op de verschillende disciplines 
die betrekking hebben op de boden en water bekeken. Ook de watertoets conform het de-
creet Integraal Waterbeleid (DIWB) wordt meegenomen 
4.6.2.4.1 Studiegebied bodem en water 

Het studiegebied voor de discipline bodem beperkt zich tot de onmiddellijke omgeving van 
de bedrijfsactiviteit, aangezien er geen bodemingrepen uitgevoerd werden of voorzien zijn, 
en omdat de site rechtstreeks is aangesloten op een gescheiden rioleringsstelsel. Het regen-
water van de loods wordt bovendien opgevangen in een regenwaterput en hergebruikt. Voor 
de discipline water omvat het studiegebied de percelen van het bedrijf zelf, en de onmid-
dellijk ten zuiden gelegen Molenbeek evenals de op en rond het terrein gelegen visvijvers. 
 
4.6.2.4.2 Relevante kaarten en beleidsdocumenten bodem en water 

4.6.2.4.2.1 Bodemtypes kaart 

Het noordelijk deel van het perceel bestaat uit zeer droge zandbodem met weinig duidelijke 
ijzer en/of humus B horizont.  (Zaf) 
Ter hoogte van de loods bestaat de bodem uit matig droge zandbodem met sterk gevlekte, 
verbrokkelde textuur B horizont. (Zcc(h)) 
De bodem ter hoogte van de vijvers bestaat uit zeer natte licht zandleembodem zonder 
profiel (Pfp(v)). Een klein deel van de groenbuffer ten zuiden van de loods valt in deze 
buffer. 
De bodem van de zuidelijke Molenbeek zelf bestaat tenslotte uit veenbodem (V). 
 



 

 
Figuur 19 Kaart Bodemtypes – bron: geopunt 

4.6.2.4.2.2 Hellingenkaart 

Op de hellingenkaart kunnen we vaststellen dat het deel van terrein waar de activiteit 
plaatsvindt, een zeer beperkte hellingsgraad heeft tussen 0,5 en 5%, afhellend naar het 
zuiden (Molenbeek). Het terrein is zo goed als vlak, wat het water dat op de gelijkvloerse 
verharde oppervlakte valt, ter plaatse in de bodem laat infiltreren. 

 
Figuur 20 Kaart Hellingen – bron: geopunt 
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4.6.2.4.2.3 Watertoets 2017 

 
Figuur 21 Kaart Watertoets 2017 – bron: geopunt 

Op de kaart met de watertoets voor het jaar 2017 is gebied ten zuiden  van het bedrijf, dat 
uit vijvers bestaat opgenomen als effectief overstromingsgevoelig. Een klein stuk van het 
plangebied ten zuiden van de loods is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig. Voor-
gesteld wordt om dit deel als extra groenbuffer aan te leggen. 
 



 

4.6.2.4.2.4  Recent overstroomde gebieden 

 
Figuur 22 Kaart Recent Overstroomde Gebieden – bron: geopunt 

Bij de recent overstroomde gebieden is een strook rondom de vijver ten zuiden van het 
perceel opgenomen, het plangebied is geen recent overstroomd gebied. 
 
4.6.2.4.2.5 Van nature overstroombare gebieden 

De kaart met de van nature overstroombare gebieden komt overeen met deze van de water-
toets: de vallei naar de Molenbeek. Het klein stuk van het plangebied ten zuiden van de 
loods dat is aangeduid als mogelijk overstromingsgevoelig, is tevens van nature overstroom-
baar gebied. 
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Figuur 23 Kaart Van Nature Overstroombare Gebieden – bron: geopunt 

4.6.2.4.2.6 GRS – Zandhoven afbakening overstromingsgebieden 

In hoofdstuk 2.2.7. ‘Overstromingsgebieden’ van het GRS worden een aantal opmerkingen 
gemaakt rond de overstromingsgebieden.  
 Om in de toekomst wateroverlast te vermijden dient er ruimte voor water te worden voor-
zien. Dit kan zowel door de natuurlijke watergebieden bouwvrij te houden of door specifieke 
maatregelen in te lassen waardoor bebouwde gebieden met een overstromingsrisico gevrij-
waard blijven.  
Voor de gemeente Zandhoven heeft het Sigma plan voornamelijk tot gevolg dat er bijko-
mende overstromingsgebieden op het grondgebied zullen worden afgebakend. Voor Zandho-
ven wordt de zone tussen het Albertkanaal, de Kleine Nete en de bebouwing van de Veer-
straat (Viersel) betrokken bij dit nieuw Sigmaplan.  
4.6.2.4.2.7 GRS – Zandhoven Gewenste Ruimtelijk structuur 

Het GRS vermeldt de lintbebouwing langs de Veerstraat als een uitloper van de dorpskern 
van Viersel. Deze typische lintbebouwing is voornamelijk terug te vinden langsheen oude 
verbindingswegen tussen dorpskernen en als uitlopers van de kernen. Deze woningen hebben 
meestal geen stedenbouwkundige of typologische eenheid en zorgen voor een breuk in het 
landschap. De linten zijn vooral samengesteld uit een combinatie van agrarische bebouwing 
en een opvulling van vrijstaande ééngezinswoningen. 
Wat betreft de bedrijvigheid in de Veerstraat, vermeldt het GRS de 2 bestaande aanwezige 
bedrijventerreinen: 
- Veerstraat in Viersel liggen twee zones voor ambachtelijke bedrijven. In één zone heeft 
zich een bedrijf gevestigd. Dit bedrijf ligt gedeeltelijk buiten de aangeduide zone van het 
gewestplan. In de andere zone werden langs Veerstraat twee woningen opgericht. Op het 
achterliggende perceel staat een kleine bedrijfsloods. 
Het naast de aanvraag liggende perceel betreft het laatstgenoemde bedrijventerrein (zie 
ook figuur 16). 



 

4.6.2.4.3 Analyse van ingrepen: effecten 

De voorgestelde ingrepen houden een slechts beperkte toename van de verharde opper-
vlakte in, zeker in verhouding tot de totale oppervlakte van het perceel. In praktijk gaat het 
bovendien om het formeel verharden van een wegenis en parking die in praktijk al jaren ad 
hoc aangelegd was door de vorige bedrijven. Het terreinprofiel en de aanwezige hellings-
graden op het terrein blijven ongewijzigd in alle scenario’s. Het opgevangen hemelwater 
kan vandaag op het eigen perceel infiltreren, en dit blijft bij de verschillende scenario’s 
ongewijzigd. Er wordt in de toekomst geen noemenswaardige impact op de waterhuishouding 
verwacht. 
Er worden geen bodemingrepen voorzien, ook de loods beschikt niet over een onderkelde-
ring. De bodem is ter hoogte van de bedrijfsactiviteit geschikt voor bebouwing, en ligt niet 
in een watergevoelig gebied.  
 
4.6.2.4.4 Beoordeling van de effecten 

Wat betreft de waterhuishouding, kan geoordeeld worden dat de effecten, indien deze er al 
zouden zijn, verwaarloosbaar zijn wat betreft schaal en impact. Alle op gelijkvloers verharde 
oppervlakken vallend hemelwater kan onmiddellijk naast de verharde oppervlakte infiltre-
ren, en er is geen invloed op de waterhuishouding van de omliggende visvijvers of achterlig-
gende Molenbeek. De verharde oppervlakte werd slechts uitgebreid met ongeveer 120 m2 
ten opzichte van de vorige toestand. Het regenwater dat op de loods valt, wordt opgevangen 
en gerecupereerd. 
 
Zowel het oppervlaktewater, het bodem- als het grondwater zullen niet vervuild worden 
door de activiteiten op het bedrijf omdat alle activiteiten plaats vinden op een verharde 
ondergrond. Immers alle bedrijfsruimten binnen en buiten zijn voorzien van een vloeistof-
dichte, betonnen vloer. Er vinden geen activiteiten plaats boven niet verharde ondergrond. 
Er zijn geen activiteiten die polluerende stoffen in de waterhuishouding brengen, de tank-
installatie is in de loods gelegen zodat lekken of spillen zich niet kunnen mengen met regen-
water. Er worden enkel inerte bouwmaterialen opgeslagen, zodat ook hier geen oliën, ver-
ven,.. in de omgeving kunnen terecht komen. 
 
4.6.2.4.5 Conclusie en eventuele remediërende maatregelen 

Op basis van bovenstaande kan geconludeerd worden dat het voorkeurscenario geen signifi-
cante negatieve effecten zal hebben wat betreft de disciplines water en bodem, indien de 
activiteit volgens de geldende milieunormeringen wordt uitgevoerd, en indien voldaan wordt 
aan de gewestelijke hemelwaterverordening.  
 
4.6.2.5 Disciplines in verband met biodiversiteit 

4.6.2.5.1 Studiegebied 

Het studiegebied rond biodiversiteit (fauna en flora) is per deeldiscipline afhankelijk van de 
beweeglijkheid van deze fauna en flora doorheen de tijd, en afgestemd op de te verwachten 
effecten en de straal van relevante .  
 
4.6.2.5.2 Relevante beleidsdocumenten ivm biodiversiteit 

Vlaanderen wil beschermde habitats en soorten in de Europese natuurgebieden in standhou-
den. Dat is een vereiste om de Europese natuurdoelen te halen. Bij elke vergunningsplichtige 
activiteit toetst men dus af of er een mogelijke impact is op de Europese natuur. Dat gebeurt 
in twee stappen: de voortoets (onderzoek op hoofdlijnen) en indien nodig de passende be-
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oordeling (grondig onderzoek). Hoewel er strikt genomen op korte noch lange termijn mili-
euvergunningsplichtige activiteiten gepland worden – enkel een milieumelding voor de be-
drijfsvoertuigen en de tankinstallatie – wordt deze voortoets uit voorzorg toch uitgevoerd. 
 
4.6.2.5.2.1 VEN – IVON 

De inrichting is niet in een VEN-gebied gelegen. Een dertigtal meter ten zuiden van de be-
drijfsactiviteiten ligt er een dergelijk gebied (Vlaams Ecologisch Netwerk). Het lineair VEN-
gebied van de Kleine Netevallei ten noorden van Lier is niet alleen ruim 30 meter gelegen 
van het plangebied, maar wordt door intensieve groenaanplant ook visueel afgeschermd van 
de loods en buitenopslag. De lege ruimte vlak achter de loods werd niet gekapt, maar is de 
plaats waar vroeger de oude loods stond. Er werd in de afgeleverde vergunning geen ver-
plichte aanplant opgelegd. Op deze plaats kan in het voorkeurscenario extra groenbuffer 
aangelegd worden. De visuele kwaliteit van het VEN-gebied blijft dus bewaard in het geko-
zen scenario, en ook de ecologische corridor-functie van het gebied langs de Molenbeek 
wordt op geen enkele wijze aangetast. Een verscherpte natuurtoets is niet vereist in het 
kader van de aanvraag voor een planologisch attest. 
 

 
Figuur 24 Kaart VEN – bron: geopunt 

4.6.2.5.2.2 Speciale beschermingszone (SBZ): Vogel-en Habitatrichtlijngebied 

De inrichting is voor een klein deel gelegen in een speciale beschermingszone (SBZ) gelegen, 
met name deze van de Faunistisch belangrijk gebieden. Met waargenomen soorten als bit-
tervoorn, beekprik, blauwborst, boomleeuwerik, ijsvogel, grote modderkruiper... Gezien de 
huidige toestand van het terrein kan aangenomen worden dat deze soorten vooral ten zuiden 
van het plangebied worden waargenomen. Naar indirecte effecten is dit uiteraard relevant. 
 
Op het vlak van direct ruimtebeslag ontstaat vandaag echter geen overlap met actueel ha-
bitat of tot doel gestelde habitats.  Op vrij korte afstand ten zuidelijk van de inrichting ligt 
het Habitatrichtlijngebied Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en 
heiden.  



 

De percelen onmiddellijk ten zuiden van het plangebied zijn tevens een zoekzone voor open 
water (momenteel visvijvers). Ook heeft onderliggend gebied een aanzienlijk belang voor 
tal van vogelsoorten (ook tot doel gestelde soorten van deze speciale beschermingszone en 
bijlage I-soorten).  
 

 
Figuur 25 Kaart Vogelrichtlijngebied – bron: geopunt 

 
Figuur 26 Kaart  Habitatrichtlijngebied Valleigebied van de Kleine Nete – bron: geopunt 
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Op 21 mei 1992 werd de Europese richtlijn 92/43/EEG inzake de instandhouding van de na-
tuurlijke habitat en de wilde flora en fauna, beter bekend als de Habitatrichtlijn, uitgevaar-
digd. Deze richtlijn heeft tot doel de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft 
naar de instandhouding en het herstel van de natuurlijke habitat en de wilde flora en fauna 
die hiervan deel uitmaken. Hiertoe worden Speciale Beschermingszones afgebakend, de zo-
genaamde Habitatrichtlijngebieden. 
 
Het Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden is een Natura 
2000-gebied (habitatrichtlijngebied BE2100026) in Vlaanderen. Dit gebied ligt in de Kempen 
nabij de Kleine Nete en haar bovenlopen. De elf deelgebieden liggen verspreid op 4884 ha 
over vijftien gemeenten in de provincie Antwerpen en één deelgebied ligt in de provincie 
Limburg. Het deel net ten zuiden van de bedrijfsloods is het meest westelijk deel van dit 
Habitatrichtlijngebied. Dit deel wordt gekenmerkt door soortenarm permanent cultuurgras-
land, met eutroof water. Gezien de beperkte biodiversiteit worden de vijvers rondom het 
perceel gebruikt als visvijver. 
 
4.6.2.5.2.3 Biologische waarderingskaart 

Op de biologische waarderingskaart is te zien dat het gebied net ten zuiden van het bedrijf 
bestaat uit een complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen. Meer 
specifiek gaat het, zoals hierboven reeds vermeld, over soortenarm permanent cultuurgras-
land, met eutroof water. Het plangebied houdt een bufferafstand van 5 meter tot dit gebied 
zodat er, gezien de afwezigheid van impact op waterhuishouding, geen directe effecten op 
het cultuurgrasland te verwachten zijn. 
 

 
Figuur 27 Biologische Waarderingskaart – bron: geopunt 

 



 

4.6.2.5.3 Biologische waarderingskaart 2 - Fauna 

 
Figuur 28 Biologische Waarderingskaart 2 - Fauna – bron: geopunt 

 
Op de BWK 2 is het gebied ten zuiden van het plangebied opgenomen bij de Faunistisch 
belangrijk gebieden. In het Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen 
en heiden komen twintig Europees beschermde soorten voor: beekprik, bittervoorn, blauw-
borst, boomleeuwerik, Brandts vleermuis, bruine kiekendief, drijvende waterweegbree, 
fint, franjestaart, gevlekte witsnuitlibel, gewone grootoorvleermuis, grijze grootoorvleer-
muis, gladde slang, groenknolorchis, grote modderkruiper, heikikker, ijsvogel, kamsalaman-
der, kleine modderkruiper, laatvlieger, nachtzwaluw, porseleinhoen, rivierdonderpad, ri-
vierprik, roerdomp, rosse vleermuis, rugstreeppad, Spaanse vlag, wespendief, zwarte 
specht.  
Voor de vissen en amfibiën is er, zoals bij de discipline water besproken werd, geen impact 
te verwachten gezien de lokale opvang en infiltratie van regenwater en het ontbreken van 
lozingen in het hydrologisch systeem.  
Voor de vogelsoorten en vleermuizen is het beperken van lichtpollutie een aandachtspunt. 
Door enkel tijdens activiteit verlichting te gebruiken en deze als downlighter uit te voeren 
zoals nu reeds het geval is, wordt de impact tot een minimum beperkt. 
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4.6.2.5.4 Erkende natuurreservaten 

 
Figuur 29 Kaart Erkende Natuurreservaten – bron: geopunt 

Het Viersels Gebroekt, natuurreservaat van de Kleine Nete, en onderhouden door Natuur-
punt De Wielewaal, ligt ten zuiden van de site. Gezien de buffering tussen de loods en het 
natuurgebied door de verschillende vijvers en groenbuffers op de naastgelegen percelen, is 
er geen rechtstreekse impact te verwachten. 



 

4.6.2.5.5 Natura 2000 

 
Figuur 30 Kaart Natura 2000 – bron: geopunt 

Ten zuidwesten, achter het perceel met de visvijvers, ligt een perceel opgenomen in de 
Natura 2000 habitatkaart 6430_hf (voedselrijke alluviale ruigtes van het Moerasspirea-
verbond (6430_hf)). Verder naar het oosten en aansluitend op de dorpskern van Viersel, 
liggen een aantal percelen rbbhc 6430_hf (voedselrijke alluviale ruigtes van het Moerasspi-
reaverbond (6430_hf) en dotterbloemgraslanden (rbbhc)). Deze zijn te ver gelegen om rele-
vant te zijn voor het plangebied. 
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4.6.2.5.6 Landbouwgebruik 

 
Figuur 31 Kaart Landbouwgebruik – bron: geopunt 

Op de kaart met het landbouwgebruik is zichtbaar dat de percelen van het bedrijf en de 
naastliggende percelen geen landbouwgebruik kennen ondanks de gewestplanbestemming. 
 
4.6.2.5.7 GRS- Zandhoven Gewenste Ruimtelijke structuur Grootschalig (openruimte) ge-

bied Kleine Nete 

De deelruimte kan opgedeeld worden in drie delen. In het oosten ligt de bebouwde ruimte 
van Viersel, met de dorpskern van Viersel, de ontwikkelingen rond Lammerenberg (N14), het 
omliggende agrarisch gebied en de beekvallei van Molenbeek-Kleine Beek. 
In het oosten ligt het grootschalig open ruimtegebied Kleine Nete. Een open agrarisch gebied 
met de beekvalleien van Klein Pulse beek en Kleine Nete, welk ontwikkeld wordt als over-
stromingsgebied. 
 
De Groene Band van de Molenbeek is een deelruimte van bovenlokaal niveau en wordt niet 
afzonderlijk besproken. De voornaamste kenmerken van de deelruimte werden telkens mee-
genomen in de bespreking van deelruimten hierboven. 



 

 
Figuur 32 Kaart Gewenste Ruimtelijke Structuur in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zandhoven 
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4.6.2.5.8 GRS-Zandhoven Landschappelijke structuur 

In het hoofdstuk betreffende de landschappelijke structuur worden geen bijkomende uit-
spraken gedaan betreffende biodiversiteit.

 
Figuur 33 Kaart Landschappelijke Structuur in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zandhoven 

 
4.6.2.5.9 Analyse van ingrepen-effecten 

Het al decennia met brikkeljon verharde gebied wordt niet uitgebreid, waardoor er geen 
flora verdwijnt, en het voorzien van een bijkomende groene buffering achter de loods op de 
locatie waar de oude loodsen afgebroken werden, zal het Habitatgebied sterker scheiden 
van de bebouwde Veerstraat en van het bedrijf. Op deze wijze kan de belangrijke oost-
westcorridor langsheen de Molenbeek en Kleine Netevallei op voldoende wijze gebufferd 
worden. 
 
4.6.2.5.10 Beoordeling van de effecten 

De effecten van de voorgestelde scenario’s zijn verwaarloosbaar voor de discipline biodiver-
siteit (fauna en flora). De occasionele geluidsproductie is beperkt tot een puntbron van een 
aan- en afrijdende vrachtwagen, welke zelfs zonder de bufferende werking van de loods ge 
beschouwen ruim onder het achtergrondgeluid van de omgeving ligt ter hoogte van de Mo-
lenbeek. De voorgestelde ingrepen hebben een beperkt positief effect op de fauna en flora 
op het gebied indien achter de loods de groenbuffering geoptimaliseerd wordt door het aan-
planten van een intensieve groenbuffer op de plaats waar de oude bedrijfloodsen afgebroken 
werden (ten zuiden van de nieuwe loods). Er is geen impact op waterhuishouding te ver-
wachten op of rond het plangebied. Lichtvervuiling is beperkt in tijd en schaal, en kan even-
tueel verder ingeperkt worden door bijkomende buffering, het kiezen van de juiste lichtar-
maturen en aangestraalde oppervlakken, en het beperken van het aansteken van de verlich-
ting tot de momenten dat er effectief gewerkt wordt. 



 

 
4.6.2.5.11 Conclusie en eventuele remediërende maatregelen 

Er kan geconcludeerd worden dat het voorgestelde scenario geen significante effecten heeft 
voor wat betreft de discipline biodiversiteit. Optimaliseren van de groenbuffering en beper-
ken van de verlichting kan bijkomend remediëren. 
 
4.6.2.6 Disciplines in verband met Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 

4.6.2.6.1 Studiegebied 

Voor de disciplines betreffende landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie wordt, om-
wille van de beperkte hoogte van de loods, de bestaande intense groenbuffer en de ligging 
in de lintbebouwing van de Veerstraat, de onmiddellijke omgeving van het perceel genomen 
als studiegebied. Sinds 1/1/2015 is het nieuw onroerend erfgoeddecreet in werking getreden 
en sinds 1 juni 2016 wat betreft archeologisch erfgoed.  
 
4.6.2.6.2 Ferrariskaarten(1771-1778) 

 
Figuur 34 Ferrariskaart – bron: geopunt 

Op de Ferrariskaart zien we de bouwzone langs de huidige Veerstraat en loodrecht erop de 
toen reeds bestaande wegenis links en rechts die vandaag nog de achterliggende gebieden 
ontsluit. Deze weg was geflankeerd met bomen, de meteen de scheiding tussen de akkers 
vormden. De locatie waar de loods nu staat was akkerland. Het achterliggende moerasland 
naar de Molenbeek toe (nu van nature overstroombaar gebied) is tevens duidelijk zichtbaar. 
 
4.6.2.6.3 Vandermaelen kaarten (1846-1854) 

De Vandermaelenkaart toont een vergelijkbaar beeld, met een wegenis langs beide zijden 
van de percelen. Ook de moerasgronden, die vandaag overeenkomen met de overstromings-
gevoelige gebieden, zijn duidelijk herkenbaar. Van vijvers was er op deze beide kaarten nog 
geen sprake. 
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Figuur 35 Vandermaelenkaart – bron: geopunt 

4.6.2.6.4 Popp kaarten(1842-1879) 

Op de Popp kaarten is de oorspronkelijke kadastrale verdeling zichtbaar. Deze kadastrale 
percelen zijn tot vandaag ongewijzigd. Op de kaarten zijn de wegenis links en rechts van 
het perceel aangeduid als privaat en in gedeelde eigendom. 

 
Figuur 36 Popp Kadastrale kaart – bron: geopunt 



 

 
4.6.2.6.5 Atlas der buurtwegen 

 
Figuur 37 Atlas der Buurtwegen – bron: provincie Antwerpen geoloket 

Een vrijwel identiek beeld op de oorspronkelijke Atlas der Buurtwegen (1841): een wegenis 
links en rechts van het perceel. Een openbare weg is op de Atlas van de Buurtwegen inclusief 
wijzingen van de Provincie zichtbaar rond de wat vandaag de achterste van de 2 visvijvers 
is, hoewel deze vandaag in praktijk met een poort afgesloten is. 
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4.6.2.6.6 Archeologie en cultuurbezit 

 
Figuur 38 Kaart Archeologie en Cultuurbezit – bron: Onroerend Erfgoed geoportaal 

Op het geoportaal Onroerend Erfgoed staan de percelen achter de woning, inclusief deze 
waarin het bedrijf gevestigd is, opgenomen als Vastgesteld landschapsatlasrelict van 27-01-
2015 tot heden “Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk”. De ankerplaats 
omvat de vallei van de Kleine Nete tussen Viersel, Nijlen en Eisterlee. Centraal lopen de 
Kleine Nete als typische laaglandbeek met meanderend patroon en parallel de Kleine Pulse 
Beek en Laak. Het Netekanaal is een belangrijk relict van de kanalisatiegeschiedenis van de 
Kleine Nete en vormt de overgang naar de voormalige vloeibeemden van het Viersels Ge-
broekt. Hier stromen ook de Molenbeek en Kleine Beek te midden van de graslanden. In de 
Netevallei liggen oude graslanden, afgewisseld met concentraties akkerland en verspreide 
bospercelen. Op de pleistocene donken in de vallei en op de overgang naar de gehuchten op 
de valleirand liggen verspreide hoeves. Het landschap getuigt van de intense relatie tussen 
beek en beekvallei en de wisselwerking tussen natuur en menselijke activiteit die verschil-
lende landschapstypes heeft opgeleverd. 
 
Waarden:  
- natuurwetenschappelijke waarde 
 
Binnen de ankerplaats heeft de Kleine Nete nog een aantal typische kenmerken van een 
vallei van een Kempische laaglandbeek met kwelsituaties, natte weilanden en lintvormige 
kleine landschapselementen. Door de ver landinwaarts reikende getijdenwerking wordt in 
de lager gelegen delen van de vallei een uniek zoetwatergetijdesysteem in stand gehouden. 
In het valleigebied liggen een aantal zandige pleistocene donken die zorgen voor een variatie 
aan natte en droge biotopen. Langs de Molenbeek liggen graslanden op een venige onder-
grond. De aaneenschakeling van open en beboste percelen en de overwegend natte condities 
verlenen dit gebied belangrijke natuurwaarden. De combinatie van getijdenwerking, over-
stroming en een hoge grondwaterdruk zorgt ervoor dat in de Kleine Netevallei in de beemden 
en graslanden zeldzame dier- en plantensoorten voorkomen. 



 

 
- historische waarde 
 
In de vallei van de Kleine Nete zijn verschillende kenmerken van de oorspronkelijke land-
schapsstructuur intact gebleven evenals relicten van ontginning en inrichting. Het relatief 
gaaf bewaarde landschap rondom een laaglandbeek vertaalt zich vooral in een historisch 
stabiel grondgebruik. Sinds de 17de eeuw wordt de vallei van de Kleine Nete nog steeds 
gedomineerd door een brede strook natte weilanden, al dan niet van elkaar gescheiden door 
lintvormige landschapselementen. In het Viersels Gebroekt is nog een fijnmazig netwerk van 
sloten herkenbaar wat herinnert aan de oorspronkelijke inrichting van vloeibeemden. Aan-
sluitend bij de nederzettingen op de hoger gelegen droge gronden of donken liggen een 
aantal grote hoeves op de overgang naar de natte beekvallei waarvan de oorspronkelijke 
configuratie en toegangsweg nog refereert naar de historische situatie/bewaard is gebleven. 
Bij de 18de-eeuwse Scheidsbroeckhoeve vormt een rij eiken een relict van de oorspronke-
lijke omgrachting. Rondom de dorpen liggen plaggenbodems als relicten van een specifieke 
intensieve landbouwpraktijk die gedurende eeuwen kenmerkend was voor deze regio en be-
doeld was om de arme zandbodem te verrijken. Enkele afgesneden meanders zijn de laatste 
relicten van de oorspronkelijke loop van de Kleine Nete. Toponiemen en straatnamen her-
inneren nog aan de talrijke oversteekplaatsen of wadden op de rivier. De sluis en bijhorende 
sluiswachterswoning van Sas Drie zijn materiële getuigen van de intense kanalisatiecampag-
nes van de Kleine Nete en de oorspronkelijke bevaarbaarheid van deze rivier. In het vallei-
gebied en op de zandige opduikingen werden talrijke vondsten uit de steentijd aangetroffen. 
Langs het Netekanaal, op de oever van de Kleine Pulse Beek, werd een bronsdepot met 
artefacten uit de late bronstijd teruggevonden. De alluviale context biedt bovendien per-
spectieven op gunstige bewaringsomstandigheden van archeologische sites. 
 
- esthetische waarde 
 
De gaafheid, kleinschaligheid en structurele diversiteit van dit landschap geven het een aan-
zienlijke esthetische waarde. De openheid van het geheel wordt enkel onderbroken door 
kleine, lintvormige landschapselementen, waardoor mooie, onbelemmerde zichten ont-
staan. De beperkte verstening in de vallei geeft dit gebied een hoge landschapsbelevings-
waarde. 
 
- ruimtelijk-structurerende waarde 
 
De ankerplaats wordt ruimtelijk gestructureerd door de waterlopen. Centraal loopt de me-
anderende Kleine Nete, opvallend geflankeerd door de parallel lopende Kleine Pulse Beek 
en Laak. Het strak aangelegde Netekanaal doorsnijdt de ankerplaats in het westen en loopt 
evenwijdig met de Molenbeek en Kleine Beek. Door de flankerende bomenrij is het kanaal 
van ver zichtbaar en doet het dienst als referentie- en herkenningspunt. De kanaaldijk biedt 
op zijn beurt een wijds zicht op het valleigebied, de uitgestrekte graslanden en de omlig-
gende dorpen. 
 
Concluderend kan gesteld worden dat het landschapsrelict zich vooral concentreert op het 
dal van de Kleine Nete, en met uitbreiding die gebieden die gestructureerd worden door de 
flankerende waterlopen (Kleine Pulse Beek, Laak, Molenbeek en Kleine Beek). Landschap-
pelijk wordt dit gebied vandaag begrensd door de vijvers ten noorden van de Molenbeek.   
 



Ekistic projectnr. 2017-020                        Veerstraat 160 – 2230 Zandhoven  pg. 80 

4.6.2.6.7 Landschapsatlas 

 
Figuur 39 Kaart Landschapsatlas – bron: geopunt 

De landschapsatlas duidt eveneens het hierboven reeds vermelde “Dal van de Kleine Nete 
tussen Nijlen en Grobbendonk” aan. Zoals hierboven vermeld, is specifiek de zone tussen 
Molenbeek en Kleine Nete van grote waarde. De wegenis naast het perceel wordt dan ook 
vrij intensief gebruikt door de vrachtwagens en bulldozers van Natuurpunt om het achter-
liggende openruimtegebied te bereiken. 
 

 
Figuur 40 Foto met zicht op achterliggende overstromingsgebied 

 
4.6.2.6.8 Analyse van ingrepen-effecten 

De voorgestelde ingrepen zijn beperkt in schaal tot de locatie waar de vergunde loods reeds 
staat, zijn visueel afgeschermd van de omgeving door een groenscherm en passen zich in de 
omgeving in via de architectuur van een hedendaagse agrarische schuur. 
 
4.6.2.6.9 Beoordeling van de effecten 

De historische wegenis links en rechts van het perceel blijft onaangeroerd. De verharding en 
constructie zijn visueel afgeschermd en hebben geen effecten op de omgeving. Er zijn geen 



 

ingrepen in de grond gepland die een mogelijke impact op archeologie hebben. De effecten 
op het zeer grote gebied van het Dal van de Kleine Nete zijn verwaarloosbaar. 
 
4.6.2.6.10 Conclusie en eventuele remediërende maatregelen 

De gewenste regularisatie/uitbreiding legt geen onaanvaardbare claim op deze omgeving. 
De nieuwe loods werd immers op de plaats van de bestaande bedrijfsaccommodatie ge-
bouwd, binnen de contouren van de bestaande eigendomsgrenzen. De omliggende functies 
(residentiële functies, agrarische functies...) worden in deze zin niet geschaad. Er dienen 
geen hoogstammige bomen of andere natuurlijke elementen verwijderd te worden.  
 
Er wordt geen aansnijding van de open ruimte gedaan. Vanuit visueel oogpunt is de loods 
kwalitatief en te verkiezen boven de vroegere mikmak van verouderde loodsen, en komt dit 
de globale ordening van het perceel enkel maar ten goede. De visuele kwaliteit van de om-
geving zal gevrijwaard blijven, doordat er bij de concrete vergunningsaanvraag – in samen-
spraak met de bevoegde diensten – een aangepast beplantingsplan opgemaakt zal worden 
voor de groenbuffer achter de loods op de plaats waar de oude bedrijfsloods afgebroken 
werd. Hierdoor ontstaat een bijkomende groenbuffer van 20 meter breed, wat de landschap-
pelijke integratie bewerkstelligt.  
 
Er kan dan ook gesteld worden dat het plan geen afbreuk doet aan de bestaande schoon-
heidswaarden van het landschap. Integendeel door het voorzien van de enkele loods met 
een achterliggende aan te leggen ruime bufferzone bekomen we een mooi geïntegreerd be-
drijf wat in praktijk onzichtbaar is binnen het landschap.  
 
Er worden geen significante effecten verwacht naar landschap, erfgoed of archeologie.  
 
 
4.6.2.7 Disciplines in verband met geluid/trillingen en klimaat / atmosfeer 

4.6.2.7.1 Studiegebied 

Het studiegebied betreft de onmiddellijke omgeving van de bedrijfssite, met speciale aan-
dacht voor de naastgelegen visvijvers en het achterliggende overstromingsgebied. 
 
4.6.2.7.2 Relevante beleidsdocumenten ivm geluid/trillingen en klimaat/ atmosfeer 

 Milieurapport Vlaanderen achtergronddocument thema lawaai (2007) 
 MER: Richtlijnenboek discipline geluid en trillingen eindrapport 28 februari 2011 
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4.6.2.7.3 Geluidsbelasting wegverkeer/spoorverkeer/luchtverkeer 2011 

 
Figuur 41 Kaart geluidsbelasting – bron: geopunt 

Er is geen significante geluidsbelasting door weg- of luchtverkeer. Het occasioneel laden en 
lossen van bouwmaterialen levert ook geen geluidsproductie op die deze van de omliggende 
landbouwactiviteiten overtreft. Er is vandaag geen merkbaar achtergrondgeluid aanwezig 
van de E313, welke op ruim 1 km gelegen is. Het algemene achtergrondgeluid lag bij enkele 
waarnemingen rond de 40 dB(A) en is vooral afkomstig van lokaal wegverkeer, wind en vo-
gels. 
 
4.6.2.7.4 Bedrijventerreinen – Gebruikspercelen 

Het naastgelegen bedrijventerrein “Veerstraat 1” (oppervlakte 1770 m2) is momenteel ge-
bruikt als opslag, hier vinden momenteel geen geluids-, trillingen of emissiegenererende 
activiteiten plaats. Het bedrijventerrein “Veerstraat 2” (oppervlakte 24482 m2) is in gebruik 
door transportbedrijf Transport LB bvba. Dit bedrijventerrein is gelegen op 450 m van de 
projectsite en ontsluit naar de Liersebaan, waardoor er geen impact op het bedrijf Fa-
ceto/Retrabouw is.  



 

 
Figuur 42 Kaart Bedrijventerreinen – bron: geopunt 

4.6.2.7.5 Analyse van ingrepen-effecten 

De ingrepen veroorzaken geen bijkomende emissies. Zoals onder punt 4.5.1.5.3 Geluid en 
trillingen besproken, is het geluid vandaag beperkt tot occasionele vrachtwagenbewegingen 
en het laden- en lossen a rato van 2 bewegingen per dag. De ingrepen veranderen deze 
bedrijfsvoering niet, en veroorzaken dus geen bijkomende emissies.  
 
4.6.2.7.6 Beoordeling van de effecten 

Er zijn geen effecten te verwachten door het voorgestelde scenario. 
 
4.6.2.7.7 Conclusie en eventuele remediërende maatregelen 

Het voorgestelde scenario heeft geen bijkomende impact wat betreft geluid, trillingen of 
emissies. De impact van de huidige bedrijfsvoering is zeer beperkt en zeker aanvaardbaar in 
het gebied. 
 
4.6.2.8 Disciplines in verband met mobiliteit 

4.6.2.8.1 Studiegebied 

Voor het studiegebied bekijken we specifiek de Veerstraat en Henri Rulstraat, aangezien de 
activiteit zo goed als geen mobiliteit veroorzaakt. Het aantal vervoersbewegingen is beperkt 
tot een maximum van 4 per dag, met een gemiddelde van 6 vervoersbewegingen per week. 
Ook in de toekomst is er geen verhoging van het aantal vervoersbewegingen voorzien. 
 
4.6.2.8.2 Wegennet 

De Veerstraat en Henri Rulstraat zijn beide asfaltwegen.  
De ontsluitingswegen aan beide zijden van het perceel zijn met brikkeljon verharde aarde-
wegen. 
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Op al deze wegen is een zeer beperkt verkeer aanwezig: via de Veerstraat lokale ontsluiting 
van Viersel dorp, landbouwverkeer. De weg is aangeduid als uitgezonderd plaatselijk ver-
keer, aangezien deze vooral in de ochtendspits gebruikt wordt als sluipweg vanuit Lier rich-
ting Viersel/Grobbendonk wanneer de Liersebaan richting oprit Massenhoven filevorming 
vertoont. 
 
Er zijn geen officiële wandelpaden in de omgeving.  
 

 
Figuur 43 Kaart Wegennet – bron: geopunt 



 

4.6.2.8.3 Openbare vervoer 

 
Figuur 44 Kaart Openbaar vervoer – bron: geopunt 

Er is geen openbaar vervoer in de onmiddellijke omgeving van de site.  
Vanuit de westelijke zijde van de Veerstraat loopt een traject van de fietsknooppunten, 
welk linksaf gaat via de Henri Rulstraat.  
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4.6.2.8.4 Atlas van de buurtwegen 

 
Figuur 45 Kaart Atlas der Buurtwegen – bron: geoloket Provincie Antwerpen 

De wegenis die het bedrijf ontsluit, wordt tevens gebruikt voor het ontsluiten van het ach-
terliggende overstromingsgebied en voor de ontsluiting van de visvijvers. Hoewel een open-
bare weg ingetekend is op de geactualiseerde versie van de Atlas van de buurtwegen – pro-
vincie Antwerpen, is de toegang momenteel afgesloten via een poort, zodat enkel de vissers 
hiervan gebruik maken. 
 
4.6.2.8.5 Analyse van ingrepen-effecten 

De ingrepen beperken zich tot optimaliseren van de interne mobiliteit op het perceel, spe-
cifiek het laden en lossen. 
 
4.6.2.8.6 Beoordeling van de effecten 

Er zijn, aangezien er geen schaalvergroting van het bedrijf voorzien is noch het opvoeren 
van de frequentie van aan- en afvoer van materialen, geen specifieke effecten op de mobi-
liteit te verwachten. De huidige (en toekomstige) mobiliteitsintensiteit is aanvaardbaar voor 
zowel de Veerstraat als het omliggend wegennet. 
 
4.6.2.8.7 Conclusie en eventuele remediërende maatregelen 

De mobiliteit blijft ver onder de normale gebruikswaarden van agrarisch gebied. Er is geen 
toename van de mobiliteit te verwachten, zodat er geen significante effecten te verwachten 
zijn wat betreft mobiliteit. 
 



 

4.6.2.9 Disciplines veiligheid 

4.6.2.9.1 Studiegebied 

Voor de discipline Veiligheid dient nagegaan te worden of er Seveso-bedrijven in de buurt (2 
km) zijn, wat meteen de afbakening van het studiegebied is. 
 
4.6.2.9.2 Conclusie 

De dichtstbijzijnde Seveso-bedrijven zijn Oleon in Oelegem op ruim 4,4 km en Antwerp Ex-
press Port in Grobbendonk op ruim 4,6 km, zodat er geen verdere bespreking van de risico’s 
vanuit deze bedrijven noodzakelijk is. 
 
4.6.2.10 Disciplines in verband met mens 

4.6.2.10.1 Studiegebied 

Gezien het ontbreken van gevoelige locaties in de omgeving (rusthuizen, ziekenhuizen, scho-
len...) wordt er geen extra hinder verwacht door het voorliggend plan.  
 
4.6.2.10.2 Conclusie en eventuele remediërende maatregelen 

De afstand tot andere woningen en agrarische bedrijven in de onmiddellijke omgeving van 
de inrichting is eerder groot.  
 
Met betrekking tot de mogelijk negatieve effecten van de gewenste planwijziging ten aan-
zien van de mens en in ruimere zin de functie wonen vooraan het perceel kunnen we stellen 
dat de omvang en het doel van de gewenste planwijziging niet van dien aard is dat ze een 
negatieve invloed gaat hebben op de aanwezige woonfunctie.  
 
De dynamiek die het bedrijf teweeg brengt is eerder beperkt. De Veerstraat is een lokale 
weg met een beperkt profiel en laag snelheidsregime, maar verdraagt de agrarische en be-
drijfsactiviteiten die vandaag aanwezig zijn. De activiteit van dit bedrijf en haar voorlopers 
is bovendien historisch vergroeid en bijgevolg aanvaard in de omgeving. Aan de hand van de 
gewenste regularisatie kan de onderneming zijn activiteiten beter structureren.  
 
4.6.2.11 Cumulatieve effecten 

Voorliggend plan zal geen bijkomende cumulatieve effecten tot gevolg hebben. Mogelijke 
cumulatieve effecten zouden er theoretisch kunnen zijn met andere KMO’s in de omgeving 
betreffen de transporten. De bijdrage van het bedrijf zal hierin echter zeer beperkt zijn. 
 
4.6.2.12 Grensoverschrijdende effecten 

Gezien de ligging van het bedrijf ten opzichte van de lands- en gewestgrenzen, het type van 
plan en de hierboven vermelde effectbespreking, worden geen grensoverschrijdende effec-
ten verwacht. 
 
4.6.2.13 Conclusie van het onderzoek naar milieueffecten 

Samenvattend kan gesteld worden dat er door de voorgestelde ingreep van regularisatie en 
beperkte uitbreiding van de opslag aan de buitenzijde van de loods geen significante effec-
ten optreden wat betreft de verschillende disciplines afzonderlijk of cumulatief. 
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4.6.3 Besluit dienst MER 

Dit gedeelte wordt aangevuld na het ontvangen van het besluit van de dienst MER. Opmer-
kingen die meegegeven worden, worden in de tekst aangevuld en in Italic aangeduid met 
(opm. MER). 
 
4.6.3.1 Eventuele ontvangen adviezen 

Dit gedeelte wordt aangevuld na het ontvangen van het besluit van de dienst MER. Opmer-
kingen die meegegeven worden, worden in de tekst aangevuld en in Italic aangeduid met 
(opm. MER). 
 

5 Conclusie planologisch attest 
5.1 Algemene conclusie 

Algemeen kan geconcludeerd worden dat de beperkte uitbreiding van de bedrijfsloods geen 
impact heeft op de gebouwde en niet-bebouwde omgeving. Ook vergroot de schaal van de 
bedrijfsvoering hierbij niet, waardoor geen mobiliteits- of emissie-effecten optreden. Om-
dat logistieke activiteiten, zeker deze in de bouwsector waar met weerbestendige bulkma-
terialen gewerkt wordt, vaak aanleiding geven tot “ad hoc” opslag, is het aan te raden om 
de zones die door het bedrijf gebruikt worden duidelijk te differentiëren van de groene 
buffering rond het bedrijf. Om die reden is het voorzien van een duidelijk begrensde ver-
harding waarbinnen stockage en parkeren kan gebeuren te verkiezen boven het werken op 
volle grond. Vanzelfsprekend strekt het tot de aanbeveling om de verharding waar mogelijk 
waterdoorlatend te houden, en dient het geheel te voldoen aan de gewestelijke hemelwa-
terverordening. Op middellange termijn is een herbestemming naar KMO-gebied met een 
nabestemming als agrarisch gebied met ecologische waarde voor het deel waarop de loods 
en verharding momenteel aanwezig is en naar woongebied voor het perceel met de woning, 
het voorkeurscenario. De schaal van de activiteit kan via de beoordeling van eventuele om-
gevingsvergunningsaanvragen getoetst worden aan wat aanvaardbaar gebruik is, en tegelijk 
juridische zekerheid geven. Op lange termijn biedt het planologisch attest de mogelijkheid 
om tegelijk de bedrijfsvoering te optimaliseren en tegelijk de achterliggende open ruimte 
maximaal te vrijwaren door op vergunningsniveau een verplaatsing richting Veerstraat te 
stimuleren. 
 
5.2 Verklaring dat de bovengenoemde gegevens correct en waarheidsgetrouw zijn 

Hierbij verklaart de aanvrager en de erkend ruimtelijk planner dat de gegevens in dit pla-
nologisch attest correct zijn en naar waarheid zijn ingevuld, en dat de inhoud ervan over-
eenkomt met de reële situatie.  
 
(zie bijlage 1: standaardformulier voor aanvragen sinds 1 augustus 2013) 
 
 
 
 
  



 

 
5.3 Bijlagen 



 

 

5.3.1 Formulier te gebruiken voor aanvragen vanaf 1 augustus 2013               (bijlage 1) 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
5.3.2 Milieumelding  klasse 3               (bijlage 2) 

 
 



 

 

 
 
 
 



 

 

5.3.3 Officiële versie van het kadaster  (bijlage 3) 

  



 

 

 
 
5.3.4 Plan de bestaande toestand (bijlage 4A1 en 4A2) 

  



 

 

 
 
5.3.5 Overzichtsplan van de stedenbouwkundige vergunningstoestand van het bedrijf (bijlage 4B) 

  



 

 

 
5.3.6 Plan van de gewenste toestand – korte termijn van het bedrijf (bijlage 4C) 

 
5.3.7 Plan van de gewenste toestand – lange termijn van het bedrijf (bijlage 4D) 

 

 
  



 

 

 
5.3.8 Foto’s van de bestaande toestand van het bedrijf (bijlage 5) 

 
 

 
Foto 1 
 

 
Foto 2 
 

 
Foto 3 
 



 

 

 
Foto 4 
 

 
Foto 5 
 



 

 

 
Foto 6 
 

 
Foto 7 
 

 
Foto 8 
 
 

 
Foto 9 
 



 

 

 
Foto 10 
 

 
Foto 11 
 

 
Foto 12 
 



 

 

 
Foto 13 
 

 
Foto 14 
 
  



 

 

 
5.3.9 Documenten die de stedenbouwkundig vergunde toestand aantonen (bijlage 6) 

  



 

 

 
 
5.3.10 Doc. die aantonen dat aan de verplichtingen voor milieurapportage voldaan is (bijlage 7) 

HIER KOMT HET BESLUIT VAN DE DIENST MER 
 
 
 



Uw bericht van Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n)
2017 Veerstr - 435/146466 MEOW-2017-DD-01998431

Voor meer informatie over uw dossier kunt u terecht bij:
DIENST UIT.ANTWERPEN

Tel: 0257/55 250
Fax: 0257/97 103
E-mail: meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be
Openingsuren van 9 u  tot 12 u of na afspraak

Mevrouw, Mijnheer

Gelieve, ingevolge uw aanvraag op 14/12/2017, als bijlage de gevraagde informatie te vinden.

Met vriendelijke groeten,

VAN DE PLAS ILSE

FINANCIEEL MEDEWERKER

Afz.: DIENST UIT.ANTWERPEN
ITALIELEI 4 BUS 10  2000 ANTWERPEN

Aguilera Diaz, Adriana
Breugelhoevestraat, 64
2560 Nijlen

ANTWERPEN, 21/12/2017

 Federale

 Overheidsdienst

 FINANCIEN

Algemene administratie van de
PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Opmetingen en Waarderingen
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FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE  -
UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Referentie dossier : MEOW-2017-DD-01998431

001 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE
11046 ZANDHOVEN  4 AFD/VIERSEL/

VEERSTR 160 Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw :  1955

Sectie en
perceelnr

Partitie Aard
detail(s)

Oppervlakte P/W Klassering  KI/
ha

Code
KI

KI Einde
vrijstelling

B122 G P0000 HUIS 75 A 35 CA  -

001 EIGENAAR(S) EN RECHTEN
1 Ceuppens, Tom

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 6/10  -

2 Verbraeken, Leen

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 4/10  -

002 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE
11046 ZANDHOVEN  4 AFD/VIERSEL/

DE BERGEN Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw :

Sectie en
perceelnr

Partitie Aard
detail(s)

Oppervlakte P/W Klassering  KI/
ha

Code
KI

KI Einde
vrijstelling

B118 P0000 HOOILAND 40 A 15 CA 3     017

002 EIGENAAR(S) EN RECHTEN
1 Ceuppens, Tom

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 6/10  -

2 Verbraeken, Leen

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 4/10  -

003 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE
11046 ZANDHOVEN  4 AFD/VIERSEL/

DE BERGEN Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw :

Sectie en
perceelnr

Partitie Aard
detail(s)

Oppervlakte P/W Klassering  KI/
ha

Code
KI

KI Einde
vrijstelling

B117 P0000 HOOILAND 36 A 15 CA  T 3     017

003 EIGENAAR(S) EN RECHTEN
1 Ceuppens, Tom

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 6/10  -

2 Verbraeken, Leen

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 4/10  -

Joeri Dillen
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FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE  -
UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Referentie dossier : MEOW-2017-DD-01998431

004 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE
11046 ZANDHOVEN  4 AFD/VIERSEL/

DE BERGEN Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw :

Sectie en
perceelnr

Partitie Aard
detail(s)

Oppervlakte P/W Klassering  KI/
ha

Code
KI

KI Einde
vrijstelling

B119 P0000 HOOILAND 45 A 45 CA 3     017

004 EIGENAAR(S) EN RECHTEN
1 Ceuppens, Tom

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 6/10  -

2 Verbraeken, Leen

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 4/10  -

005 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE
11046 ZANDHOVEN  4 AFD/VIERSEL/

VEERSTR +160 Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw :  2016

Sectie en
perceelnr

Partitie Aard
detail(s)

Oppervlakte P/W Klassering  KI/
ha

Code
KI

KI Einde
vrijstelling

B120 P0000 MAGAZIJN 1 HA 10 A 20 CA  -

005 EIGENAAR(S) EN RECHTEN
1 Ceuppens, Tom

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 6/10  -

2 Verbraeken, Leen

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 4/10  -

006 KADASTRALE / PATRIMONIALE PERCEELSINFORMATIE
11046 ZANDHOVEN  4 AFD/VIERSEL/

DE BERGEN Status : Gekadastreerd Jaar einde opbouw :

Sectie en
perceelnr

Partitie Aard
detail(s)

Oppervlakte P/W Klassering  KI/
ha

Code
KI

KI Einde
vrijstelling

B121 P0000 BOS 29 A 85 CA 1     015

006 EIGENAAR(S) EN RECHTEN
1 Ceuppens, Tom

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 6/10  -

2 Verbraeken, Leen

2240 Zandhoven Veerstraat 160
- VE 4/10  -

Joeri Dillen
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FOD FINANCIEN - ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE  -
UITTREKSEL UIT DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE

Referentie dossier : MEOW-2017-DD-01998431

OVERZICHT VAN HET DOCUMENT

Gevraagde informatie :  Lijst - Percelen/PUR ; zonder fiscale gegevens

Motivering van de aanvraag : Aankoop onroerend goed tegen verlaagd registratierecht
Bewerkingstoestand op :  21/12/2017

Gelijkvormig verklaard met de gegevens uit de patrimoniumdocumentatie door VAN DE PLAS ILSE

Datum : 21/12/2017

Conformiteit - verantwoordelijkheid van de Algemene Administratie Patrimoniumdocumentatie (AAPD)
De AAPD reikt de informatie uit die zij bezit. De gebruiker moet de nodige voorzorgen in acht nemen en alleen
hij is aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van die gegevens kan voortvloeien. De
uitgereikte informatie geldt als aanvaard door de gebruiker, tenzij deze binnen de 10 werkdagen na ontvangst,
schriftelijk kennis geeft van de gebreken in de informatie aan de AAPD. Indien de uitgereikte informatie een
aan de AAPD toe te rekenen fout bevat, wordt kosteloos een verbeterde versie van de informatie ter
beschikking gesteld.

Voor toelichting, zie de bijgevoegde VERKLARENDE NOTA.



VERKLARENDE NOTA
EIGENAAR(S) EN RECHTEN

Aanduiding van de eigenaar(s) met hun rechten en, in voorkomend geval, de datum waarop die rechten vervallen.
Als echtgenoten in gemeenschap eigenaar zijn, worden hun namen verbonden door het teken ''&''.
De afkortingen van de meest frequente rechten zijn:

VE: volle eigendom
BE: blote eigendom
VG: vruchtgebruik

OPSTAL: opstal
GEBR/BEWON: gebruik/bewoning
ERFP: erfpacht

PERCEELSINFORMATIE
Perceelnummer

Het kadastraal perceel wordt geïdentificeerd door de kadastrale afdeling van gemeente, de sectie, een grondnummer,
eventueel een bisnummer, een alfanumerieke en mogelijk een numerieke exponent.
Bijvoorbeeld: 21614 Ukkel 4 afd., sectie E 262 K6, waarbij 21614 staat voor het nummer van de kadastrale afdeling.

Partitie

Wanneer voor een kadastraal perceel een meer nauwkeurige identificatie nodig is, bijv. voor appartementsgebouwen, dan
wordt het opgesplitst in een kadastraal planperceel en één of meer kadastrale patrimoniale percelen. In dat geval kan, per
onroerend object waarop een eenheid van recht wordt uitgeoefend, de voormelde identificatie worden uitgebreid met een
partitienummer.
Bijvoorbeeld: 21614 Ukkel 4 afd., sectie E 262 K6 P0004.
Het partitienummer staat niet vermeld op het kadastraal percelenplan.

Aard - Detail(s)

Aan de kadastrale aard mag geen stedenbouwkundige betekenis worden toegekend.
Het teken # geeft verkort de ligging en de samenstellende delen van het hoofdbestanddeel weer, zoals aangeduid in de
basisakte.
Bijvoorbeeld: PRIVATIEF DEEL# A5/CL/K9-G9 (Appartement, op de 5° verdieping, centrum links, kelder 9 en garage 9).

Oppervlakte (uitgedrukt in HA, A en CA) 

Letter « T » : de oppervlakte is gesteund op een opmetingsplan, gehecht aan de akte.
Letter « V » : de oppervlakte is gesteund op een nameting, door de administratie uitgevoerd.
Letter « N » :het kadastraal inkomen (KI) van deze oppervlakte is vrijgesteld van onroerende voorheffing (OV).

P&W 

Een code Px of Wx duidt aan dat het perceel geheel of gedeeltelijk is gelegen in het gebied van een polder of een watering,
waarbij x staat voor een cijfer of letter, dat refereert naar de betrokken polder of watering. Een letter D staat voor een
afgeschafte polder. Een letter E voor een afgeschafte watering.

Klassering KI/ha

Klassering van het ongebouwde perceel en haar corresponderende kadastraal inkomen per hectare.

Code KI (kadastraal inkomen)

De code KI is samengesteld uit twee posities.

Eerste positie: Tweede positie:

1:  gewoon - ongebouwd
2:  gewoon - gebouwd
3:  nijverheid - ongebouwd (of ambacht of handel met
     materieel en outillage - M&O)
4:  nijverheid - gebouwd (of ambacht of handel met M&O)
5:  M&O op een ongebouwd perceel
6:  M&O op een gebouwd perceel

F:  belastbaar KI
G, H, P, Q:  KI (of gedeelte KI) vrijgesteld van de OV op
basis van wettelijke bepalingen
J:  niet vastgesteld KI (of vastgesteld KI niet belastbaar in
de OV betreffende een gebouw dat niet in gebruik werd
genomen of verhuurd vóór 1 januari van het aanslagjaar)
K:  voorlopig KI van een gebouw dat in gebruik werd
genomen of verhuurd vóór de volledige voltooiing
L:  gedeeltelijk voorlopig KI van een nieuw onroerend
goed dat technisch werd ontworpen en opgericht om per
onderscheiden gedeelte te worden verkocht (bv.
appartementen)
X:  KI vrijgesteld ingevolge een bijzondere bepaling van
een Gewest



KI

Het bedrag van het (niet geïndexeerde) kadastraal inkomen, uitgedrukt in euro.

Einde vrijstelling

Als een datum staat aangeduid betekent dit dat de vrijstelling van de onroerende voorheffing op die datum vervalt.
Als M&O voor onbepaalde tijd wordt vrijgesteld van onroerende voorheffing, wordt dit - enkel voor het Vlaamse Gewest -
aangeduid onder de vorm van 1.1.0000.

Status

De meest voorkomende zijn:
O   Gereserveerd : het perceelnummer werd gereserveerd, om als identificatie in een nog te verlijden authentieke akte te

worden gebruikt. In dit geval wordt geen KI vermeld.
O Gereserveerd-geacteerd : idem gereserveerd maar reeds opgenomen in basisakte of verkavelingsakte.
O In afwachting : betreft privatieve entiteiten nog niet in gebruik genomen of verhuurd. In dit geval wordt geen KI vermeld.
O Gekadastreerd : de patrimoniumdocumentatie is bijgewerkt .
O Gekadastreerd- niet afpaling :perceel dat één of meerdere terreingedeelten bevat die aan verschillende eigenaars

toebehoren. Deze delen worden niet op plan afgebeeld bij gebrek aan afpaling of opmetingplans die de ligging ervan
vastleggen.
Opgelet : de voor dit perceel vermelde rechten zijn niet altijd correct. Zie percelen ''niet afgepaald'' voor de rechten.

O Niet afgepaald : perceel dat niet op plan werd afgebeeld bij gebrek aan afpaling. Deze percelen zijn gekoppeld aan een
perceel met status gekadastreerd- niet afpaling. De vermelde rechten zijn correct .

Jaar einde opbouw

0001:    vóór 1850
0002:    van 1850 tot 1874
0003:    van 1875 tot 1899
0004:    van 1900 tot 1918
0005:    van 1919 tot 1930
Vanaf 1931 wordt het volledige jaartal aangeduid.

M*

De code M* naast het "jaar einde opbouw" betekent dat het perceel materieel en outillage (M&O) bevat - of kan bevatten - dat
niet belastbaar is in de OV.

BIJWERKINGSTOESTAND OP OP dd/mm/jjjj

Het uittreksel vermeldt de gegevens zoals zij in de patrimoniumdocumentatie van die datum voorkomen.
Het is mogelijk dat die gegevens nog niet de actuele toestand van het goed weergeven. Het kan ook dat het kadastraal
inkomen in herziening is ingevolge een bezwaar.
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