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0 Scopingnota 
De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota. 
De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die moeten 
worden uitgevoerd, alsook de methode ervan. Bij de opmaak wordt rekening gehouden met de adviezen 
en het resultaat van de participatie. De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad voor het 
verdere verloop van het geïntegreerde planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp  
van ruimtelijk uitvoeringsplan. Tijdens het proces van de opmaak van de scopingnota kan de 
scopingnota ook nog bijgesteld worden. De scopingnota is pas definitief bij de voorlopige vaststelling 
van het plan. 
 
In het laatste hoofdstuk van deze nota worden de adviezen en reacties behandeld. 
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1 Inleiding  

Aanleiding en opzet van het PRUP 

Voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft als doel de nodige stedenbouwkundige  
randvoorwaarden te scheppen voor een historisch gegroeid amalgaam van grootschalige 
kleinhandelszaken op twee commercieel interessante zichtlocaties langs de N80 en N722 in Sint-
Truiden.  
 
Hierbij wordt uitvoering gegeven aan de ruimtelijke visie van de provincie op het kleinstedelijk gebied 
Sint-Truiden. Er wordt gestreefd naar een ruimtelijke (beeld)kwaliteitsverbetering, het vinden van een 
oplossing voor de bestaande parkeerproblematiek, het mogelijk maken van een verweving en 
vermenging van bestemmingen (o.a. handel, kantoren, bedrijvigheid, conciërgewoningen, …) en wordt 
er gezocht naar een verankering voor de bestaande ruimteproductiviteit. Deze bestaande situatie is in 
haar huidige feitelijke toestand niet overal in overstemming met de geldende stedenbouwkundige 
voorschriften. De planologisch te realiseren kleinhandelszone wordt afgestemd op de toekomstige 
noden en op de noodzakelijke interne organisatie betreffende de functie, bebouwing en parkeervraag. 
Gezien de huidige aanduiding van het gebied als industriezone op het gewestplan, dient een PRUP en 
een bijbehorend milieuonderzoek opgemaakt te worden om dit te kunnen realiseren. 

Leeswijzer scopingnota 

Het voorgestelde PRUP wordt opgemaakt binnen het kader van het op 1 juli 2016 door de Vlaamse 
Regering bekrachtigde decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen 
in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Op 17 februari 2017 
keurde de Vlaamse Regering een uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort en verder de 
procedure tot opmaak van een RUP detailleert. De VCRO voorziet als onderdeel van deze procedure 
onder andere de opmaak van een scopingnota. De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat 
minstens dezelfde onderdelen als de startnota. De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke 
aspecten en de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan. Door het 
opmaken van de scopingnota wordt er richting gegeven aan het onderzoek voor wat betreft het plan 
zelf en de effecten. De adviezen en inspraakreacties op de startnota worden in de scopingnota verwerkt.  
De minimale aspecten die de startnota dient te omvatten (en die dus ook in de scopingnota 
terugkomen), worden onderaan opgesomd. 
 

Cfr. art. 2.2.4. VCRO omvat de startnota (en dus ook de scopingnota): 
1. een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk 

uitvoeringsplan; 
2. een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft; 
3. een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen 

ervan, die de initiatiefnemer heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en 
nadelen van de verschillende alternatieven; 

4. een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk 
uitvoeringsplan en daaraan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te 
voeren effectonderzoeken zoals in die fase gekend; 

5. de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante 
beleidsplannen; 

6. de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de 
effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van 
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de op te maken effectbeoordelingen en van andere onderzoeken die nodig zijn voor het plan. 
In voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane analyse, vermeld in 
artikel 4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene 
bepalingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen 
planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt; 

7. in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de 
goedgekeurde rapporten die daaruit zijn voortgekomen; 

8. in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan 
hebben op mens of milieu in een ander gewest of land of op de gebieden die onder de federale 
bevoegdheid vallen; 

9. een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan 
ingezet kunnen worden, als die al bekend zijn in deze fase. 

 
Heel concreet wordt in de tekst van de voorliggende scopingnota steeds verwezen naar het nodige 
thematische kaartmateriaal. Deze kaarten kan u raadplegen onder bijlage 1: kaartenbundel, achteraan 
het document. 
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2 Situering  
 
Het plangebied situeert zich op grondgebied van de stad Sint-Truiden. Sint-Truiden is een stad in het 
zuiden van de provincie Limburg. Met haar 107 km² hoort Sint-Truiden qua oppervlakte bij de grootse 
gemeenten van Limburg. De gemeente telt ruim 40.000 inwoners, waarmee het de vierde stad van 
Limburg is. De stad is de hoofdplaats van het kieskanton en het gerechtelijk kanton Sint-Truiden. De stad 
vormt een van de voornaamste centra binnen de landstreek (Droog) Haspengouw. 
 
Het plangebied zelf valt uiteen in een noordelijk en zuidelijk gebied. Ze bevinden zich op de overgang 
tussen de kernstad en de omliggende industriële gebieden. Meer bepaald gaat het om twee historisch 
gegroeide zones voor handel en diensten.  
 
De zuidelijke zone ligt aan de N80 die zorgt voor de verbinding tussen Sint-Truiden en Hasselt. Het 
gebied bevindt zich hier tussen de Nijverheidslaan en de Tongersesteenweg. De zone wordt ontsloten 
via de Industrielaan, Nijverheidslaan en Ambachtslaan naar de N80. 
 
De noordelijke zone ligt aan de N722,  de oude steenweg die de verbinding maakt tussen Sint-Truiden 
en Hasselt. Het plangebied bevindt zich hier tussen de Meiveldlaan en de Kerkhofstraat. Deze wordt 
ontsloten via de Industrielaan, de Meiveldlaan en de Kerkhofstraat naar de N722.  
 

 
Figuur 1: Situering van het plangebied binnen de stad Sint-Truiden 

Kaart 01: omgevingsanalyse – stratenatlas 
Kaart 02: omgevingsanalyse – topokaart  
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3 Bestaande feitelijke en juridische toestand 

Beschrijving van de deelgebieden 

Zuidelijke deelgebied  

Het plangebied bevindt zich op de grens van de industriezone Schurhovenveld en de randwoonwijken 
van het centrum. 
 
Het zuidelijke deel betreft een gemengde zone van grootschalige handel en diensten. Dit geheel geeft 
een winkelfront richting de N80. Deze zone wordt ontsloten via de Industrielaan, de Nijverheidslaan en 
de Ambachtslaan op de N80. De parkings situeren zich hier ter hoogte van de in- en uitritten. 
 
Onmiddellijk ten zuiden van het projectgebied bevindt er een fragment gesloten bebouwing langs de 
Tongersesteenweg. Aan de oostzijde treffen we bedrijvigheid aan van de industriezone Schurhovenveld. 
Aan de overzijde van de N80  bevinden zich nog enkele grootschalige handelszaken die eveneens een 
winkelfront vormen.  
 

   

Figuur 2: Feitelijke toestand zuidelijk deel plangebied en omgeving 

Handelszaak  WVO (m²) 

  

VDAB 0 

Voormalige Würth (leegstaand) 300 

Ixina (voormalige Torfs) 625 

Witgele Kruis 0 

Voormalige Scapino / The Fashion Market (leegstaand) 700 

Bristol 615 

Vanden Borre 875 
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Handelszaak  WVO (m²) 

  

Action 820 

Garage Liebens 0 

Lolita 45 

Bron: Locatus (WVO: winkelverkoopvloeroppervlak: het oppervlak van een (winkel)unit dat voor het publiek vrij toegankelijk is, dan 

wel zichtbaar is, inclusief de ruimten die direct met de verkoop samenhangen.) 

Noordelijk deelgebied  

Het noordelijke deel betreft een zone met enkel grootschalige kleinhandel. Deze vormt eveneens een 
winkel-front richting de Hasseltsesteenweg. 
 
Ten zuiden van het gebied treffen we halfopen bebouwing aan langs de Kerkhofstraat. Ook hier bevindt 
er zich bedrijvigheid van de industriezone Schurhovenveld aan de oostzijde. Aan de overzijde van de 
aangrenzende Hasseltsesteenweg bevindt zich de stedelijke begraafplaats van Sint-Truiden. 
 

   
Figuur 3: Feitelijke toestand noordelijk deel plangebied 

Handelszaak  WVO (m²) 

  

Voormalige O'Cool – NV Frost Invest (leegstaand) 675 

Gamma 2100 

Voormalige Vanlook (leegstaand) 400 

Leen Bakker 1450 

Bron: Locatus 
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Knelpunten  

Het beschouwde plangebied kent vandaag enkele knelpunten, met name: 
 

• Huidige planologische bestemming van de deelgebieden (industriegebied op het gewestplan, 
hetgeen juridisch gezien geen winkeluitbating toelaat). 

• Parkeerproblematiek t.h.v. het zuidelijk plangebied (cfr. parkeerbehoeftestudie 2014, zie 
verderop). 

• Algehele beeldkwaliteit laat te wensen over. 
 
 
Kaart 03: omgevingsanalyse – orthofoto 
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Fotoreportage 

 
 

  
parkeervoorziening grootschalige kleinhandel Industrielaan 
 

oprit Industrielaan vanaf de N80 

  
achtertuinen aan de overzijde N80  
 

grootschalige kleinhandel aan de overzijde N80 

  
zicht Nijverheidslaan richting Industrielaan kruispunt Ambachtslaan en Industrielaan 
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zicht Nijverheidslaan richting Ambachtslaan 
 

zicht Ambachtslaan van op de Industrielaan 

  
oprit Industrielaan vanaf de N722 
 

Industrielaan met grootschalige kleinhandel en parking 

  
braakliggend terrein aan de Meiveldlaan (half)open bebouwing in de Kerkhofstraat 
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Juridische context 

Bestemmingsplannen en ruimtelijke uitvoeringsplannen  

 

TYPE PLAN BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  
PLANGEBIED 

Gewestplannen  Het plangebied is gelegen in het gewestplan Sint Truiden - Tongeren (KB 5 april 1977) 
en is grotendeels bestemd als industriegebied, deels als woongebied. 

Algemene plannen van 
aanleg 

/ / 

Bijzondere plannen van 
aanleg  

/ Aangrenzend ten zuiden van het 
noordelijke plangebied is BPA 
‘Schurhoven Industriezone’ van kracht. 
Aanvankelijk was het bij de opmaak van 
dit BPA de bedoeling dit deel van het 
plangebied hierin mee op te nemen, 
maar dit werd uit het BPA gesloten. 

Gewestelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

/ / 

Provinciale ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

PRUP “Afbakening structuurondersteunend 
kleinstedelijk gebied St-Truiden” (MB 23 
december 2008). 

/ 

Gemeentelijke 
ruimtelijke 
uitvoeringsplannen 

/ / 

 
Kaart 04: omgevingsanalyse – RUP’s 
 

Gewestplan  

 
Het plangebied is grotendeels gelegen in de gewestplanbestemming industriegebied, enkele fragmenten 
aan de rand zijn bestemd als woongebied (zowel bij het noordelijke als het zuidelijke deelgebied).  
 
Kaart 05: omgevingsanalyse – Gewestplan 
 
De voorschriften voor wat toelaatbaar is beide gewestplanaanduidingen zijn als volgt: 
 
De industriegebieden zijn bestemd voor de industrie in de ruime zin : 
De industriegebieden zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze 
omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede werking van het 
bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het bewakingspersoneel omvatten. Tevens 
worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten behoeve van de andere 
industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen, benzinestations, transportbedrijven, 
collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen bestemd voor nationale of internationale verkoop. 
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(Art. 7, KB betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de 
gewestplannen van 28/12/1972) 
 
De woongebieden worden als volgt bestemd: 
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en 
kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een 
daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele 
inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische 
bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor 
zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Art. 5, KB betreffende de inrichting en de 
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen van 28/12/1972) 
 

BPA Schurhoven industrie  

 
Goedgekeurd bij M.B. 28 november 1985, met uitsluiting van alle industrie-gerelateerde gebieden, o.a. 
ook op locatie van het noordelijk plangebied van voorliggend PRUP. 
 

 
Figuur 4 BPA ‘Schurhoven Industriezone’, enkel de wit omrande delen zijn van kracht 
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PRUP ‘Afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint -Truiden’ 

 
Dit PRUP werd goedgekeurd bij M.B. van 23 december 2008 en betreft het RUP tot afbakening van het 
structuurondersteunend kleinstedelijk gebied van Sint-Truiden. Beide plangebieden vallen binnen de 
afbakeningslijn. Het PRUP wijzigt echter de bestaande bestemmingsvoorschriften vanwege het 
gewestplan niet. Een ligging binnen deze afbakeningslijn vormt een noodzakelijke voorwaarde om een 
zone voor grootschalige kleinhandel planologisch te kunnen bestemmen via een RUP-proces. 
 
De kleinhandelsconcentratie Ringlaan werd destijds niet meegenomen als deelplan binnen het 
afbakeningsdossier gezien gewacht moest worden op de goedkeuring van het streefbeeld voor de 
doortocht van de N80. Inmiddels is dit streefbeeld conform verklaard. 

 
Figuur 5 Afbeelding uit de toelichtingsnota bij het PRUP ‘Afbakening van het structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden’, met 

eigen aanduiding (rood) van de plangebieden (bron: Provincie Limburg)  
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Verkavelingen en ruilverkavelingen  

 

TYPE PLAN BINNEN HET PLANGEBIED 

Goedgekeurde en niet-
vervallen verkavelingen 

/ 

Ruilverkavelingen / 

 

Bouwmisdrijven  

 

KADASTRAAL PERCEEL BINNEN HET PLANGEBIED 

2de afd., sec. D, 901K Gemeentelijk bouwmisdrijf met dossiernr. 517 (functiewijziging en verbouwing) 

2de afd., sec. D, 305S2 Gemeentelijk bouwmisdrijven met dossiernrs. 572 en 609 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Sint-Truiden  

Sinds 18/05/2018 is een nieuwe geïntegreerde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening van 
kracht. In het kader van de gewenste voorschriften voor het PRUP zal moeten bekeken worden waar 
deze mogelijk conflicteren met de voorschriften van deze verordening. De eventueel strijdige 
voorschriften zullen immers van rechtswege opgeheven worden binnen de contouren van het PRUP 
vanaf datum van de definitieve vaststelling hiervan (cfr. art. 2.3.3. VCRO). 
 
In het kader van een eenduidig vergunningenbeleid binnen de gemeente wordt er echter naar gestreefd 
de voorschriften van het PRUP zoveel mogelijk (en liefst zelfs volledig) te richten naar de verordening. 
Onderaan noteren we de belangrijkste artikels uit de verordening die van belang zouden kunnen zijn 
voor toekomstige aanvragen binnen het op te stellen PRUP: 
 

DEEL I. Ruimtelijke kwaliteit. 

• Art. 12 Materiaalgebruik voor gevels en/of afwerking scheidingsmuren 

• Art. 20 Streekeigen groenaanplanting 

• Art. 24 Garages en autostaanplaatsen 

• Art. 26 t.e.m. 30 Publiciteit  
 
DEEL II. Technische kwaliteit. 

• Art. 31 Opvang hemelwater 

• Art. 34 Verlichting 

• Art. 35 Technische installaties 
 
DEEL IV. Parkeren. 

• Art. 46 t.e.m. 51 Parkeren 
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Wegen en water  

 

TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  
PLANGEBIED 

Gewestwegen N80, N722 N80, N722 

Atlas der Buurtwegen Noordelijk plangebied: 

Sentier n°150, afgeschaft ter hoogte van 
het plangebied, K.B. 1/12/1934 

 

 

Zuidelijk plangebied: / 

Noordelijk plangebied: 

Sentier n°149, afgeschaft, best. dep. 
03/01/1963 

Sentier n°151, afgeschaft, best. dep. 
26/09/1980 

Zuidelijk plangebied: / 

   

Bevaarbare waterlopen / / 

Onbevaarbare 
geklasseerde waterlopen 

/ / 

Overstromingsgevoelige 
gebieden 

Mogelijk overstromingsgevoelig Mogelijk overstromingsgevoelig 

Atlas der buurtwegen  

 

 
Figuur 6 Uitsnede Atlas der Buurtwegen, met aanduiding van aanpassingen en met de GRB percelen-laag als onderlegger (bron: Geoloket 

provincie Limburg) 

Kaart 06: omgevingsanalyse – Atlas der buurtwegen 
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Overstromingsgevoelige gebieden  

 
Kaart 14: omgevingsanalyse – watertoets – overstromingsgevoelige gebieden 

Beschermings- en klasseringsbesluiten  

 

TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  
PLANGEBIED 

Beschermde 
monumenten 

/ Ten westen van het noordelijk 
plangebied: stedelijke begraafplaats Sint-
Truiden (ID: 200282) 

Beschermde 
landschappen 

/ / 

Stads- en dorpsgezichten / Ten westen van het noordelijk 
plangebied: stedelijke begraafplaats Sint-
Truiden (ID: 2881) 

Inventaris bouwkundig 
erfgoed 

/ Ten westen van het zuidelijk plangebied: 
langgestrekte hoeve (ID: 84294) 

Voorlopig of definitief 
aangeduide ankerplaats 

/ / 

 
Kaart 07: omgevingsanalyse – Onroerend erfgoed, beschermingen 
Kaart 08: omgevingsanalyse – Onroerend erfgoed, inventarissen 
Kaart 09: omgevingsanalyse – Onroerend erfgoed, landschapsatlas 
 

Natuurbeschermingsgebieden en VEN-gebieden  

 

TYPE BINNEN HET PLANGEBIED GRENZEND AAN  
PLANGEBIED 

Habitatrichtlijngebieden / ‘Bossen en kalkgraslandschappen van 
Haspengouw’ op 2,4km 

Vogelrichtlijngebieden / / 

VEN-gebieden / GEN ‘Nieuwenhoven-Duras’ op 3,1km 

 
Kaart 17: omgevingsanalyse – Natura 2000 
Kaart 18: omgevingsanalyse – VEN  
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Beschrijving van het plangebied en de omgeving 

Ruimtelijke en functionele structuur en kwaliteit  

De vroegste geschiedenis van de stad Sint-Truiden gaat terug tot de Romeinse tijd toen er zich hier, aan 
een kruispunt van heirbanen, een kleine bewoningskern vormde. Het huidige Sint-Truiden kent echter 
haar oorsprong als de nederzetting die rond de, in 664 gestichte, Sint-Trudoabdij werd uitgebouwd. De 
vele pelgrims die deze abdij aantrok brachten handel en dienstverlening tot bloei. De nederzetting die 
bij het klooster ontstond, stond te boek als Oppidum Sancti Trudonis, wat geleidelijk overging naar een 
benoeming van die stad als Sint-Truiden. De naam van de eerste originele Romeinse bewoningskern, 
Zerkingen, geraakte hierbij in ongebruik. Vanaf 1830 kwam Sint-Truiden onder Belgisch bestuur. In de 
19e en 20e eeuw bloeide de stad op dankzij de fruitteelt in de regio. 
 

 
Figuur 7: Historische kaart van omstreeks 1939. De eerste uitbreidingen buiten de voormalige historische omwalling worden zichtbaar. De 

naam Schurhoven duikt al op, maar neemt nog niet de hoedanigheid van een industriegebied aan (bron: Cartesius) 

Vandaag heeft de stedelijke openbare ruimte in het centrum van de huidige stad een uitgesproken 
publiek karakter. Autoluwe straten, winkels, ontmoetingsplekken en pleintjes structureren de ruimte. In 
de richting van N80 vermengt het winkelaanbod zich na het Europaplein (dat eerder een verkeersfunctie 
heeft dan een verblijfsfunctie) met woningen. De oostwest commerciële hoofdas station-markt-
Europaplein-Brustempoort eindigt vandaag aan de N80. Langs de N80 en de N722, waar het plangebied 
zich situeert, heeft een duidelijke schaalvergroting plaatsgevonden. De goede autobereikbaarheid heeft 
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hier grootschalige kleinhandelszaken aangetrokken die voornamelijk gericht zijn op gemotoriseerd 
verkeer. De openbare ruimte heeft hier maar beperkt een publiek karakter. Er is zelfs sprake van een 
zekere private toe-eigening, met name voor het parkeren. 
 

 
Figuur 8: Feitelijke toestand ruimere omgeving 
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Biotische kenmerken  

 

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden  

Het plangebied bevindt zich niet in Europees Habitat- of Vogelrichtlijngebied. Het dichtstbij zijnde 
Habitatrichtlijngebied, ‘Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw’ (BE2200038), is op 2,4 km ten 
noordwesten gelegen van het plangebied, d.i. aan de andere kant van de stad. 

VEN gebieden en reservaten  

Het plangebied is niet gelegen binnen een VEN-gebied of erkend natuurreservaat. Het VEN-gebied 
‘Nieuwenhoven-Duras’ (GEN 429) is op ruim 3,2 km ten noordoosten van het plangebied gelegen, d.i. 
eveneens aan de andere kant van de stad. Ten oosten van het plangebied, op 2,2 km bevindt zich het 
erkend natuurreservaat ‘Vallei van de Herk, Haspengouw’ dat beheerd wordt door Natuurpunt. 
 

Biologische waarderingskaart  

Binnen het plangebied komen volgens de BWK geen biologisch waardevolle ecotopen voor wegens het 
bebouwd en industrieel karakter ervan.    
De biologische waarden in de onmiddellijke omgeving zijn beperkt. Net ten noorden van het noordelijk 
deel is langs de N722 een hoogstamboomgaard aangeduid als complex van minder waardevolle, 
waardevolle en waardevolle zeer elementen. 
 
Kaart 17: omgevingsanalyse – Natura 2000 
Kaart 18: omgevingsanalyse – VEN  
Kaart 19: omgevingsanalyse – BWK  
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Abiotische kenmerken  

 

Topografie  

Het plangebied wordt gekenmerkt door een zeer vlakke topografie, met een lichte opgaande helling van 
noord (ca. 50 m TAW) naar zuid (ca. 57 m TAW). De ruimere omgeving wordt gekenmerkt door een licht 
glooiend landschap met hoogteverschillen tot 20 m.  
 

 

 
Figuur 9: Doorsnede topografie plangebied (Bron: Geopunt) 

Bodemkenmerken  

Gezien de ligging van het plangebied nabij het stadscentrum is er heel wat antropogene invloed in het 
landschap, die zich ook doorvertaald in de bodem.   
Volgens de bodemkaart van België bestaat de bodem in het plangebied in hoofdzaak uit droge leem. In 
het zuidelijk gedeelte van het plangebied gaat het om een droge leembodem zonder profielontwikkeling 
(Abp), deels met een bedolven textuur B horizont op minder dan 80 cm diepte (Abp(c)). Het noordelijk 
deel van het plangebied wordt gedeeltelijk gekenmerkt door een droge leembodem zonder 
profielontwikkeling (Abp), en gedeeltelijk door een droge leembodem met textuur B horizont of met 
weinig duidelijke kleur B horizont (Aba0).  
In de praktijk is het plangebied evenwel reeds sterk bebouwd en verhard, waardoor de bodem hier 
momenteel eerder als een antropogene bodem gekenmerkt wordt. De informatie uit de bodemkaart is 
gebaseerd op velddata verzameld tussen 1949 en 1971, m.a.w. vóór de aanleg van de N80 en van de 
bedrijventerreinen er omheen, er ter hoogte van het plangebied zodoende niet meer actueel. 



  

   

 
 

PRUP KLEINHANDELSZONE RINGLAAN 
 
Rev A 
SCOPINGNOTA 24 
 

 
 
 

Ter hoogte van de bestaande bedrijventerreinen vonden reeds enkele bodemonderzoeken plaats. Deze 
worden in onderstaande tabel kort samengevat. Voor de ligging ten opzichte van het plangebied wordt 
verwezen naar kaart 11 ‘Bodemonderzoeken OVAM’. 
 

Tabel 1: gekende bodemonderzoeken binnen het plangebied  

 
Voor een ruime zone ten noorden van de Meiveldlaan is in 2003 een bodemsaneringsproject opgesteld. 
Dat bodemsaneringsproject is momenteel nog lopende.  
Voor het overige bevinden zich in de nabije omgeving nog verschillende percelen waarvoor oriënterende 
bodemonderzoeken werden opgesteld. Er bevinden zich in de directe omgeving geen aanvullende 
percelen waarvoor een beschrijvend bodemonderzoek is opgesteld. 
 
Kaart 10: omgevingsanalyse – Bodemkaart 
Kaart 11: omgevingsanalyse – Bodemonderzoeken OVAM 

Hydrografische kenmerken  

Het plangebied maakt deel uit van het stroomgebied van de Schelde. Door het stadscentrum van Sint 
Truiden, ten westen van het plangebied, loopt de volledig overwelfde Cicindriabeek. Juist buiten de 
stadskern, ten oosten van de Cicindriabeek is de Trudobronbeek gelegen. Het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Sint-Truiden beoogt in maatregel 34.6 via een waterplan het terugbrengen van water in de 
stad, dit oa. door het gedeeltelijk opnieuw open leggen van de Cicindriabeek. De Trudobronbeek werd in 
2008 ‘bevrijd’ uit zijn strak keurslijf en kreeg zijn natuurlijk karakter terug in domein het Speelhof waarbij 
de achterliggende grond dienst doet als gecontroleerde overstromingszone met verschillende poelen.   
Het plangebied zelf ligt volgens de Watertoets kaart 2017 in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. Er 
zijn geen waterlopen in de directe nabijheid gelegen. 
 
Kaart 13: omgevingsanalyse – Vlaamse hydrologische atlas 
Kaart 14: omgevingsanalyse – Watertoets – Overstromingsgevoelige gebieden 
Kaart 15: omgevingsanalyse – VMM – Signaalgebieden 
Kaart 16: omgevingsanalyse – VMM – Zoneringen 

Luchtkwaliteit  

De luchtkwaliteit in Vlaanderen wordt opgevolgd door de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) via onder 
meer het telemetrisch meetnet dat instaat voor de opvolging van de algemene luchtkwaliteit voor de 
voornaamste verontreinigende gassen en voor het fijne stofgehalte. De parameters zwaveldioxide (SO2), 

Dossiernummer  Laatste onderzoek Korte beschrijving 

7676  Oriënterend Bodemonderzoek (OBO), 
24.10.2006 

Actualisatie oriënterend bodemonderzoek waarbij 
minerale olie werd waargenomen 

13631  Oriënterend Bodemonderzoek (OBO), 
07.10.2011 

Volgende verdachte stoffen werden geobserveerd 
in de bodem: minerale olie, EOX en VOCl.  

23615 Oriënterend Bodemonderzoek (OBO), 
07.06.2004  

Volgende verdachte stoffen werden geobserveerd 
in de bodem: minerale olie, BTEX, zware metalen, 
vluchtige verbindingen. 
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stikstofoxide (NOx), ozon (O3), fijn stof (PM10 en PM2.5
1), koolstofmonoxide (CO) en zwarte rook (roet, ook 

wel elementair koolstof (EC) genaamd2) worden gemeten. 
 
In de directe omgeving van het plangebied zijn geen meetstations gelegen. Het dichtstbijzijnde 
meetstation is gelegen op ca 10 km in Landen. Ter hoogte van Hasselt Genk en Diepenbeek bevinden zich 
nog meetpunten van het VMM meetnet deze meetpunten zijn op een afstand van ca. 25 km gelegen.  
 
VITO en VMM ontwikkelden een applicatie waarmee ieder jaar een overzichtskaart van de luchtkwaliteit 
in België kan worden weergeven. Deze kaarten tonen de berekende luchtkwaliteit (jaargemiddelde 
2017) op basis van de vaste meetstations voor drie verschillende luchtverontreinigende stoffen: fijn stof 
(PM10 en PM2,5), stikstofdioxide (NOx) en roet (black carbon of ‘BC’).  
 
Momenteel is 2017 het meest recente jaar voor beschikbare kaarten van NO2 (stikstofdioxide), PM10 en 
PM2,5. In onderstaande illustraties wordt een beeld van de luchtkwaliteit in de omgeving van het 
plangebied weergegeven. Op deze kaarten zijn verhogingen ter hoogte van de ontsluitingswegen van 
het plan merkbaar. 
 

 
Figuur 10: PM10 Jaargemiddelde concentratie 2017  (Bron: Geoloket VMM) 

 
1 Fijn stof PM10 en PM2,5 betreffen de fractie van stofdeeltjes met een aerodynamische diameter resp. kleiner dan 10 µm 

en 2,5 µm (ter info: 1µm = 1 miljoenste van een meter of 1 duizendste van een millimeter). 
2 Elementair koolstof is beter bekend als dieselroet. De zeer fijne, zwarte deeltjes die ontstaan bij de verbranding van 

diesel en andere zware brandstoffen 

Plangebied 
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Figuur 11: PM2,5 Jaargemiddelde concentratie 2017 (Bron: Geoloket VMM) 

I 

  

Figuur 12::NO2 jaargemiddelde concentratie 2017 (Bron: Geoloket VMM)  

Plangebied 

Plangebied 
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Figuur 13: Black carbon (BC) jaargemiddelde concentratie 2017 (Bron: Geoloket VMM) 

De jaargemiddelde normen (EU-richtlijn 2008/05/EG) voor NO2, PM10 en PM2,5 bedragen respectievelijk 
max 40 µg/m3, 40 µg/m3 en 20 µg/m3. Op de kaarten voor 2017 is te zien dat de normen voor fijn stof en 
NO2 overal rond het plangebied worden gehaald. Ten oosten van de Hasseltsesteenweg, langsheen de 
Zepperenweg, Tichelrijstraat, Schurhoven en Slachthuisstraat zijn er wel enkele overschrijdingen van de 
NO2 norm gemodelleerd.  
 
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hanteert veel strengere normen voor fijn stof (20 µg/m3 voor 
PM10 en 10 µg/m3 voor PM2,5) dan de wettelijke normen in Europa. De WHO norm voor PM2,5 wordt net 
zoals vrijwel in heel Vlaanderen in het gehele plangebied niet gehaald. Voor NO2 is de richtwaarde van de 
WHO dezelfde als de wettelijke norm (40 µg/m3). Het richtlijnenboek gezondheid hanteert evenwel een 
advieswaarde van 20 µg/m3. Deze waarde wordt in het zuidelijk deel van het plangebied niet 
gerespecteerd. In het noordelijk gedeelte van het plangebied wordt deze waarde direct langsheen de 
N722 niet gerespecteerd. Ter hoogte van de bebouwing is dit overwegend wel het geval. 
 
Aan de hand van bovenstaande informatie kan er opgemaakt worden dat de PM10 concentraties variëren 
van16 tot 20 μg/m³. De PM2,5 concentraties variëren van 11 tot 15 μg/m³. De NO2 jaargemiddelde in het 
plangebied variëren van 16 tot 30μg/m³.  
 
De laag met de EC (elementair koolstof) visualiseert de jaargemiddelde concentratie van zwarte koolstof 
(black carbon of ‘BC’)3. Aan de hand van bovenstaande informatie kan er opgemaakt worden dat de BC 
concentraties variëren van 1,01 tot 1,75 μg/m³. 

 
3 Zwarte koolstof (BC) vormt een fractie van PM10 en bestaat vnl. uit roetdeeltjes die ontstaan bij onvolledige 

verbranding van fossiele en andere brandstoffen (diesel, hout, kolen…). Met BC wordt min of meer hetzelfde bedoeld 

als EC. Wetenschappers spreken echter over BC wanneer de metingen op een optische manier gebeuren, dus door te 

meten hoe ‘zwart’ een filter is. Wanneer ze op een andere manier meten, spreken ze doorgaans over EC. 

Plangebied 
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Wanneer EC-concentraties niet voorhanden zijn, kan de EC-concentratie bij benadering geschat worden 
op basis van een andere polluent. De meest voor de hand liggende polluent is hier NO2. Er werd reeds in 
verschillende studies aangehaald dat EC-concentraties en NO2-concentraties in bepaalde 
omstandigheden sterk gecorreleerd kunnen zijn. Bijvoorbeeld Voogt en Eijk (2014) publiceerden recent 
dat NO2 en EC in stedelijke omgeving met veel verkeer in hoge mate gecorreleerd zijn. 
 
 

Geluidsklimaat  

De geluidsbelastingkaart voor wegverkeer tijdens de dag geeft aan dat het plangebied gesitueerd is aan 
wegen die zorgen voor een belangrijke geluidsbelasting (tot > 75 dB op de weg zelf). Dit geldt zowel voor 
de N80 die grenst aan het zuidelijk gedeelte van het plangebied, als de N722 die langs het noordelijk 
gedeelte van het plangebied loopt. 
Langs de N80 bevinden de gevels van de gebouwen zich binnen de Lden-contour van 65-69 dB(A), 
langsheen de N722 gaat het om de contour van 60-65 dB(A). 
Wat Lnight betreft raken de gevels langs de N722 aan de contour van 55-60 dB(A); langsheen de N80 
overwegend aan de contour van 50-55 dB(A). 

  

  
 

Figuur 14: Geluidsbelastingkaart verkeer Lden (links) en Lnight (rechts) 
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Landschappelijke structuur en (bouwkundig) erfgoedwaarden  

Het plangebied bevindt zich langs grotere invalswegen naar en langsheen Sint-Truiden, in sterk 
verstedelijkt gebied (zie ook volgende paragraaf). Op de orthofoto van 1971 wordt de ruime omgeving 
nog gekenmerkt door het veelvuldig voorkomen van hoogstamboomgaarden. Deze 
hoogstamboomgaarden zijn in de omgeving van het plangebied nagenoeg volledig verdwenen.  
 

  
Figuur 15: Uitsnede orthofoto 1971 (links) en meest recente luchtfoto (rechts) uit het geoportaal onroerend erfgoed voor de omgeving van 

het plangebied 

In het stadscentrum zelf zijn tal van al dan niet beschermde erfgoedwaarden gesitueerd. 
Vermeldenswaard in relatie tot de ligging van het plangebied zijn het begijnhof dat beschermd is als 
cultuurhistorisch monument en als stads- of dorpsgezicht, en de stedelijke begraafplaats die gedeeltelijk 
als stads- of dorpsgezicht is beschermd en waarvan verschillende blokken, graven en andere elementen 
als monument zijn beschermd. Een ruimere zone van de begraafplaats is vastgesteld als bouwkundig 
erfgoed. Deze zone grenst aan de overzijde van het plangebied aan de N722, en is er visueel van 
afgeschermd door een groene haag enerzijds en door bomenrijen langsheen en op de middenberm van 
de N722 anderzijds.  
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Figuur 16: Beeld (streetview) van de groene afscherming van de stedelijke begraafplaats t.a.v. de N722 en het plangebied  

Op de orthofoto van 1971 zijn de gebouwen binnen het noordelijk gedeelte van het plangebied reeds 
duidelijk herkenbaar.  De begraafplaats was toen heel wat beperkter in omvang dan vandaag het geval 
is. 
 

 
Figuur 17: Uitsnede uit geoportaal onroerend erfgoed met de orthofoto van 1971 als achtergrond met aanduiding contour vastgesteld 

bouwkundig erfgoed  
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Binnen het plangebied zelf bevinden zich geen erfgoedwaarden uit de vastgestelde of 
wetenschappelijke inventaris, nog beschermd onroerend erfgoed.  
Binnen het zuidelijk gedeelte van het plangebied is een perceel in het geoportaal ingekleurd als gebied 
waar geen archeologisch erfgoed te verwachten is. Het gaat om het perceel waarop de winkels Action, 
Vanden Borre… gelegen zijn. 
 
Kaart 07: omgevingsanalyse – Onroerend erfgoed – beschermingen 
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4 Ruimtelijke planningscontext 

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is in 1997 door de Vlaamse regering definitief 
goedgekeurd als kader voor het ruimtelijk beleid van Vlaanderen tot 2007. Op 12 december 2003 heeft 
de Vlaamse Regering de eerste herziening van het RSV definitief vastgesteld en op 17 december 2010 
een tweede herziening. 
 
Sint-Truiden is in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor delen van haar grondgebied 
geselecteerd als structuurondersteunend kleinstedelijk gebied en is volgens de functioneel- 
hiërarchische benadering een kleine stad van niveau 3a (‘goed uitgerust’). Sint-Truiden hoort bijgevolg 
bij de 10 kleinstedelijke gebieden in Limburg. Hierdoor wordt Sint-Truiden meteen ook geselecteerd als 
economisch knooppunt. 
 
Sint-Truiden heeft onder meer volgende taakstellingen: 

• het versterken van de multifunctionaliteit; 

• het afstemmen van voorzieningen op het belang van het stedelijk gebied; 

• bundelen van de kleinhandel; 

• optimaliseren van recreatieve en toeristische voorzieningen en medegebruik; 

• zorg voor collectieve en openbare ruimte. 
 
Een ontwikkelingsperspectief uit het RSV voor de economische knooppunten is de optimale lokalisatie 
en kwaliteitsvolle inrichting van handelsconcentraties: “Voor kleinhandelslinten en -concentraties die 
structuurloos gegroeid zijn langs verkeerswegen en dit zowel in stedelijke gebieden, in stedelijke 
netwerken of zelfs in het buitengebied is een ruimtelijke herstructurering via inrichting van essentieel 
belang. Onder ruimtelijk herstructureren wordt verstaan het verbeteren van de bestaande ruimtelijke 
samenhang en relaties tussen de kleinhandelsvestigingen en met de omgeving, het verhogen van de 
verkeersleefbaarheid, de verkeersveiligheid en interne verkeersorganisatie en de ontsluiting (o.m. 
parkeren) en het creëren van een hogere beeld-waarde of imago van het kleinhandelslint of -
concentratie en de omgeving.” (RSV, richtinggevend gedeelte, p.368)  
 
De N80 wordt in het RSV als primaire weg categorie II geselecteerd. 
 

Provinciaal ruimtelijk structuurplan Limburg  

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Limburg (RSPL) werd goedgekeurd bij M.B. op 12 februari 2003. 
De actualisatie van het RSPL werd goedgekeurd bij M.B. op 23 juli 2012. 
 

Gewenste ruimtelijke structuur – richtinggevend gedeelte  

De provincie deelt Sint-Truiden in bij de hoofdruimte ‘Haspengouw en Voeren’. De hoofdruimte heeft in 
het bijzonder een belangrijke open ruimte betekenis voor de provincie. Vooral grondgebonden 
landbouw en fruitteelt in landschappelijk waardevolle gebieden zijn dragers. Daarnaast zijn 
natuurwaarden en het watersysteem te ondersteunen functies, naast recreatief medegebruik op 
provinciaal niveau, bijvoorbeeld onder de vorm van plattelandstoerisme.  
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Figuur 18 RSPL, kaart 56: ruimtelijk concept Haspengouw en Voeren 

 
De voornaamste concepten voor deze hoofdruimte omvatten: 

• beekvalleien als natuurlijke ruggengraat; 

• raster van linten in vochtig Haspengouw; 

• structuurbepalende landbouwgebieden met landschappelijke waarde; 

• toeristisch-recreatief netwerk van hoeven en kastelen; 

• de voerstreek als waardevol landschapsonderdeel van een grensoverschrijdend 
Drielandenpark; 

• de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Sint-Truiden en Tongeren als centra. 
 
In wat volgt verduidelijken we de visie die het RSPL poneert omtrent dit laatste concept (en op 
stedelijkheid in het algemeen). 

Visie op stedelijkheid  

De provincie Limburg gaat voor de uitbouw van een coherent systeem aan stedelijke gebieden en 
stedelijke netwerken. Het gebrek aan voldoende stedelijkheid wordt nog altijd als een comparatief 
nadeel voor Limburg vermeld. Het stedelijk draagvlak van de provincie moet daarom worden verhoogd. 
Daartoe is het nodig om in stedelijke functies uit te bouwen in of aansluitend op de kleinstedelijke 
gebieden. 
 
Nieuwe voorzieningen moeten zich concentreren in de steden. Ook meer kwaliteitsvolle stedelijke en 
geconcentreerde woonvormen dragen bij tot kernversterking. Verdere versnippering moet worden 
tegengegaan. Zuinig ruimtegebruik is aangewezen. Als ‘contramal’ betekent dat eveneens dat de open 
ruimte voldoende moet worden beschermd. 

Kleinstedelijke gebieden in de provincie Limburg  

De Vlaamse overheid heeft voor de provincie Limburg Beringen, Bilzen, Bree, Leopoldsburg, Lommel, 
Maaseik, Maasmechelen, Neerpelt-Overpelt, Sint-Truiden en Tongeren als kleinstedelijke gebieden 
geselecteerd. 
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Na de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is Beringen eveneens als kleinstedelijk 
gebied geselecteerd. Dit leidt tot een aanpassing van de taakstellingen voor de kleinstedelijke gebieden. 
De modaliteiten voor de nieuwe berekening staan vermeld in het RSPL. 
 
De provincie onderscheidt drie soorten kleinstedelijke gebieden: 

• de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden Sint-Truiden en Tongeren hebben een 
sterke stedelijke en concentrerende rol in het zuiden van de provincie. Zij zijn het hiërarchisch 
centrum voor hun ommeland. De strikte scheiding stedelijk gebied-buitengebied wordt hier 
maximaal gevrijwaard. 

• de stedelijke gebieden Lommel, Maasmechelen en Neerpelt-Overpelt zijn stedelijke 
knooppunten van een netwerk. Hier is de hiërarchische relatie tussen de onderlinge delen van 
het netwerk veel minder uitgesproken. Daarom moet er een afstemming komen van de 
ontwikkeling van de stedelijke gebieden in relatie tot het volledig netwerk. 

• de autonome stedelijke gebieden Beringen, Bilzen, Bree, Leopoldsburg en Maaseik hebben een 
duidelijk maar beperkt hinterland. De traditionele relatie tussen de kern en het hinterland is 
nog herkenbaar. De autonome stedelijke gebieden zijn omringd door aaneengesloten 
agrarische gebieden met een soms sterk contrast tussen stad en landschap. De ruimtelijke 
structuur wordt behouden en versterkt. Het ruimtelijk beleid van de hoofdkern en van de 
andere gemeenten moeten op elkaar worden afgestemd. 

 

  
Figuur 19 Detail van kaart 60a uit het RSPL ‘Ontwikkelingsperspectieven voor kleinstedelijke gebieden’: Sint-Truiden 

Ontwikkelingsperspectief voor het structuurondersteunend kleinstedelijk als economisch 
knooppunt 

Alle stedelijke gebieden worden geselecteerd als een economisch knooppunt. Binnen deze economische 
knooppunten is de ontwikkeling van bijkomende bedrijventerreinen mogelijk. Het bijkomend aanbod 
aan regionale bedrijventerreinen moet worden afgewogen op basis van een ruimtelijke visie en een 
gewenste ruimtelijk- economische structuur. 
 
Voor wat betreft de regionale bedrijventerreinen worden volgende - voor het PRUP relevante - 
mogelijke acties aangehaald: 

• De provincie kan via een studie de potenties voor bijkomende regionale bedrijventerreinen 
onderzoeken en dit voor alle kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten. 
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• De provincie kan tijdens de afbakening van de kleinstedelijke gebieden potenties voor 
bijkomende regionale bedrijventerreinen onderzoeken. 

• De provincie kan in ruimtelijke uitvoeringsplannen regionale bedrijventerreinen afbakenen en 
differentiëren in de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten. 

 
De provincie geeft kwalitatieve ontwikkelingsperspectieven per economisch knooppunt. Sint-Truiden 
heeft meerdere terreinen die van strategisch belang zijn voor de regionale industriële economie. Het 
industrieel weefsel van de stad kan worden versterkt door een sterkere afstemming op de verwerking 
en distributie van de agrarische producten van het ommeland endoor de mogelijke ingebruikname van 
het vliegveld te Brustem. De landingsbaan biedt mogelijkheden voor occasionele vliegactiviteiten en 
luchtvaartgerichte bedrijvigheid. De bedrijventerreinen worden alle goed ontsloten over de bestaande 
wegen. N80 in de richting van Hasselt speelt daarbij de belangrijkste rol. Sint-Truiden heeft een extra 
troef door de spoorlijn Hasselt-Landen. Sint-Truiden kan waarschijnlijk een rol vervullen in de 
toelevering en de verwerking van het fruit en de groenten uit de omgeving. De behoefte aan een 
bedrijventerrein voor agro-industrie moet worden onderzocht. 

Visie op kleinhandelsconcetraties  

Specifiek voor kleinhandelsconcentraties worden enkele richtinggevende concepten geformuleerd: 
- Bundelen van kleinhandel: de verspreiding van kleinhandel buiten de woonkernen en de 

stedelijke gebieden wordt tegengegaan. Het beleid richt zich op bundelen ervan in de af te 
bakenen kleinstedelijke gebieden en in de kernen van het buitengebied. 

- Bewaken van het evenwicht tussen vraag en aanbod: kleinhandelsconcentraties sluiten aan bij 
stedelijke gebieden of economische knooppunten. Zij moeten complementair zijn met het 
stedelijk weefsel of het kerngebied, herkenbaar afgebakend en goed bereikbaar. De locaties 
worden voorbehouden voor specifieke kleinhandelsbranches (vervoermiddelen, 
bouwmaterialen, doe-het-zelf-artikelen, tuincentra, woninginrichting, kantoorinrichting, 
electro- en huishoudartikelen…) 

- Bevorderen van een kwalitatieve inrichting en efficiënte invulling: het imago en het visueel 
voorkomen van kleinhandelsconcentraties moeten worden verbeterd in overeenstemming met 
de ruimtelijke samenhang, onder meer door een betere architectuur, landschappelijke 
inrichting van het geheel met gemeenschappelijke parking en reclame. Daarnaast wordt 
toegezien op de correcte invulling van die gebieden. Kleinschalige kleinhandel hoort er niet 
thuis. Nieuwe winkels hebben minimaal 600 m² bebouwde grondoppervlakte en een netto 
verkoopoppervlakte van minimaal 400 m². Bouwen met meerdere bovengrondse bouwlagen 
wordt gestimuleerd. 

- Stimuleren van een kerngericht beleid: het plannen van kleinhandelsactiviteiten met een 
accent op bundeling en op verweving moet de kernen versterken en de open ruimte 
beschermen. De kleinhandel is een onderdeel van een groter geheel van activiteiten en 
voorzieningen. In principe wordt gekozen voor de kern waarin de commerciële hiërarchie moet 
overeenstemmen met de hiërarchie van de kernen. Zowel de reikwijdte van de 
handelsconcentratie als de draagkracht van het gebied moeten nauwkeurig worden bepaald. Er 
moeten interessante vestigingsvoorwaarden voor de kleinhandel worden gecreëerd in de 
stedelijke gebieden en in de kernen van het buitengebied. Door die bundeling van 
handelszaken en verweving met andere stedelijke functies verhoogt de aantrekkingskracht en 
verminderen de sociale kost en de druk op het buitengebied. Ook kunnen enkel bepaalde 
economische knooppunten omwille van hun ligging en hun potentie om verkeersgenererende 
activiteiten op te vangen in aanmerking komen voor supergrootschalige detailhandel. De trend 
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van schaalvergroting van individuele handelszaken en het spanningsveld tussen de historische 
handelskern en de detailhandel in de periferie veroorzaken een toenemende leegstand in de 
kernen. Een proactieve werking rond dynamisering van handelscentra is van belang om de 
leefbaarheid van die kernen te garanderen. 

Bepalingen uit de actualisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limbur g – 
richtingegevend gedeelte  

De actualisatie van het RSPL heeft onder meer betrekking op de taakstelling inzake bedrijventerreinen 
voor de planperiode 2007-2012. De taakstelling wordt aangepast op basis van de herziening van het 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). De potentiële planningsinitiatieven voor de provincie 
Limburg zijn opgelijst. De herziening duidt aan dat deze tenminste verzekerd moeten worden. Het 
betreft 657 ha aan bedrijventerreinen. 
 
De taakstelling voor de provincie Limburg bedraagt 939ha (657ha + 282ha) te realiseren 
bedrijventerreinen. In navolging van het RSV zal de verdeling regionaal/lokaal bedrijventerrein opgevat 
worden binnen de provinciale 80-85/20-15- (84-89/11-16) verhouding. De verhouding wordt bepaald op 
basis van bestaande spreiding aan tewerkstelling. Doel is om de bestaande bundeling (met als referentie 
tewerkstelling 1991) te behouden en waar mogelijk te versterken. 
 
Net zoals in het oorspronkelijk ruimtelijk structuurplan wordt in het richtinggevend gedeelte van deze 
actualisering geen cijfermatige taakstelling opgenomen voor de kleinstedelijke gebieden en specifieke 
knooppunten en ook niet voor de gemeenten van het buitengebied. Het al toebedelen van 
bedrijventerreinen houdt het risico in dat voorbij wordt gegaan aan de specifieke potenties en 
knelpunten op het terrein. Toch is er een kwantitatieve inschatting – een soort grootteorde – gemaakt 
voor pakket 3 (provinciale taakstelling) op basis van inschattingen van het pakket 1 en 2. 
 

 
Figuur 20 Verdeling van de taakstelling nieuwe bedrijventerreinen uit het RSPL (p. 299) 
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Voor pakket 3 ‘kleinstedelijke gebieden en specifieke economische knooppunten’ bedraagt de 
kwantitatieve inschatting 420ha en 497ha ten gevolgen van de cijfers voor pakket 1 en 2. 
Hieruit kan men afleiden dat ieder kleinstedelijk gebied en ieder specifiek economisch knoop punt met 
een sterke rol binnen de ruimtelijk-economische structuur in aanmerking komt om bijkomend ongeveer 
20 à 25ha te bestemmen, waarbij dit getal als een minimum te beschouwen is voor de 
structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden, gezien het RSPL geen exacte cijfermatige taakstelling 
opgeeft. 
 

Bindende bepalingen  

Volgende bindende bepalingen uit het RSPL zijn van belang voor het PRUP Kleinhandelszone Ringlaan: 
 

• Bindende bepaling nr. 29: De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de 
kleinstedelijke gebieden af. Zij doet dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en 
belanghebbende partijen. 

• Bindende bepaling nr. 30: De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale 
bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische 
knooppunten af en voert een differentiatie door. Zij doet dat in samenwerking met de 
betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. 

• Selectie van de N722 als secundaire weg type III 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Sint-Truiden 

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan van Sint-Truiden werd bij M.B. van 25 oktober 2000 
goedgekeurd, de herziening van dit structuurplan werd goedgekeurd bij besluit van de deputatie op 31 
augustus 2017. 

Informatief gedeelte – handel  

Het GRS neemt enkele conclusies over uit de studie ‘Ontwikkeling van Sint-Truiden tot  
aantrekkelijk handelscentrum van de toekomst’ (Nelson, 2010). Voor een aantal globale gegevens 
werden de cijfergegevens aangevuld met de geactualiseerde gegevens vanuit de ten tijde van opmaak 
van het GRS recentste Locatus (midden 2015). 
 
In de Nelson studie wordt een ambitieniveau naar voor geschoven. Er wordt een groei van het 
kleinstedelijk niveau naar het regionaal stedelijk niveau beoogd. Dit houdt een toename van de 
koopbinding, koopattractie, maar ook handelsoppervlakte in. In totaal is er volgens deze studie uit 2010 
een behoefte aan ong. 16.000 m² bijkomende winkeloppervlakte, met name voor  ‘speciality’-
producten.  
 
Het GRS is echter van recentere datum dan de studie uit 2010 en noteert enkele bedenkingen vanuit de 
stedelijke en provinciale diensten. Deze bedenkingen betreffen een her-evaluatie van de resultaten van 
de studie in het licht van situatie in 2017: ‘De provincie wijst er op dat met de recente gegevens over de 
handelszaken, deze bijkomende winkeloppervlakte tegen zomer 2015 gerealiseerd is. 
  
Het stadsbestuur neemt voor de verdere ontwikkeling van het handelsapparaat dan ook een voorzichtige 
houding aan en focust vooral op kwaliteitsverbetering. Een maximale invulling van een regio-gericht 
handelsapparaat van kleinstedelijk niveau, met de bedoeling zeker binnen de top-20 van handelssteden 
te blijven, lijkt daarbij meer aangewezen dan het toewerken naar een regionaalstedelijk niveau.  
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De dienst economie van de provincie wijst daarenboven op het negatieve effect van de creatie van 
bijkomende handelsoppervlakte: per bijkomend gecreëerde m² verdwijnt er in de directe of de ruime 
omgeving 0,5 m² bestaande handel. Gelet op de relatief hoge leegstand van handelspanden in Sint-
Truiden vraagt zij dan ook erg voorzichtig te zijn met het toelaten / voorzien van bijkomende 
handelsoppervlakten. Verschuivingen in functie van een betere bundeling van handel en voor versterking 
van het binnenstedelijke handelsapparaat worden wel zinvol geacht.’ (GRS, informatief gedeelte, p.63) 

Richtinggevend gedeelte – toekomstvisie op Sint-Truiden  

Zowel in het originele als het herziene gemeentelijke structuurplan wordt een rol voor Sint-Truiden 
aangegeven als een ‘levendige verzorgingsstad van de mooie fruitstreek’. Dit is een rol als ‘trekker van 
Haspengouw’ die de gemeentegrenzen overstijgt en betrekking heeft op heel het westelijk deel van 
Zuid-Limburg. Sint-Truiden neemt hiermee de rol van structuurondersteunend kleinstedelijk gebied, die 
haar in het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is toebedeeld, ten volle op. Dit vertaalt zich in een 
verdere uitbouw als pool van zorg, onderwijs, cultuur, toerisme / vrijetijdseconomie en handel voor heel 
de regio, en tegelijk ook in vernieuwende organisatorische en bestuurlijke lijnen met nauwere 
grensoverschrijdende samenwerking met geïnteresseerde buurgemeenten. 
 
Meer specifiek gericht, wordt de handels-, dienstverlenende en verzorgende sector als een zeer  
belangrijke activiteit voor de stad gezien, eveneens naar de ruime regio toe. Van deze sectoren wordt in 
de toekomst wel geen explosieve ontwikkeling meer verwacht. Zij kennen een normale maar gestadige 
groei (o.m. om hun regionale functie te kunnen opnemen) en een regelmatige vernieuwing. Ze 
concentreren zich in de kernstad. De handel zal zich, binnen het kleinstedelijk gebied en in het bijzonder 
in het kernwinkelgebied in de binnenstad, verder met diversiteit in het aanbod ontwikkelen. De 
dienstverlening in ruime zin, met ook de verschillende soorten kantoren die een kleinstedelijk gebied 
nodig heeft, groeit verder door. Het geheel van de dienstverlenende en verzorgende sector neemt 
inzake werkgelegenheid en ruimtebehoeften stapsgewijze delen van de klassieke industriële activiteiten 
over. 
 
Als enig economisch knooppunt in westelijk Zuid-Limburg heeft Sint-Truiden een rol terzake te spelen 
als concentratiepunt van hoogwaardige bedrijvigheid, diensten en regionale bedrijventerreinen. Deze 
regionale bedrijventerreinen worden zoveel als mogelijk gedifferentieerd en zijn vlot toegankelijk vanaf 
de hoofdverbindingswegen. De bestaande bedrijventerreinen van Terbiest en Schurhovenveld worden 
de komende periode grondig opgewaardeerd om toekomstgericht hun rol beter te kunnen opnemen. 
Bestaande hoogwaardige bedrijven worden waar nodig en mogelijk op een ruimtelijk kwaliteitsvolle 
manier ondersteund om hun activiteiten verder te kunnen ontplooien. Bedrijven op bedrijventerreinen 
moeten oog hebben voor hun uitzicht en zorgen voor aangepaste nieuwbouw. Een vermenging van 
handel, diensten en productie met het wonen is toegelaten waar het kan. Dergelijke bedrijven besteden 
de nodige aandacht aan hun uitzicht, verkeersdruk en milieubelasting op de omliggende woongebieden 
en krijgen waar nodig en mogelijk gepaste ruimere mogelijkheden. Voor de handel wordt vooral gemikt 
op een versterking van het kernwinkelgebied in de binnenstad en op een betere ordening van de 
grootwinkels.  
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Gewenste Ruimtelijke structuur – ruimtelijk-economische en voorzieningenstructuur  

 
Figuur 21 fragment gewenste ruimtelijk-economische en voorzieningenstructuur uit het GRS Sint-Truiden, de plangebieden werden reeds op 

de originele kaart afzonderlijk aangeduid als grootwinkelclusters (groen stippellijn) 

Om deze toekomstvisie tot realisatie te brengen stelt het GRS enkele projecten en maatregelen voor. 
Voor het gedeelte handel en dienstverlening zijn dit er een 7-tal. Twee van deze maatregelen, met name 
33.1 een 33.5, zijn rechtstreeks van belang voor voorliggend PRUP. 
 
Maatregel 33.1 betreft de verdere uitbouw van de regionale bedrijventerreinen, waaronder 
Schurhovenveld valt. Globaal gezien wil het GRS inzetten op een algemene ruimtelijke 
kwaliteitsverhoging van deze terreinen. Voor Schurhovenveld dient onderzocht te worden of het terrein 
verder opgewaardeerd kan worden met beperkte bijkomende ruimte voor gemeenschappelijke 
ondersteunende functies (parkeren, waterzuivering, …). Algemeen voor deze terreinen moet worden 
gestreefd naar de inbreng van een groenstructuur, gekoppeld aan grachten, wadi’s en een heldere 
ontsluitingsstructuur. Op termijn moeten zuivere, en zeker publieksgerichte kantoren en handelszaken 
in deze terreinen afgebouwd worden ten voordele van productie- en logistieke bedrijven, behoudens 
stroken voor grootschalige kleinhandelsactiviteiten langs de N80 en de Hasseltsesteenweg (de 
bestaande terreinen hiervoor mogen op termijn zelfs uitbreiden). Ook moet worden gekeken naar de 
ontwikkeling van overgangen naar het stadsweefsel. Hierbij moet er worden op gelet dat dit geen 
handelszaken er toe verleid naar hier te her-lokaliseren – hetgeen ook een taak voor het 
vergunningenbeleid inhoudt. 
 
Maatregel 33.5 heeft het over de clustering en versterking van grootwinkels. In dit onderdeel neemt de 
gemeente zelfs enkele suggesties op naar de provincie betreffende voorliggend op te maken PRUP. 
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Het GRS bevestigd dat grootwinkels noodzakelijk zijn in een evenwichtig handelsaanbod en voor de 
regio-gerichte functie die Sint-Truiden ambieert. In functie van de beoogde beperkte en gerichte groei 
mikt het stadsbestuur op:  

• max. ca. 2.000 m² bijkomende ruimte voor nieuwe grootwinkels in gevarieerd assortiment; 

• max. 5.000 m² bijkomende ruimte voor grootwinkels in de woningbouwafwerkingssfeer; 

• de nodige ruimte voor herlokalisatie van een aantal geïsoleerde sites en minder goed gelegen 
clusters; 

• herschikte ruimte van kleinere naar grotere percelen voor garages (te verwachten 
concentratietendens); 

• geen gerichtheid op meubelwinkels (weinig toekomstgericht, te meer omwille van het 
aanzuigeffect van het nieuwe aanbod in de ruime regio). 

 
Geopteerd wordt om de ‘gedeconcentreerde bundeling’ te behouden, maar wel op twee manieren 
verder te bundelen: 

• baanwinkels waar mogelijk bijeen plaatsen in meerdere grootwinkelclusters (met 
gemeenschappelijke parking, gebundelde toegangen, evt. gemeenschappelijke opslag of 
dienstruimten, …)  

• twee soorten niet-exclusieve thematische bundelingen opzetten: wonen en bouw 
(woningbouwafwerkingscluster aan Fabrieksstraat) en autohandels (meerdere clusters aan 
Ringlaan, Luikersteenweg (vanaf de rotonde)).   

 
Daarbij wordt geopteerd om toe te werken naar een grote bundeling in één grote hoofdcluster op de 
beste plaats, namelijk langs de doortochten in de oostrand van de kernstad (Ringlaan en 
Hasseltsesteenweg-zuid), de Truiense grootwinkelboulevard, en enkele kleinere ondersteunende 
clusters. Voor de hoofdcluster wordt een goede ruimtelijke band met het kernwinkelgebied 
uitgebouwd, om te ondersteunen dat de winkelactiviteit van stadsbezoekers zich zo veel mogelijk ook 
op het kernwinkelgebied richt. De concrete realisatie van de N80-doortocht die het openbaar domein 
van de grootwinkelcluster ruimtelijke kwaliteit en attractiviteit moet geven en de langparking in het 
gebied Brustempoort die voor beide bruikbaar is en van de oostelijke groene schakel doorheen het 
Brustempoortgebied die die ruimtelijke verbinding voelbaar vorm kan geven, zijn daarbij belangrijk. 
Voor de nieuwe vestigingen in de geselecteerde grootwinkelclusters zijn grotere winkels die in Sint-
Truiden een dubbel profiel realiseren (een vestiging in een grootwinkelcluster en een vestiging in het 
stadscentrum) het meest welkom.  
 
Volgende principes voor ontwikkeling / inrichting van een cluster worden vooropgesteld :  

• een omvang die past binnen het (soms beperkte) mobiliteitsprofiel, dat ook bij latere 
wijzigingen en nabestemmingen toegepast moet worden; 

• degelijke architectuur / niet te schreeuwigere reclames (gezamenlijke artistieke en 
kenmerkende totem, …); 

• compact (gesloten bebouwing, zo mogelijk meerlaagse winkels, autoparkeren zo mogelijk 
onder of op het gebouw, opslag zo mogelijk ondergronds) / organisatie in U-vormige clusters 
rond een gemeenschappelijk toegangsplein is een zinvolle en in Sint-Truiden nieuwe 
ontwikkelingsmogelijkheid; deze is op schaal van Sint-Truiden werkbaar tot een achttal winkels 
van elk ca. 800 tot 1.000 m²; 

• parkeren bij voorkeur gemeenschappelijk georganiseerd, maar als dat niet kan, dan in elk geval 
op eigen terrein op te vangen (reden voor weigering); 

• bij voorkeur gemengd met wonen (bovenop); 
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• in de regel in een cluster alleen winkels van 400 m² of groter om concurrentie met de 
binnenstad te milderen; aanwezige kleinere winkels worden gedoogd tot zolang zij actief zijn; 

• goede buitenaanleg, met ook sterke bomenstructuur.  
 

Voor de delen van de hoofdcluster aan Ringlaan – Hasseltsesteenweg-zuid die binnen voorliggend 
provinciaal RUP vallen, zijn dit de suggesties van de stad naar de provincie toe.  

Gewenste Ruimtelijke structuur – verkeers- en vervoersstructuur  

De gewenste verkeers- en vervoersstructuur van Sint-Truiden wordt uitgesplitst in een 9-tal elementen. 
Een van deze elementen betreft de hoofdverbindingswegen (primaire wegen) met doortocht zoals 
voorzien in het masterplan N80 (zie verderop) en met een geactualiseerde verknoping van de N3 en 
N80. Concreet wil de stad dat er prioritair werk wordt gemaakt van de herinrichting van de N80-
doortocht conform het door de stad en het gewest goedgekeurde masterplan en het knooppunt N3-N80 
in een geactualiseerde versie. Deze hernieuwde aanleg omvat een scheiding van lokaal en doorgaand 
verkeer opdat het doorgaand verkeer een vlotte doorstroming wordt geboden rond de stad en 
sluipverkeer vermindert/wordt vermeden. Een ander relevant element betreft de langparking aan de 
Hasseltsesteenweg, dewelke aan een groene schakel dient gekoppeld te worden. De 
langparkeerterreinen dienen te worden ingericht als aantrekkelijke stedelijke plekken met een 
groenstructuur van hoogstammige bomen. 

 
Figuur 22 fragment gewenste verkeers- en vervoersstructuur uit het GRS Sint-Truiden 
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Bindend gedeelte  

Volgende bindende bepalingen uit het GRS zijn relevant voor voorliggend PRUP. 
 
Bindende bepaling 1 – selectie structuurbepalende elementen 

• Selectie van de vier (te herstructureren en op te waarderen) gemengde regionale 
bedrijventerreinen Schurhovenveld, Terbiest, Domein van Brustem en Zuid en de clusters voor 
grootwinkels in het stedelijk gebied, met de hoofdcluster aan Ringlaan – Hasseltsesteenweg-
zuid en nevenclusters aan Tiensesteenweg, Fabrieksstraat en Luikersteenweg als 
structuurbepalend elementen met betrekking tot de ruimtelijk-economische en 
voorzieningenstructuur. 

• Selectie van de hoofdverbindingswegen (primaire weg) met de doortocht als groene boulevard 
zoals voorzien in het masterplan N80 en met een geactualiseerde verknoping van N80 en N3 als 
structuurbepalend elementen met betrekking tot de verkeers- en vervoersstructuur. 

 
Bindende bepaling 8 – verdere uitbouw van de regionale bedrijventerreinen  

• De stad Sint-Truiden ondersteunt de verdere uitbouw van de regionale bedrijventerreinen. Dit 
omvat o.a. de verdere afwerking, opvulling en opwaardering van de terreinen Schurhovenveld 
en Terbiest 

 
Bindende bepaling 12 – grootwinkels reorganiseren in clusters in het stedelijk gebied  

• Grootwinkels (> 1.000 m²) worden in goedgelegen clusters in het stedelijk gebied gebundeld, 
die goed met de fiets bereikbaar zijn, het parkeren gemeenschappelijk op eigen terrein 
opvangen en een aantrekkelijke uitstraling krijgen. 

Mobiliteitsplan Sint-Truiden 

De vernieuwing van het mobiliteitsplan van de stad Sint-Truiden werd op 15 december 2014 door de 
gemeenteraad aangenomen, nadat het plan op 18 december 2012 door de Provinciale Auditcomissie 
(PAC) conform werd verklaard. 
 
De relevante aspecten in dit mobiliteitsplan voor de projectgebieden betreft voornamelijk de 
beleidsvorming omtrent de N80 en in mindere mate de N722. Als één van de huidige knelpunten wordt 
de barrièrewerking van de primaire wegen (N80 en N3) ter hoogte van het stadscentrum opgenomen. 
De verkeersveiligheid is ontoereikend, in hoofdzaak voor zwakke weggebruikers. Ter hoogte van de 
knooppunten is de barrièrewerking voor de doorsteek van fietsroutes groot. Tegelijk wordt de 
doordocht van de N80 ter hoogte van de zuidelijke projectsite ook in de potentiekaart opgenomen. Op 
deze kaart wordt de nieuwe verdeelring ‘Omleidingsweg N3 – N80’ gezien als een kans om meer verkeer 
gebruik te laten maken van deze ringstructuur. Aansluitend hierbij is er de potentie om het verkeer dat 
gedeeltelijk langs/op de vesten loopt enkelrichting te maken, waardoor meer verkeer uit het 
stadscentrum wordt geweerd. Een leefbaar, autoluw centrum kan zo worden gecreëerd. Als potentie 
wordt ook de ontwikkeling van zes groene schakels vanaf het centrum naar het open landschap 
opgenomen. Deze groene schakels geven nieuwe verbindingsmogelijkheden aan zwakke weggebruikers. 
Concreet worden deze schakels verder uitgewerkt in het GRS. Een van de voorgestelde schakels loopt 
via de Kazelstraat, richting het kruispunt N80 x N722 verder door langs de N80, vlakbij het projectgebied 
dus.  
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Figuur 23 Potentiekaart, mobiliteitsplan Sint-Truiden 
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Deze potenties worden aangewend om enkele doelstellingen die het mobiliteitsplan vooropstelt mee 
tot uitvoering te helpen brengen. Dit omvat een reeks van intenties omtrent verkeersleefbaarheid, -
veiligheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid. Concreet wordt hier als doelstelling ook een verhoogde 
aandacht voor omgevingswaarden aan toegevoegd. Bestaande openruimteverbindingen dienen te 
worden gevrijwaard en versterkt. Het bundelen en verweven van stedelijke functies en een gerichte 
inplanting van functies, rekening houdend met mogelijk gecombineerd gebruik van nodige 
voorzieningen dient te worden nagestreefd.  
 
De doelstellingen worden verder geconcretiseerd in het richtinggevende gedeelte dat per werkdomein 
een aantal gerichte maatregelen voorstelt. De meest opvallende in relatie tot het projectgebied is 
wellicht de suggestie dat de N722 ter hoogte van het noordelijke plangebied zou opgewaardeerd 
worden van een lokale weg naar een secundaire weg type III. Ook wordt voorgesteld om de N718 op te 
waarderen naar een secundaire weg type II. Deze weg ligt ten noordoosten van de projectgebieden. De 
voorgestelde opwaardering zou wellicht een grote ontlasting qua autoverkeer voor Melveren-centrum, 
maar deels ook voor de projectgebieden kunnen betekenen.  
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Masterplan N80 

In 2009 werd in opdracht van AWV een masterplan N80 opgemaakt. De 5,5 km lange  verkeersader van 
Sint-Truiden wordt omgevormd tot een aantrekkelijk groene stadsentree. De weg wordt landschappelijk 
ingepast tussen glooiende grasbermen en ruime verbindings-plateaus. Meer dan 3.000 bomen worden 
volgens een raster geplaatst om zo de N80 aanzienlijk aantrekkelijker te maken. Het masterplan voorziet 
een scheiding van de doorgaande en lokale verkeersstromen door de inplanting van een 
landschappelijke ingepaste sleuf ter hoogte van het stadscentrum die de relatie tussen de stad en de 
omliggende wijken over de historische steenwegen hersteld. Aan beide zijden van de N80 wordt een 
dubbelrichtingsfietspad voorzien. 
 
In het GRS van Sint-Truiden staat te lezen dat dit masterplan ten tijde van de opmaak voor de 
wegbeheerder AWV prioritair was, maar dat dit de voorbije jaren door het toegenomen belang van 
andere ingrepen in Limburg, met name de noord-zuidverbinding, verminderd is. De start van de 
uitvoering is al minstens naar de middellange termijn doorgeschoven en de belangrijke verknoping van 
N80 en N3 zal nog in een nieuw ontwerp geactualiseerd worden. Het GRS hamert er echter op dat voor 
de stad de heraanleg van de N80-doortocht volgens de principes van het masterplan van 2009 belangrijk 
en prioritair blijft. 
 

 
Figuur 24 Gewenste eindtoestand ter hoogte van het plangebied cfr. Masterplan N80 (Omgeving) 
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Integraal Handelsvestigingsdecreet (IHB) 

Het beleid van de Vlaamse Regering inzake detailhandel is verankerd in het decreet Integraal 
Handelsvestigingsbeleid (IHB) dat in werking trad op 29 juli 2016. Dit decreet werd voorafgegaan door de 
startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ (23 juli 2010) en de nota ‘Winkelen in Vlaanderen 2.0’ (21 december 
2012). 
 
Het IHB beoogt een beleid op zowel visie-, plan- en vergunningenniveau gebaseerd op vier 
overkoepelende basisdoelstellingen: 

• Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het 
vermijden van ongewenste kleinhandelslinten. 

• Het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten. 

• Het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van het 
versterken van kernwinkelgebieden. 

• Het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit. 
  

Artikel 2 legt een aantal begrippen vast: 

• handelsgeheel : een geheel van kleinhandelsbedrijven, ongeacht of deze zich in afzonderlijke 
gebouwen bevinden en of dezelfde persoon de projectontwikkelaar, de eigenaar of de uitbater 
is, waarbij de kleinhandelsbedrijven voldoen aan de volgende voorwaarden : 
a) ze vormen een ruimtelijk aaneengesloten geheel; 
b) ze zijn van rechtswege of feitelijk met elkaar verbonden, in het bijzonder op financieel, 
commercieel of ruimtelijk vlak; 

• kernwinkelgebied : een gebied afgebakend in een gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordening of een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan waar via stedenbouwkundige 
voorschriften een stimulerend beleid inzake kleinhandel wordt gevoerd; 

• kleinhandelsbedrijf : een distributie-eenheid waarvan de activiteit bestaat uit het te koop 
aanbie-den of wederverkopen van goederen aan consumenten, zonder die goederen andere 
behandelingen te laten ondergaan dan de behandelingen die in de handel gebruikelijk zijn; 

• kleinhandelslint : een opeenvolging van minstens drie kleinhandelsbedrijven langs een invals- 
of verbindingsweg zonder gemeenschappelijke parking of gemeenschappelijke in- en uitrit; 

• kleinhandelszone : een specifiek door een plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan 
afgebakend gebied voor de vestiging van kleinhandelsbedrijven en handelsgehelen; 

• netto handelsoppervlakte : de oppervlakte, bestemd voor het te koop aanbieden of de verkoop 
die toegankelijk is voor het publiek, met inbegrip van de niet-overdekte oppervlakten. Die 
oppervlakte omvat eveneens de kassazones, de zones die zich achter de kassa's bevinden en de 
inkomruimte; 

• winkelarm gebied : een gebied afgebakend in een provinciale of gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening of een provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
waar via stedenbouwkundige voorschriften beperkingen aan de kleinhandel worden opgelegd. 
 

Artikel 3 bepaalt volgende categorieën als categorieën van kleinhandelsactiviteiten: 

• 1° verkoop van voeding; 

• 2° verkoop van goederen voor persoonsuitrusting; 

• 3° verkoop van planten, bloemen en goederen voor land- en tuinbouw; 

• 4° verkoop van andere producten.  
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Conform artikel 10 kunnen, met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen, de provinciale  
ruimtelijke uitvoeringsplannen en provinciale  stedenbouwkundige verordeningen: 

• 1° winkelarme gebieden afbakenen met een gemeentegrensoverschrijdende impact, in overleg 
met de betrokken gemeenten, en op vraag van minstens een betrokken gemeente; 

• 2° normen bevatten betreffende de oppervlakte van de categorieën van 
kleinhandelsactiviteiten, vermeld in artikel 3 van het decreet; 

• 3° deze normen differentiëren al naargelang het bestaande, dan wel nieuwe 
kleinhandelsbedrijven en handelsgehelen betreft. 

De normen, vermeld in het eerste en tweede lid, kunnen : 

• 1° geen beperkingen stellen aan geldende socio-economische vergunningen en geldende 
omgevingsvergunningen voor kleinhandelsactiviteiten; 

• 2° geen niet aan de vergunningsplicht onderworpen uitbreidingen van bestaande en vergunde 
handelsvestigingen verbieden. 

 
Art. 10 bepaalt verder dat met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen ruimtelijke 
uitvoeringsplannen kleinhandelszones kunnen afbakenen. 
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Omzendbrief ‘Grootschalige detailhandel 2011/01’ 

De omzendbrief Grootschalige detailhandel biedt ruimtelijke afwegingselementen aan met het oog op 
een gestructureerd afwegingstraject voor de inplanting en/of groei van grootschalige detailhandel. De 
basisdoelstellingen hierbij zijn het tegengaan van verdere verlinting, het voeren van een aanbodbeleid 
op de daarvoor geschikte locaties en het voeren van een kernversterkend beleid. Het uiteindelijk doel is 
de realisatie van de goede ruimtelijke ordening inzake grootschalige detailhandel én een economisch 
leefbare en dynamische sector. De omzendbrief, die dateert van 9 december 2011, betreft een 
gedeeltelijke uitvoering van de Startnota ‘Winkelen in Vlaanderen’ die op 23 juli 2010 door de Vlaamse 
regering werd goedgekeurd (in opvolging van deze nota werd eveneens de Startnota ‘Winkelen in 
Vlaanderen 2.0’ goedgekeurd op 21 december 2012). 
 
De handelszones in voorliggend plangebied kunnen beschouwd worden als ‘steenweglocaties in 
stedelijk gebied’. Dit wordt beschreven als een handelslocatie op oude steenwegen binnen het 
afgebakend stedelijk verdichtingsgebied. Deze steenwegen vormen verbindingen tussen verschillende 
stadskernen richting de omliggende gemeenten. Door passage zijn deze dikwijls uitgegroeid tot 
herkenbare en sterk verdichte (vaak lintvormige) structuren. Soms zijn het ook sterke openbaar 
vervoersassen. 
 
Het afwegingskader dat de omzendbrief schets biedt beoordelingscriteria aan om bepaalde locaties als 
meer of minder geschikt te beoordelen voor grootschalige detailhandel. De positieve 
afwegingselementen hebben in belangrijke mate te maken met de multimodale bereikbaarheid van een 
locatie en het aanbod aan bijkomende en/of complementaire voorzieningen. Een overwicht aan 
positieve afwegingselementen betekent in de meeste gevallen dat een geschikt ruimtelijk kader bestaat 
voor het functioneren en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden van grootschalige kleinhandel. 
Als positieve afwegingselementen worden in overweging genomen de planningscontext, een bundeling 
en zuinig ruimtegebruik, herwaardering, mobiliteit en kernversterking. Negatieve afwegingselementen 
kunnen evenzeer issues omtrent mobiliteit omvatten, maar ook een negatieve impact op landbouw, 
landschap, economie, natuur of milieu.  
 
Specifiek voor ruimtelijke planprocessen wordt een aanbodbeleid gesuggereerd dat vertrekt van een 
afweging van functie, verschijningsvorm, locatie-kenmerken en het winkelconcept. In eerste instantie 
dient dit aanbodbeleid te passen binnen de visie geformuleerd in het stedelijke afbakeningsproces, 
waarbij onderbouwing vanuit overkoepelende visies of commercieel strategisch plannen sterk is aan te 
bevelen. Een afbakeningsplan vormt immers het juridisch kader waarbinnen grootschalige detailhandel 
kan worden vergund. 
 
  



  

   

 
 

PRUP KLEINHANDELSZONE RINGLAAN 
 
Rev A 
SCOPINGNOTA 49 
 

 
 
 

Relevante fietsroutenetwerken 

Binnen verschillende bestuursniveaus werden verschillende soorten van fietsroutenetwerken 
vastgelegd. We onderscheiden het “Bovenlokaal Functioneel  Fietsroutenetwerk” (BFF), het recreatief 
fietsroutenetwerk met fietsknooppunten en de fietssnelwegen. Enkel deze laatste is relevant voor de 
projectsite. Fietssnelweg F74 (Hamont-Achel – Sint-Truiden) loopt ter hoogte van het zuidelijke 
plangebied gelijk met de N80 en passeert dus aldaar. 
 

 
Figuur 25 Uitsnede uit de digitale kaart ‘BFF + FSW Limburg versie 2018-10-16’, zoals opgemaakt door de provincie Limburg. Paars: 

fietssnelweg; groen: BFF, hoofdroute; blauw: BFF, functionele route. Plangebieden: eigen aanduiding met oranje markeerpunten. 
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5 Parkeeronderzoek en parkeerbehoeftebepaling 
In 2014 liet de provincie een parkeeronderzoek en parkeerbehoeftebepaling uitvoeren in het kader van 
voorliggend op te maken PRUP. Het is immers belangrijk om de situatie op het terrein ook cijfermatig te 
onderbouwen naast de loutere visuele waarneming van het parkeergedrag ter plaatse. Het uitgevoerde 
onderzoek was er dus met name op gericht om een beter inzicht te krijgen in de werking van de 
bestaande winkels en de verkeersattractie en dit tevens te positioneren in de tijd.  
 
Weliswaar wisselden enkele winkels van uitbater sinds 2014, maar globaal gezien is de situatie 
hetzelfde. De gebouwen bleven qua omvang hetzelfde. Een eventuele nieuwe uitbating was telkens van 
een gelijkaardig mobiliteitsprofiel dan voorgaande. In het zuidelijk plangebied verdwenen Würth en 
Torfs uit het gebouw dat ze deelden. Het gebouwdeel van Würth staat nog steeds leef, dat van Torfs 
werd ingenomen door Ixina. Schoenenhandel Scapino werd een modewinkel onder de naam The 
Fashion Market. Deze verdween ondertussen alweer, waardoor het pand leegstaat. Avance vertrok uit 
het gebouw dat het deelt met Vandenborre en Action, om vervangen te worden door Bristol. Het 
gebouw van Ortec wordt tegenwoordig ingenomen door Lolita, een kledingzaak.  
 
Uit de studie van 2014 bleek de grootste parkeerbehoefte vanwege Action. Zij zijn onveranderd in het 
plangebied aanwezig gebleven. Aangezien de wijzigingen die er gebeurde sinds 2014 niet significant zijn 
naar mobiliteitsprofiel, stellen we dus dat de bevindingen uit het onderzoek van destijds nog steeds een 
realistisch vertrekbeeld vormen. Deze zullen weliswaar in het MOBER verder uitgediept en aangevuld 
worden met nieuwe verkeerstellingen. 
 

Parkeeronderzoek 

Om de parkeervraag van de functies in het plangebied in kaart te brengen, werd een 
parkeerbezettingsonderzoek uitgevoerd op vrijdag 14/02/2014 en zaterdag 15/02/2014. Per deelgebied 
werd met een halfuurfrequentie het aantal geparkeerde voertuigen waargenomen. Enkel de gemarkeerde 
en beschikbare parkeerplaatsen werden hierbij in beschouwing genomen. Bijkomende ruimte waar 
geparkeerd wordt, maar geen afgebakende parkeerplaatsen zijn, werd niet als parkeercapaciteit 
beschouwd.  
 
Uit de resultaten blijkt dat op zaterdag de parkeervraag hoger ligt dan op vrijdag. Er is een groot verschil 
tussen de deelgebieden te merken. De belangrijkste conclusies zijn als volgt: 
 

− De parkeervraag van de winkels langs de N722 kan opgevangen worden op eigen terrein. Op het 
piekmoment op zaterdag bedraagt de bezettingsgraad 85%, wat ideaal is. Ten tijde van het 
onderzoek was de vroegere vestiging van O’Cool – net zoals vandaag – leegstaand. De nota meldt 
dan ook dat wanneer deze handelsruimte opnieuw ingevuld wordt, de parkeervraag zal 
toenemen, afhankelijk van het type winkel. 

− In de omgeving van de winkels Vandenborre-Action-Avance (vandaag Vandeborre-Action-Bristol) 
bleek de parkeervraag op vrijdag, maar zeker op zaterdag veel hoger dan de capaciteit op eigen 
terrein. Op zaterdag steeg de vraag tot 105 voertuigen, terwijl er maar 44 officiële 
parkeerplaatsen zijn. 

− De overige winkels langs de ventweg van de N80 kunnen aan hun eigen parkeervraag voldoen. 

− Op de pechstroken van de N80 en de N722 wordt lang geparkeerd door vrachtwagens. 



  

   

 
 

PRUP KLEINHANDELSZONE RINGLAAN 
 
Rev A 
SCOPINGNOTA 51 
 

 
 
 

Parkeerbehoefte 

Op basis van het parkeeronderzoek werd voor de bestaande toestand een berekening van de 
parkeerbehoefte uitgevoerd. Uit het parkeeronderzoek blijkt dat deze winkelomgeving momenteel over 
een correct aantal parkeerplaatsen beschikt. Er is geen overloop naar de omliggende straten. Op de 
maatgevende zaterdag stijgt de bezettingsgraad maximaal tot de comfortgrens van 85%.  
 
Enkel voor het deelgebied Vandenborre-Action-Avance (vandaag Vandeborre-Action-Bristol) werden op 
piekmomenten problemen geconstateerd. Om voor dit deelgebied uit te komen op een 
parkeercapaciteit die te allen tijde een bezettingsgraad van maximaal 85% nastreeft, zouden er zo’n 80 
extra parkeerplaatsen noodzakelijk zijn. Uit de studie blijkt het grote succes van Action, die een groter 
dan gemiddeld aantal bezoekers (en dus voertuigen) aantrekt.  
 
Uit het parkeeronderzoek blijkt ten slotte dat de overige kleinhandelszaken binnen het plangebied ten 
tijde van de studie over voldoende parkeerplaatsen beschikken. Zoals eerder reeds geargumenteerd, 
mogen we er van uitgaan dat deze conclusie vandaag nog geldig is. 
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6 Doelstellingen van het RUP 
Doelstellingen 
De provincie neemt het initiatief om over te gaan tot de opmaak van een PRUP ‘Kleinhandelszone 
Ringlaan’. Gerelateerd naar het RSPL, heeft het PRUP de intentie om lokaal de visie van de provincie op 
structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en op grootschalige kleinhandelsconcentraties tot 
uitvoering te brengen.  
 
In het GRS van Sint-Truiden wordt de visie omtrent grootwinkels als volgt omschreven: “grootwinkels 
zijn noodzakelijk in een evenwichtig handelsaanbod en voor de regio-gerichte functie die Sint-Truiden 
ambieert. In functie van de beoogde beperkte en gerichte groei mikt het stadsbestuur op o.a. op het 
bijeen plaatsen van baanwinkels in meerdere grootwinkelclusters. Daarbij wordt geopteerd om toe te 
werken naar een grote bundeling in één grote hoofdcluster op de beste plaats, namelijk langs de 
doortochten in de oostrand van de kernstad (Ringlaan + Hasseltsesteenweg-Zuid), de Truiense 
grootwinkelboulevard, en enkele kleinere ondersteunende clusters. Voor de hoofdcluster wordt een 
goede ruimtelijke band met het kernwinkelgebied uitgebouwd, om te ondersteunen dat de 
winkelactiviteit ervan van stadsbezoekers zich zo veel mogelijk ook op het kernwinkelgebied richt.” 
 
Gezien de bestaande feitelijke toestand van het plangebied op juridisch vlak niet overal in 
overeenstemming is met de planologische situatie, wil het PRUP hieromtrent oplossingen aanbieden. 
Het RUP wil daarbij aansturen op een ruimtelijke kwaliteitsverbetering door:  

• het optimaliseren van het ruimtegebruik (ruimtelijk rendement verhogen, inzetten op 
verweving van functies in aansluiting op het regionaal bedrijventerrein Schurhoven); 

• de verhoging van de beeldkwaliteit van de site; 

• het voorzien van voldoende ruimte voor parkeren; 

• het opwaarderen van de inrichting van het  semipubliek domein. 
 
 

Uitgangspunten 

Complementariteit met het Regionaal bedri jventerrein Schurhoven:  

Het is de uitdrukkelijke bedoeling van de provincie om de plangebieden (en Schurhoven in zijn 
geheel) alle kansen te bieden als een gemengde zone die zich blijvend kan ontwikkelen als 
bedrijventerrein. Het PRUP laat functies toe die gerelateerd zijn aan bedrijvigheid, hetgeen zich 
inschrijft binnen de eigenheid van Schurhoven. Dit omvat grootschalige kleinhandel, bedrijvigheid 
met toonzaal en kantoorfuncties. Hiervoor moet de nodige ruimte gereserveerd worden. Inname 
van deze terreinen door andere bestemmingen is niet wenselijk. Enkel in het meest zuidelijk deel 
van het plangebied, op het scharnierpunt tussen de kleinhandelszone en het woongebied, kan 
horeca toegestaan worden.   

Het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, het waarborgen van 
een toegankelijk aanbod voor consumenten, het waarborgen en versterken van de 
leefbaarheid in het stedelijk milieu:  

De vereisten die er aan de vergunbaarheid van handelsactiviteiten binnen de contouren van het 
PRUP worden gelegd, zijn er op gericht enige concurrentie met het aanbod in de binnenstad te 
vermijden en dus de uitbouw van een complementair, niet-competitief aanbod te stimuleren.  
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De ruimtelijke structuur van de site, die anders is als de binnenstad, leent zich als duurzame 
vestigingsmogelijkheid voor winkels met grote winkelvloeroppervlakten en een specifieke vraag 
naar een goede autobereikbaarheid. De site biedt dus kansen om  winkelconcepten te huisvesten 
die qua oppervlakte en mobiliteitsprofiel, maar ook naar shop-beleving en producttype verschillen 
van de winkels in de binnenstad.   

 
In functie van het waarborgen en versterken van de leefbaarheid van het stedelijk milieu 
(complementariteit met de binnenstad), wil het PRUP focussen op volgende winkeltypes: 

• Volumineuze detailhandel (verkoop van goederen die een groot vloer -en/of grondoppervlak 
nodig hebben zoals meubelen, auto’s, keukens, badkamers, boten, caravans, bouwmaterialen 
en landbouwwerktuigen): Volumineuze detailhandel is moeilijk inpasbaar in de binnenstad door 
de grotere winkelvolumes die noodzakelijk zijn voor het type producten dat aangeboden wordt, 
maar ook door het vaak specifieke mobiliteitsprofiel. Veel van dit soort winkels behoeven een 
vlotte bereikbaarheid met de auto om de producten te kunnen vervoeren/leveren.  

• Niet-volumineuze detailhandel (kleding, schoenen, voeding, klein electro,…) Dit soort 
detailhandel heeft een belangrijke rol in de versterking van het binnenstedelijk 
handelsapparaat en wordt op de site enkel toegestaan voor wat betreft de grootschalige 
baanwinkelconcepten. Er zal dan ook een strengere minimum oppervlaktenorm voor 
gehanteerd worden.  

Een economisch verantwoord detailhandelsaanbod voorzien  

De stad Sint-Truiden kende in 2017 een leegstandcijfer van 10,5% winkelvloeroppervlakte (bron: 

www.detailhandelvlaanderen.be - feitenfiche Sint-Truiden).  Een sterke intensivering van het 
detailhandelsaanbod binnen het plangebied is bijgevolg niet aan de orde. Wel wordt een beperkte 
bijkomende winkelvloeroppervlakte (max. 2000m²) binnen het plangebied aangewend om ter  
hoogte van welbepaalde percelen (alwaar momenteel reeds handelszaken gesitueerd zijn) op het 
terrein een uitbreidingsmarge te geven bij structurele verbouwingen of bij nieuwbouw en hen 
daartoe in zekere zin te stimuleren. 

Bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit: 

• De site is  gericht op (winkel)functies die een zwaarder mobiliteitsprofiel kennen. Er zal gewerkt 
worden met parkeernormen om het hoofd te bieden aan de parkeervraag.  
Volumineuze detailhandel richt zich naar consumenten met doelgerichte bezoekmotieven en 
wordt gekenmerkt door minder frequente aankopen. Dit heeft tot gevolg dat de volumineuze 
kleinhandel een beperktere mobiliteit genereert in verhouding tot de winkelvloeroppervlakte 
dan niet-volumineuze detailhandel (frequentere bezoeken). Dit zal zich doorvertalen in 
gedifferentieerde parkeernormen voor beide soorten detailhandel.  

• De kleinhandelszone situeert zich aan de fietssnelweg F74. Er is bijgevolg een goede 
bereikbaarheid per fiets voor bezoekers maar ook werknemers op de site. Er zal voorzien 
worden in voldoende en goed bereikbare fietsparkeerplaatsen. 

 
 
  



  

   

 
 

PRUP KLEINHANDELSZONE RINGLAAN 
 
Rev A 
SCOPINGNOTA 54 
 

 
 
 

Krijtlijnen voor de stedenbouwkundige voorschriften 
Concreet vertalen bovenstaande doelstellingen en uitgangspunten zich in enkele krijtlijnen, die als 
aanzet voor de uiteindelijke voorschriften kunnen aanzien worden: 
 

BESTEMMING: 

Hoofdbestemmingen:  

• grootschalige kleinhandel: 

• volumineuze detailhandel:  
bruto min. 600m² en netto min. 400m² WVO per handelseenheid, zowel van toepassing bij 
vergunningsaanvragen voor de aanpassing van bestaande handelseenheden, als de 
oprichting van nieuwe handelseenheden.;  

• niet-volumineuze detailhandel:  

bruto min. 1000m² en netto min. 600m² WVO per handelseenheid, zowel van toepassing bij 
vergunningsaanvragen voor de aanpassing van bestaande handelseenheden, als de 
oprichting van nieuwe handelseenheden;  

 
Bestaande handelszaken die niet aan de laagste oppervlaktenorm voor handelszaken in het 
plangebied voldoen (zijnde netto min. 400m² WVO, bruto min. 600m²),  kunnen bij een 
structurele verbouwing enkel een omgevingsvergunning bekomen wanneer zij een uitbreiding 
voorzien naar deze laagste oppervlaktenormen binnen het plangebied. Naar wens kan de netto 
winkelvloeroppervlakte nog aangevuld worden met een algemeen uitbreidingspercentage van 
18% op de vloeroppervlakte van het huidige pand.  Bij de oprichting van een nieuwbouw met 
een handelsfunctie moet er eveneens voldaan worden aan deze normering. 
 
Bestaande panden die niet aan de laagste norm  voldoen mogen, in geval zij een vergunning 
voor een structurele verbouwing of nieuwbouw wensen te bekomen, hier ook aan voldoen 
a.d.h.v. het samenvoegen van aangrenzende bestaande handelspanden. 
 

Ter verduidelijking: 
Dit betekent bijvoorbeeld voor het pand van Würth (netto WVO van 300m² cfr. Locatus), dat 
deze winkel bij een structurele verbouwing of nieuwbouw een netto winkelvloeroppervlakte 
zal moeten omvatten van min. 400m² en max. 454m², en een bruto winkelvloeroppervlakte 
van 600m². Dit betekent echter wel dat enkel volumineuze detailhandel kan toegestaan 
worden in dit pand.  
 
Een andere mogelijkheid is dat dit pand bij een structurele verbouwing of bij nieuwbouw 
zich inlijft bij het aangrenzende pand tot één grote fysieke winkel (en op die manier ook in 
aanmerking komt voor niet-volumineuze detailhandel). De uitbreidingsmarge op de netto-
winkelvloeroppervlakte van 18% wordt dan genomen op de som van de  netto 
winkelvloeroppervlakten van de bestaande winkelpanden.  

 
De ondergrens van bruto min. 600m² en netto min. 400m² WVO per handelseenheid wordt 
ingegeven vanuit hoofdstuk 4, art. 11 van het ‘Decreet betreffende het Integraal 
handelsvestigingsbeleid’ van 15 juli 2016 (en latere versies). Door deze beperking in te bouwen, 
wordt een inname vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning uitgesloten in het PRUP.  
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• diensten en kantoren;  

• bedrijvigheid met toonzaal (geen SEVESO-bedrijvigheid, opp. toonzaal max 10% van de 
bedrijfsoppervlakte);  

Nevenbestemming:   

• max. 1 conciërgewoning per perceel.  

Uitgesloten:  

• horeca (uitgezonderd het scharnierpunt tussen de handelsbestemming en de aansluitende 
woonbestemming, waar dit een overgang kan vormen); 

• recreatie;  

• wonen (m.u.v. conciërgewoning).  
 

 
 
BIJKOMENDE WINKELVLOEROPPERVLAKTE: 
 
Max. 2000m² bijkomende netto oppervlakte WVO, evenredig te verdelen over de bestaande 
handelspanden binnen het plangebied. Deze bijkomende winkelvloeroppervlakte mag zowel op het 
gelijkvloers als de verdieping worden gerealiseerd. Realisatie op de verdieping geeft echter geen recht 
op nog meer bijkomende winkelvloeroppervlakte.  
 
Oprichten van handelspanden is enkel mogelijk op welbepaalde percelen aangeduid op het grafisch 
plan.  
 
 
PARKEERNORMEN: 

Bestemming detailhandel  

• volumineuze detailhandel: 2pp/100m² bruto vloeroppervlakte.  

• niet-volumineuze detailhandel: 8 pp/100m² bruto vloeroppervlakte. 
(Bovenstaande wordt verderop gemotiveerd a.d.h.v. de relvante CROW cijfers) 

 
Daarnaast zal er voldoende ruimte moeten voorzien worden voor fietsparkeerplaatsen i.f.v. het 
aanmoedigen van duurzame mobiliteit op deze locatie die vooral op autobereikbaarheid gericht is.  

Overige bestemmingen  

Cfr. de normen in de stedenbouwkundige verordening van de stad Sint-Truiden. 

 
 
SPECIFIEKE MOTIVERING BETREFFENDE DE GEHANTEERDE PARKEERNORMERING: 
 
Als basis voor het voorstel voor de parkeernormering wordt gebruik gemaakt van parkeerkencijfers uit 
CROW publicatie 317: Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie (oktober 2012). Deze cijfers worden 
eveneens gebruikt bij de uitwerking van de effectengroep parkeren binnen plan-MER Kleinhandelszone 
Ringlaan. Voor de parkeernormering wordt gebruik gemaakt van parkeerkencijfers uit CROW publicatie 
317 aangezien in het Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies geen concrete parkeerkencijfers vervat 
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zitten. Bovendien werden de parkeerkencijfers van CROW allemaal op eenzelfde wijze bepaald en zijn de 
cijfers (bv. per type winkel) hierdoor onderling vergelijkbaar.  
 
CROW stelt voorop dat bij het gebruik van parkeerkencijfers en kencijfers verkeersgeneratie rekening 
dient gehouden worden met: 

- Bereikbaarheidskenmerken van de locatie 

- Specifieke kenmerken van de functie 

- Mobiliteitskenmerken van de gebruikers van de functie 

- Het gemeentelijke parkeerbeleid 

Er wordt rekening gehouden met de stedelijkheidsgraad en de afstand tot het centrum. De cijfers die 
gehanteerd worden voor het plangebied hebben betrekking op een matig stedelijke zone, gelegen in de 
schil van het centrum van St.-Truiden.  
 
De activiteiten en functies binnen het plangebied vallen onder twee ‘groepen’ van kencijfers die in de 
CROW publicatie worden uiteengezet, namelijk hoofdgroep werken en hoofdgroep winkelen.  

Hoofdgroep werken  

Sommige functies vallen onder de hoofdgroep ‘werken’. Hierbinnen worden een aantal functies 
onderscheiden die binnen het plangebied voorkomen of kunnen voorkomen. 
 

Type functie (CROW) Maximaal parkeerkencijfer 
per 100m² bvo 

Huidige functie binnen het 
plangebied 

Kantoor zonder baliefunctie 1,9 VDAB 
Witgele kruis 

Commerciële dienstverlening 2,5 / 

Bedrijf arbeidsintensief, 
bezoekersextensief 

2,2 / 

Bedrijf arbeidsextensief, 
bezoekersextensief 

1,1 Garage Liebens 

 

Deze cijfers sluiten goed aan of zijn minder streng dan de normen die voor deze functies opgenomen 
zijn in gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Sint-Truiden. Om die reden worden de normen 
van deze verordening in het PRUP overgenomen voor bovenstaand genoteerde functies. 

Hoofdgroep winkelen  

De overige functies vallen onder de hoofdgroep ‘winkelen en boodschappen’. Hierbinnen worden door 
CROW een aantal type functies onderscheiden die binnen het plangebied voorkomen of kunnen 
voorkomen. 
 

Type functie (CROW) Maximaal parkeerkencijfer per 100m² bvo 

Supermarkt 8 (hoogste der supermarkten) 

- buurtsupermarkt 3,7 

- discountsupermarkt 5,9 

- fullservice supermarkt 5,7 

- grote supermarkt  7,9 

Groothandel in levensmiddelen 7,4 

Bruin- en witgoedzaken 6,6 

Woonwarenhuis/woonwinkel 1,9 
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Bouwmarkt  2,1 
 

In het RUP wordt een indeling gemaakt in volumineuze en niet-volumineuze detailhandel. Beide soorten 
detailhandel hebben een eigen mobiliteitsprofiel. Volumineuze detailhandel richt zich naar consumenten 
met doelgerichte bezoekmotieven en wordt gekenmerkt door minder frequente aankopen. Dit heeft tot 
gevolg dat de volumineuze kleinhandel een beperktere mobiliteit genereert in verhouding tot de 
winkelvloeroppervlakte dan niet-volumineuze detailhandel (frequentere bezoeken). Dit zal zich 
doorvertalen in gedifferentieerde parkeernormen voor beide soorten detailhandel.  
 
Om te komen tot parkeernormen voor beide soorten detailhandel wordt er gekeken naar de strengste 
parkeernormen die de CROW toekent aan type functies die logischerwijs onder een van beide indelingen 
vallen: 
 

• De functie (grote) supermarkt kan gezien worden als niet-volumineuze detailhandel. Deze 
functie heeft het hoogste parkeerkencijfer (8 pp/100m²) van alle type functies die in hoofdzaak 
niet-volumineuze goederen verkopen. Gezien dit cijfer dus het strengste en dus “allesdekkend” 
is,  wordt dit aangenomen als referentie om de parkeernorm voor niet-volumineuze 
detailhandel te bepalen.  

• Om een globale parkeernorm voor volumineuze detailhandel te bepalen, wordt er gekeken 
naar de kencijfers van de typefuncties “bouwmarkt” en “woonwarenhuizen”. Wanneer 
opnieuw gekozen wordt voor de strengste norm, betekent dit dat voor volumineuze 
detailhandel een globale parkeernorm van 2pp/100m² realistisch is. 

 

Noot: 

• De opdeling in volumineuze/niet-volumineuze detailhandel kan echter niet één op één aan de 
type functies zoals benoemd door de CROW gelinkt worden. Zo kan de type functie “bruin -en 
witgoedzaken”, zowel onder volumineuze als onder niet-volumineuze detailhandel geklasseerd 
worden afhankelijk van het type producten dat er  in hoofdzaak verkocht wordt. Toch geven de 
cijfers van de CROW een indicatie naar gepaste normering. CROW omvat ook geen kengetallen 
voor kleding en schoenen, deze types worden mee ingedeeld bij ‘niet-volumineuze 
detailhandel’ en de norm van 8pp/100m² wordt er dus ook op toegepast. Er wordt dus gekozen 
voor de hoogste norm i.f.v. een maximale flexibiliteit van het eventueel wijzigen van de 
invulling van de handelspanden.  

• De keuze van parkeernormering wijkt af van de parkeernormering die wordt opgelegd door de 
stad Sint-Truiden in haar stedenbouwkundige verordening. Deze voorziet voor grootwinkels 
algemeen een parkeernorm van 5 pp/100m². In het PRUP wordt de parkeernorm verder 
gedifferentieerd voor volumineuze/niet-volumineuze detailhandel, met name respectievelijk 2 
pp/100m² en 8pp/100m², waarvoor de kencijfers als basis dienen. Uit deze cijfers blijkt, zoals 
bovenaan toegelicht, dat 8 pp/100m² een ‘veiligere’ norm zou zijn voor grootwinkels (type 
’grote supermarkt’). Voor andere wikeltypes, zoals bijvoorbeeld een bouwmarkt, blijkt dan 
weer dat de voorziene norm van 5 pp/100m² in de verordening een overschatting geeft van het 
aantal benodigde parkeerplaatsen (kencijfer = 2 pp/100m²). Kortom is het aangewezen om 
voor een aantal functies/types af te wijken van de parkeernormering die voorzien wordt door 
de stad en de normering beter af te stemmen op het werkelijk mobiliteitsprofiel per functie, 
weergegeven door de parkeerkencijfers. 
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• De voornaamste leidraad voor keuze van de vernoemde parkeerratio’s zijn de kencijfers van 
CROW. Echter wordt deze keuze mede ondersteund door de eigenheden van het plangebied. 
Dit is een handelslocatie die zich door haar ruimtelijke structuur, die anders is als de 
binnenstad, leent als duurzame vestigingsmogelijkheid voor winkels met grote 
winkelvloeroppervlakten en een specifieke vraag naar een goede autobereikbaarheid. Door het 
toepassen van hoge parkeernormen ontstaat er ook een flexibiliteit naar invulling van de 
handelspanden, die meerdere types handel mogelijk maakt en, indien nodig, een omvorming 
van type naar type. Los daarvan zullen de voorschriften een overaanbod aan parkeerplaatsen 
(meer dan de norm) niet toelaten en een kwalitatieve infrastructuur voor het stallen van 
fietsen opleggen, zodat, ondanks de autogerichtheid van de locatie, multimodaliteit toch 
ondersteund blijft. 
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7 Motiveringsplicht inzake de Europese Dienstenrichtlijn 
Een RUP met beperkingen of een verbod op (bepaalde categorieën) kleinhandel moet worden getoetst 
aan art. 15, 3de lid van de Europese Dienstenrichtlijn. Indien er in het RUP beperkingen op kleinhandel 
worden opgelegd, dient de overheid die het plan opstelt, cfr. art. 15, §3 van voornoemde richtlijn, te 
motiveren waarom de opgelegde beperkingen niet-discriminatoir, noodzakelijk en evenredig zijn. 
 
In het PRUP “Kleinhandelszone Ringlaan” te Sint-Truiden worden beperkingen naar kleinhandel 
opgenomen in de zin van het opleggen van minimale winkelvloeroppervlakten voor handelszaken 
binnen de site, met een differentiatie naar minimum winkelvloeroppervlakte voor volumineuze dan wel 
niet-volumineuze detailhandel: 
 

• volumineuze detailhandel:  

bruto min. 600m² en netto min. 400m² WVO per handelseenheid;  

• niet-volumineuze detailhandel:  

bruto min. 1000m² en netto min. 600m² WVO per handelseenheid. 

 
 
Deze beperking is:  
 

• Niet-discriminatoir: de beperking maakt geen rechtstreeks of onrechtstreeks onderscheid in 
nationaliteit of plaats van de statutaire zetel.  

 

• Noodzakelijk:  
De beperking wordt opgelegd vanuit de goede ruimtelijke ordening en de doelstellingen van het 
integraal handelsvestigingsbeleid. Deze doelstellingen zijn:  
1. het creëren van duurzame vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel, met inbegrip van het 

vermijden van ongewenste kleinhandelslinten;  
2. het waarborgen van een toegankelijk aanbod voor consumenten;  
3. het waarborgen en versterken van de leefbaarheid in het stedelijk milieu, met inbegrip van 

het versterken van kernwinkelgebieden;  
4. het bewerkstelligen van een duurzame mobiliteit.  
 
De beperking in minimum winkelvloeroppervlakte zoals die opgelegd wordt in het RUP maakt 
deel uit van een totaalaanpak aan maatregelen omtrent de optimale verdeling van 
handelsactiviteiten binnen Sint-Truiden i.f.v. een goede ruimtelijke ordening:  
In het GRS van Sint-Truiden wordt deze aanpak samenvattend (voor wat het gedeelte dat 
grootwinkels aanbelangt) als volgt omschreven: “grootwinkels zijn noodzakelijk in een 
evenwichtig handelsaanbod en voor de regio-gerichte functie die Sint-Truiden ambieert. In 
functie van de beoogde beperkte en gerichte groei mikt het stadsbestuur op o.a. op het bijeen 
plaatsen van baanwinkels in meerdere grootwinkelclusters. Daarbij wordt geopteerd om toe te 
werken naar een grote bundeling in één grote hoofdcluster op de beste plaats, namelijk langs de 
doortochten in de oostrand van de kernstad (Ringlaan + Hasseltsesteenweg-Zuid), de Truiense 
grootwinkelboulevard, en enkele kleinere ondersteunende clusters. Voor de hoofdcluster wordt 
een goede ruimtelijke band met het kernwinkelgebied uitgebouwd, om te ondersteunen dat de 
winkelactiviteit ervan van stadsbezoekers zich zo veel mogelijk ook op het kernwinkelgebied 
richt.”  
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De vereisten die er aan de vergunbaarheid van handelsactiviteiten binnen de contouren van het 
PRUP worden gelegd, zijn er op gericht enige concurrentie met het aanbod in de binnenstad te 
vermijden en dus de uitbouw van een complementair, niet-competitief aanbod te stimuleren.  

 
De ruimtelijke structuur van de site, die anders is als de binnenstad, leent zich als duurzame 
vestigingsmogelijkheid voor winkels met grote winkelvloeroppervlakten en een specifieke vraag 
naar een goede autobereikbaarheid. De site biedt dus kansen om  winkelconcepten te 
huisvesten die qua oppervlakte en mobiliteitsprofiel, maar ook naar shop-beleving en 
producttype verschillen van de winkels in de binnenstad.   
 
In functie van het waarborgen en versterken van de leefbaarheid van het stedelijk milieu 
(complementariteit met de binnenstad), wil het PRUP focussen op volgende winkeltypes: 

-Volumineuze detailhandel (verkoop van goederen die een groot vloer -en/of 
grondoppervlak nodig hebben zoals meubelen, auto’s, keukens, badkamers, boten, 
caravans, bouwmaterialen en landbouwwerktuigen): Volumineuze detailhandel is 
moeilijk inpasbaar in de binnenstad door de grotere winkelvolumes die noodzakelijk 
zijn voor het type producten dat aangeboden wordt, maar ook door het vaak specifieke 
mobiliteitsprofiel. Veel van dit soort winkels behoeven een vlotte bereikbaarheid met 
de auto om de producten te kunnen vervoeren/leveren.  
-Niet-volumineuze detailhandel (kleding, schoenen, voeding, klein electro,…) Dit soort 
detailhandel heeft een belangrijke rol in de versterking van het binnenstedelijk 
handelsapparaat en wordt op de site enkel toegestaan voor wat betreft de 
grootschalige baanwinkelconcepten. Er wordt dan ook een strengere minimum 
oppervlaktenorm voor gehanteerd.  

 
De ondergrens van bruto min. 600m² en netto min. 400m² WVO per handelseenheid wordt 
ingegeven vanuit hoofdstuk 4, art. 11 van het ‘Decreet betreffende het Integraal 
handelsvestigingsbeleid’ van 15 juli 2016 (en latere versies). Door deze beperking in te bouwen, 
wordt een inname vrijgesteld van stedenbouwkundige vergunning uitgesloten in het PRUP.  
 

• Evenredig:  
Een RUP is het meest geschikte geschikt instrument om verordenende beperkingen in mogelijke 
bestemmingen en minimale oppervlaktenormen op te leggen.  
 
Het nagestreefde doel van de beperking is het bewerkstellingen van een complementair 
handelsaanbod met de binnenstad.  De minimale oppervlakte normen die voor kleinhandel 
worden voorzien, zullen ervoor zorgen dat deze winkellocatie enkel wordt aangewend voor 
handelszaken die door hun omvang quasi niet inpasbaar zijn binnen de ruimtelijke structuur van 
de binnenstad.  Door de minimale oppervlaktenormen te differentiëren voor volumineuze en 
niet-volumineuze detailhandel, kan er verder gestuurd worden op winkeltypes/concepten die 
complementair zijn aan het winkelaanbod in de binnenstad zonder daartoe bepaalde 
handelscategorieën effectief te moeten uitsluiten. Het doel kan m.a.w. niet met minder 
beperkende maatregelen worden bereikt.  
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8 Overwogen alternatieven 

Nulalternatief 

Het ‘nulalternatief’ houdt in dat er geen nieuw planinitiatief wordt genomen. In dat geval blijft ter 
hoogte van het plangebied het huidige gewestplan (industriegebied) van kracht. Nieuwe 
vergunningsaanvragen voor verbouwing of uitbreiding van de bestaande winkelcomplexen in het 
plangebied kunnen dan niet ingewilligd worden. Op lange termijn gaat de aanwezige bebouwing 
hierdoor oninteressant worden voor winkeluitbating, aangezien aanpassingen binnen een functionele 
invulling als winkel niet meer mogelijk zijn. Noch de visievorming uit het RSPL en het GRS worden dan 
gerealiseerd. Nadat de gebouwen hun aantrekkingskracht voor winkeluitbating verliezen, zijn leegstand 
of een nieuwe invulling als industriegebouw mogelijke opties. Beide lijken ongewenst voor de 
beschouwde locaties. Gezien de plangebieden onmiddellijk aan de stadskern aansluiten en goede 
zichtlocaties vormen, is een meer publieksgerichte invulling meer aangewezen. Onder het nulalternatief 
is dit echter geen mogelijkheid. 

Locatiealternatieven 

Aangezien een van de doelstellingen van het PRUP het bieden van een planologisch kader voor twee 
bestaande, historisch gegroeide, kleinhandelsconcentratie is, zijn locatiealternatieven niet aan de orde.  

Inrichtingsalternatieven 

Inzake inrichting zijn meerdere alternatieven te bedenken. De input naar aanleiding van de 
openbaarmaking van de start- en procesnota en de eerste inzichten vanuit de verkeerstellingen en de 
op te maken MER en mobiliteitsstudie zal het planteam heel wat bijkomende gegevens opleveren. Op 
basis hiervan kunnen inrichtingsalternatieven bedacht worden. Verschillende parkeeroplossingen en 
alternatieven voor een gewenst toekomstbeeld kunnen in overweging genomen worden. Uiteindelijk zal 
dit leiden tot een voorkeursmodel, op basis waarvan het uiteindelijke PRUP zal opgemaakt worden. 
Noch omtrent de alternatieven, noch omtrent het uiteindelijke voorkeursmodel, kan nu al een uitspraak 
gedaan worden.  
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9 Aanzet RUP 

Afbakening en reikwijdte plangebied 

Het plangebied kan zelfs in deze startfase al heel nauwkeurig bepaald worden. Het omvat volgende 
kadastrale percelen: 
 
Noordelijk plangebied 

• 2de afd., sec. D, nr. 305 S2 
 
Zuidelijk plangebied 

• 2de afd., sec. D, nr. 880 W (deel) 

• 2de afd., sec. D, nr. 882 H 

• 2de afd., sec. D, nr. 884 M2 

• 2de afd., sec. D, nr. 884 W2 

• 2de afd., sec. D, nr. 884 Y2 

• 2de afd., sec. D, nr. 884 P2 

• 2de afd., sec. D, nr. 899 X 

• 2de afd., sec. D, nr. 900 E2 

• 2de afd., sec. D, nr. 900 F2 

• 2de afd., sec. D, nr. 901 H 

• 2de afd., sec. D, nr. 901 K 

• 2de afd., sec. D, nr. 901 L 

• 2de afd., sec. D, nr. 900 N2 

• Gedeelte van het openbaar domein (Ambachtslaan - gemeenteweg) 
 
Kaart 01: omgevingsanalyse – stratenatlas 
Kaart 02: omgevingsanalyse – topokaart 
Kaart 03: omgevingsanalyse – Orthofoto 
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Figuur 26 Afbakening plangebied - GRB 
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Detailleringsgraad  

Het PRUP legt op kadastraal niveau de nodige randvoorwaarden op om geplande ontwikkelingen 
optimaal te laten functioneren met respect voor de omringende ruimte. Het PRUP beoogt een algehele 
transformatie van de bestaande juridische context van het plangebied (van industriegebied naar zone 
voor grootschalige kleinhandel). Deze juridische transformatie houdt echter tegelijk een afstemming op 
het huidige feitelijke gebruik in (zijnde een huidig gebruik als zone voor grootschalige kleinhandel). We 
streven er naar een PRUP met een goed evenwicht tussen juridische zekerheid en flexibiliteit op te 
stellen.  
 
Het PRUP kan de verplichte opmaak van een inrichtingsplan opleggen. Doel hiervan is 
kwaliteitsbewaking en het garanderen van een duurzaam, zorgvuldig en zuinig ruimtegebruik. 
Bijkomend zal worden onderzocht of per deelsite een globale aanpak van dit inrichtingsplan kan 
gestimuleerd worden. Een globale aanpak kan gelijktijdig kansen bieden op de verweving van functies, 
het gezamenlijk oplossen van de parkeerproblematiek, het opwaarderen van een gezamenlijk ingericht 
semipubliek domein en van de beeldkwaliteit, het gezamenlijk oplossen van waterbuffering, enz… 
Gezien het verplichtend opleggen van een globale aanpak echter ook remmend kan werken op het 
nemen van enig initiatief, zal eveneens worden onderzocht in welke mate dit (voor bepaalde aspecten) 
vrijblijvend kan gelaten worden of hoe hierbinnen voldoende flexibiliteit kan ingebouwd worden, zonder 
hierbij de kwaliteitsdoelstelling uit het oog te verliezen. Voor het voorgebied (groenaanleg en 
parkeerstrook) van de noordelijke zone zal deze vrijblijvendheid echter niet gelden. Vandaag is dit al als 
geheel over de volledige lengte van de zone aangelegd. Deze kwaliteit willen we bewaren. Bij een 
eventuele heraanleg zal een globale aanpak hier dan ook opgelegd worden. Voor de zuidelijke zone zal 
onderzocht worden of dergelijke globale aanpak efficiënter kan gestimuleerd worden wanneer deze 
opgesplitst wordt in een aanpak voor het gebied ten noorden en het gebied ten zuiden van de 
Ambachtslaan. 
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10 RVR-toets  
 
De RVR-toets besluit dat er geen bijkomende ruimtelijke veiligheidsrapportage van toepassing is.  
 

Het besluit van de RVR-toets is toegevoegd in bijlage 4.  
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11 Plan-m.e.r.-procedure en methodiek voor het milieuonderzoek 
 

Algemeen 

 
Milieueffectrapportage (kortweg m.e.r.) is een juridisch-administratieve procedure waarbij, voordat een 
activiteit of ingreep plaatsvindt, de milieugevolgen worden bestudeerd, besproken en geëvalueerd.  
Via het milieuonderzoek wordt getracht om de voor het milieu mogelijk negatieve effecten in een vroeg 
stadium van de besluitvorming te kennen zodat ze kunnen worden voorkomen of gemilderd. Op die 
wijze kan het voorliggend project of plan worden bijgestuurd.  
Het milieueffectrapport vormt bijgevolg een belangrijk instrument bij de besluitvorming. Het is een 
hulpmiddel voor de overheid om te beslissen of een bepaald project of plan zal toegelaten of vergund 
worden en onder welke voorwaarden.  
 
Het provinciaal RUP waarvoor voorliggende scopingnota wordt opgemaakt, betreft het vastleggen van 
het juridisch-planologisch kader voor een bestaande handelszone langs de N80 en N722 in Sint-Truiden, 
waarbinnen grootschalige kleinhandelszaken kunnen evolueren en stedenbouwkundig vergund kunnen 
worden, gezien deze momenteel immers in een zone planologisch bestemd als industriegebied gelegen 
zijn. Doel is om doorheen dit proces de nodige ontwikkelingsperspectieven voor bestaande en eventueel 
nieuwe grootschalige handelszaken te formuleren, zonder hiervoor in concurrentie te treden met het 
stedelijk handelscentrum. 
 
Omdat het plan-MER wordt opgesteld in functie van het op te maken PRUP moet het duidelijke 
uitspraken bevatten omtrent de elementen die in het PRUP moeten worden opgenomen, met name een 
opgave van milderende maatregelen met een ruimtelijke weerslag. 
 
Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de planmilieueffect-rapportage 
en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd 
worden. Door de wijzigingen in de regelgeving voor ruimtelijke planningsprocessen worden inhoudelijke 
en procedurele inconsistenties die optreden bij de overgang van de milieueffectrapportage naar het 
planproces gesloten. Bovendien beoogt de nieuwe procedure een versterking van het draagvlak voor de 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, via een vroege consultatie in het begin van het planningsproces en een 
openbaar onderzoek op het einde.  
 
Vanaf 1 mei 2017 is deze nieuwe procedure van kracht gegaan, waardoor in het planproces van een 
ruimtelijke uitvoeringsplan (RUP) formeel rekening gehouden moet worden met het onderzoek van de 
milieueffecten ten gevolge van de realisatie van de bestemmingswijziging in het RUP.  
In de praktijk betekent dit dat voor elk RUP minimaal een ‘onderzoek tot m.e.r (milieueffect-
rapportage)’ dient uitgevoerd te worden. Uit dat onderzoek moet dan blijken of een volwaardig plan-
MER moet worden opgemaakt.  
Onderstaande paragrafen gaan verder in op de m.e.r-procedure binnen het geïntegreerde 
planningsproces.  
Onderstaand wordt een overzicht gegeven van de m.e.r. procedure binnen het geïntegreerde proces 
met de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
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Toetsing aan de m.e.r.-plicht 

Om na te gaan of het voorgenomen plan onder de toepassing van de plan-m.e.r.-plicht valt, moeten drie 
vragen stapsgewijs beantwoord worden, namelijk: 
 

1. Valt het plan onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet 
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?  
 
Ja // Een ruimtelijk uitvoeringsplan betreft een plan dat door een overheidsinstantie wordt 
opgesteld om middels een wetgevingsprocedure door de Vlaamse Regering te worden 
vastgesteld. Dit maakt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan onder de definitie valt van een plan 
of programma zoals gedefinieerd in het DABM. 
 

2. Valt het plan onder het toepassings-gebied van het DABM? 
 
Ja // Het plan vormt het kader voor de latere toekenning van een vergunning (waaronder 
minstens een omgevingsvergunning) aan een project, zodat het plan onder het 
toepassingsgebied van het DABM valt. 
 

3. Valt het plan onder de plan-m.e.r.-plicht? 
 
Ja // Het voorgenomen plan vormt een kader voor projecten zoals die vermeld worden onder 
Bijlage I, II of III van het m.e.r.-decreet, meer bepaald rubriek 10 b) van bijlage II: 
infrastructuurprojecten – Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van 
winkelcentra en parkeerterreinen, 
- met betrekking tot de bouw van 1000 of meer woongelegenheden, of  
- met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m2 handelsruimte of meer, of 
- met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-
equivalenten per tijdsblok van 2 uur. 
 
Het PRUP wordt immers opgemaakt in functie van het vastleggen van het juridisch-
planologisch kader voor een bestaande handelszone langs de N80 en N722 in Sint-Truiden, 
die momenteel in een zone planologisch bestemd als industriegebied is gelegen. De 
brutovloeroppervlakte aan handelsruimte van het plangebied (beide deelgebieden samen) 
bedraagt  hierbij meer dan 5.000 m². 
Gezien het hier gaat over een provinciaal RUP, betreft het geen klein gebied van lokaal 
niveau en/of geen kleine wijziging waardoor er geen screening kan worden opgemaakt. 
Bijgevolg dient een plan-MER te worden opgemaakt in kader van voorliggend PRUP. 

Overzicht m.e.r.-procedure 

 
Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de planmilieueffect-rapportage 
en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd 
worden. Dit betekent dat het proces voor de opmaak van het RUP en de planmilieueffectenrapporten 
als één geïntegreerd proces verlopen.  
 
Voorliggende scopingnota vormt een volgende procedurele stap binnen het geïntegreerde 
planningsproces voor de opmaak van het PRUP. 
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In onderstaand schema is het geïntegreerd planningsproces schematisch weergegeven. 
 
 

 Figuur 27:  Schematische voorstelling integratie plan-MER in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen zoals van toepassing 

sinds 1 mei 2017  

 

Verdere procedure en besluitvorming 

 
Hiervoor wordt verwezen naar de procesnota. 
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Voorgesteld team van erkende MER-deskundigen  

 
Een scoping van relevante milieudisciplines voor het plan-MER wordt gegeven onder § 0. Op basis 
hiervan wordt het volgende team van erkende mer-deskundigen voorgesteld :  
 

Naam Discipline  Erkenning  Erkenning 
vervalt op 

    

Ann Van Wauwe Coördinatie GOP/ERK/MERCO/2019/00015 Onbeperkt 

 Tevens erkend voor de disciplines 
oppervlaktewater, landschap, bouwkundig 
erfgoed en archeologie 

AMV/ERK/MER/EDA-659 Onbeperkt 

Stijn Van Pee Discipline mobiliteit AMV/ERK/MER/EDA-813 Onbeperkt 

Kristof Wijns Discipline geluid MB/MER/EDA-EDA-739/V2 Onbeperkt 

Kristof Wijns Discipline lucht MB/MER/EDA-EDA-739/V2 Onbeperkt 

 

Team Mer van het Departement Omgeving maakt deel uit van het planteam en zorgt op deze wijze voor 
een continue kwaliteitswaarborging van de milieubeoordeling. De beslissing inzake reikwijdte, 
detaillering en aanpak plan-MER door team Mer zit vervat in deze scopingnota (rev A). Team Mer gaat 
akkoord met de scoping en voorgestelde methodiek voor de milieueffectbespreking en -beoordeling 
zoals hierna volgt en met  het voorgestelde team van erkende MER-deskundigen zoals hierboven 
weergegeven. 

Scoping 

 
In een plan-MER ligt de focus voornamelijk op de functionele invulling van het plangebied en op de 
gebruiksfase, en minder op de uitvoeringstechnische aspecten. Dit betekent dat niet alle milieueffecten 
in deze fase van het onderzoek relevant zijn. De manier waarop elke discipline wordt uitgewerkt en de 
diepgang van de milieueffectenbespreking wordt in het plan-MER bepaald door: 

• het onderzoeksniveau (plan versus project);  

• de plankenmerken. 

 

In dit hoofdstuk gebeurt een eerste scoping van de milieueffecten. De manier waarop deze scoping 
wordt uitgevoerd, wordt beschreven in onderstaande paragrafen. In een volgend hoofdstuk, waar 
dieper wordt ingegaan op de relevante effectgroepen en de aanpak per milieudiscipline, wordt deze 
scoping toegepast en uitgewerkt. Indien tijdens de opmaak van het plan-MER blijkt dat bepaalde 
effecten, die momenteel niet worden vermeld, eveneens kunnen optreden, wordt het onderzoek 
uitgebreid in het plan-MER. 
 

Scoping op basis van onderzoeksniveau  

 



  

   

 
 

PRUP KLEINHANDELSZONE RINGLAAN 
 
Rev A 
SCOPINGNOTA 70 
 

 
 
 

Effecten gerelateerd aan de werkzaamheden (aanlegfase) hebben enerzijds vaak een tijdelijk karakter 
en zijn sterk afhankelijk van de uitvoeringstechnische aspecten, inrichting werfzone, gebruikt materieel, 
….. 
 
Deze effecten zijn dan ook typerend voor het onderzoek op projectniveau. Gezien deze gegevens 
momenteel nog niet gekend zijn en voornamelijk tijdelijke effecten zijn, worden effecten ten gevolge 
van de aanlegfase niet meegenomen op planniveau. Uitzonderingen hierop zijn ingrepen die optreden 
tijdens de aanlegfase, maar die aanleiding kunnen geven tot permanente effecten (bvb bemaling). 
 

Scoping op basis van planingrepen  

 
De impact van het plan op het milieu situeert zich globaal op drie vlakken: 

• Direct ruimtebeslag 

De realisatie van een plan impliceert een direct ruimtebeslag of het fysisch aanwezig zijn van de 
vooropgestelde functies. Een ruimtebeslag of herbestemming brengt potentieel een aantal 
milieueffecten met zich mee zoals het verlies of de verschuiving van functies.  

• Ruimtelijke samenhang 

Een herbestemming of de aanwezigheid van nieuwe functies (en mogelijk ook het gebruik ervan) 
heeft potentieel een invloed op de ruimtelijke samenhang van een gebied op diverse vlakken 
(ecologisch, landschappelijk, ruimtelijk, verkeerskundig, …). Hierbij kan enerzijds een barrière 
ontstaan ten aanzien van aanwezige structuren, anderzijds kan de realisatie van het plan een 
versterking betekenen van bestaande structuren of een nieuwe verbinding realiseren. Deze effecten 
worden ook wel netwerkeffecten genoemd.  

• Verstoring 
Een wijziging van het functionele gebruik brengt potentieel een wijziging met zich mee voor het 
omgevingsklimaat. Deze verstoring is in belangrijke mate afhankelijk van de gebruiksintensiteit die de 
wijziging met zich brengt (verkeersgeneratie, watergebruik, geluidshinder, ...). 

 

Scoping relevantie te onderzoeken milieudisciplines  

 
Op basis van de planbeschrijving en rekening houdend met de omgevingskenmerken (zie § 3) worden 
onderstaande disciplines als sleuteldiscipline voorgesteld: 

• Mens – Mobiliteit 
• Geluid & Trillingen 
• Lucht 

De uitwerking van deze disciplines gebeurt maximaal kwantitatief door een erkend MER-deskundige. 
 
De deeldiscipline Mens-gezondheid wordt als een aparte nevendiscipline uitgewerkt. De resultaten voor 
lucht en geluid zullen hierbij semi-kwantitatief verwerkt worden door de deskundige lucht en geluid in 
samenwerking met de MER-coördinator, waarbij de effecten op het vlak van lucht en geluid worden 
doorvertaald naar gezondheid.  Dit gebeurt cf. de vereisten van het recente richtlijnenboek gezondheid 
(zie verder). Gezien de semi kwantitatieve uitwerking op basis van de resultaten van de disciplines lucht 
en geluid, zal de uitwerking van deze nevendiscipline vrij uitgebreid zijn en in een apart hoofdstuk 
behandeld worden 
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Daarnaast zullen de volgende (deel)disciplines in het MER onder de hoofding ‘Overige disciplines’ 
beknopt en op kwalitatieve wijze als nevendiscipline uitgewerkt worden: 

• Water : relevante aspecten van oppervlaktewater en grondwater (zie disciplinespecifieke 
methodiek verderop) zullen gebundeld besproken worden. door de MER-coördinator die 
tevens erkend MER-deskundige oppervlaktewater is. Binnen deze discipline water zal tevens 
een klimaatreflex gebeuren. 

• Bodem : Daar het plangebied reeds grotendeels bebouwd en verhard is en de bodem dus 
reeds verstoord, wordt een uitwerking van de discipline bodem hier minder relevant geacht. 
Wel zal het aspect van bodemsaneringsnormen gekoppeld aan bestemmingen kort belicht 
worden. Dit aspect en desgevallend relevante aspecten m.b.t. bodem- en 
grondwaterkwaliteit zullen meegenomen worden in een gebundelde beknopte bespreking 
van de disciplines ‘bodem en water’. Aspecten van bodemverontreiniging gekoppeld aan 
grondverzet zijn afgedekt door de regeling rond grondverzet, en zullen niet behandeld 
worden. 

• Bouwkundig erfgoed : gezien de nabijheid van het vastgesteld bouwkundig erfgoed van de 
stedelijke begraafplaats t.o.v. het noordelijk deel van het plangebied, zal dit aspect uit de 
discipline ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie meegenomen worden.’ Er zal 
beknopt op kwalitatieve wijze nagegaan worden of en in welke mate het plan een impact 
kan hebben. De uitwerking gebeurt door de coördinator die tevens erkend MER-deskundige 
landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie is. 

• Mens-ruimtelijke aspecten : gezien het plan niet in extra ruimtebeslag resulteert en geen 
andere functionele invulling beoogt dan de huidige en eerder beoogt deze te bestendigen 
door deze planmatig te verankeren, kan de uitwerking van deze discipline beknopt gehouden 
worden. 

 
Gezien de beperkte biologische waarde van het plangebied en de omgeving wordt de discipline 
Biodiversiteit niet relevant beschouwd. 
 
De deeldisciplines ‘landschap’ en ‘archeologie’ zullen in het MER evenmin  uitgewerkt worden. Het deel 
landschap (landschapsstructuur, landschapskenmerken, perceptieve kenmerken) is niet relevant gezien 
de situering en huidige invulling van het plangebied gecombineerd met het plan. Het aspect archeologie 
is minder relevant op planniveau, zeker in het plangebied dat overwegend bebouwd en verhard is, maar 
speelt voornamelijk op het niveau van de latere vergunningen. 
 
Het aspect externe veiligheid wordt afgedekt in de RVR-toets in het kader van het RUP. 
 

Algemene methodologie (voor de opstelling) van het plan-MER 

 

Algemene opbouw en bespreking disciplines  

 
De bespreking per milieudiscipline verloopt volgens een vaste indeling per discipline, meer bepaald: 
 
• Afbakening studiegebied 
• Beschrijving referentiesituatie(s) 



  

   

 
 

PRUP KLEINHANDELSZONE RINGLAAN 
 
Rev A 
SCOPINGNOTA 72 
 

 
 
 

• Beschrijving en beoordeling milieueffecten 
• Milderende maatregelen 
• Synthese 
• Leemten in de kennis 
• Voorstellen voor postmonitoring en postevaluatie 
 

Afbakening studiegebied  

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen het plangebied en het studiegebied. Het plangebied is het 
gebied waarbinnen de eigenlijke bestemmingswijziging wordt voorzien. Het studiegebied is ruimer en 
omvat het volledige gebied tot waar de milieueffecten van de vooropgestelde ingrepen zich (kunnen) 
voordoen. Het studiegebied is afhankelijk van de beschouwde discipline en wordt voor elke discipline 
afzonderlijk bepaald.  
 

Beschrijving referentiesituatie  

 
De referentiesituatie wordt beschouwd als de huidige toestand van het plangebied (anno 2019), zowel 
de feitelijke als de juridisch planologische (Gewestplan, deels overschreven door RUP speelhof, 
begijnhof, veemarkt) toestand. Voor de beschrijving van de referentiesituatie worden de elementen 
samengebracht uit reeds gevoerd onderzoek aangevuld met informatie uit andere studies en informatie 
verzameld tijdens een terreinbezoek. De beschrijving spitst zich toe op de elementen die relevant zijn 
voor de effectbeoordeling op planniveau. 
 
In het kader van dit RUP zijn 2 referentiesituaties relevant :  

1. De bestaande situatie op het terrein anno 2019  
2. De planologische situatie voorafgaand aan de opmaak van dit RUP (gewestplan, deels 

overschreven door RUP speelhof, begijnhof, veemarkt) 
 

Effectvoorspelling en –beoordeling  

 
Het plan zal afgetoetst worden t.a.v. beide referentiesituaties. 
Desgevallend worden ook ontwikkelingsscenario’s in beschouwing genomen. In voorkomend geval kan 
het Masterplan N80 als ontwikkelingsscenario meegenomen worden bij de effectbespreking. Dit zal 
enkel op kwalitatieve wijze gebeuren. 
 
Door te werken met 2 referentiesituaties, zijnde de bestaande situatie en de planologische situatie, 
wordt het nulalternatief op voldoende wijze meegenomen in het MER. Verder worden geen 
alternatieven meegenomen bij het milieuonderzoek. Uit het milieuonderzoek zelf kunnen evenwel wel 
alternatieven m.b.t. de inrichting van het gebied naar voor geschoven worden.  
 
De methodologie wordt verderop voor elke milieudiscipline meer in detail toegelicht.  
Belangrijk is dat de onderbouwing van de resultaten transparant is. Dit betekent dat de toetsingscriteria 
duidelijk gedefinieerd zijn en dat de evaluatie van de effecten gebaseerd is op een duidelijk omschreven 
waardering. De beoordeling van de milieueffecten gebeurt systematisch (aan elk effect wordt een 
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significantieoordeel toegekend), onderbouwd (aan de hand van meer specifieke criteria per 
discipline/effectgroep) en op een uniforme wijze.  
Volgende terminologie en codering wordt gebruikt in de significantiebepaling:  

• aanzienlijk negatief (---) 
• negatief (--) 
• beperkt negatief (-) 
• verwaarloosbaar of geen effect (0) 
• beperkt positief (+) 
• positief (++) 
• aanzienlijk positief (+++) 

 
Per discipline worden de beoordelingscriteria aangegeven en wordt telkens zo goed mogelijk de 
significantie gemotiveerd. Deze motivering is waar mogelijk kwantitatief onderbouwd. Voor de meest 
cruciale disciplines/effectgroepen wordt een significantiekader gegeven.  
 

Milderende maatregelen en aanbevelingen  

 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen milderende maatregelen en aanbevelingen: 

• Milderende maatregelen omvatten alle relevante maatregelen ter voorkoming of ter 
vermindering van negatieve of aanzienlijk negatieve effecten. 

• Aanbevelingen zijn maatregelen om beperkt negatieve effecten te milderen, om mogelijke 
positieve effecten te versterken of aanbevelingen inzake inrichting  

 
Het MER geeft in de mate van het mogelijke aan welke elementen gelden op planniveau en dienen 
doorvertaald te worden in het plan/RUP, en welke maatregelen of aanbevelingen eerder aan de orde 
zijn op projectniveau of een overig instrument vormen, en geen doorvertaling in het RUP behoeven.  
Voor de formulering van milderende maatregelen zal onder meer gesteund worden op de methodiek 
zoals weergegeven in de ‘Handleiding milderende maatregelen binnen het MER, met het oog op een 
verduidelijking en betere doorwerking ervan’ (2012).  
 

 

Bron figuur: Handleiding milderende 
maatregelen binnen het MER, met het 
oog op een verduidelijking en betere 
doorwerking ervan (2012), Antea iov LNE, 
afd. MNE, dienst MER. –deze figuur werd 
evenwel geactualiseerd door de 
‘milieuvergunning’ en 
‘stedenbouwkundige vergunning’ te 
vervangen door de omgevingsvergunning  

Figuur 28: Onderscheiden types van maatregelen (in functie van doorwerkingsniveau ) 
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Synthese  

 
In de synthese per discipline worden als besluit van de milieueffectenbeoordeling de effecten per 
effectgroep samengevat evenals de significantie van de effecten en de mogelijke impact van milderende 
maatregelen.  
 

Leemten in de kennis  

 
Per discipline wordt aangegeven welke de leemten in de kennis desgevallend zijn waarmee de 
deskundigen worden geconfronteerd. Deze leemten worden ingedeeld volgens:  

• Leemten met betrekking tot het plan (bijvoorbeeld onduidelijke of onvoldoende gegevens 
inzake de plankenmerken).  

• Leemten met betrekking tot de inventaris (bijvoorbeeld ontbrekende informatie inzake 
omgevingskenmerken).  

• Leemten met betrekking tot de methode en het inzicht (bijvoorbeeld onvoldoende kennis in 
dosis-effectrelaties). 

 

Voorstellen inzake monitoring en postevaluatie  

 
Per discipline wordt standaard nagegaan of er verdere opvolging van een milieueffect wenselijk is onder 
de vorm van monitoring of postevaluatie.  
 

Integratie en eindsynthese  

 
In een besluitend hoofdstuk ‘Integratie en eindsynthese’ wordt de doelstelling van het plan kort 
hernomen en worden de belangrijkste effecten en te nemen maatregelen voor het plan opgelijst.  In dit 
hoofdstuk worden vervolgens een tabel met milderende maatregelen en desgevallend een tabel met 
aanbevelingen opgenomen. Hierbij is telkens aangegeven of het maatregelen betreft op plan- of 
projectniveau. Dit laatste slaat op het vergunningenniveau.  
 

Methodologie voor de uitwerking van de weerhouden disciplines 

 

Mobiliteit  

 

Afbakening van het studiegebied  

Het studiegebied omvat alle wegsegmenten en kruispunten waarvoor verwacht wordt dat het plan een 
niet te verwaarlozen impact kan hebben. Dit omvat voornamelijk een impact gerelateerd aan een 
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verhoging van de verkeersintensiteiten en wijziging van verkeersstromen, zowel op het lokale wegennet 
als het bovenlokale wegennet.  
Volgende wegvakken worden in beschouwing genomen:  

- Industrielaan t.h.v. noordelijk deelgebied 
- N722 Hasseltsesteenweg  
- Industrielaan t.h.v. zuidelijk deelgebied 
- N80  
- Zepperenweg tussen N80 en N722 

 
Figuur 29: Afbakening studiegebied discipline Mobiliteit 

Beschrijving van de referentiesituatie  

Er wordt uitgegaan van 2 referentiesituaties zoals eerder aangegeven bij de toelichting over de 
referentiesituatie. Deze beide referentiesituaties worden omschreven op volgende vlakken:  

• Verkeers- en vervoersinfrastructuur (inclusief geplande infrastructuur); 

• Beschrijving en categorisering mobiliteitsnetwerken (wegen, zwaar verkeer, fietsen, openbaar 
vervoer, …);  

• Verkeersstromen (verkeersintensiteiten, doorstroming, wegcapaciteit, …) 

• Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.  

Voor de beschrijving van de bestaande toestand wordt uitgegaan van de bestaande 
verkeersinfrastructuur. De beschrijving zal gebeuren op basis van orthofoto ’s, kaartmateriaal, foto’s en 
(kwalitatieve) informatie uit het mobiliteitsplan en structuurplannen. De verkeersintensiteiten van de 
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bestande toestand worden in kaart gebracht met behulp van slangtellingen en kruispunttellingen op 
volgende locaties:  

• Slangtellingen:  
o A1: Industrielaan t.h.v. site Action 
o A2: Industrielaan t.h.v. site Gamma 

• Kruispunttellingen: 
o B1: N9 (Tongersesteenweg) x N80 
o B2: Industrielaan x Nijverheidslaan 
o B3: N722 (Hasseltsesteenweg) x N80 
o B4: N722 (Hasseltsesteenweg) x Zepperenweg  

Voor de beschrijving van de referentiesituatie gaat aandacht uit naar de verschillende vervoersmodi.  

 
Figuur 30: Situering verkeerstellingen 

Methode kwantificering verkeersgeneratie referentiesituatie  

In kader van het RUP zijn zoals eerder gesteld 2 referentiesituaties relevant. Voor het in beeld brengen 
van de verkeersintensiteiten gelinkt aan de specifieke referentiesituatie, wordt voor beide 
referentiesituaties een andere methode van kwantificering gehanteerd.  

 
Referentiesituatie 1: Bestaande toestand 

In de eerste referentiesituatie wordt de bestaande toestand in beeld gebracht. De verkeersintensiteiten 
binnen het studiegebied in de bestaande toestand zal aan de hand van (de beschikbare) 
verkeerstellingen in beeld worden gebracht. Dit geeft een juister beeld dan te werken met kencijfers, 
aangezien effectieve verkeersintensiteiten in beeld worden gebracht.  
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Referentiesituatie 2: planologische situatie 
De tweede referentiesituatie brengt de planologische situatie in beeld, met name een invulling als 
industriegebied. Hierbij wordt de situatie beschreven mocht het volledig plangebied ingevuld zijn als 
industriegebied. De verkeersgeneratie die hiermee gepaard zou gaan, wordt berekend aan de hand van 
kencijfers. Er wordt uitgegaan van een situatie waarbij het plangebied een gelijkaardige invulling van 
bedrijven heeft als het achterliggend industrieterrein Schurhoven. Voor de berekening van de 
verkeersgeneratie wordt uitgegaan van de kencijfers voor Ambachtelijke of kmo-zone/ lokaal 
bedrijventerrein uit het Vlaamse Richtlijnenboek Mobiliteitseffectenstudies, Mobiliteitstoets en Mober. 
Het Richtlijnenboek gaat voor ambachtelijke of kmo-zone/ lokaal bedrijventerrein uit van volgende 
kencijfers: 

- Algemeen 
o Netto/ bruto-verhouding: 81% 

- Werknemers 
o Aantal werknemers per oppervlakte-eenheid:  

 

Werkende/ ha. 

Best case Worst case Gemiddelde 

51 72 61 

o Aanwezigheidspercentage: 90% 
o Modal split:  

 

Werkend in Sint-Truiden 

Wagen  Carpool Trein Bus Motor Fiets Te voet 

79,9% 5,4% 1,2% 1,6% 2% 8% 1,9% 

o Autobezettingsgraad: 1 persoon per auto 
o Ritdistributie: 

UUR 
Werkweek 

UUR 
Werkweek 

IN UIT IN UIT 

0 0% 0% 12 5% 8% 

1 0% 0% 13 8% 5% 

2 0% 0% 14 1% 8% 

3 0% 0% 15 2% 9% 

4 1% 0% 16 3% 22% 

5 11% 1% 17 2% 13% 

6 13% 3% 18 1% 6% 

7 30% 3% 19 0% 3% 

8 10% 2% 20 1% 2% 

9 4% 1% 21 3% 3% 

10 3% 1% 22 1% 6% 

11 3% 3% 23 0% 1% 

- Bezoekers 
o Het aantal bezoekers wordt berekend op basis van het aantal werknemers.  
o Aantal bezoekers per werknemer:  
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Bezoekers/ werknemer 

Minimum Maximum 

0,125 0,313 

o Modal split:  
 

Zakelijke verplaatsingen (Structuurondersteunend kleinstedelijk gebied) 

Wagen  Te voet 
Fietser/ 

bromfietser 
Motor Bus Trein Anders 

77% 4% 4% 0% 0% 1% 14% 

o Autobezettingsgraad: 1,09 persoon per auto 
o Ritdistributie: 

UUR 
Werkweek 

UUR 
Werkweek 

IN UIT IN UIT 

0 1% 1% 12 8% 10% 

1 0% 0% 13 8% 7% 

2 0% 0% 14 8% 8% 

3 0% 0% 15 6% 9% 

4 0% 0% 16 5% 11% 

5 1% 0% 17 4% 9% 

6 3% 1% 18 3% 5% 

7 8% 3% 19 2% 3% 

8 10% 4% 20 1% 2% 

9 11% 7% 21 0% 1% 

10 12% 9% 22 0% 1% 

11 10% 10% 23 0% 1% 

- Vrachtwagens 
o Het richtlijnenboek gaat hier uit van de kencijfers van CROW publicatie 256 
o Aantal vrachtwagens gemengd terrein: 44 per ha. 
o Aandeel lichte vracht (≤ 7,5 ton) = 41% 
o Aandeel zware vracht (> 7,5 ton) = 59% 
o Omzetting pae:  

▪ Lichte vracht: 1,5 pae 
▪ Zware vracht: 2,3 pae 

o Ritdistributie: 

UUR 
Werkweek 

UUR 
Werkweek 

IN UIT IN UIT 

0 0,8% 0,6% 12 6,4% 6,8% 

1 0,8% 0,7% 13 6,6% 7% 

2 1% 0,9% 14 6,8% 7,3% 

3 1,4% 1,1% 15 7,1% 7,2% 

4 2% 1,6% 16 7% 7,4% 

5 3,2% 2,7% 17 5,8% 6,3% 

6 4,2% 4,4% 18 4,1% 4,6% 

7 5,7% 5,4% 19 3,2% 3,1% 

8 6,3% 5,8% 20 2,5% 2,1% 
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9 7% 6,4% 21 1,7% 1,6% 

10 7,3% 7,1% 22 1,1% 1,2% 

11 7,1% 7,7% 23 0,9% 0,7% 

Om geen overschatting van het verkeer in de planologische referentiesituatie te bekomen wordt het 
bestaand verkeer gelinkt aan het plangebied (i.c. het verkeer dat door de bestaande winkels wordt 
gegenereerd en dus in de planologische situatie niet gegeneerd wordt) in mindering gebracht.  

  

Methodologie van de effectbespreking en beoordeling  

De effecten van de nieuwe ontwikkelingen worden geanalyseerd vanuit de mogelijke toekomstige 
verkeersgeneratie. Deze verkeersgeneratie wordt, voor wat het gedeelte samenhangend met een 
bijkomende oppervlakte, berekend op basis van kencijfers van CROW publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren 
en verkeersgeneratie’. Het plangebied is gesitueerd in een matig stedelijke omgeving in de schil van het 
centrum. Rekening houdend met de kencijfers voor verschillende type winkels wordt worst-case 
uitgegaan van het type ‘bruin- en witgoedzaken’ wat overeenkomt met volgende kencijfers: 
 

Verkeersgeneratie per 100m² 
bvo 

Schil Centrum 

Minimum Maximum 

Matig Stedelijk 61,3 79,3 

Tabel 2: Verkeersgeneratie Bruin- en witgoedzaken (bron: CROW publicatie 317) 

De effecten worden besproken op basis van volgende groepen van criteria en parameters.  
 

Effectgroep Criterium Methodiek Significantiekader 

Doorstroming • Doorstroming op 
wegsegmenten 

 

• Doorstroming t.h.v 
kruispunten 

Kwantitatieve 
analyse aangevuld 
met kwalitatieve 
beoordeling van het 
afwikkelingsniveau 
ter hoogte van de 
wegsegmenten en de 
kruispunten 

Capaciteitsbeoordeling: 
intensiteit > 80/90/100% 
van capaciteit 
(verzadigingsgraad) 
Evolutie: verbetering/ status 
quo/ verslechtering t.o.v. de 
referentiesituatie 

Verkeersveiligheid 
 
 
 
 
Verkeersleefbaarheid 

• Conflicten tussen 
verkeerstypes, met 
focus op conflicten met 
langzaam verkeer 

 

• Verkeersdruk 

 

• Oversteekbaarheid 

Kwalitatieve 
beoordeling van 
potentieel onveilige 
situatie 
 
Kwantitatieve en 
kwalitatieve 
beoordeling van de 
verkeersdruk en de 
oversteekbaarheid 

Ongevalsrisico 
 
 
 
 
Verkeersdruk 
 
Oversteekbaarheid  

Parkeren • Parkeerbalans Kwantitatieve 
beoordeling van de 
parkeerdruk 

Parkeerdruk  

Tabel 3: Overzicht effectgroepen, criteria en paramaters discipline mobiliteit 
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In het beoordelingskader geven we bijzondere aandacht aan de verkeersveiligheid van vooral de zwakke 
weggebruikers.  

Effectgroep ‘Doorstroming’  

Doorstroming op niveau van wegsegmenten  

De I/C-verhouding, ook wel de verzadigingsgraad genoemd, is de verhouding tussen de intensiteit (in 
pae/uur) en de capaciteit. Waar mogelijk wordt deze verhouding bepaald op kruispuntniveau. Echter 
indien geen gegevens beschikbaar zijn omtrent kruispunten wordt dit op wegvakniveau toegepast, 
waarbij de wegvakcapaciteit in relatie gesteld wordt tot de infrastructurele en omgevingskenmerken 
van het betreffende wegvak.  
Zolang de I/C-verhouding kleiner is dan 80%, wordt een vlotte doorstroming gegarandeerd. Verder 
wordt een I/C-verhouding van 100% als een structureel doorstromingsprobleem beschouwd.  
De waarden die worden gehanteerd om de capaciteit van een wegvak in te schatten, zijn weergegeven 
in onderstaande tabel.  

Wegcategorie Omschrijving Theoretische capaciteit (pae/u) 
per richting 

Primair 
2x2 

Zonder kruispunten 
3.600 

Primair 
2x2 

Beperkt aantal kruispunten 
3.000 

Secundair  

(hoofdinvalsweg) 

2x2 met groot aantal kruispunten 2.200 

2x1 met weinig tot geen 
kruispunten en scheiding van 
verkeersdeelnemers 

1.000 

Stedelijke hoofdstraat 
2x1 groot aantal kruispunten met 
scheiding verkeersdeelnemers 

900 

Lokale verbindingsweg  

Interne ontsluitingsweg 
2x1 groot aantal kruispunten 600 

Wijkverzamelweg 
1x2 in bebouwde kom met groot 
aantal kruispunten  

600 

Woonstraat 
2x1 geen scheiding 
verkeersdeelnemers 

600 

Tabel 4: Overzicht theoretische capaciteit per wegcategorie 

Doorstroming op kruispuntniveau  

Niet enkel de capaciteit op de verschillende wegsegmenten zijn van belang, maar vooral de kruispunten 
zijn vaak maatgevend voor de doorstroming. Voor de volgende kruispunten zal een beoordeling op 
kruispuntniveau uitgewerkt worden:  

• N9 (Tongersesteenweg) x N80 

• Industrielaan x Nijverheidslaan  

• N722 (Hasseltsesteenweg) x N80 

• N722 (Hasseltsesteenweg) x Zepperenweg 

Voor lichtengeregelde kruispunten wordt een verzadigingsgraad bepaald met behulp van de 
rekenformule van Webster.  
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Bij voorrangsgeregelde kruispunten wordt de gemiddelde wachtrij per voertuig berekend. Op basis van 
deze gemiddelde wachttijd wordt de verzadigingsgraad voor dit kruispunt bepaald, door middel van 
onderstaande tabel en interpolatie.  

Gemiddelde wachttijd per voertuig Congestiekans op het kruispunt Verzadigingsgraad  

< 10 sec. Geen < 55% 

10-20 sec. Zeer weinig 55%-65% 

20-55 sec. Beperkt 65%-80% 

55-80 sec. Mogelijk 80%-90% 

> 80 sec.  15 – 60 min/dag 90%-100% 

Overbelasting netwerk simulatie > 60 min/dag > 100% 

Tabel 5: Overzicht verzadigingsgraden per gemiddelde wachttijd 

Op basis van de wijziging van de verzadigingsgraad t.o.v. de referentiesituatie (in procent) en de 
verzadigingsgraad van de toekomstige situatie, wordt de kwantitatieve beoordeling verder uitgewerkt 
volgens onderstaand significantiekader4:  

Verzadigings-
graad geplande 
situatie 

Evolutie t.o.v. referentiesituatie (in procentpunt) 

Toename verzadigingsgraad Afname verzadigingsgraad 

> 
50% 

20 à 
50% 

10 à 
20% 

5 à 
10% 

< 5% < 5% 5 à 
10% 

10 à 
20% 

20 à 
50% 

> 
50% 

> 100% - - - - - - - - - - - - 0 0 0 + + 

90 – 100% - - - - - - - - - - 0 0 + + + + + 

80 – 90% - - - - - - 0 0 + + + + + + + + + 

< 80% - - 0 0 0 0 + + + + + + + + + + 

Tabel 6: Beoordelingskader voor de effectgroep 'Doorstroming' 

 Effectgroep ‘Verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid’  

 Aandeel vrachtverkeer  

Algemeen wordt gesteld dat zolang het aandeel vrachtverkeer kleiner is dan 10% van het totale verkeer, 
de verkeersleefbaarheid gegarandeerd wordt. Wanneer dit aandeel groter wordt dan 15% is er sprake 
van een verkeersleefbaarheidsprobleem.  
De beoordeling van positieve en negatieve effecten is gebaseerd op het volgende:  

- Een significante afname van het aandeel vrachtverkeer heeft altijd een positief effect op de 
verkeersveiligheid en verkeersleefbaarheid.  

- Zelfs een niet significante toename van het aandeel vrachtverkeer zal in een situatie waarbij er 
sprake is van een verkeersleefbaarheidsprobleem (aandeel vrachtverkeer meer dan 15% van het 
totaal aandeel verkeer) een verdere negatieve impact hebben op de verkeersleefbaarheid.  

Aandeel 
vrachtverkeer 

Evolutie t.o.v. aandeel vrachtverkeer referentiesituatie (in procentpunt) 

Toename aandeel vrachtverkeer Afname aandeel vrachtverkeer 

> 15% 5 à 15% < 5% < 5% 5 à 15% > 15% 

 
4 Dit werd opgesteld in kader van de Plan-MER ifv RUP Contactzone Noorderlaan (februari 2018) en werd een goede 

methode bevonden door AWV Antwerpen. Het betreft een aangepaste versie van het significantiekader uit het RLB 

waarbij de impact van een oververzadiging in de referentietoestand op een aangepastere wijze in rekening gebracht 

wordt.  
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toekomstige 
situatie 

> 15% - - - - - - 0 + + 

10-15%  - 0 0 + + + + + 

< 10%  0 0 0 + + + + + + 

Tabel 7: Beoordelingskader voor het aspect 'Aandeel vrachtverkeer' 

 Oversteekbaarheid  

Met betrekking tot de beoordeling van de oversteekbaarheid van wegvakken voor voetgangers en 
fietsers wordt onderstaand significantiekader gehanteerd, dat tegelijkertijd rekening houdt met de 
verwachte evolutie ten opzicht van de referentietoestand en met de eindsituatie in de geplande 
toestand. De oversteekbaarheid voor voetgangers wordt gekwantificeerd aan de hand van de 
gemiddelde wachttijd voor voetgangers voordat de oversteekbeweging kan uitgevoerd worden. Dit 
wordt berekend gebruikmakend van de wachttijdformule opgenomen in CROW – publicatie 110. Hierbij 
wordt er aan de hand van de rijbaanbreedte, de mogelijke aanwezigheid van busstroken, 
parkeerstroken en middeneilanden de gemiddelde wachttijd voor een oversteekbeweging ingeschat. 
Hierbij wordt rekening gehouden met een oversteeksnelheid van een gemiddelde voetganger (1 meter 
per seconden) en wordt aangenomen dat de oversteekbaarheid voor fietsers minimaal gelijk is aan deze 
voor voetgangers.  

Gemiddelde 
wachttijd 
referentiesituatie 

Evolutie ten opzicht 
van 
referentiesituatie 

Gemiddelde wachttijd toekomstige situatie 

> 30 sec. 15-30 sec < 15 sec. 

> 30 sec. 

Verbetering + ++ +++ 

Status quo 0   

Verslechtering -   

15-30 sec. 

Verbetering   + + 

Status quo  0  

Verslechtering - -   

< 15 sec. 

Verbetering   + 

Status quo   0 

Verslechtering - - - - - - 

Tabel 8: Beoordelingskader voor het aspect 'Oversteekbaarheid' 

 Kwaliteit voetgangersinfrastructuur  

Afhankelijk van het soort typegebied (zone voor voetgangers – woonstraat – ontsluitingsstraat – 
verbindingsweg) gelden er andere inrichtingseisen en -principes wat betreft voetgangersvoorzieningen. 
De geldende eisen op vlak van kwaliteit van voetgangersstructuren worden beschreven in het 
‘Vademecum Voetgangersvoorzieningen’. Bijkomend kunnen specifieke knelpunten aanwezig zijn zodat 
voetgangers hier liever niet komen.  
Deze indicator wordt kwalitatief beoordeeld.  
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 Noodzakelijkheid fietsvoorzieningen  

Intensiteit en snelheid van gemotoriseerd verkeer zijn belangrijke factoren bij de evaluatie van de 
verkeersveiligheid van fietsvoorzieningen. In onderstaande grafiek uit het Vademecum 
Fietsvoorzieningen wordt de mate van scheiding tussen fietsers en auto’s bepaald aan de hand van de 
snelheid van het gemotoriseerd verkeer (V85 percentielwaarde, of de snelheid waar 85% van het 
gemotoriseerd verkeer onder blijft) en de intensiteiten van het gemotoriseerd verkeer, uitgedrukt in pae 
(personenauto-equivalent) per etmaal voor beide richtingen samen.  
De intensiteiten van het fietsverkeer zelf wordt niet beschouwd als een factor die de noodzakelijkheid 
van een fietspad beïnvloedt. Hier volgt men de redenering dat het gevaar op een weg niet veroorzaakt 
wordt door fietsers en dat een weg die veilig is voor weinig fietsers, dat ook is voor veel fietsers.  

 
Tabel 9: Keuzegrafiek wenselijkheid fietsvoorzieningen5 (bron: Vademecum Fietsvoorzieningen) 

Bovenstaande keuzegrafiek geeft de wenselijkheid voor fietsvoorzieningen weer. Hierbij geldt 
onderstaande verdeling:  

• Gebied 1: een gemengd profiel (weginrichting zonder fietspaden) is wenselijk. Afhankelijk van 
andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken (bv. subjectieve veiligheid of de continuïteit van het 
fietsnetwerk) kunnen fietspaden wenselijk zijn; 

• Gebied 2: fietspaden zijn wenselijk. Afhankelijk van andere verkeers- en ruimtelijke kenmerken is 
een gemengd profiel of een profiel met fietssuggestiestroken aanvaardbaar; 

• Gebied 3: Fietspaden altijd noodzakelijk. Geen uitzondering omwille van de hoge snelheden en 
auto-intensiteiten.  

Positie in grafiek Beoordeling 

Referentie Toekomst Geen fietsinfra 
aanwezig 

Fietsinfra aanwezig 

Niet conform 
vademecum 

Conform 
vademecum 

Gebied 1 

Gebied 1 0 0 

Gebied 2 - - - 0 

Gebied 3 - - - - - 0 

Gebied 2 Gebied 1 + + 0 (-*) 

 
5 Bij gebrek aan snelheidsgegevens binnen het onderzoeksgebied wordt de maximaal toegelaten snelheid gehanteerd 

als V85. 
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Gebied 2 0 0 

Gebied 3 - - - 0 

Gebied 3 

Gebied 1 + + +  0 (-*) 

Gebied 2 + 0 

Gebied 3 0 0 
* “-1” indien fietspad wegdoen effectief veiliger zou zijn 

Tabel 10: Beoordelingskader voor het effect ‘noodzakelijkheid fietsinfrastructuur’  

Bovenstaand referentiekader houdt rekening met de evolutie van de toekomstige situatie ten aanzien 
van de referentiesituatie. Hierbij geeft een evolutie naar een ander gebied in bovenstaande grafiek een 
bepaalde positieve of negatieve score. Enkel wanneer er fietsinfrastructuur aanwezig is conform het 
vademecum fietsvoorzieningen wordt er geen significant effect weerhouden (tenzij het fietspad 
supprimeren veiliger zou zijn).  

 Effectgroep ‘Parkeren’  

Autoparkeren  

Een project moet voorzien in voldoende autoparkeerplaatsen ten einde het openbaar domein niet te 
belasten met de parkeervraag. Anderzijds is het niet de bedoeling om een overschot aan 
parkeerplaatsen te voorzien. Dit zou autogebruik stimuleren en inefficiënt ruimtegebruik zijn. Een 
evenwichtige parkeerbalans in ‘normale’ omstandigheden is het doel. 
De bezettingsgraad wordt bepaald door het verwachte aantal geparkeerde voertuigen (hoogste 
belasting) in verhouding te stellen tot het aanbod. Een parkeerbezetting tot 95% is aanvaardbaar en 
zelfs aangewezen. Zowel een overbezetting als een overaanbod wordt negatief geëvalueerd. Dit wordt 
beoordeeld door drukke momenten die courant voorkomen. Volgend significantiekader wordt 
gehanteerd.  

Bezettingsgraad Score Beoordeling 

> 100% - - - Aanzienlijk negatief effect 

100 – 110% - - Negatief effect 

95 – 100% - Beperkt negatief effect  

85 – 95% 0 Geen of verwaarloosbaar effect  

65 – 85% - Beperkt negatief effect 

45 – 65% - - Negatief effect 

< 45% - - - Aanzienlijk negatief effect  

Fietsparkeren  

Naast parkeerplaatsen voor gemotoriseerd verkeer moet een project ook voorzien in stallingsplaatsen 
voor fietsen, om net zoals bij het gemotoriseerd verkeer het openbaar domein niet te belasten met de 
parkeervraag. Er zal worden nagegaan in welke mate het aantal, de locatie en het comfort van de 
fietsenstallingen voldoende is. Naargelang de voorziene hoeveelheid fietsstalplaatsen en de voorziene 
kenmerken (karakteristieken als comfort, locatie, (sociale) veiligheid, diensteverlening) wordt de 
fietsstalling beoordeeld.  
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Effect Score 

Zeer significant overschot aan fietsstalplaatsen (+50% boven geraamde behoefte) + + + 

Significant overschot aan fietsstalplaatsen (25 tot 50% boven geraamde behoefte) + + 

Beperkt overschot aan fietsstalplaatsen (5 tot 25% boven geraamde behoefte) + 

Voldoende aantal fietsstalplaatsen  0 

Beperkt tekort aan fietsstalplaatsen (5 tot 25% onder geraamde behoefte) - 

Significant tekort aan fietsstalplaatsen (25% onder geraamde behoefte) - - 

Zeer significant tekort aan fietsstalplaatsen (+50% onder geraamde behoefte) - - - 

 
 

Geluid  

 

Afbakening van het studiegebied  

 
Het studiegebied voor de discipline Geluid wordt bepaald door de maximale perimeter waarbinnen 
verstoring door geluid, afkomstig van de invulling of gewijzigde verkeersstromen, merkbaar is. 
Specifieke aandacht gaat naar de omgeving van het plangebied. Daarnaast wordt het geluid van het 
verkeer eveneens meegenomen ter hoogte van de wegsegmenten waar wijzigingen kunnen verwacht 
worden in verkeersintensiteiten. Het studiegebied wordt daarom gelijkgesteld met het studiegebied van 
mobiliteit. 
 
Enerzijds wordt de zone tot op 500 meter van de rand van het plangebied bekeken (Richtlijnenboek 
geluid en trillingen 28/2/2011). Anderzijds wordt uit reden van akoestisch comfort de zone van de 1ste 
lijnsbebouwing beschouwd. Voor de relevante wegsegmenten verwijzen we naar de beschrijving van de 
afbakening van het studiegebied binnen de discipline mobiliteit. 
 

Beschrijving van de referentiesituatie  

 
Het omgevingsgeluid wordt momenteel (bestaande situatie = referentiesituatie 1) hoofdzakelijk bepaald 
door het drukke wegverkeer op de bestaande wegen (oa. N80, N722).   
 
VLAREM II 
 
In VLAREM II, Bijlage 2.2.1. zijn milieukwaliteitsnormen voor geluid in open lucht opgenomen. Deze 
moeten de akoestische kwaliteit in de verschillende gebieden garanderen.  
 
Het geluidsniveau wordt hierbij uitgedrukt in LA95,1 h. Deze parameter werd gekozen omdat hij een goede 
indicatie geeft van het aanwezige achtergrondgeluid en dus van de geluidskwaliteit in de omgeving, 
omdat incidentele lokale pieken eruit gefilterd zijn. 
 
De milieukwaliteitsnormen voor geluid zijn gebaseerd op de bestemming van het gebied. In 
onderstaande tabel is een overzicht weergegeven van de Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open 
lucht per gewestplanbestemming. 
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Tabel 11-11 : Milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95; Vlarem II, bijlage 2.2.1) 

Gebied Overdag 
(7-19u) 

’s avonds 
(19-22u) 

’s nachts 
(22-7u) 

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30 

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van industriegebieden 
niet vermeld in punt 3 of van gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en 
openbare nutsvoorzieningen 

50 45 45 

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van gebieden voor 
ambachtelijke bedrijven en middelgrote ondernemingen, van 
dienstverleningsgebieden of van ontginningsgebieden tijdens de ontginning  

50 45 40 

4. Woongebieden 45 40 35 

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en 
ontginningsvoorzieningen tijdens ontginning 

60 55 55 

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor verblijfsrecreatie 50 45 40 

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire domeinen en deze 
waarvoor in bijzondere besluiten richtwaarden worden vastgesteld 

45 40 35 

8. Bufferzones 55 50 50 

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m gelegen van voor 
grindwinning bestemde ontginningsgebieden tijdens ontginning 

55 50 45 

10. Agrarische gebieden 45 40 35 

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de hoogste richtwaarde van 
toepassing. 

   Dag:  van 07.00 tot 19.00 uur 

   Avond:  van 19.00 tot 22.00 uur 

   Nacht:  van 22.00 tot 07.00 uur 

 
Voor de toetsing volgens Vlarem II zijn woningen op minder dan 200 m afstand van belang. 
 
Voor een nieuwe inrichting zijn in VLAREM II voorwaarden opgenomen naar geluid. Bij de vergunning 
wordt bepaald welk specifiek geluid er ten gevolge van de desbetreffende inrichting ter hoogte van de 
woning mag voorkomen. Deze zijn gebaseerd op zowel de LA95,1h waarden van het oorspronkelijke 
omgevingsgeluid als de richtwaarden. Indien er nieuwe inrichtingen binnen het plangebied ontwikkeld 
worden en het dus over nieuwe inrichtingen zal gaan dienen de milieukwaliteitsnormen voor specifiek 
geluid conform de beslissingsschema’s (4.5.6 bij bijlage 4.5.6 van titel II van Vlarem te worden 
gerespecteerd. Aan de hand van deze schema’s kan het toegelaten specifiek geluid afkomstig van de 
inrichting bepaald worden. 
 
Besluit 22/07/2005 
 
In het besluit van 22/07/2005 van de Vlaamse regering inzake de evaluatie en de beheersing van 
omgevingslawaai en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1/6/2005 houdende de 
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algemene sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne (Omzetting van de Europese Richtlijn 2002/49/EG) 
wordt de geluidsbelastingindicator Lden naar voor geschoven. Tevens worden in dit besluit ter beheersing 
van het omgevingsgeluid de volgende maatregelen toegepast: 

• vaststelling van de blootstelling aan omgevingslawaai door middel van geluidsbelastingskaarten 
volgens bepalingsmethoden die voor de lidstaten gemeenschappelijk zijn; 

• voorlichting van het publiek over omgevingslawaai en de effecten ervan; 

• aanneming van actieplannen door de lidstaten op basis van de resultaten van de 
geluidsbelastingskaarten, teneinde omgevingslawaai zo nodig te voorkomen en te beperken, in het 
bijzonder daar waar hoge blootstellingsniveaus schadelijke effecten kunnen hebben voor de 
gezondheid van de mens, en de milieukwaliteit uit het oogpunt van omgevingslawaai te handhaven 
waar zij goed is. 

 
De geluidsbelastingsindicatoren die gehanteerd dienen te worden voor de opmaak van strategische 
geluidsbelastingskaarten zijn Lden en Lnight. Lden heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de 
lawaaibelasting op een welbepaalde plaats. De indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen dag-, 
avond- en nachtniveau in dB. In de avondperiode wordt de belasting 5 dB zwaarder aangerekend. 
Gedurende de nacht is dit 10 dB. 
 

 
 
waarin  

• Lday het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 1996-
2:1987, vastgesteld over alle dagperioden van een jaar; 

• Levening het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 1996-
2:1987, vastgesteld over alle avondperioden van een jaar; 

• Lnight het A-gewogen gemiddelde geluidsniveau over lange termijn is, als gedefinieerd in ISO 1996-
2:1987, vastgesteld over alle nachtperioden van een jaar; 

Waarbij de dag twaalf uren (7u tot 19u) telt, de avond vier uren (19u tot 23u) en de nacht 8 uren (23u 
tot 7u). 
 
De indicator Lnight heeft betrekking op de jaargemiddelde waarde van de nachtelijke geluidsbelasting op 
een welbepaalde plaats. De indicator steunt op een gemiddeld A-gewogen niveau in de nachtperiode. 
Deze indicator richt zich op de beoordeling van de lawaaibelasting in gebieden met uitgesproken 
aanwezigheid van lawaaiverstoring in de nachtperiode. 
 
Voorstel tot toetsingskader Lden en Lnight voor wegverkeer 
 
Er is tot op heden geen bindende Vlaamse regelgeving in verband met spoor- of wegverkeer geluid. 
Momenteel is er een consensus tekst ter beschikking met vermelding van te hanteren richtwaarden voor 
weg- en spoorverkeer. Het betreft de discussienota 19/09/2008 met de gedifferentieerde 
referentiewaarden. Deze “referentiewaarden” zijn eveneens in bijlage toegevoegd aan het 
richtlijnenboek geluid en trillingen.   
 

 

Lden = 10*1g
24

1
 (12 10 10

dayL

+ 4 10 10

5+eveningL

+ 8 10 10

10+nightL

) 
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Lden geeft het gewogen energetisch gemiddelde weer van de dag-, avond- en nachtperiode, waarbij de 
avondwaarde verhoogd wordt met 5 dB(A) en de nachtwaarde met 10 dB(A). Lnight is de gemiddelde LAeq-
waarde tijdens de nachtperiode over een jaar. 
 

Tabel 11-12: Voorstel van toetsingskader voor weg – en spoorverkeer 

Type weg situatie Lden Lnight Opmerkingen 

hoofd- en 
primaire 
wegen 

nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 - 

nieuwe wegen 60 50 -  

bestaande 
wegen 

70 60 - 

secundaire 
wegen 

nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 voor de beoordeling van het geluidsniveau bij 
woningen die: 
ofwel over minstens één gevel beschikken waarop 
de geluidsbelasting meer dan 20 dB lager is dan de 
referentiewaarde 
ofwel over minstens één gevel beschikken die niet 
wordt blootgesteld aan een geluidsbelasting boven 
de referentiewaarden én voorzien zijn van 
voldoende isolatie op alle gevels die wél worden 
blootgesteld aan een hogere geluidsbelasting, dient 
de toetsing te gebeuren ten aanzien van de met 5 
dB verhoogde referentiewaarden 

nieuwe wegen 55 45 

bestaande 
wegen 

>55 >45 

stand-still 

65 55 

lokale  
wegen 

nieuwe woon-
ontwikkeling 

55 45 

nieuwe wegen 55 45 

bestaande 
wegen 

>55 >45 

stand-still 

65 55 

 
Voorliggend plan voorziet niet in de aanleg van nieuwe openbare weg of nieuwe woonontwikkeling. 
Zodoende gelden de toetsingswaarde voor bestaande wegenis. 
 
Hieronder wordt ingegaan op de wegencategorisering zoals die in rekening zal worden gebracht. 
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Figuur 31: Wegcategorisering (2013) 

 
In bovenstaande illustratie is de wegcategorisering weergegeven zoals ze in het mobiliteitsplan van Sint-
Truiden (2013) zijn opgenomen. In het mobiliteitsplan zijn er vanuit de stad eveneens enkele suggesties 
voor op korte termijn geformuleerd. Hierdoor zouden een aantal wegen een andere categorisering 
krijgen. Onderstaand is het mobiliteitsplan met de suggesties van uit de stad (op korte termijn) 
opgenomen. 
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Figuur 32: Wegcategorisering (korte termijn) 

 
In onderstaande tabel 11.13 wordt voor de belangrijkste ontsluitingswegen de wegcategorisering 
weergegeven. 
 

Tabel 11.13: Bestaande wegcategorisering belangrijkste ontsluitingswegen 

Weg Wegcategorisering 

N79 Secundaire weg 

N80 noord  Primaire weg 

N722 Secundaire weg III 
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Geluidsmetingen: 
 
Voor het voorliggend MER worden ambulante geluidsmetingen voorzien. De metingen worden uitgevoerd 
volgens de voorschriften van Vlarem II. Alle relevante statistische parameters zullen bepaald worden met 
inbegrip van minimaal LAeq, LA5, LA50 en LA95. De meetduur voor ambulante meetpunten zal in de 
omgeving van de drukkere zones ( meer stoorgeluiden)  maar ook in de omgeving van minder drukke 
zones voldoende lang om een kwalitatieve beschrijving van het omgevingsgeluid te geven. De duur van 
de metingen ter bepaling van het achtergrondgeluid zal minimaal 15 minuten bedragen. Er zal een 
verantwoording van de meetperiode, meetduur van de metingen en van de keuze van de meetpunten en 
van de meetgrootheden opgemaakt worden. 
 
Het actueel geluidsklimaat in de overige delen van het gebied wordt gegeven aan de hand van de 
beschikbare basisinformatie in functie van de ligging van de gebieden volgens het  gewestplan. 
 
Er worden een 8 tal  ambulante meetpunten voorzien. Het aantal en de ligging van de meetpunten zal  
oordeelkundig gekozen door de geluidsdeskundige in functie van de ligging van de bewoonde gebouwen 
en de wegenis waar zich een effect kan voordoen na doorvoering van het plan.  
 
De meetlocaties worden verspreid in en rond het plangebied en langs wegen waarop de 
verkeersintensiteiten door het plan kan wijzigen. De voorgestelde punten zijn indicatief weergegeven op 
onderstaande figuur. De ligging en/of het aantal meetlocaties kan nog wijzigen in functie van het verdere 
verloop van de studie of de toestand op het terrein maar we geven de voorlopige locaties op.  
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Op basis van deze immissiemetingen heeft men al een eerste beeld van het huidige geluidsklimaat (en 
mate van geluidshinder) langs bestaande wegen in het studiegebied. De meetresultaten dienen tevens 
ter ijking van het model (Het berekende LAeq-niveau voor de dagperiode wordt vergeleken met het 
gemeten LAeq-niveau) en worden getoetst aan de milieukwaliteitsnorm (MKN) uit VLAREM II in functie van 
de bestemming van het meetpunt volgens het gewestplan. 
 
Beschrijving van beide referentiesituaties 
 
Referentiesituatie 1 = bestaande situatie 
 
Referentiesituatie 1 zal beschreven worden op basis van ambulante metingen enerzijds, en op basis van 
een modellering van de verkeerssituatie in deze referentiesituatie anderzijds. De methodiek om dit te 
bepalen zal verder in deze tekst onder methodiek voor effectbespreking en -beoordeling besproken 
worden.  
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Vermits verwacht wordt dat de verkeersintensiteiten op de wegen in het studiegebied zullen verschillen 
in de verschillende in het MER te beschrijven situaties, is het van belang om de bijdrage van het 
wegverkeer van deze verschillende wegen in de referentiesituatie met behulp van geluidscontouren voor 
te stellen.  
 
Aan de hand van de verkeersintensiteiten die in beeld gebracht worden o.b.v. tellingen (zie discipline 
mobiliteit), de snelheid van de voertuigen, de verdeling personenwagens / vrachtwagens en de 
wegbedekking wordt een geluidskaart opgesteld, die de geluidscontouren ten gevolge van het 
wegverkeerslawaai weergeeft. Het immissieniveau wordt berekend t.h.v. de bewoonde vertrekken 
gelegen langs de gemodelleerde wegsegmenten (eerstelijnsbebouwing)  
 
Referentiesituatie 2 = planologische situatie 
 
Referentiesituatie 2 zal beschreven worden op basis van een modellering van de verkeerssituatie in deze 
referentiesituatie zoals aangereikt vanuit de discipline mobiliteit.  
 
 

Methodologie van de effectbespreking en beoordeling  

 
Bij de effectbespreking zal het plan getoetst worden zowel aan referentiesituatie 1 als aan 
referentiesituatie 2. 
 
De wijze van effectbespreking en beoordeling is hieronder weergegeven. Dit zowel voor de 
rechtstreekse effecten ( andere bestemming/ randvoorwaarden) en het secundaire effect hiervan 
(Verkeer genererend effect).  
 

Planologische herbestemming (referentiesituatie 2)  

Voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft als doel de nodige randvoorwaarden te 
scheppen voor een bestaande handelszone langs de N80 en N722 in Sint-Truiden. Het op te stellen PRUP 
moet een juridisch-planologisch kader voorzien waarbinnen grootschalige kleinhandelszaken kunnen. 
Momenteel is deze zone planologisch bestemd als industriegebied. Voor herbestemming van de 
terreinen zal kwalitatief beschreven worden wat de effecten zijn naar geluidsemissies. Waar mogelijk zal 
dit onderbouwd worden met kentallen. 
 

Onderzoek verkeerslawaai  

Het toekomstig geluidsniveau wordt bepaald op basis van het wegverkeer op de omliggende wegen (via 
de invalswegen). Hierbij wordt gebruik gemaakt van een geluidsmodellering met het softwarepakket 
Geomilieu (DGMR). Het model wordt opgebouwd aan de hand van de bodemgesteldheid (zacht en 
geluidsabsorberend of hard en geluidsreflecterend), hoogte (van zowel wegen als tussenliggend terrein) 
en de aanwezige hindernissen (gebouwen, bossen enz.). De wegen worden als lijnbron in het model 
gevoegd op basis van verkeersintensiteiten op de verschillende wegen. De effecten worden bepaald 
voor een aantal representatieve locaties langs ontsluitingswegen. De effectbepaling volgt uit de 
wijziging in geluidsniveau ter hoogte van de gevel van de dichtstbijzijnde woningen tussen de 
referentiesituaties en de geplande situatie.  
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Voor de inschatting van de geluidsemissie en -immissies van de toekomstige situatie wordt er voor het 
verkeer gesteund op de te verwachten mobiliteitsgegevens. Om de te verwachten geluidniveaus in de 
toekomstige situatie in te schatten, wordt er gebruik gemaakt van het rekenmodel geomilieu van 
DGMR. Er wordt gebruik gemaakt van de standaard rekenmethode SRM II in combinatie met de 
mobiliteitsgegevens. De relevante statistische parameters voor de evaluatie van het specifiek geluid zijn 
hier Lden, Lday en Lnight. In eerste instantie worden er berekeningen uitgevoerd ter hoogte van een 
aantal referentiepunten. Vervolgens worden er voor deze parameters geluidskaarten uitgerekend over 
het volledige studiegebied. Op basis van de berekeningen wordt de geplande situatie vergeleken met 
beide referentiesituaties. Op die manier kunnen de effecten voor de discipline geluid objectief 
gekwantificeerd worden. 
 
Op basis van de verkeersgegevens wordt langs de bestaande wegen binnen het studiegebied met behulp 
van het computerprogramma Geomilieu, dat steunt op de Nederlandse Standaard Rekenmethode II, de 
Lden en Lnight waarde berekend volgens het besluit van de Vlaamse Gemeenschap van 22/7/2005. 
Standaard Rekenmethode 2 van bijlage III van het Reken- en meetvoorschrift geluid 2012 is bedoeld om 
gedetailleerde geluidsberekeningen uit te voeren. Op basis van deze methode zal een model opgesteld 
wordnevoor berekening van het geluidsniveau langsheen de ontsluitingswegen 
 
Bij de berekening van de geluidsoverdracht wordt verder rekening gehouden met: 
 

• de geometrische uitbreiding;  

• de afstand van de bronnen tot de immissiepunten; 

• lucht - en bodemabsorptie. 
afschermingen (gebouwen, glooiing landschap) 
 
De berekeningshoogte voor de geluidscontourenkaart zal 4 m bedragen. De rasterresolutie van de 
contourenkaart 10 x 10 m. 
 
In het studiegebied is een diversiteit van type gronden aanwezig met zowel woningen (hard), agrarisch 
gebied ( zacht) , tuinen (zacht), parkings (hard) zodat het onmogelijk is om alle gronden exact in te voeren. 
De bodemfactor zal gebaseerd worden op een vereenvoudigde bepaling op basis van het databestand 
“Corine Landcover” met een bodemfactor van 0,2 voor verharde gebieden, 0,8 voor agrarische gebieden 
en 0,5 voor een combinatie van de twee. Waar relevant zal deze verfijnd worden. 
 
Deze geluidsniveaus worden berekend op de verschillende immissiepunten (4 m hoogte) en getoetst aan 
het voorstel tot toetsingskader voor de Lden en Lnight. De verkeersgegevens zijn afkomstig van de discipline 
mobiliteit. De maximaal wettelijk toegelaten rijsnelheden werden gehanteerd. Zo wordt er een worst case 
benadering onderzocht. 
 
De berekeningen werden doorgevoerd met steenmastiekasfalt (SMA) als referentiewegdek. Dit type asfalt 
wordt tevens veel gebruikt binnenstedelijk en op provinciale wegen. De Vlaamse wegdekcorrectieterm 
(SMA B/SMA C = 0 dB) werd gebruikt. 
 
Het Lden wordt op basis van LAeq,dag, LAeq,avond en LAeq,nacht berekend. Voor de berekening van de LAeq,dag, 
LAeq,avond en LAeq,nacht wordt rekening gehouden met het percentage van het gemiddeld aantal voertuigen 
tijdens de dag, avond en nacht ten opzichte van de avondspits.  
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De voornaamste wegen, waar mogelijk een verschuiving van de verkeersintensiteiten plaatsvindt na 
uitvoering van het plan, worden doorgegeven vanuit de discipline mobiliteit en vervolgens meegenomen 
in de modellering.  
 
De effecten voor de discipline geluid worden uitgedrukt in een geluidsniveau in dB(A). Het specifieke 
geluid afkomstig van de huidige situatie en de geplande ingrepen wordt bepaald voor de verschillende 
locaties nabij bewoning en onder vorm van contouren. De verandering van geluidsniveau 
(omgevingsgeluid) voor deze representatieve punten wordt weergegeven als effectuitdrukking. 
 
De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

▪ Geluidswijzigingen naar omwonenden;  

▪ Mate van verenigbaarheid met huidige en mogelijk toekomstige geluidsklimaat; 

▪ Toename geluidsemissies verkeer door toename autoverkeer en vrachtverkeer. 

 
Beoordelingskader 
De gebruikte criteria voor de evaluatie van de effecten zijn enerzijds de geldende wetgeving en anderzijds 
de gevolgen voor receptoren.  
Aspecten van hinder en gezondheid die hieraan gelinkt zijn, komen in het MER aan bod bij de bespreking 
van de discipline mens-gezondheid. 
 
Voor geluid afkomstig van wegverkeer bestaat er geen specifieke wetgeving. Er zijn wel ontwerpteksten 
gemaakt waarin richtwaarden voor geluid afkomstig van weg– en spoorverkeer zijn opgenomen. Hier 
wordt er dus verwezen naar de reeds vermelde discussienota met “gedifferentieerde referentiewaarden”. 
 
De geluidsimpact wordt beoordeeld met het meest recente significatiekader voor ‘bestaande’ en ‘nieuwe’ 
inrichtingen (significantiekader uit het richtlijnenboek discipline Geluid en trillingen van februari 2011): 
 
Tabel 11-14:: Significantiekader voor de discipline Geluid 

Invloed op omgeving 
Eindscore na correctie 

Voldoet aan het VLAREM? 

Lna-Lvoor* Tussenscore Nieuw of verandering Bestaand 

ΔLAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10 Lsp>RW+10 

ΔLAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3 

+3<ΔLAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3 

+1<ΔLAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3 

-1≤ΔLAX,T≤+1 0 0 -1 / -2 ** 0 -1 -3 

-3≤ΔLAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 - 

-6≤ΔLAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 - 

ΔLAX,T<-6 +3 +32 - +3 +3 - 
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-  ΔLAX,T: verschil in omgevingsgeluid in dB(A) vooraleer en nadat een project zal zijn uitgevoerd met X en 
T te bepalen en te verantwoorden door de deskundige 

  met T =    duur in seconden 

  met X =    “N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in VLAREM II wordt N = 95 
                 gebruikt ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm 

     ofwel  

                   “eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T) van het 
                 Omgevingsgeluid 

-  GW Grenswaarde 

-  RW Richtwaarde 

-  Lsp Specifiek geluid 

-  * bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was 

-  ** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet 
binnen het betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie) 

 
Een verhoging of verlaging van geluidsniveau met een verschil kleiner dan 1 dB(A) wordt als neutraal 
beschouwd. Vanaf een toename van het omgevingsgeluid met 3 dB(A) of meer is er sprake van een 
relevant effect.  
 
Voor niet Vlarem-punten ( bv in functie van Verkeer) is enkel de tussenscore gebruikt en geen eindscore. 
 
Tabel 11-15: Tussenscore 

Beoordeling Waardering Verandering geluidsniveau 

+3 Significant positief effect Geluidsniveau verlaging (>6dB) 

+2 Relevant positief effect Geluidsniveau verlaging (> 3dB) 

+1 Weinig/matig/ beperkt positief effect Geluidsniveau verlaging (> 1dB) 

0 Geen of verwaarloosbaar effect Geen wijziging (minder dan 1 dB verschil) 

-1 Weinig/matig/ beperkt negatief effect Geluidsniveau verhoging (> 1dB) 

-2 Relevant negatief effect Geluidsniveau verhoging (> 3dB) 

-3 Significant negatief effect Geluidsniveau verhoging (> 6dB) 

 
De koppeling tussen de uiteindelijke negatieve scores en milderende maatregelen is weergegeven in  
onderstaande tabel. 
 
Tabel 11-16: Koppeling tussen score en milderende maatregelen 

Score  Milderende maatregelen 

-1 
Beperkte bijdrage 

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend, maar indien de 
onderzoekssturende randvoorwaarden aangeven dat er zich een probleem 
kan stellen dan dient de deskundige over te gaan tot het voorstellen van 
milderende maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te 
worden. 
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-2 
Relevante bijdrage 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen, 
eventueel te koppelen aan de lange of langere termijn. Bij het ontbreken 
ervan dient dit gemotiveerd te worden. 

-3 
Significante bijdrage 

Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende maatregelen 
te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken ervan dient dit 
gemotiveerd te worden. 

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, positief, zeer positief 
en uitgesproken positief. 
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Lucht 

 

Afbakening van het studiegebied  

 
Het studiegebied wordt afgebakend tot die zone waarin de huidige en/of toekomstige atmosferische 
emissies gelinkt aan het plangebied een aantoonbare invloed op de luchtkwaliteit hebben. Het 
studiegebied voor de discipline Lucht strekt zich uit vanaf het plangebied tot de omliggende 
toegangswegen die door de wijzigingen effecten kunnen ondervinden.  
 
Aangezien het studiegebied vooral bepaald wordt door de verwachte wijzigingen in het verkeer valt het 
studiegebied vrijwel samen met dit van de discipline mobiliteit. De invloedssfeer van de 
verkeersemissies beperkt zich meestal tot enkele tientallen meter aan beide zijden van een 
wegsegment. De immissieconcentraties aan verontreinigende stoffen nemen in functie van de afstand 
tot de weg vlug af.  
 

Beschrijving van de referentiesituatie  

 
Luchtkwaliteitsdoelstellingen en -advieswaarden 
 
In hoofdstuk 2.5 van Vlarem II zijn de milieukwaliteitdoelstellingen voor “lucht” gespecificeerd. De 
milieukwaliteitsnormen worden in Vlarem II weergegeven onder bijlagen 2.5.1 en 2.5.2. 
 
In bijlage 2.5.3 wordt een overzicht van de Beoordeling en beheer van luchtkwaliteit weergegeven. Onder 
bijlage 2.5.3.11 zijn de grenswaarden voor de bescherming van de menselijke gezondheid opgenomen. Er 
worden immissiegrenswaarden gegeven enerzijds voor jaargemiddelden en anderzijds voor dag- of 
uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per jaar). 
 
Naast de milieukwaliteitsnormen (EU, Vlarem) zijn ook de gezondheidskundige advieswaarden van de 
Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) in onderstaande tabel opgenomen en specifiek voor NO2 ook de 
strengere gezondheidskundige advieswaarde zoals opgenomen in het MER-richtlijnenboek gezondheid. 
De gezondheidskundige advieswaarden liggen over het algemeen lager dan de milieukwaliteitsnormen. 
Bij de definiëring van de Europese grens- en streefwaarden wordt immers niet alleen rekening 
gehouden met de gezondheidseffecten, maar ook met de technische haalbaarheid en economische 
consequenties van de opgelegde concentratieniveaus. De gezondheidskundige advieswaarden zijn nog 
niet in de wetgeving opgenomen. 
 
De Europese Commissie heeft de WHO-advieswaarde van 40 µg/m3 voor NO2 overgenomen. In 
tegenstelling tot de Europese regelgeving laat de WHO echter geen enkele overschrijding van de 
uurgemiddelde concentratie van 200 µg/m3 toe. In het MER-richtlijnenboek gezondheid is voor NO2 een 
strengere gezondheidskundige advieswaarde van 20 µg/m3 opgenomen. 
 
Voor fijn stof (PM10) wordt de Europese grenswaarde van 40 µg/m3 als daggemiddelde gehanteerd. In 
de toekomst kan deze norm verstrengd worden tot 20 µg/m3. De WHO stelt voor PM10  een 
advieswaarde van eveneens 20 µg/m3 voorop. 
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Voor de parameter PM2,5 geldt de grenswaarde uit Richtlijn 2008/50 betreffende de luchtkwaliteit en 
schonere lucht voor Europa. Deze Richtlijn verplicht de lidstaten om de blootstelling aan PM2,5 in 
stedelijke gebieden tegen 2020 met gemiddeld 20% te doen dalen in vergelijking met het niveau van 2010. 
Op hun volledige grondgebied moeten de lidstaten een PM2,5-grenswaarde van 25 µg/m³ in acht nemen. 
Deze grenswaarde moet in 2015 of, indien mogelijk, al in 2010 worden bereikt (streefwaarde). 
 
Tegen 1 januari 2020 is er ook een indicatieve jaargrenswaarde van 20 μg/m³ vooropgesteld. In de huidige 
richtlijn wordt voor PM2,5 ook een gemiddelde blootstellingsindex gedefinieerd. De gemiddelde 
stedelijke achtergrond dient in 2020 te liggen op 15,2 μg/m³. 
 
Zwarte koolstof (EC) is een onderdeel van fijn stof en wordt gevormd bij onvolledige verbranding van 
fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof. Zwarte koolstof bevindt zich voornamelijk in de 
ultrafijne fractie van het fijn stof. Zwarte koolstof is een maat voor de roetconcentratie in de 
omgevingslucht. PM10 en PM2,5 is de verzameling van stofdeeltjes kleiner dan 10 respectievelijk 2,5 μm. 
Voor EC ontbreekt momenteel echter de mogelijkheid om te toetsen aan Europese norm- en 
streefwaarden. Een Europese werkgroep (CEN/TC265/WG35) werkt aan de ontwikkeling van een 
referentiemethode. Ook de WGO formuleerde voor EC nog geen advieswaarden voor de gezondheid. 
 

Tabel 11.17: Luchtkwaliteitsnormen 

richtlijn onderwerp middelingstijd doelstelling 

Stikstofoxiden 

EU-richtlijn grenswaarde voor de bescherming  1 uur 200 µg NO2/m3  

2008/50/EG van de menselijke gezondheid   max. 18 overschrijdingen per jaar 

    jaar 40 µg NO2/m3 

  

alarmdrempel 3-opeenvol-gende 
uren 

400 µg NO2/m3 

  kritieke niveau voor bescherming jaar 30 µg NOx/m3 

  van de vegetatie     

WHO grenswaarde voor de bescherming  1 uur 200 µg NO2/m3 

  van de menselijke gezondheid jaar 40 µg NO2/m3 

  kritieke niveau voor bescherming jaar 30 µg NOx/m3 

  van de vegetatie     

MER RL-boek 
gezondheid 

Gezondheidskundige advieswaarde 
jaar 40 µg NO2/m3 

Fijn stof (PM10) 

EU-richtlijn grenswaarde voor de bescherming  1 dag 50 µg/m3 

2008/50/EG van de menselijke gezondheid   max. 35 overschrijdingen per jaar 

    1 jaar 40 µg/m3 

WHO advieswaarde 1 dag 50 µg/m3 

      max. 3 overschrijdingen per jaar 

    1 jaar 20 µg/m3 

Zeer fijn stof (PM2,5) 



  

   

 
 

PRUP KLEINHANDELSZONE RINGLAAN 
 
Rev A 
SCOPINGNOTA 100 
 

 
 
 

EU-richtlijn grenswaarde jaar 25 µg/m3 

2008/50/EG indicatieve grenswaarde vanaf 2020 jaar 20 µg/m3 

  nationale streefwaarde inzake  GBI 15,2 µg/m3 

  vermindering van de blootstelling     

  t.o.v. GBI in 2010     

  Vlaamse streefwaarde inzake  GGBI 15,7 µg/m3 

  vermindering van de blootstelling     

  t.o.v. GBI in 2010     

  
blootstellingsconcentratieverplichti
ng GBI 20 µg/m3 

       

WHO advieswaarde jaar 10 µg/m3 

    dag 25 µg/m3 

      max 3 overschrijdingen per jaar 

 
Voor de CO2-concentratie in de omgevingslucht bestaan er geen specifieke immissienormen. Wel 
worden door Europa een aantal emissienormen opgesteld m.b.t. uitlaatgassen voor voertuigen. De 
Europese Commissie maakte recentelijk haar plan bekend rond de reductie van de CO2-uitstoot van 
personenwagens. Tegen 2020 moet elke auto een gemiddelde CO2-uitstoot halen van 95 g/km, met een 
verplicht tussendoel van 130 g/km in 2015.  
 
In de definities luchtverontreiniging wordt eveneens een definitie gegeven van twee zones waarvoor 
een verstrenging van de algemene luchtkwaliteitdoelstellingen van kracht is:  
 
Een speciale beschermingszone wordt gedefinieerd als volgt: “zone waarin de te verwachten toename 
van de verontreiniging ten gevolge van stedelijke en industriële ontwikkelingen moet worden beperkt of 
voorkomen”.  
 
Een beschermingszone wordt gedefinieerd als: “een geografisch afgebakende zone die vanuit 
milieuoogpunt bijzonder moet worden beschermd”; de definitie wordt echter aangevuld met “als 
beschermingszone wordt aangeduid de natuurgebieden met wetenschappelijke waarde of 
natuurreservaten, als bedoeld in artikel 13 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende 
de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen, de bosreservaten als bedoeld in het 
Bosdecreet van 13 juli 1990 en de natuurreservaten en natuurparken zoals bedoeld in de wet van 12 juli 
1973 op het natuurbehoud”. 
 
Het plangebied is niet in een (speciale) beschermingszone gelegen. Het studiegebied overlapt ook niet 
met een degelijke zone. 
 
Referentiesituatie 1 = bestaande situatie 
De beschrijving van referentiesituatie 1 gebeurt zowel op het niveau van de luchtkwaliteit als op het 
niveau van de huidige luchtkwaliteit door het verkeer in het studiegebied.  
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Binnen het plangebied komen geen noemenswaardige emissiebronnen voor. De belangrijkste 
emissiebronnen in en om het plangebied vandaag zijn het verkeer op de verschillende wegen en de 
verwarmingsinstallaties in de gebouwen. 
 
 

 
Luchtkwaliteit in een stedelijke omgeving en in de buurt van een (snel)weg 
 
De exacte lokale luchtkwaliteit is afhankelijk van de verkeersintensiteit, de vlootsamenstelling, de 
verkeersafwikkeling (snelheid, congestie), omgevingsparameters (weg- en gebouwenconfiguraties) en 
achtergrondconcentraties.  
 
De voornaamste emissies ten gevolge van wegverkeer bestaan uit stikstofoxiden, vluchtige organische 
stoffen (benzeen), koolstofmonoxide (CO, product van onvolledige verbranding), fijn stof en 
zwaveldioxide.  
 
Door de ligging van het plangebied ten opzichte van de verkeersaders kan aangenomen worden dat de 
luchtkwaliteit in het gebied hierdoor voornamelijk beïnvloed wordt door het verkeer. Voor de beschrijving 
van de luchtkwaliteit verwijzen we naar de abiotische kenmerken onder het hoofdstuk beschrijving van 
het plangebied en de omgeving. 
 
De immissie van het verkeer in de referentiesituatie worden op basis van de mobiliteitsgegevens in kaart 
gebracht. Voor de methodiek of de bepaling van de  immissieconcentraties ten gevolge van het verkeer 
verwijzen we naar de methodologie in de effectbespreking.  
 
 
Referentiesituatie 2 = planologische situatie 
De beschrijving van referentiesituatie 2 zal eveneens gebeuren op het niveau van de emissies door het 
verkeer in het studiegebied in die referentiesituatie. Hiertoe zullen vanuit de discipline mobiliteit 
verkeersintensiteitsgegevens aangereikt worden. 
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Voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft als doel ook de nodige randvoorwaarden 
te scheppen voor een bestaande handelszone langs de N80 en N722 in Sint-Truiden. Momenteel is deze 
zone planologisch bestemd als industriegebied. 
 

Methodologie van de effectbespreking en beoordeling  

Er gebeurt een toetsing zowel aan referentiesituatie 1 als aan referentiesituatie 2. 
 
De wijziging in luchtkwaliteit zou ten gevolge van het plan geïnduceerd kunnen worden door volgende 
elementen:  

• (verwarming)installaties  

• uitlaatgassen van het verkeer 

• Specifiek voor referentiesituatie 2 zal er kwalitatief op de bestemmingswijziging en de mogelijke 
emissiewijzigingen ten gevolge van de herbestemming ingegaan worden. 

 
De verwarming van de gebouwen kan voor een extra uitstoot aan luchtvervuilende stoffen zorgen. Er zal 
dan ook getracht worden om een kwalitatieve beschrijving  van het plan uit te voeren. De 
immissieberekeningen van gebouwverwarmingen in het kader van een plan-MER zijn complex en zelden 
relevant t.o.v. andere emissies, zeker in het licht van de steeds strenger wordende eisen i.v.m. isolatie en 
verwarmingsinstallaties.  
 
Het niet berekenen van de immissies betekent uiteraard niet dat geen aandacht aan het aspect wordt 
geschonken. Het wordt kwalitatief ingeschat. Er gaat dan ook de nodige aandacht naar 
maatregelen/alternatieven die een positieve impact hebben op de emissieniveaus. 
 
Wat betreft luchtimmissies zal er door het planinitiatief mogelijks een relevante wijziging optreden door 
een wijziging van het verkeer op de ontsluitingswegen. In de effectbepaling wordt er rekening gehouden 
met de straten waar een verhoging van de verkeersintensiteit valt te verwachten.  
 
De effecten van luchtverontreiniging ten gevolge van het aantal verkeersbewegingen in het gebied zijn 
mogelijk relevant. Eerst worden de impact van de huidige invulling (referentiesituatie 1) in kaart gebracht, 
evenals van referentiesituatie 2. In een tweede fase wordt de bijkomende impact van de geplande situatie 
weergegeven. Hiervoor wordt telkens gebruik gemaakt van de mobiliteitsgegevens aangereikt vanuit de 
discipline Mobiliteit. 
 
Verkeersvoertuigen oxideren fossiele brandstoffen en emitteren als gevolg hiervan luchtverontreinigende 
stoffen. De belangrijkste luchtverontreinigende stoffen die bij de verbranding van fossiele brandstoffen 
vrijkomen zijn: 

• stikstofdioxide (NO2), 

• fijn stof (PM10), 

• zeer fijn stof (PM2,5), 

• elementaire koolstof (EC). 
 
Voor deze verontreinigende stoffen worden de verkeersemissies en de immissieconcentraties langs 
geselecteerde wegsegmenten berekend. De immissieconcentraties worden getoetst aan de van 
toepassing zijnde luchtkwaliteitsnormen en waar nuttig ook met de gezondheidskundige advieswaarden, 
voornamelijk die van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). 
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Volgens de laatste inzichten is ook elementair koolstof (EC) een zeer belangrijke verontreinigende stof bij 
het wegverkeer. Elementaire koolstof is een onderdeel van fijn stof en wordt o.a. gevormd bij onvolledige 
verbranding van fossiele brandstoffen, biomassa en biobrandstof.  
 
Modellering 
Rekening houdend met de prognoses inzake wijziging verkeerstrafiek op de wegen en de 
verkeersafwikkeling te wijten aan het plan, en de te verwachten evolutie inzake de samenstelling van de 
uitlaatgassen en de achtergrond luchtkwaliteit, wordt de toekomstige situatie kwantitatief ingeschat.  
 
Dit wordt voor elke situatie (referentiesituatie, toekomstige situatie) onderzocht voor die wegsegmenten 
waarvoor relevante verschillen optreden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de mobiliteitsgegevens uit 
de discipline Mobiliteit. De impact van het wegverkeer langs de belangrijkste wegen in het studiegebied 
wordt in kaart gebracht met behulp van modelberekeningen.  
 
Dit betreft enerzijds berekeningen met het model CAR-Vlaanderen II voor stedelijk gebied, en met het 
model IFDM-traffic voor gewest- en autosnelwegen of wegsegmenten die in een meer open gebied 
gelegen zijn.  
 
Vermits er verschillende types wegen in het studiegebied zitten, dient de effectbepaling in principe aan 
de hand van twee verschillende methodes of luchtkwaliteitsmodellen uitgevoerd te worden.  
 
Onderstaand worden de selectiecriteria weergegeven: 
 

▪ CAR Vlaanderen 

• geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in bebouwde omgevingen 

• Mag niet gebruikt worden in open omgeving (geen bebouwing) 

• wel bebouwing ≤ 30 m  
 

▪ IFDM traffic 

• Model met focus op berekening van de luchtkwaliteit langs gewestwegen, 
autosnelwegen en buitenstedelijke wegen 

• Enkel geschikt voor het modelleren van de luchtkwaliteit in open omgevingen 

• geen bebouwing ≤ 30 m  
 
Er dient opgemerkt te worden dat doorrekening in het model IFDM Traffic geen rekening kan houden met 
immissieverhoging t.g.v. afscherming door bebouwing (zgn. “street canyon” effecten). Dit is in CAR 
Vlaanderen III wel mogelijk.  
 
Het model IFDM-Traffic heeft als input verkeersintensiteiten afgestemd op de Multimodale modellen 
van het Vlaams Verkeerscentrum. De emissieberekeningen van het wegverkeer gebeuren met MIMOSA, 
het wegverkeersemissiemodel van de Vlaamse Overheid. IFDM-Traffic bevat geactualiseerde 
achtergrondconcentraties. IFDM-Traffic houdt rekening met de oriëntatie van de weg en is afgestemd 
op de output van de multimodale verkeersmodellen van het Vlaams Verkeerscentrum. 
 
De output bestaat uit indicatoren (jaargemiddelden, aantal overschrijdingen van grenswaarde voor 
PM10 en NO2) voor PM10, PM2.5 en NO2. Bijzondere aandacht wordt besteed ten aanzien van de 
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luchtkwaliteit nabij eventuele bewoning in het studiegebied. Om de kwaliteit van de omgevingslucht te 
evalueren worden de modelresultaten getoetst aan de grens- en richtwaarden voor omgevingslucht. 
Voor situaties waarbij geen relevante verschillen te verwachten zijn, wordt een louter kwalitatieve 
beoordeling opgenomen. 
 
De effecten worden als volgt uitgedrukt: 

• Wijziging uitstoot aan verontreinigende stoffen veroorzaakt door het verkeer in het 
algemeen ten gevolge van de gewijzigde ve0rkeerssituatie 

• bijdrage tot de vastgestelde luchtkwaliteit in de omgeving. 
 

De berekende immissieconcentraties worden getoetst aan de luchtkwaliteitsdoelstellingen zoals hoger 
aangegeven. 
 
Binnen het studiegebied kunnen verhogingen of verlagingen van de immissieconcentraties optreden als 
gevolg van een wijziging van de verkeersstromen en verkeersemissies. De bijdragen (verschil tussen 
toekomstige situatie (plansituatie) en referentiesituatie) van het plan aan de immissieconcentraties 
worden getypeerd als verwaarloosbaar, beperkt positief/negatief, positief/negatief of aanzienlijk 
positief/negatief conform het algemene significantiekader lucht zoals hieronder opgenomen.  
 
Het significantiekader heeft betrekking op de bijdrage (X) van het plan t.o.v. de kwaliteitsdoelstelling 
voor de betreffende luchtverontreinigende stof. 
 
Milderende maatregelen worden desgevallend voorgesteld of opgelegd in functie van de berekende 
bijdrage van het project. 
 

Tabel 11.18: Significantiekader Lucht 

Criterium beoordeling score 

Op basis van gemiddelde berekende immissiebijdrage X en/of aantal overschrijdingen: 

X > 1% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen 

beperkte bijdrage -1 

X > 3% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen 

negatieve bijdrage -2 

X > 10% van de milieukwaliteitsnorm of richtwaarde of toegelaten 
aantal overschrijdingen 

aanzienlijk negatieve bijdrage -3 

Milderende maatregelen: jaargemiddelde:  

 - Score -1 (beperkte bijdrage): onderzoek naar milderende maatregelen is minder   dwingend, 
tenzij de MKN in de referentiesituatie reeds voor 80% is ingenomen 
    (link met milieugebruiksruimte) 

 - Score -2 (significante bijdrage):   milderende maatregelen moeten gezocht worden 
    in het MER met zicht op implementatie ervan op korte termijn. 

 - Score -3 (zeer significante bijdrage): milderende maatregelen zijn essentieel. 

 
Dit beoordelingskader wordt voor de relevante wegen afzonderlijk toegepast. Hierbij kunnen er per 
wegsegment naargelang de parameter verschillende scores toegekend worden. De afstand voor de 
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bepaling van het effect ten gevolge van de gewijzigde mobiliteit zal bepaald worden in functie van de 
aanwezig woningen. 
 
Dit beoordelingskader wordt voor de relevante wegen afzonderlijk toegepast. Hierbij kunnen er per 
wegsegment naargelang de parameter verschillende scores toegekend worden. De uiteindelijke 
negatieve scores worden gekoppeld aan milderende maatregelen. 
 
 

Mens – aspect gezondheid  

 

Afbakening van het studiegebied  

Het studiegebied wordt gedefinieerd als het gebied waarbinnen de geplande 
ingrepen/bestemmingswijziging en de effecten van die ingrepen of bestemmingswijziging op vlak van 
gezondheid merkbaar kunnen zijn. 
Dit studiegebied zal zich aldus situeren rond de wegen en straten die het studiegebied vormen voor de 
discipline mobiliteit, ic. waar er een wijziging van verkeersstromen kan verwacht worden.  
 
Het studiegebied voor geluidshinder wordt vervolgens bepaald door de recente richtwaarden voor 
verkeerslawaai van de WHO : 53 dB(A) voor Lden en 45 dB(A) voor Lnight6. 
Voor lucht zal de analyse van de gezondheidsimpact van het plan via verkeer gebaseerd worden op 
blootstelling en effecten van elementair koolstof (EC), zeer fijn stof (PM2,5) en stikstofdioxide (NO2) als 
de belangrijkste indicatoren voor gezondheidseffecten van verkeer (conform richtlijnenboek 
gezondheid). 
 

Te beschouwen parameters  

Het richtlijnenboek gezondheid geeft aan dat als van geluid als milieustressor sprake is, verder 
onderzoek nodig geacht wordt bij stijging van het omgevingsgeluid met 3 dB of meer en/of bij klachten 
in het gebied. 
Voor lucht dienen de relevant geachte parameters (mogelijk relevante verkeersgerelateerde parameters 
zijn NO2, PM2,5 en EC ) verder onderzocht te worden indien: 

• de bestaande achtergrondimmissie boven 80% van de advieswaarde ligt; Voor NO2 is dit 16 
µg/m³, voor PM2,5 dit 8 µg/m³; voor EC is er geen advieswaarde.  
of 

• indien de bijdrage door de beschouwde activiteit meer is dan 1% van de 
norm/advieswaarde, of t.o.v. de huidige toestand;  
of 

• indien er lokale bezorgdheid aanwezig is of reeds bestaande klachten zijn. 
 
Welke stressoren in de discipline gezondheid daadwerkelijk moeten onderzocht worden, zal zodoende 
blijken uit de modeleringsresultaten van de disciplines lucht en geluid.  
 

 
6 Bron: http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2018/environmental-noise-

guidelines-for-the-european-region-2018  

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2018/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/noise/publications/2018/environmental-noise-guidelines-for-the-european-region-2018
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Beschrijving van de referentiesituatie  

 
Onderstaande geldt voor beide te beschrijven referentiesituaties. 
Op basis van de discipline lucht zal voor de relevante parameters in beeld worden gebracht wat de 
referentiesituatie is wat de immissie betreft en zal aangehaald worden in welke mate de advieswaarden 
in functie van gezondheid gerespecteerd worden.  
Op basis van de discipline geluid zal hetzelfde gebeuren voor de geluidskwaliteit.  
 
De resultaten zullen geïnterpreteerd worden o.a. t.a.v. kwetsbare bevolkingsgroepen en woonzones. In 
de tabel hieronder worden woonzones en kwetsbare populaties in de omgeving gesitueerd. 
 

Woonzones en woonfunctie 
 

 
 

 
 
In de directe omgeving van het plangebied komt 
woongebied voor langsheen de N80 en N79, verder in 
het kerngebied van Sint-Truiden ten westen/oosten 
van de N80, te Schuurhoven en in een zone tussen de 
N79 en de N3  

Kinderdagverblijven 
 

 
 

 
 
In de kern van Sint-Truiden bevinden zich tal van 
kinderdagverblijven en/of buitenschoolse opvang 
gelegenheden.  
Langsheen de N79 is een gezinsopvang voor baby’s en 
peuters gesitueerd vlakbij het zuidelijk deel van het 
plangebied.  
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Scholen 
 

 

 
In de kern van Sint-Truiden zijn meerdere scholen 
(kleuter, lager en secundair) gesitueerd. Deze zijn 
gesitueerd op de figuur hiernaast. De legende is 
alsvolgt :  

  
De dichtstbijzijnde (Basisschool Schuttershof, 
Midenschool Sint-Truiden en het atheneum)  bevindt zich 
ten westen van de Jodenstraat op een kleine 200 m van 
de N80  

 
Ziekenhuizen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Het Sint-Trudeziekenhuis bevindt zich langsheen de 
Diestersteenweg in het noorden van Sint-Truiden.  
Langsheen de Ziekerenweg, in het zuidwesten van 
Sint-Truiden, bevindt zich het Psychiatrisch Ziekenhuis 
Asster. 
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Woonzorgcentra/ouderenzorg 
 

 
 

 
 
Er bevinden zich een 5-tal woonzorgcentra in Sint-
Truiden en daarnaast ook assistentiewoningen in het 
centrum.  
Het meest nabijgelegen WZC (’T Meiland) is 
gesitueerd lans de Hasseltsesteenweg ter hoogte van 
het begijnhof 

Sport- en speelterreinen 
 

 
 
 

 
 
Op verschillende plaatsen binnen en aan de rand van  
Sint-Truiden zijn sport- en speelpleinen gesitueerd.  
De meest nabijgelegen bevinden zich ter hoogte van 
het Atheneum. 

Groenzone/natuur 
- Gewestplan 
 

 
 

 
 
 
Er bevinden zich volgens het gewestplan geen 
belangrijke groen- of natuurzones in de directe 
omgeving. Langsheen grotere verkeerswegens is soms 
wel een bufferzone (T) aanwezig. Langs de vesten 
bevinden zich wel enkele parkzones 
 
Aanvullend op het gewestplan kan ook het RUP 
speelhof – begijnhof – veemarkt aangehaald worden.  
Het gebied te noorden van de kern van Sint-Truiden 
dat op het gewestplan is ingekleurd als gebied voor 
gemeenschapsvoorzieningen en openbare 
nutsvoorzieningen (lichtblauw), kreeg via het 
gemeentelijk RUP de bestemming parkgebied  
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Groenzone/natuur    
- RUP Speelhof - begijnhof - Veemarkt  

 

 

Methodologie van de effectbespreking en beoordeling  

 
Welke stressoren in de discipline gezondheid daadwerkelijk moeten onderzocht worden, zal zoals hoger 
aangegeven  blijken uit de modeleringsresultaten van de disciplines lucht en geluid. Op basis van de 
discipline lucht zal voor de relevante chemische stressoren in beeld worden gebracht wat de in welke 
mate er door het project een wijziging is wat de immissie betreft. Op basis van discipline geluid zal 
hetzelfde gebeuren voor de fysische stressoren.  
 
 
Chemische stressoren 
Voor het effect op gezondheid kan voor de chemische stressoren ter hoogte van receptoren het 
volgende beoordelingskader vooropgesteld worden. 
 
 

Tabel 11-19 : Beoordelingskader chemische stressoren 

  Imissiebijdrage in 

het studiegebied 

(%GAW) 

Tussenscore obv 

immisiebijdrage 

Bijstelling Bijgestelde score 

obv imissie NA 

tov GAW 

Immissie na 

< 80% GAW 

Toename 

immissie 

>10% --- Afzwakking 

wegens immissie 

na  

< 80% GAW 

-- 

3-10% -- - 

1-3% - 0 

<1% 0 0 

Afname immissie <1% 0 0 

1-3% + 0 

3-10% ++ + 
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>10% +++ ++ 

Immissie na 

= 80-100% 

GAW 

Toename 

immissie 

>10% --- geen bijstelling --- 

3-10% -- -- 

1-3% - - 

<1% 0 0 

Afname immissie <1% 0 0 

1-3% + + 

3-10% ++ ++ 

>10% +++ +++ 

Immissie na 

> GAW 

Toename 

immissie 

>10% --- Versterking 

wegens immissie 

na > GAW 

--- 

3-10% -- --- 

1-3% - -- 

<1% 0 - 

Afname immissie <1% 0 + 

1-3% + ++ 

3-10% ++ +++ 

>10% +++ +++ 

GAW = gezondheidskundige advieswaarde van de WHO 

 
De richtwaarden (gezondheidsadvieswaarden, GAW) van de Wereldgezondheidsorganisatie voor de 
potentieel relevante stressoren zijn opgenomen in onderstaande tabel. 
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Tabel 11-20 : Richtwaarden WHO voor verkeersgerelateerde chemische stressoren 

 
 
Recent (nov 2017) heeft het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) een diepte-analyse voor NO2 in de 
buitenlucht laten uitvoeren door VITO met als doel een gezondheidskundige advieswaarde (GAW) af te 
leiden. Op basis van 8 epidemiologische studies in woningen weerhoudt het Franse ANSES (Agence 
Nationale de Sécurité Sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail, 2013) een GAW van 
20 µg/m³ als drempel waaronder geen effecten optreden. ANSES beoordeelde de WHO AQG van 40 
µg/m³ als onvoldoende beschermend omdat ook bij die concentratie respiratoire effecten bij kinderen 
kunnen optreden. Daarom is recent een GAW van 20 µg/m³ opgenomen in het Richtlijnenboek 
gezondheid. 

Voor elementair Koolstof (EC of ‘Black Carbon’) bestaat nog geen GAW. Dit betreft de schadelijke 
roetfractie in uitlaatgassen. Er wordt een kwalitatieve beoordeling gegeven o.b.v. de mogelijke toename 
van dit polluent. 

 
Fysische stressoren 
Ingeval geluid relevant geacht wordt als milieustressor, zal een inschatting gemaakt worden van de 
mogelijke impact van geluidshinder van het plan op de bevolking. Hierbij wordt rekening gehouden met 
de wijziging van (een schatting van) het totaal aantal matig en ernstig gehinderden en slaapverstoorden 
(dit laatste indien ook resultaten m.b.t. Lnight beschikbaar zijn).  
Hiervoor wordt in GIS een overlay gemaakt van de geluidscontourkaarten Lden  en Lnight vanuit 
discipline geluid en het kadaster en/of CRAB (Centraal Referentie AdressenBestand)7. Het aantal 
potentieel gehinderden wordt zowel bepaald in de referentiesituatie als in de geplande situatie. Gezien 
in de referentiesituatie al gelijksoortige geluidsbronnen aanwezig zijn als in de geplande situatie 
(wegverkeer) kunnen het aantal potentieel gehinderde van beide situaties gesommeerd of afgetrokken 
worden. De bijdrage van het plan kan dan wel bepaald worden door het verschil van beide te 
berekenen. 
 

 
7 Dit adressenbestand wordt gefilterd voor de geluidsgevoelige objecten. Voor wooneenheden wordt rekening gehouden 
met het gemiddeld aantal bewoners per wooneenheden in Vlaanderen van 2,3 
(http://www.census2011.be/data/fresult/householdsize_nl.html). 

http://www.census2011.be/data/fresult/householdsize_nl.html
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De richtwaarden van de WHO op het vlak van geluid zijn recent (oktober 2018) bijgesteld en als volgt :  
- Lden : 53 dB(A) 
- Lnight : 45 dB(A).  

 
 
 

Overige nevendisciplines  

 

Bodem en water  

Het plan beoogt niet de inname van openruimte gebied. Het plangebied is reeds grotendeels verhard en 
bebouwd (op enkele grasstroken en begroeide perken na). Binnen deze discipline zal aangegeven 
worden op welke manier de afwatering van het plangebied momenteel gebeurt (afvalwater- en 
hemelwater) en wat de regelgeving stelt m.b.t. het hemelwater dat op verharde oppervlakken terecht 
komt. I.c. gaat het om wat de gewestelijke verordening hemelwater hieromtrent stelt.  
M.b.t. het grondwater wordt nagegaan of ondergrondse constructies een belangrijke impact kunnen 
hebben op grondwaterstromingen. 
Aspecten van grondwaterkwaliteit staan voornamelijk in relatie tot een eventuele bemaling tijdens de 
aanlegfase bij uitvoering. Er zal kort nagegaan worden of er zich hier op basis van beschikbare gegevens 
problemen kunnen stellen en of er (op projectniveau) matregelen mogelijk zijn om deze problemen te 
beperken of uit te sluiten. Vermoedelijk zijn op dit vlak geen maatregelen vereist op planniveau. 
M.b.t. de discipline bodem zal nog ingegaan worden op de link tussen bodemsaneringsnormen en 
bestemmingswijzigingen. 
 

Bouwkundig erfgoed  

De effecten op het aanwezige bouwkundig erfgoed in de nabije omgeving, i.c. de stedelijke 
begraafplaats, worden binnen deze discipline onderzocht. Hierbij komen in principe de volgende 
vormen van aantasting aan bod : aantasting door ruimtebeslag, contextverlies en wijziging van de 
visuele en perceptieve kenmerken.  
Aantasting door ruimtebeslag is hier niet aan de orde. 
Uitgaande van de omgevingsanalyse zoals beschreven onder § 3.1.3 en de plankenmerken, zullen 
voornamelijk de aspecten ‘contextverlies’ en ‘visuele en perceptieve kenmerken’ aan bod komen. 
 

Mens – ruimtelijke aspecten  

Gezien de omgevings- en de plankenmerken dient de effectgroep ‘Ruimtelijke structuur en 
wisselwerking met de ruimtelijke context’ niet aan bod te komen. Deze effectgroep heeft immers eerder 
betrekking op het studiegebied op macroschaal, terwijl het plan in dit geval niet speelt op die schaal. 
De effectgroep ruimtebeleving zal wel in beschouwing genomen worden. Deze effectgroep gaat na hoe 
het plan ervaren wordt door bewoners en door gebruikers van de functies in het plangebied en 
omgeving. 
Het aftoetsen of het plan of project bijdraagt aan het realiseren van de gewenste ruimtelijke structuur 
(zoals bepaald in ruimtelijke structuurplannen of beleidsplannen) dient cf. het vernieuwde 
richtlijnenboek niet te gebeuren in de discipline mens – ruimtelijke aspecten, omdat dit geen 
milieueffect betreft. Deze relatie wordt reeds weergegeven in hfdst. 4 Ruimtelijke planningscontext.  
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Ruimtelijke planningscontext. 
Onder deze hoofding zal wel kort besproken worden welke wijzigingen in functies het plan inhoudt t.a.v. 
beide te beschouwen referentiesituaties. Deze bespreking van de effectgroep ‘Ruimtegebruik en 
gebruikskwaliteit’ zal enkel kwalitatief gebeuren.   
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12 Reacties en adviezen op de startnota 

12 

Overzicht 

De publieke consultatie over de startnota van het PRUP Kleinhandelszone Ringlaan werd gehouden in de 
periode van 25 maart tot en met 23 mei 2019. Het participatiemoment is georganiseerd op 18 april 
2019. In bijlage 2 is het verslag van het participatiemoment toegevoegd. 
 
Tijdens de participatieprocedure werden door de volgende instanties adviezen uitgebracht: 

• Departement Omgeving – Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten 

• PROCORO 

• Departement Mobiliteit & Openbare Werken 

• Administratie Wegen en Verkeer 

• OVAM 
De adviezen zijn in bijlage 3 toegevoegd. 
 
Er werden bovendien twee reacties uitgebracht vanuit de bevolking. 

Verwerking adviezen 

Departement Omgeving 

Het Departement Omgeving - Afdeling GOP stelt dat de startnota beantwoordt aan de vormvereisten 
van art. 2.2.4. van de VCRO. Zij formuleert volgende bemerkingen: 

1. Het Departement vraagt naar verder onderzoek inzake de verwevenheid van functies met het 
oog op een beter ruimtegebruik. Momenteel bestaan de huidige handelszaken immers uit 
industriële constructies met slechts 1 bouwlaag. De gronden zijn onderbenut. Het opdrijven van 
de V/T-index te samen met het opleggen van een globale aanpak per site kan een bijdrage 
leveren aan het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit. Door een globale aanpak te eisen kan 
gelijktijdig ingezet worden op de verweving van functies, het gezamenlijk oplossen van de 
parkeerproblematiek, het opwaarderen van een gezamenlijk ingericht semipubliek domein, het 
opwaarderen van de beeldkwaliteit, het gezamenlijk oplossen van waterbuffering,…Een hogere 
V/T kan de eigenaars stimuleren om effectief hierop in te zetten. Het optimaliseren van het 
ruimtegebruik moet opgenomen worden als bijkomende doelstelling op p. 49 van de startnota. 

2. Het Departement vraagt om in de stedenbouwkundige voorschriften naast een 
minimumoppervlakte voor handel ook een maximum oppervlakte op te nemen, gezien in totaal 
maximum 2000m² bijkomende handelsvloeroppervlakte kan voorzien worden. 

3. Er moet verduidelijkt worden hoe de kleinhandelszone complementair wordt aan het historisch 
handelscentrum, en niet concurrentieel. 

Bespreking: 

1. Een verwevenheid van functies in het plangebied is mogelijk. Bedoeling van het RUP is een 
planologisch kader te bieden voor de bestaande functies binnen het plangebied met een 
kwaliteitsverbetering naar parkeren en beeldwaarde. Het RUP is in die zin een gemengde zone 
voor diensten, kantoren, handel en bedrijvigheid en gaat dus uit van een functieverweving. 
Een globale aanpak van de onbebouwde zone voor de handelszaken kan als mogelijkheid 
ingeschreven worden in het PRUP. Het is echter niet wenselijk deze als verplichting op te 
nemen, gezien de veelheid aan eigenaars in het plangebied.  Deze mogelijkheid wordt 
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aangevuld in de scopingnota en verder uitgewerkt in het verdere planproces RUP milieu-
effectbeoordeling. 
Het opdrijven van de V/T-index kan onderzocht worden, en kan eigenaars inderdaad stimuleren 
om een initiatief te nemen op het perceel.  Het is evenwel niet wenselijk om de 
handelsoppervlakte sterk te laten toenemen, gezien de relatief hoge leegstandscijfers in Sint-
Truiden. Er zal gewerkt worden binnen een max. bijkomende bruto winkelvloeroppervlakte van 
2000m². De stedenbouwkundige voorschriften zullen in die zin opgesteld worden. De vereisten 
die er aan de vergunbaarheid van handelsactiviteiten binnen de contouren van het PRUP wordt 
gelegd, zijn er op gericht enige concurrentie met het aanbod in de binnenstad te vermijden en 
dus de uitbouw van een complementair, niet-competitief aanbod te stimuleren. 

2. De stedenbouwkundige voorschriften worden uitgewerkt in de fase voorontwerp-RUP. Er zal 
bekeken worden op welke manier de max. handelsvloeroppervlakte op de site het meest 
werkbaar kan opgenomen worden in het RUP. Zie ook behandeling punt 1 van dit advies. 

3. Het is de bedoeling om enkel handelszaken met een grotere winkelvloeroppervlakte toe te 
staan, omdat deze winkels quasi niet ingepast kunnen worden in het handelscentrum. Bij het 
verdere planproces RUP-milieueffectbeoordeling zal bekeken worden of er via branchering 
bijkomend gestuurd kan worden op complementariteit met het handelscentrum. Aan de 
scopingnota zal, t.o.v. de startnota, bijkomend ook een motivatie i.k.v. art. 15, derde lid, van de 
Dienstenrichtlijn worden toegevoegd, er op gelet dat het RUP beperkingen inzake welbepaalde 
vormen van kleinhandel wenst op te leggen. 

PROCORO 

De Procoro stelt vast dat er binnen het plangebied sprake is van ca. 2000m² leegstand en vraagt zich af 
of de mogelijke uitbreiding met max. 2000m² winkelvloeroppervlakte dan wel economisch verantwoord 
is, mede gelet op de hoge winkeldensiteit in Sint-Truiden alsook het hoge leegstandscijfer van de stad 
t.a.v. het Limburgse gemiddelde.  
In het geval er toch max. 2000m² bijkomende winkelvloeroppervlakte wordt toegestaan, vraagt de 
Procoro om het dossier op een aantal punten te verduidelijken: 

1. Zijn de minimale winkelvloeroppervlakten van 400m² (netto) en 600m² (bruto) per 
handelspand enkel toe te passen op bestaande handelszaken of moeten deze 
oppervlaktenormen ook toegepast worden op mogelijke toekomstige nieuwe handelszaken 
binnen het plangebied? 

2. Er moet verduidelijkt worden dat de min. winkelvloeroppervlakten van 400m² (netto) en 600m² 
(bruto) werden afgestemd op de omgevingsvergunningsplichtige minimum 
winkelvloeroppervlakte uit het Decreet betreffende het Integraal handelsvestigingsbeleid. 

3. Betreffende de bijkomend mogelijk toegestane max. 2000m² winkelvloeroppervlakte moet 
verduidelijkt worden of deze zich alleen op grondniveau kan bevinden, dan wel ook in de 
hoogte.  

4. Zijn er op het bedrijventerrein Schurhoven bedrijven die hun kleinhandelsactiviteiten willen 
herlocaliseren of uitbreidingsbehoefte hebben en dit willen overdragen naar het plangebied (in 
nieuwe of bestaande panden)?   

De Procoro vraagt of er een betere interactie met het binnenstedelijk handelscentrum mogelijk is en 
gerealiseerd kan worden. 

Bespreking: 

De leegstandscijfers voor de stad Sint-Truiden liggen inderdaad relatief hoog. De leegstand binnen het 
plangebied is op deze locatie echter niet eenduidig te wijten aan een overaanbod aan handelspanden, 
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maar ook aan het feit dat er juridisch-technisch geen omgevingsvergunningen voor handelszaken 
kunnen afgeleverd worden binnen de huidige bestemming als industriegebied. Er wordt bewust gekozen 
om de bijkomende 2000m² winkelvloeroppervlakte enkel aan te wenden om bestaande handelszaken 
op het terrein een uitbreidingsmarge te geven bij structurele verbouwingen of  bij afbraak en 
nieuwbouw. Het RUP wil zeker geen signaal geven dat er nog voldoende marktruimte is om nieuwe 
winkelpanden op te richten.  

1. De oppervlaktenormen moeten ook toegepast worden op nieuwe handelszaken in het 
plangebied (die enkel binnen bestaande handelspanden gehuisvest zullen kunnen worden, 
zie hierboven). Dit zal verder verduidelijkt worden in de scopingnota en uitgewerkt worden 
in het planproces RUP-milieueffectbeoordeling. 

2. Dit zal verduidelijkt worden in de scopingnota. 
3. De 2000m² betreft een maximum aan bijkomende wvo binnen het plangebied, te verdelen 

over de verschillende bestaande handelspanden. Ze kan niet vermenigvuldigd worden in de 
hoogte, doch indien wenselijk wel verdeeld worden over verschillende bouwlagen. Dit zal 
verder verduidelijkt worden in de scopingnota. 

4. Er zijn bij de POM en de stad Sint-Truiden geen concrete ruimtevragen gekend. Wel wordt 
verwacht dat na de definitieve vaststelling van het PRUP er aanvragen zullen volgen. 

Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW)  

Het Departement Mobiliteit en Openbare werken (MOW) stelt dat het PRUP in lijn is met bepalingen uit 
het GRS en het lokale mobiliteitsplan. Volgende bemerkingen worden geformuleerd: 

1. MOW vraagt om voor de referentiesituaties te werken met kencijfers voor 
bedrijventerreinen uit het Vlaamse Richtlijnenboek Mober in plaats van kencijfers uit de 
Nederlandse CROW. Als extra toetsing wordt voorgesteld om als extra toetsing te kijken naar 
een concreet vergelijkbare site in Vlaanderen, gezien bepaalde types grootwinkels 
beduidend meer verkeer aantrekken. 

2. Er moet voorgesteld worden hoe er voor de fietssnelweg F74 eventueel extra plaats kan 
worden gemaakt dankzij het PRUP en hoe dit verkeersveilig langs het plangebied kan lopen. 
Het tracé moet opgenomen worden in de bestemmingen van het PRUP. 

Bespreking: 

1. Dit wordt aangevuld in de scopingnota en verder uitgewerkt in het planproces RUP-
milieueffectbeoordeling. 

2. Conclusies overleg met MOW op 1 juli 2019:  
De realisatie van de fietssnelweg kan gebeuren binnen het huidige openbaar domein waar er 
voldoende ruimte voor handen is (ca. 12,5m). Ruimte voor de aanleg van een fietssnelweg 
moet in die zin dan ook niet voorzien worden binnen de plancontouren van het PRUP. In het 
RUP moet wel verzekerd worden dat alle parkeren opgevangen wordt op eigen domein, 
zodat dit van het openbaar domein wordt weggenomen. In de stedenbouwkundige 
voorschriften zullen parkeernormen worden opgenomen. In de toelichtingsnota moet wel 
melding gemaakt worden dat de ventweg op termijn zal ingericht worden als bovenlokale 
fietsverbinding waarbij gemotoriseerd verkeer ondergeschikt zal zijn (en met enkele 
rijrichting). 

Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)  

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) vraagt naar het uitsluiten van supermarkten (type Jumbo, 
Albert Heyn,…) uit het RUP omwille van groot verkeersaantrekkend karakter.  
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Bespreking: 

Het RUP wil focussen op winkels die qua oppervlakte moeilijk in het centrum inpasbaar zijn en een 
specifieke vraag naar een goede autobereikbaarheid. De site biedt door haar ruimtelijke structuur 
kansen om winkelconcepten te huisvesten die qua oppervlakte en mobiliteitsprofiel, maar ook naar 
shop-beleving en producttype verschillen van de winkels in de binnenstad. 

OVAM 

OVAM verwijst in haar advies naar informatiebronnen over de bodemkwaliteit van gronden uit het 
projectgebied. Er wordt gevraagd rekening te houden met een aantal algemene aandachtspunten 
waarbij er rekening moet gehouwen worden dat een bestemmingswijziging een impact kan hebben op 
de verplichtingen die krachtens het Bodemdecreet en het VLAREBO rusten op gronden in het 
projectgebied met vastgestelde bodemverontreiniging. Er wordt geconcludeerd dat het voorstel tot 
opmaak van een RUP, project-MER of plan-MER geen onderzoeksverplichting meebrengt i.k.v. het 
Bodemdecreet. 

Bespreking: 

Er wordt akte genomen van het advies 

Verwerking reacties 

Reactie 1 

1. De bezwaarindiener vraagt om enkel activiteiten toe te staan die o.w.v. autobereikbaarheid 
niet geschikt zijn voor locaties in het centrum. Zaken als Action, Bristol Shoes en Lolita horen er 
niet thuis. Deze kunnen beter ondersteunend werken voor de detailhandel in het centrum. Ook 
kantoren en dienstverleningsbedrijven zijn niet aan de orde in dit gebied. Bezwaarindiener 
vraagt een uitdoofscenario te voorzien voor deze functies. 

2. Parkeervoorzieningen moeten geoptimaliseerd worden. Dit kan door pooling van 
parkeervoorzieningen voor winkelbedrijven. In de zone van Gamma is dit reeds het geval. Vraag 
om dit ook in de zuidelijke zone te voorzien. 

3. De bezwaarindiener stelt dat wonen niet wenselijk is op de site, zij het in de vorm van een 
conciërgewoning. 

4. De bezwaarindiener betreurt dat de startnota enkel handelt over twee locaties aan de 
buitenkant van de Ringlaan, en niet over de zone aan de binnenzijde van de Ringlaan waar 
evengoed een problematiek is om deze op een degelijke manier in te richten als 
(ruimtebehoevende) detailhandelszone. Indien het provinciebestuur hier niet op ingaat, is het 
wenselijk om zonder planinitiatief de nodige infrastructurele maatregelen te nemen om tot een 
betere ordening in deze zone te komen. Hij doelt op de aanleg van een ventweg aan de 
binnenzijde van de expressweg die bestemmingsverkeer van de bestaande woonstraten 
Zepperenweg, Tichelrijstraat en Kattenstraat zou ontlasten. 

Bespreking: 

1. Doelstelling van het RUP is een planologisch kader te bieden voor de bestaande handelszaken, 
met een verbetering naar parkeren en beeldkwaliteit van de site, en hiervoor de 
complementariteit met het centrum te bewaken. Zie ook behandeling advies Departement 
Omgeving, punt 3. Het Decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid laat niet toe om voldoende te 
kunnen differentiëren naar handelsbranche. Bij de uitwerking van het verdere planproces RUP 
milieu-effectbeoordeling zal wel bekeken worden om in het RUP nadruk te leggen op 
complementariteit van het soort winkel met de binnenstad.   
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Het is niet duidelijk in het bezwaar waarom kantoren en dienstverlenende bedrijven niet 
wenselijk zouden zijn op de site. Zij vormen een goede aanvulling op het aansluitende 
industrieterrein.  

2. In het RUP zal voor elke toelaatbare functie een parkeernorm worden opgenomen als 
antwoord op de huidige parkeerproblematiek. 

3. Wonen wordt in het RUP enkel in de vorm van een conciërgewoning toegestaan. Dit zal 
uitdrukkelijk opgenomen worden in de stedenbouwkundige voorschriften. 

4. Het PRUP focust op de handelszaken die momenteel zonevreemd liggen doch wel op een 
ruimtelijk interessante zichtlocatie in industriegebied en wil daarvoor een vergunningsbasis 
aanreiken waarbij een betere ruimtelijke kwaliteit nagestreefd wordt. De handelszaken aan de 
binnenring liggen niet zonevreemd. De provincie zal hierin geen initiatief nemen. 

Reactie 2 

Bezwaarindienende partij heeft een aankoopoptie op percelen 0884/00M002, 0884/00P002, 
0884/00W002, 0884/00Y002 gelegen binnen de contouren van het PRUP. Hij heeft concrete plannen en 
projectafspraken voor het slopen van de bestaande bebouwing aldaar en het bouwen van een vestiging 
van fastfoodketen McDonald’s op de voornoemde gronden. De bezwaarindiener kan niet akkoord gaan 
met het uitsluiten van de restaurantfunctie of de recafunctie o.w.v.: 

• Er ontbreekt een motivatie t.a.v. de wijzigingen van de bestaande planologische toestand: 
Binnen de gewestplanbestemming industriegebied worden complementaire dienstverlenende 
bedrijven ten behoeve van de andere industriële bedrijven toegelaten zoals collectieve 
restaurants. Bezwaarindiener meent dat McDonald’s een “collectief restaurant” is en gezien 
moet worden als een “dienstverlenend bedrijf”, passende binnen de gewestplanbestemming 
industriegebied. 

• Er ontbreekt een motivatie t.a.v. de feitelijke toestand: de startnota omvat geen motivatie of 
beoordeling, verwijzing naar een ruimtelijk afwegingskader of beleidsdocument waaruit 
onderbouwing blijkt voor het uitsluiten van de restaurantfunctie en bepaalde vormen van 
dienstverlenende bedrijven in tegenstelling tot andere vormen van dienstverlenende bedrijven 
in het algemeen. 

• De bezwaarindiener haalt aan dat hij financiële schade zal lijden indien horeca wordt 
uitgesloten gezien hij reeds beschikt over concrete plannen en projectafspraken. 

• Een restaurantfunctie is niet in strijd met de plandoelstellingen in het PRUP: Het kan bijdrage 
leveren aan een ruimtelijke beeldkwaliteitsverbetering op relatief korte termijn, er kan 
voldoende ruimte voor parkeren voorzien worden, het verankert de bestaande 
ruimteproductiviteit (Mc Donald’s is een dienstverlenend bedrijf en collectief restaurant) en is 
in die zin niet zonevreemd binnen het huidige planologisch kader, het zorgt voor een verweving 
van bestemmingen. 

• Een restaurantfunctie is niet strijdig met de ruimtelijke structuurplanning en met het PRUP 
“Afbakening structuurondersteunend kleinstedelijk gebied Sint-Truiden”. Het voorzien van een 
restaurantfunctie binnen het kleinstedelijk gebied volgt uit de visie van Vlaanderen en de 
provincie op de uitvoering van het stedelijk gebiedsbeleid, en draagt bij tot het vrijwaren van 
het buitengebied van deze functies.  

• Er zijn geen beperkingen vanuit bevindingen van de milieubeoordeling i.k.v. de startnota voor 
wat betreft het voorzien van een restaurantfunctie. Er wordt verwezen naar een gunstig advies 
van AWV inzake het geplande project (vergunningsdossier). Er kunnen op relatief korte termijn 
voldoende parkeervoorzieningen voorzien worden. 
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• Er is behoefte aan een collectieve restaurantfunctie ter hoogte van het regionaal 
bedrijventerrein Schurhovenveld en haar 2500 werknemers. Er is slechts een beperkt aanbod in 
de nabije omgeving. Een collectief restaurant met snelle bediening is een aanvulling voor het 
bedrijventerrein waar nagenoeg geen faciliteiten aanwezig zijn. 

Bespreking: 

Een RUP heft het gewestplan en bijhorende gewestplanvoorschriften op. De wetgeving staat toe om 
bepaalde functies in een gebied uit te sluiten. In het RUP wordt gekozen om een planologisch kader te 
bieden voor de gewenste ontwikkeling van het plangebied overeenkomstig het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan. Het is de bedoeling om de plangebieden (en Schurhoven in zijn geheel) alle kansen te 
bieden als een gemengde zone die zich blijvend kan ontwikkelen als bedrijventerrein. Hiervoor moet de 
nodige ruimte gereserveerd worden. Hierop gelet kan slechts beperkt ruimte voor horeca worden 
voorzien. Een horeca functie zal enkel worden toegestaan in het meest zuidelijke deel van het 
plangebied. Dit deel sluit immers het nauwste aan bij de naastliggende woonfunctie en de binnenstad. 
Op deze plaats kan (grootschalige) horeca een scharnierpunt vormen en de aansluiting tussen de woon- 
en de handelsbestemming maken. 
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13 Bijlage 1: kaartenbundel 

Kaart n° Omschrijving 

  

01 Stratenatlas 

02 Topokaart 

03 Orthofoto 

04 Ruimtelijke uitvoeringsplannen 

05 Gewestplan 

06 Atlas der buurtwegen 

07 Onroerend erfgoed - Beschermingen 

08 Onroerend erfgoed - Inventarissen 

09 Onroerend erfgoed - Landschapsatlas 

10 Bodemkaart 

11 Bodemonderzoeken OVAM 

12 Watertoets 

13 Vlaamse hydrologische atlas 

14 Watertoets – Overstromingsgevoelige gebieden 

15 VMM - Signaalgebieden 

16 VMM - Zoneringen 

17 Natura 2000 

18 Vlaams ecologisch netwerk 

19 Biologische waarderingskaart 

20 Natura 2000 habitat en boswijzer 

21 Archeologie 

22 Externe mensveiligheid 
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projectgebied
Bron: Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, meest recent, Vlaanderen
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Ruimtelijke uitvoeringsplannen

projectgebied

RUP Binnenstad

Schurhoven
industriezone

Industriezone VI
Schuurhovenlei

Uitbreiding

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; Gemeente, Geopunt Vlaanderen
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Gewestelijk RUP
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Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plancontour
Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan BG - plancontour
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projectgebied
0100 - woongebieden
0101 - woongebieden met kultureel- historische en/of esthetische waarde
0200 - gebieden  voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut
0500 - parkgebieden
0600 - bufferzones
1000 - industriegebieden
150c - bestaande hoofdverkeerswegen
150g - transportleidingen: bestaande afzonderlijke leidingen

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; AGIV, gewestplan, vector (toestand 01/01/2002, correctie 01/12/2017)

\\
sw

ec
o.s

e\
BE

\A
MS

01\
Le

ga
cy

\H
SL

T\
177

2\
00

09
\R

P&
O_

RU
P\

6_
Gr

af
_w

er
k\

GIS
\k

aa
rte

n\
ka

ar
te

n 
sc

re
en

ing
\0

0-
6 

GE
WE

ST
PL

AN
.mx

d 
- 

 d
d.3

1/0
1/2

019

Gewestplan

0 50 10025 m

Omgevingsanalyse
kaart 05

PRUP Kleinhandelszone 
Ringlaan



projectgebied
Bron: Informatie Vlaanderen, WMS Raadpleegdienst voor historische cartografie  
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Begijnhof: franje
Speelhof en omgevingBegijnhof: landbouwterrein tussen begijnhof en dreef naar het Speelhof

Abdijsite benedictijnenabdij Sint-Trudo en Academiezaal

Stedelijke begraafplaats

Begijnhof

Burgerhuis
Neoclassicistisch herenhuis

Klooster cellebroeders

Kapucijnenklooster en Sint-Annakapel

Classicistisch herenhuis

Benedictijnenabdij Sint-Trudo: kerktoren en overblijfselen abdij

Notariswoning

Neoclassicistisch burgerhuis

Classicistisch burgerhuis

Speelhof: gebouwencomplex met omgrachting

Burgerhuizen

Begijnhof: muurresten

Begijnhof: Torenhuis

Parochiekerk Sint-Jacob

Begijnhof: gevels en daken begijnenhuis
Begijnhof: pastorie

Neoclassicistische dekenij

Begijnhof: gevels en daken godshuis Heilige Drievuldigheid

Stedelijke begraafplaats: blok 7, rij 19

Stedelijke begraafplaats: gietijzeren grafkruis H.B. Weyremans
Stedelijke begraafplaats: gietijzeren grafkruis H. Haesen

Stedelijke begraafplaats: gietijzeren grafkruis B. Geelen

Stadhuis Sint-Truiden met belfort: buffer

projectgebied
monumenten
cultuurhistorische landschappen
stads-en dorpsgezichten
archeologische sites
Unesco Werelderfgoed - bufferzones
Unesco Werelderfgoed - kernzones

Bron: WMS GRB; Onroerend erfgoed 09/2018

\\
sw

ec
o.s

e\
BE

\A
MS

01\
Le

ga
cy

\H
SL

T\
177

2\
00

09
\R

P&
O_

RU
P\

6_
Gr

af
_w

er
k\

GIS
\k

aa
rte

n\
ka

ar
te

n 
sc

re
en

ing
\0

4-
2 

ON
RO

ER
EN

D 
ER

FG
OE

D 
be

sc
he

rm
ing

en
.mx

d 
-  

dd
.31

/0
1/2

019

0 100 20050 m

Onroerend erfgoed - Beschermingen

Omgevingsanalyse
kaart 07

PRUP Kleinhandelszone 
Ringlaan



projectgebied
Bron: WMS GRB, Onroerend erfgoed 09/2018
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landschapsatlas vastgestelde inventaris
landschapsatlas wetenschappelijke inventaris
erfgoedlandschappen (indicatief)
beheersplannen

Bron: WMS GRB, Onroerend erfgoed 09/2018
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Antropogeen
Natte leem
Vochtige leem
Droge leem

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; AGIV, Bodemkaart 2017
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Bodemonderzoeken OVAM

projectgebied
Calamiteiteninfo
Oriënterend bodemonderzoek
Beschrijvend bodemonderzoek
Bodemsaneringsproject
Eindevaluatieonderzoek
Melding bodemverontreiniging
Schadegeval
Evaluatieonderzoek schadegeval

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008;  WMS OVAM 
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projectgebied

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008, Watertoets 2008-2014
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Erosiegevoelige gebieden
Niet erosiegevoelig
Erosiegevoelig

Hellingenkaart
< 0,5%
0,5% - 5%
5% - 10%
> 10%

Infiltratiegevoelige bodems
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Vlaamse hydrologische atlas
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Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; VHA 2018, Waterwinningsgebieden 2012, Polders en Watering 2011
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Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; AGIV, Watertoetskaart 2017, VHA 2018
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projectgebied
Signaalgebieden:

Bouwvrije opgave
Verscherpte watertoets

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; AGIV, gewestplan 2002; VMM Signaalgebieden - goedgekeurde WMS  -  dd.31/01/2019
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Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; VMM, WMS Stroomgebiedbeheerplannen- Zoneringen -  dd.31/01/2019
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Bossen en kalkgraslanden van Haspengouw
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Habitatrichtlijngebieden
Vogelrichtlijngebieden
Ramsar

Bron: ESRI, Delorme, NAVTEQ canvas world light gray base; AGIV, Vogelrichtlijngebieden 2006, Habitatrichtlijngebied 2014, Ramsar 1998
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Nieuwenhoven-Duras
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Grote Eenheden Natuur
Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
Natuurverwevingsgebied

Bron: ESRI, Delorme, NAVTEQ canvas world light gray base; AGIV, afbakening van het VEN (10/16)
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Bron: Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, dd.31/01/2019, Vlaanderen, INBO, BWK versie 2, aug 2016
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Bron:  Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, dd.31/01/2019, Vlaanderen; INBO, BWK versie 2, aug 2016, Boswijzer 2012, VHA 2017
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archeologische zones (vastgestelde inventaris onroerend erfgoed)
archeologische zones (wetenschappelijke inventaris onroerend erfgoed)
gebieden geen archeologie (onroerend erfgoed)

Bron: NGI, Topografische kaart, 2008; Onroerend erfgoed 09/2018, CAI 04/2018
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Europe

projectgebied
projectgebied buffer 200m

Voorzieningen 
Ziekenhuizen (alg/psych)
Ouderenvoorzieningen (RH/WZC)
Onderwijs
Kinderopvang
Recreatie

sevesobedrijven (september 2018)
Hogedrempel Sevesobedrijven
Lagedrempel Sevesobedrijven
Seveso buffer 2km
Woongebied op gewestplan
Recreatiegebied op gewestplan

Bron: NGI, Topografische kaart, 2001; AGIV, Gewestplan; voorzieningen, geopunt Vlaanderen
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Datum: 
2019-04-25, 19.00u 
 

Locatie:  
De GAZO, Sint-Truiden 
 
 

Toelichting namens: 
Sara Lemmens, Provincie Limburg, Afdeling Ruimtelijke Planning 
Toon Coenen, SWECO Belgium 
 

 
 
Doelstelling 
Participatiemoment zoals bedoeld in artikel 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, 
aangaande het informeren en raadplegen van de bevolking over de startnota van het “PRUP 
Kleinhandelszone Ringlaan” te Sint-Truiden.  
 
Toelichting door het studiebureau SWECO Belgium 
 
Vraag en antwoord 
-Waarom worden bestaande handelszaken in het achterliggende industriegebied niet 
meegenomen binnen de contouren van het PRUP? M.a.w. waarom beperkt het PRUP zich tot een 
strook langs de N80? 
 

• Het betreft een zone met een concentratie aan bestaande handelszaken waarvoor via het 
RUP een juridisch-planologisch kader wordt gecreëerd. Het is de bedoeling om de 
handelszaken te clusteren aan de N80, als zichtlocatie. Een verdere uitzwerming van 
handelszaken naar het achterliggend regionaal bedrijventerrein Schurhoven is niet 
wenselijk. Deze ruimte moet immers voorbehouden blijven voor regionale industrie. 

 
-Er zal in het RUP een parkeernorm vastgelegd worden voor de handelszaken. Ter hoogte van de 
Action-Bristol en Vandenborre is er echter amper plaats om deze te kunnen realiseren. Hoe zal 
hiermee worden omgegaan? 
 

• Alle bebouwing binnen het plangebied zal zich moeten richten naar de bepalingen in het 
RUP. Parkeren kan gelijkvloers/ondergronds voorzien worden. Maar er moet een 
parkeeroplossing geboden worden door de vergunningsaanvrager, op eigen terrein. 

 

 

 p                                                                             r                                           o           v                        i  n             c                   i                 e    L i m b u r g  

      Directie Omgeving  

      Ruimtel i jke P lanning  

VERSLAG - participatiemoment startnota  
 
“PRUP Kleinhandelszone Ringlaan” te Sint-Truiden 
 

2019-05-02 
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-Waarom wordt “indoor-recreatie” uitgesloten als mogelijke functie binnen het plangebied? Dit is 
toch net een functie die past binnen deze eerder grootschalige omgeving? 

• Er wordt in het RUP gefocust op functies die thematisch aansluiting vinden bij 
bedrijvigheid, zoals handel, kantoren en diensten. Recreatie valt hier niet onder en wordt 
bijgevolg niet toegestaan.  
 

 
 

 C o r r e s p o n d e n t i e a d r e s      Provincie Limburg, Universiteitslaan 1, B -3500 Hasselt 

  T e l e f o o n      011 23 83 05    Fax     011 24 92 35 

      www.limburg.be 

 B i j  a n t w o o r d  k e n m e r k ,  d o s s i e r  e n  d a t u m  v e r m e l d e n  

Contactpersoon: Sara Lemmens 
Telefoonnummer: 011 23 83 70 
Kenmerk: 124.03.00/S2019N209819 
Dossier: 2013N006430 
Bijlagen: / 
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Geachte leden van de deputatie, 

 
 
 
De startnota werd door het departement Omgeving ontvangen op 22/03/2019. 
Hierbij vindt u het advies van het departement Omgeving overeenkomstig art. 2.2.18 VCRO. 
Dit advies sluit aan bij de inbreng van het departement (afdeling GOP, directie planning) als lid 
van het planteam overeenkomstig art. 2.2.3 VCRO. 
 
De startnota beantwoordt aan de vormvereisten van art. 2.2.4 VCRO en geeft inzicht in de 
doelstellingen van het plan. De planningscontext, een parkeeronderzoek en de 
parkeerbehoeftenbepaling evenals de overwogen alternatieven zijn besproken. De beschrijving 
van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectenbeoordeling met 
in begrip van de methodologie zijn opgenomen in de startnota. 
 
Aansluitend bij de inbreng, die het departement GOP (afdeling GOP, directie planning) in het 
planteam reeds gedaan heeft, kan i.v.m. het verweven van functies gesteld worden dat verder 
onderzoek nodig is met het oog op een beter ruimtegebruik. Momenteel bestaan de huidige 
handelszaken immers uit industriële constructies met slechts 1 bouwlaag en zijn de gronden – 
gezien hun centrale ligging – in feite onderbenut. Het opdrijven van de V/T-index te samen met 
het opleggen van een globale aanpak per site kan een bijdrage leveren aan het verhogen van de 
ruimtelijke kwaliteit. Door een globale aanpak te eisen kan gelijktijdig ingezet worden op de 
verweving van functies, het gezamenlijk oplossen van de parkeerproblematiek, het opwaarderen 
van een gezamenlijk ingericht semi-publiek domein, het opwaarderen van de beeldkwaliteit van 
de handelspanden (kwaliteitsvolle architectuur), het gezamenlijk oplossen van waterbuffering, … 
 

   
DEPARTEMENT 
OMGEVING  

  
 
 
 
 

 
Vlaamse overheid 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en -Projecten 
Hendrik Van Veldekegebouw 
Koningin Astridlaan 50 bus 1 
3500 HASSELT 

T 011 74 21 00 

www.omgevingvlaanderen.be    

  

Aan de leden van de Deputatie van de   
provincie Limburg 
Universiteitslaan 1 
3500 Hasselt 
 

 
 
uw bericht van  contactgegevens  ons kenmerk  datum 

22/03/2019  Karin Gijsen   2.13/71053/105.1  

  Karin.gijsen@vlaanderen.be 

uw kenmerk  011 74 21 00  bijlagen 

     

 

Betreft:  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Limburg, RUP “ Kleinhandelszone Ringlaan “ : 
startnota.  

 
 

 

file:///C:/Users/gijsenka/Bredero/beheer/brieffragment/www.ruimtevlaanderen.be
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Het verhogen van de bouwmogelijkheden (hogere V/T) zal de eigenaars stimuleren om effectief 
in te zetten op de genoemde ruimtelijke meerwaardes. 
 
Op p. 49 worden de doelstellingen van het plan, de mogelijke bestemmingen en andere 
randvoorwaarden opgesomd. Een bijkomende doelstelling zal dus zijn : ‘het optimaliseren van 
het ruimtegebruik’. Verder dient bij het uitwerken van de voorschriften ingeschreven dat voor 
de hoofdbestemming ‘handel’ er niet alleen een minimum oppervlakte geldt maar ook een 
maximum, gezien in totaal maximum 2000m2 bijkomende handelsoppervlakte kan voorzien 
worden, evenredig verspreid over de bestaande handelszaken.  
 
In de startnota wordt opgenomen dat de handelsactiviteiten binnen dit PRUP niet in 
concurrentie mogen komen met het aanbod in de binnenstad. Vermoedelijk is het de bedoeling 
bepaalde categorieën van kleinhandelsactiviteiten – zoals bepaald in het decreet betreffende het 
integraal handelsvestigingsbeleid – uit te sluiten.  Het verder onderzoek dient te verduidelijken 
hoe de kleinhandelszones in dit PRUP complementair worden aan het historische 
handelscentrum en niet concurrentieel. 
 
 
 
Met de meeste hoogachting, 

 
 
 
 
 
 
Voor het departement, 
Inge Coelmont 
 

 



PROCORO-ADVIES 3 APRIL 2019 

PUBLIEKE CONSULTATIE VAN HET GEINTEGREERD PLANNINGSPROCES VOOR HET PRUP RINGLAAN 

TE SINT-TRUIDEN  

 

1) De Procoro stelt vast dat er binnen het plangebied sprake is van ca. 2000m² leegstand en vraagt 

zich af of de mogelijke uitbreiding met 2000m²  winkelvloeroppervlakte dan wel economisch 

verantwoord is, mede gelet op de hoge winkeldensiteit in Sint-Truiden alsook het hoge 

leegstandscijfer van de stad t.a.v. het Limburgse gemiddelde. 

 

2) In het geval er toch 2000m² bijkomende winkelvloeroppervlakte wordt toegestaan, vraagt 

de Procoro om het dossier op een aantal punten te verduidelijken: 

 

a) Zijn de minimale winkelvloeroppervlakten van 400m² (netto) en 600m² (bruto) per 

handelspand enkel toe te passen op bestaande handelszaken of moeten deze 

oppervlaktenormen ook toegepast worden op mogelijke toekomstige nieuwe 

handelszaken binnen het plangebied? 

 

b) Er moet verduidelijkt worden dat de min. winkelvloeroppervlakten van 400m² 

(netto) en 600m² (bruto) werden afgestemd op de omgevingsvergunningsplichtige 

minimum winkelvloeroppervlakte uit het Decreet betreffende het Integraal 

handelsvestigingsbeleid. 

 

c) Betreffende de bijkomend mogelijk toegestane 2000m² 

winkelvloeroppervlakte  moet verduidelijkt worden of deze zich alleen op 

grondniveau kan bevinden, dan wel ook in de hoogte.  

 

d) Zijn er op het bedrijventerrein Schurhoven bedrijven die hun 

kleinhandelsactiviteiten willen herlocaliseren of uitbreidingsbehoefte hebben en 

dit willen overdragen naar het plangebied (in nieuwe of bestaande panden)?   

 

3) De Procoro vraagt of er een betere interactie met het binnenstedelijk handelscentrum 

mogelijk is en gerealiseerd kan worden. 
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
     

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Sofie.vancampenhout@mow.vlaanderen.be 011 74 23 22 13/05/2019

Betreft:  Advies : PRUP Kleinhandelszone Ringlaan te Sint-Truiden - Startnota 

Geachte,

Naar aanleiding van bovenvermelde adviesvraag maak ik u hierbij graag het 
advies van het departement Mobiliteit en Openbare Werken over.

Voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft als doel de nodige 
stedenbouwkundige randvoorwaarden te scheppen voor een historisch gegroeid 
amalgaan van grootschalige kleinhandelszaken op twee commercieel interessante 
zichtlocaties langs de N80 en N722 in Sint-Truiden.

Het Departement MOW – Beleid heeft volgende opmerkingen:

Het PRUP is in lijn met de bepalingen uit het GRS en het lokale mobiliteitsplan. 
Ook worden het Masterplan N80 en het tracé van de fietssnelweg F74 (bestaande 
parkeerproblemen (overlast op openbaar domein) op basis van een parkeerstudie 
uit 2014) vermeld. Er blijken ongeveer 85 parkeerplaatsen te weinig te zijn ter 
hoogte van de site van Action. 

De startnota geeft een duidelijk beeld van de bestaande problematiek en hoe 
men die in het PRUP wenst aan te pakken. Toch wenst dMOW een aantal 
aanvullingen te doen op de voorgestelde methodiek die voor de discipline 
mobiliteit wordt voorgesteld in de startnota (vanaf pagina 64 en volgende): 

Beleid
Koning Albert II-laan 20, bus 2 
1000 BRUSSEL
T 02 553 78 11
mow.vlaanderen.be

Via het Digitaal uitwisselplatform 
Stedenbouwkundige Informatie (DSI).

https://dsi.ruimteinfo.be/drodsi-press
https://dsi.ruimteinfo.be/drodsi-press
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 Er worden 2 referentiesituaties bekeken (1 van de huidige situatie op basis van de tellingen en een 
2e op basis van de tellingen mét extra invulling als bedrijventerrein). Waarom wordt er voorgesteld 
om te werken met kencijfers voor bedrijventerreinen uit de Nederlandse CROW? In het Vlaamse 
Richtlijnenboek mober zijn er op pagina 87 en volgende ook kengetallen opgenomen die 
aansluiten bij de Vlaamse context. 
Voor de invulling volgens het PRUP wordt ook voorgesteld om te rekenen met CROW-cijfers, 
namelijk uit CROW publicatie 317 ‘Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie’. Er zijn eveneens 
cijfers voor Vlaamse grootwinkelsites beschikbaar in het Richtlijnenboek Mober. Bovendien kan 
het interessant zijn om als extra toetsing te kijken naar een concrete vergelijkbare site in 
Vlaanderen, gezien bepaalde types grootwinkels (zoals bv. de aangehaalde keten Action) 
beduidend meer verkeer aantrekken.

 De Fietssnelweg die het plangebied doorkruist ter hoogte van de huidige ventweg parallel aan N80 
wordt enkel vermeld en op kaart opgenomen. Er moet echter ook worden voorgesteld in de 
startnota hoe er voor deze F74 eventueel extra plaats kan worden gemaakt dankzij dit PRUP en 
hoe de fietssnelweg verkeersveilig langs het plangebied kan lopen. Het tracé van de fietssnelweg 
moet ook worden opgenomen in de bestemmingen van het PRUP. Er moet een duidelijke 
meerwaarde zijn dankzij het PRUP om de doorgaande fietser op F74 vlot en veilig doorheen dit 
gebied te laten fietsen én om de site op F74 aan te sluiten.

Conclusie:

Het PRUP is een kans om dit gebied ook op het vlak van mobiliteit een nieuwe impuls te geven. De 
verkeersveiligheid en de kansen voor duurzame mobiliteit kunnen verbeteren als er een overzichtelijke 
plan-MER wordt gemaakt. Berekeningen aan de hand van het Richtlijnenboek Mober en integratie van 
de F74 moeten zeker grondig gebeuren.

Met vriendelijke groeten,

ir. Filip Boelaert
Secretaris-generaal





Hieronder vindt u het antwoord op uw adviesvraag:

Concreet kan in dit dossier verwezen worden naar de volgende informatiebronnen over de 
bodemkwaliteit van gronden uit het projectgebied:

• de bodemattesten van de gronden die deel uitmaken van het projectgebied: bij de 
gemeente(n) uit projectgebied kan worden nagegaan of de OVAM bodemattesten aan de 
gemeente heeft afgeleverd voor gronden uit het betrokken projectgebied. Die bodemattesten 
kunnen dan bij de gemeente geraadpleegd worden. Bodemattesten voor de gronden uit het 
projectgebied kunnen ook bij de OVAM worden aangevraagd. Het bodemattest geeft een 
overzicht van de informatie over de bodemkwaliteit die in het Grondeninformatieregister van de
OVAM voor de betreffende grond is opgenomen.

• het geoloket van de OVAM met bodeminformatie: het geoloket toont op een kaart de ligging 
van de bodemdossiers waarvoor bij OVAM informatie gekend is en geeft aan in welke fase het
bodemdossier zich bevindt (oriënterend bodemonderzoek, beschrijvend bodemonderzoek, 
bodemsaneringsproject, bodemsaneringswreken, eindverklaring). Het geoloket kan 
geraadpleegd worden op volgende website: http://services.ovam.be/geoloket/.  

Verder moet rekening gehouden worden met de volgende algemene aandachtspunten: 

• bij overdracht van gronden die deel uitmaken van het projectgebied moeten de verplichtingen 
van het Bodemdecreet worden nageleefd: bodemattestverplichting (artikel 101 Bodemdecreet)
en de bijzondere procedure voor de overdracht van risicogronden (artikel 102 tot en met 115 
Bodemdecreet: o.a. uitvoering van een oriënterend bodemonderzoek);

• bij onteigening van gronden die deel uitmaken van het projectgebied moeten de bepalingen 
van het Bodemdecreet worden gevolgd (artikel 119 en 119bis van het Bodemdecreet);

• bij grondverzet op gronden in het projectgebied moet rekening worden gehouden met de 
bepalingen over het grondverzet in het VLAREBO-besluit van 14 december 2007; 

• er moet rekening mee worden houden dat een bestemmingswijziging een impact kan 
hebben op de verplichtingen die krachtens het Bodemdecreet en het VLAREBO rusten op 
gronden uit het projectgebied met vastgestelde bodemverontreiniging, zo onder meer:

– een bestemmingswijziging kan een impact hebben op een eerdere beoordeling door de 
OVAM van de aard en de ernst van de bodemverontreiniging op gronden uit het projectgebied 
en bijgevolg eventueel op de saneringsnoodzaak en de saneringsurgentie.

– een bestemmingswijziging kan aanleiding geven tot wijziging van het saneringsdoel voor 
een te saneren grond: zie artikel 10, §2 en 21, §1 Bodemdecreet.

– een bestemmingswijziging na een beslissing van de OVAM tot ambtshalve sanering van een 
verontreinigde grond  heeft tot gevolg dat de eventuele meerkost in geval van aanpassing 
van het saneringsdoel moet worden vergoed door de persoon die eigenaar  is van de grond op
het moment van de bestemmingswijziging: zie artikel 157, tweede lid Bodemdecreet.

– een bestemmingswijziging kan de verplichting met zich brengen om een nieuw oriënterend 
bodemonderzoek uit te voeren bij de overdracht van een risicogrond gelegen in het 
projectgebied, meer bepaald als ingevolge de bestemmingswijziging de grond valt onder een 
bestemmingstype waarvoor strengere bodemsaneringsnormen gelden: zie artikel 64 en bijlage
IV van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007.

Tevens willen wij ook nog aangeven dat het voorstel tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan, 
project-MER of plan-MER of de vaststelling of bescherming van onroerend erfgoed geen 
onderzoeksverplichting meebrengt in het kader van het Bodemdecreet.

https://www.ovam.be/bodemattest
http://services.ovam.be/geoloket/
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Afdeling Gebiedsontwikkeling, 

Omgevingsplanning en -Projecten 

Team Externe Veiligheid 

Koning Albert II-laan 20 bus 8  

1000 BRUSSEL 

T 02 553 03 55 

seveso@vlaanderen.be 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

  RVR-AV-1205 / 

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Barbara Jans 02 553 74 93 7/4/2020 

Barbara.jans@vlaanderen.be 

Betreft: Advies over het (provinciaal) RUP “Kleinhandelszone Ringlaan” te Sint-Truiden (dd. 
19/3/2020) 

Geachte, 
 
Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van het Team Externe 
Veiligheid van mijn directie.  
 
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 moet in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening gehouden 
worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan tussen Seveso-
inrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 anderzijds. Deze doelstelling wordt verwezenlijkt door het 
houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op wijzigingen van bestaande Seveso-
inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande Seveso-inrichtingen. 
 
Het advies van het Team Externe Veiligheid heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid 
zoals bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van Seveso-
inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in die 
inrichtingen. 
 

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

Ter attentie van de initiatiefnemer  

van het RUP 
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Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient voorliggende RUP afgetoetst 
aan de criteria die werden opgenomen onder de vorm van een beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit 
van de Vlaamse Regering houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage [BVR RVR]. 
 
Het Team Externe Veiligheid stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ kort behandeld werd in de 
scopingnota. Er wordt ook vermeld dat de RVR-toets werd uitgevoerd maar dat de beslissing nog niet is 
toegevoegd aan de scopingnota.  Hieronder volgt deze beslissing. 
 
Team Externe Veiligheid gaat uit van volgende elementen uit de scopingnota: 
• Het voorgenomen plan vormt geen kader voor de ontwikkeling van Seveso-inrichtingen. 

• Het voorgenomen plan staat het oprichten van Seveso-inrichtingen niet toe. 
• Het plangebied omvat mogelijks aandachtsgebieden zoals gedefinieerd in het [BVR RVR], met name door 

publiek bezochte gebouwen en gebieden met meer dan 200 personen gemiddeld per dag of meer dan 
1000 personen op piekmomenten. 

 
Het plangebied is gelegen binnen de consultatiezone4 van 2 bekende Seveso-inrichtingen, namelijk de hoge 
drempel Seveso-inrichting Globachem nv (op meer dan 1 km van het plangebied) en de lagedrempel Seveso-
inrichting Tenneco Automative Belgium (op ca. 350 m van het plangebied). 
 
Het Team Externe Veiligheid heeft voldoende zicht op het externe mensrisicobeeld van deze Seveso-
inrichtingen om te besluiten dat het plan te verzoenen is met de aanwezigheid van deze inrichtingen. 
 
Het Team Externe Veiligheid verwacht dus geen aanzienlijke effecten op het vlak van de externe veiligheid 
en beslist daarom dat bij het Provinciaal RUP ‘Kleinhandelszone Ringlaan’ te Sint-Truiden geen ruimtelijk 
veiligheidsrapport moet opgemaakt worden. 
 
Het Team Externe Veiligheid vraagt in het algemeen om het aspect externe veiligheid verder mee te nemen 
in het planproces (d.i. te vermelden in de diverse nota’s die het proces genereert), en in het bijzonder om 
zijn advies te integreren in het ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
Lina Grooten 
Directiehoofd Directie Gebiedsontwikkeling 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en -projecten (GOP) 

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




