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0  OPZET 

De procesnota is een aparte nota die het verloop van het planningsproces van het voorliggend 
RUP omschrijft. In deze nota wordt zowel beschreven hoe het proces wordt gepland als hoe 
het effectief werd uitgevoerd. De nota evolueert naarmate het proces vordert en zal steeds 
worden aangevuld. De procesnota wordt publiek gemaakt en zal de burger helpen bij het 
volgen van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota moet worden 
samen gelezen met de andere onderdelen van dit RUP. 

Gezien de nota enkel een feitelijk verslag is, heeft het een louter toelichtend karakter. 

De procesnota bevat onder andere: 

• de samenstelling van het planteam 

• een lijst van betrokken en te betrekken actoren 

• een lijst van (advies)instanties, verschillende stakeholders en eventueel andere 
deskundigen 

• de verschillende doorlopen en geplande processtappen 

• de wijze van communicatie en participatie 

• het verwachte besluitvormingsproces van het voorziene plan 
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1  OPDRACHTOMSCHRIJVING 

De zone langsheen de Turnhoutsebaan kent diverse planologische bestemmingen: zone voor 
KMO, dagrecreatie, woongebied met landelijk karakter, woonparkgebied en agrarisch gebied. 
Naast een gevarieerde planologische bestemming is ook de effectieve invulling zeer 
gevarieerd, niet altijd even kwalitatief en niet steeds in overeenstemming met de 
bestemmingszones.  

De opzet van het RUP Turnhoutsebaan-Oost is tweeledig. Enerzijds wenst men de 
planologische context aan te passen voor de ongeordende zone met kleinhandelszaken gelegen 
binnen KMO-zone om zo een kwalitatieve herontwikkeling van het plangebied te kunnen 
bekomen. Anderzijds wenst met een duidelijke en leefbare visie te bieden voor de 
woongebieden langs het betreffend deel van de Turnhoutsebaan.  

In 2008 startte de gemeente Schilde met de opmaak van het RUP Turnhoutsebaan. Gezien de 
complexe situatie, wijzigende realiteiten, nieuwe inzichten… werd het RUP tot op heden niet 
definitief vastgesteld. In 2016 werd de visie vanuit de gemeente vastgelegd in een visienota 
op het plangebied en in 2018 werden een aantal aspecten voor de toekomstige ontwikkeling 
van de handel op de site opgenomen in een handelsvestigingsconvenant. Medio 2018 werd het 
RUP opnieuw opgestart waarbij de visienota en het handelsvestigingsconvenant als 
uitgangspunt bleven behouden. 
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2  OVERLEGSTRUCTUUR 

2. 1  Planteam 

Het ontwerp van een RUP wordt opgemaakt door het planteam dat kan bestaan uit 
verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband, waaronder minstens één 
ruimtelijk planner. Het planteam is in essentie een ambtelijke groep. Het planteam voert het 
geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de 
tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. 

Het planteam voor het RUP Turnhoutsebaan Oost zal bestaan uit: 

Naam Instantie – functie 

Dirk Bauwens Burgemeester 

Marian Van Alphen Schepen ruimtelijke ordening 

Peter Mendonck Schepen openbare werken 

Liesbeth Michiel Diensthoofd Ruimte 

Axel Rijpers 

Ann Lambrechts 

D+A Consult – projectleider, erkend ruimtelijke planner 

2 .2  Andere deskundigen 

Gezien de ligging, de complexiteit van het RUP, de mogelijke effecten op mobiliteit, de 
mogelijke effecten op milieu…, wordt er gekozen om volgende deskundige bij het RUP te 
betrekken: 

• het bureau Suunta als deskundigen inzake mobiliteit 

2 .3  Adviesinstanties 

De startnota en het voorontwerp van het RUP wordt voorgelegd aan alle te betrekken 
adviesinstanties zoals vermeld in bijlage 1 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering 
betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
planmilieueffectenrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 
effectenbeoordelingen’. 

Verder zal ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) het nodig advies 
formulieren naar het college van burgemeester en schepenen. 

2 .4  Stakeholders 

In de loop van het proces zullen verschillende actoren geconsulteerd worden. Dit zowel formeel 
tijdens de procedure als informeel, indien dit noodzakelijk wordt geacht. Volgende groepen 
worden alvast naar voor geschoven als gesprekspartners of belanghebbende stakeholders:  

• de betrokken bedrijven en winkels van het plangebied en bedrijfsleiders 

• agentschap Wegen en Verkeer 
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3  GEÏNTEGREERD PLANPROCES 

3. 1  Verloop planproces 

Onderstaande figuur is een schematische weergave van het verloop van het planproces. De 
rode kader geeft aan in welk stadium het RUP zich bevindt. 
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3.2  Toelichting planproces 

raadpleging publiek en adviesvraag (60 dagen) 18/03/2019 – 17/05/2019 

eerste participatiemoment 25/03/2019 

plenaire vergadering  17/12/2020 

voorlopige vaststelling RUP  

openbaar onderzoek   

definitieve vaststelling RUP  

publicatie gemeenteraadbeslissing in Belgisch 
Staatblad 

 

3.2 . 1  Opmaak start- en procesnota 

De startnota en de eerste versie van de procesnota werden opgemaakt door het planteam. Op 
14 januari 2019 werd het voorontwerp van de startnota en de procesnota voorgelegd aan en 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

De startnota omvat onder andere de afbakening van het gebied, de doelstellingen van het 
voorgenomen RUP, de relatie met de ruimtelijke structuurplannen en indien relevant andere 
beleidsplannen, de beschrijving van de te onderzoeken effecten en de inhoudelijk aanpak van 
de effectenbeoordeling etc. 

3.2 .2  Raadpleging publiek en adviesvraag 

Raadpleging publ iek en organisat ie part ic ipat iemoment 

De startnota en de eerste versie van de procesnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage 
gelegd voor de bevolking. Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen van het plan en 
om kennis en input te vergaren.  

De publieke raadpleging van de startnota wordt gehouden van 18 maart 2019 tot en met 17 
mei 2019. 

Er wordt een eerste participatiemoment georganiseerd. Dit participatiemoment is een fysieke 
bijeenkomst en wordt voorbereid door het planteam. Het eerste participatiemoment is voorzien 
op 25 maart 2019. Van dit moment wordt een algemeen verslag opgemaakt. 

Iedereen kan tijdens deze periode van 60 dagen ook schriftelijk opmerkingen en suggesties 
indienen. De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan het 
college van burgemeester en schepenen bezorgd. De wijze waarop reacties bezorgd kunnen 
worden, alsook de uiterste datum worden uitdrukkelijk vermeld in de informatie over de 
startnota. 

Adviesvraag 

Gedurende deze 60 dagen vraagt het college van burgemeester en schepen ook advies aan de 
bevoegde adviesinstanties. Indien de termijn van 60 dagen wordt overschreden kan aan de 
adviesvereiste voorbijgegaan worden. 

Alle adviezen, de inspraakreacties en het verslag van het participatiemoment worden 
gebundeld. In een latere fase (scopingnota) zullen deze verwerkt worden. 
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3.2 .3  Opmaak scopingnota 

De scopingnota bouwt verder op de startnota. In de scopingnota worden de adviezen en 
inspraakreacties door het planteam verwerkt. Er wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met 
de aangeleverde suggesties of aandachtspunten om het plan te verbeteren. De scopingnota 
wordt ter beschikking gesteld op de gemeentelijke website. 

3.2 .4  Opmaak voorontwerp RUP 

Verdere ui twerking van het voorontwerp van het plan 

Na de opmaak van de scopingnota en het openbaar maken van deze nota wordt het 
geïntegreerd planningsproces verdergezet. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt rekening 
houdend met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden 
geacht. Alternatieven worden onderzocht naar hun ruimtelijke en andere effecten en naar de 
doelstellingen van het plan. 

Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de 
procesnota wijzigen. De nieuwe versies van deze nota's zijn openbaar raadpleegbaar. 

Plenaire vergadering / schr i f tel i jke adviesronde 

Tijdens de opmaak van het RUP zal het voorontwerp voor advies worden voorgelegd aan de 
betrokken adviesinstanties zoals bepaald in bijlage 1 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering  
betreffende het geïntegreerde planningsproces voor  ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen’. 
Om de adviezen te kennen zal er een plenaire vergadering worden georganiseerd. 

3.2 .5  Opmaak ontwerp RUP 

Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of herwerkt worden. 
Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het RUP wordt in de scopingnota 
door de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport moet 
worden opgemaakt. 

Op ‘datum gemeenteraad’ wordt het ontwerpplan van het RUP en de eventuele ontwerp-
effectbeoordelingen door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. 

3.2 .6  Openbaar onderzoek 

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van ‘start publieke raadpleging’ tot en met ‘einde 
publieke raadpleging’. 

Tijdens het openbaar onderzoek wordt het RUP gedurende 60 dagen in het gemeentehuis ter 
inzage gelegd voor het publiek en het ontwerp wordt gepubliceerd op de gemeentelijke 
website. Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk tot en met de laatste dag van het 
openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de gecoro bezorgd worden. 

De gecoro zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen, bekijken en brengt 
een gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad. Het planteam past desgewenst het RUP 
aan. 
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3.2 .7  Definit ieve vaststell ing 

Na het einde van het openbaar onderzoek en het advies van de gecoro, stelt de gemeenteraad 
het RUP definitief vast. Op ‘datum gemeenteraad’ wordt het RUP door de gemeenteraad 
definitief vastgesteld. 

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van 45 dagen om de 
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het 
gemeentelijk RUP eventueel te schorsen. 

Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is geschorst, wordt 
de gemeenteraadsbeslissing bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt het RUP in 
werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
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4  OVERLEG EN INSPRAAK 

4.1  Opstartfase 

4. 1 . 1  Startvergadering 

Op 2 juli 2018 werd een startvergadering georganiseerd met volgende aanwezigen: 

• Dirk Bauwens – burgemeester  

• Steven Dietvorst – schepen ruimtelijke ordening 

• Peter Mendonck – schepen woonbeleid en openbare werken 

• Liesbeth Michiel – diensthoofd Ruimte 

• Els Van Lier – projectleider D+A 

• Hans Gielis – gedelegeerd bestuurder D+A  

Tijdens deze startvergadering geeft de gemeente de visie op het plangebied mee. De voorbije 
jaren werd er reeds een visie uitgewerkt. Deze visie zal dan ook de basis vormen voor de 
verdere uitwerking van het RUP en het doorlopen van de procedure. 

Er werd afgesproken om op 12 juli 2018 samen te komen om de informatie die reeds voor 
handen is over te dragen en te overlopen met een deel van het planteam. 

4 . 1 .2  Overleg planteam 8 oktober 2018 

Tijdens het overleg van het planteam van 8 oktober 2018 wordt de aanzet tot startnota 
inhoudelijk doorgenomen. 

Er wordt gesteld dat de problematiek van de mobiliteit goed in beeld gebracht moet worden 
om gefundeerde beslissingen te nemen. Het is wenselijk om een mobiliteitsonderzoek te laten 
uitvoeren. 

4 . 1 .3  Overleg planteam 23 november 2018 

Op 23 november 2018 overloopt het planteam de aangepaste startnota en maakt afspraken 
over de volgende procedurestappen en het organiseren van het eerste participatiemoment en 
de publieke raadpleging. 

4 . 1 .4  Overleg planteam 22 februari 2019 

Tijdens het planteam van 22 februari 2019 worden nog een aantal aspecten uit de startnota 
besproken en wordt besproken op welke wijze het mobiliteitsonderzoek vorm dient te krijgen. 

4 .2  Raadpleging publiek en adviesvraag 

De raadpleging publiek en adviesvraag werd georganiseerd van 18/03/2019 tot en met 
18/05/2019. 

4 .2 . 1  Raadpleging publiek 

Op 25/03/2019 werd het eerste participatiemoment georganiseerd. Het verslag hiervan is 
terug te vinden in bijlage van de sopingnota. Naast de opmerkingen geformuleerd tijdens het 
participatiemoment ontving de gemeente nog 17 reacties van burgers. 
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De wijze waarop de input verkregen tijdens de raadpleging van het publiek werd verwerkt in 
het RUP wordt omschreven in de scopingnota. 

4 .2 .2  Adviesvraag 

Er werd schriftelijk advies ontvangen van de volgende adviesinstanties: 

• Deputatie provincie Antwerpen; 

• Gecoro Schilde; 

• VLAIO; 

• Departement Landbouw & Visserij; 

• MOW; 

• ANB; 

• Departement Omgeving 

• OVAM; 

• Sport Vlaanderen; 

• VMM; 

• Departement Onroerend Erfgoed; 

• AWV. 

De wijze waarop deze adviezen werden verwerkt in het RUP wordt omschreven in de 
scopingnota. 

4 .3  Scopingnota 

De scopingnota bouwt verder op de startnota. In de scopingnota worden de adviezen en 
inspraakreacties door het planteam verwerkt. Er wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met 
de aangeleverde suggesties of aandachtspunten om het plan te verbeteren. De scopingnota 
wordt ter beschikking gesteld op de gemeentelijke website. 

4 .3 . 1  Overleg planteam 8 juni 2019 

Tijdens het overleg van het planteam van 8 juni 2019 wordt de aanzet tot scopingnota met 
behandeling van binnengekomen adviezen en opmerkingen inhoudelijk doorgenomen. 

4 .3 .2  Overleg planteam 18 december 2019 

Tijdens het overleg van het planteam van 18 december 2019 wordt de bijgestuurde 
scopingnota inhoudelijk doorgenomen. 

4 .3 .3  Bilateraal overleg Departement Omgeving, Provincie Antwerpen en 
ANB 30 januari 2020 

Naar aanleiding van de ontvangen adviezen en opmerkingen tijdens de publieke raadpleging 
en adviesvraag wordt op 30 januari 2020 met het Departement Omgeving, de provincie 
Antwerpen en het Agentschap Natuur en Bos besproken of een uitbreiding van de plancontour 
mogelijk is in functie van de realisatie van een parking voor het uitvaartcentrum. 
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4 .3 .4  Bilateraal overleg AWV en MOW 30 januari 2020 

Op 30 januari 2020 wordt eveneens een overleg met het Agentschap Wegen en Verkeer en 
het departement Mobiliteit en Openbare Werken georganiseerd met betrekking tot de 
mogelijke aantakkingen op de Turnhoutsebaan vanaf de zone voor grootschalige detailhandel 
en de mogelijke ontwikkeling van een nieuw kruispunt ter hoogte van de Dreihoekdreef. 

4 .3 .5  Overleg AWV en MOW 5 augustus 2020 

Op 5 augustus 2020 werd het MOBER voorgelegd aan en besproken met het Agentschap 
Wegen en Verkeer en het departement Mobiliteit en Openbare Werken. 

4 .3 .6  Advies dienst Veil igheidsrapportage 

Op 20/12/2018 werd de RVR-toets uitgevoerd. Hieruit bleek dat er geen ruimtelijk 
veiligheidsrapport (RVR) dient opgemaakt te worden. 

4 .3 .7  Advies team MER 

Het Team MER liet op 2/04/2021 weten dat op basis van de scopingnota (versie 2.3) nog geen 
beslissing kon genomen worden over de plan-MER-plicht. Gezien zijn aard, omvang en ligging 
kon wel reeds gesteld worden dat voor dit RUP mogelijk later wel bepaald kan worden dat er 
geen plan-MER gemaakt moet worden. De scopingnota werd aangevuld/bijgestuurd in functie 
van de opmerkingen van het Team MER. De aanvullingen werden in kleur toegevoegd. Op 
vraag van het Team MER werd op basis van de bijgewerkte scopingnota (versie 2.4) opnieuw 
advies gevraagd aan het Agentschap Natuur & Bos. 

Op 26 mei 2021 bracht het team MER een advies uit m.b.t. de plan-MER-plicht. In dit advies 
wordt gesteld dat er geen plan-MER moet opgesteld worden. 

Het besluit van het Team MER is terug te vinden in bijlage van de toelichtingsnota. 

4 .4  Voorontwerp RUP 

4.4 . 1  Overleg planteam 14 mei 2020 

Een eerste aanzet van het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften werd 
besproken met het planteam. 

4 .4 .2  Overleg planteam 3 juli 2020 

Tijdens het overleg van het planteam op 3 juli 2020 wordt de aanzet voorontwerp RUP 
(stedenbouwkundige voorschriften en grafisch plan) en het mobiliteitsonderzoek 
doorgenomen. Verder werden enkele afspraken gemaakt omtrent de verdere timing. 

4 .4 .3  Overleg planteam 12 november 2020 

Het aangepaste voorontwerp RUP werd besproken ter voorbereiding van de goedkeuring van 
het dossier door het college. 
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4 .4 .4  Plenaire vergadering 

De plenaire vergadering vond plaats op 17/12/2020. Volgende instanties werden om advies 
gevraagd: 

• Gecoro Schilde (advies ontvangen op 08/12/2020) 

• Sport Vlaanderen (advies ontvangen op 17/12/2020) 

• Departement Omgeving (advies ontvangen op 04/12/2020) 

• Provincie Antwerpen, Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit, Dienst Ruimtelijke 
Planning (advies ontvangen op 10/12/2020) 

• Provincie Antwerpen, Dienst Integraal Waterbeleid (geen advies ontvangen) 

• De Lijn (advies ontvangen op 15/12/2020) 

• Agentschap Ondernemen (geen advies ontvangen) 

• Departement Landbouw en Visserij (advies ontvangen op 15/12/2020) 

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken (advies ontvangen op 15/12/2020) 

• Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen (advies ontvangen op 15/12/2020) 

• Agentschap Natuur en Bos (geen advies ontvangen) 

• Onroerend Erfgoed (geen advies ontvangen) 

• Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (geen advies ontvangen) 

• Toerisme Vlaanderen (geen advies ontvangen) 

• Vlaams Energieagentschap (geen advies ontvangen) 

• Vlaamse Milieumaatschappij – Water (geen advies ontvangen) 

• Vlaamse Milieumaatschappij – Lucht (geen advies ontvangen) 

• Gemeente Zoersel (advies ontvangen op 15/12/2020) 

Gecoro Schi lde 

De gecoro van Schilde geeft een gunstig advies op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden 
met de volgende opmerkingen: 

De oppervlakten in de voorschriften en de toelichtingsnota komen niet overeen en/of moeten 
verduidelijkt worden. 

De voorbehouden 10.000 m² voor vestigingen met een maak-activiteit worden 
opgedeeld in minimum 6.500 m² maak-activiteit en maximum 3.500 m² reca en/of 
leisure voorzieningen ter ondersteuning van de vestigingen met een maak-activiteit. Dit 
ter versterking van het geheel. De ruimte die niet benut wordt voor reca of leisure 
voorzieningen kan nog steeds ingevuld worden met een maak-activiteit. 

Het is niet duidelijk hoe de B/T en V/T zich verhouden t.o.v. de bestaande bebouwing. 

Het RUP maakt nieuwe ontwikkelingen mogelijk en legt de B/T en V/T vast voor de 
toekomst. 

De Gecoro vraagt of er al een voorstel tot algemene ontwikkeling op tafel ligt? 

Het grafisch plan en de stedenbouwkundige voorschriften zullen in de toekomst het 
kader vormen voor de ontwikkelingen binnen de plancontour. Er ligt nog geen concrete 
ontwikkeling vast. 

Wat is het voordeel voor de gemeente met de realisatie van dit plan? 

De opzet van het RUP Turnhoutsebaan-Oost is tweeledig. Enerzijds wenst men de 
planologische context aan te passen voor de ongeordende zone met kleinhandelszaken 
gelegen binnen KMO-zone om zo een kwalitatieve herontwikkeling van het plangebied 
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te kunnen bekomen. Anderzijds wenst met een duidelijke en leefbare visie te bieden 
voor de woongebieden langs het betreffend deel van de Turnhoutsebaan. 

De Oudebaan dient mee te worden opgenomen in het plangebied. 

Het mee opnemen van de Oudebaan is geen meerwaarde. Een RUP is niet de juiste tool 
om verkeerskundige maatregelen op te leggen. 

De mobiliteitsstudie dient aan de gecoro te worden overgemaakt en toegelicht.  

De gemeente kan het dossier overmaken aan de gecoro. 

Met betrekking tot Artikel 3. (Openbaar domein) van de stedenbouwkundige voorschriften 
vraagt de gecoro zich af of de fietspaden werden opgenomen binnen het openbaar domein, of 
de plannen zijn ingetekend op de meest recente GRB-kaarten en of de verspingingen van de 
gele en rode zones op het grafisch plan kloppen? 

Op het grafisch plan werden de fietspaden van de Turnhoutsebaan ingetekend binnen 
het openbaar domein. Voor de fietspaden langs de Waterstraat en Klein Waterstraat is 
dit niet het geval. Dit zal aangepast worden. 

De plannen zijn ingetekend op het GRB van 2018. 

De verspringingen zijn te wijten aan de contouren van de heersende rooilijn van de 
Turnhoutsebaan. 

Met betrekking tot Artikel 4. (Grootschalige detailhandel) van de stedenbouwkundige 
voorschriften wenst de gecoro verduidelijking over de voorschriften van hoe het parkeerterrein 
zal gebruikt worden en hoe deze gedeeld wordt met de functies uit de recreatiezone. Hoe zal 
het gemeenschappelijk gebruik van de parking afgedwongen worden? Daarnaast stelt de 
gecoro voor ontwerpsimulaties te maken en om de contouren van de detailhandelszone af te 
toetsen met de contouren op het plan register van percelen. 

Hiertoe dienen in uitvoering van het RUP samenwerkingsovereenkomsten te worden 
afgesloten. 

Met betrekking tot Artikel 5. (Recreatiezone) van de stedenbouwkundige voorschriften wenst 
de gecoro te weten waarom de contouren van deze op het gewestplan werden gewijzigd, 
aangezien ze vermoedt dat deze de invulling van de recreatiezone zal hypothekeren. Daarnaast 
wordt de toelating van het bouwen van o.a. een sporthal op deze locatie in twijfel getrokken.  

De contour werd aangepast in functie van tot stand komen van een logisch geheel voor 
de volledige site (onder meer de realisatie van een gezamenlijke parking). Daarnaast 
wordt getracht om via de nieuwe intekening van de recreatiezone de noordelijke een 
overgangszone te creëren van de grootschalige detailhandel richting de noordelijke open 
ruimte. Een ontwikkeling van de recreatiezone wordt hierbij op geen enkele manier 
gehypothekeerd. 

Met betrekking tot Artikel 6. (Ambachtelijke bedrijvigheid en KMO) van de stedenbouwkundige 
voorschriften stelt de gecoro zich vragen bij de reden en noodzaak van het uitbreiden van deze 
zone in agrarisch gebied. Ook wordt gevraagd de juridische situatie van buurtweg 18 en 57 na 
te gaan aangezien beiden in het ontwerp gedesaffecteerd worden. 

Binnen de gemeente Schilde zijn de ontwikkelingsmogelijkheden voor ambachtelijke 
bedrijvigheid en KMO’s beperkt. Binnen de opmaak van voorliggend RUP doet zich een 
kans voor om meer ontwikkelingsmogelijkheden binnen de gemeente te bieden. Het 
agrarisch gebied dat hiervoor ingenomen wordt is vandaag niet langer in professioneel 
agrarisch gebruik en betreft tevens een moeilijk bewerkbare zone aansluitend op de 
Turnhoutsebaan. 

Buurtweg nr. 57 wordt als indicatieve openbare voetweg meegenomen op het grafisch 
plan. Om een efficiënte invulling van de zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en KMO 
te kunnen nastreven dient buurtweg nr. 18 op termijn verplaatst te worden. De 
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verplaatsing van de buurtweg dient te gebeuren binnen de geëigende procedure en niet 
binnen voorliggend RUP. Op het grafisch plan wordt de verplaatsing van de buurtweg 
tekstueel duidelijk gemaakt. 

Met betrekking tot Artikel 7. (Wonen) van de stedenbouwkundige voorschriften wenst de 
gecoro de rooilijn door te trekken zodat bebouwing voor de rooilijn niet meer mogelijk is. De 
gecero stelt zich ook vragen bij de woonkwaliteit binnen de zone voor bescheiden en sociaal 
wonen en of deze zone op de voorziene plaats thuishoort. Tenslotte vraagt de gecoro een 
duidelijkere visie m.b.t. de woonparkzone, aangezien ze vreest dat de voorschriften, zoals ze 
vandaag voorliggen, zullen leiden tot ongewenste effecten. Ze stelt zich vragen bij de impact 
van de 25wo/ha op het perceel van meubelzaak Van Ende en vraagt zich af of verbod op 
verkavelen onderzocht werd? Ook lijkt de extra strook achter het perceel van Van Ende een 
tekenfout. 

De rooilijn van de Turnhoutsebaan zoals aangeleverd door AWV werd overgenomen op 
het grafisch plan. 

De extra strook achter het perceel Van Ende is te wijten aan de aanwezigheid van een 
smal perceel dat mee opgenomen werd binnen de woonparkzone. 

Sport Vlaanderen 

Sport Vlaanderen adviseert dit RUP positief. 

Het is positief dat het RUP ruimte voorzien wordt voor recreatieve functies (zowel 
georganiseerde sport, als niet-georganiseerde recreatie) zodat zowel omwonenden, als 
bedrijven, als klanten er gebruik van kunnen maken. Er wordt terecht gestreefd naar een 
visuele en functionele integratie van de recreatiezone en de zone voor grootschalige 
detailhandel. 

Departement Omgeving 

Departement Omgeving adviseert aanpassingen door te voeren in overeenstemming met de 
volgende opmerkingen en suggesties:  

Door de heroriëntatie van het recreatiegebied t.o.v. de bestemming van het gewestplan 
ontstaat mogelijk planbaten en planschade. Hiervoor is nog geen voldoende concrete motivatie 
voorzien.  

De heroriëntering van het recreatiegebied is mee ingegeven door de aansluiting bij het 
achterliggende openruimtegebied en het tot stand komen van een logisch geheel voor 
de volledige site (onder meer de realisatie van een gezamenlijke parking).  

In het handelsconvenant wordt gesteld dat “opdeling van een unit in verschillende retail-
uitbatingen niet mogelijk is”. In de stedenbouwkundige voorschriften wordt grootschalige 
detailhandel echter gedefinieerd als: “concentraties van groot-en/of kleinschalige detailhandel, 
al dan niet onder één dak, waarbij het totaal groter is dan 1000 m² BVO”, wat niet overeen 
komt met de bepaling in het handelsconvenant.  

Waar nodig zal de definitie bijgestuurd worden overeenkomstig het handelsconvenant. 

Zone A2 wordt gedefinieerd als zone voor duurzame KMO-ontwikkeling. In de toelichtingsnota 
wordt echter geen definitie gegeven van wat bedoeld wordt met de term “duurzaam”. In de 
voorschriften van zone A2 worden zelfs geen voorwaarden opgenomen. Enkel voor zone A1 
worden rond duurzaamheid voorwaarden opgelegd omtrent de inrichting van de KMO-zone.  

De term duurzame kmo-ontwikkeling zal verder worden toegelicht en in de voorschriften 
worden opgenomen. Elementen zoals mobiliteit, groen, water, energie overeenkomstig 
de Vlaio duurzaamheidsmeter zullen worden meegenomen. 



RUP Turnhoutsebaan Oost 

273001 │ mei 2021 18│25 

Daarnaast worden in de voorschriften van zone A2 kantoorruimten en conciërgewoningen 
toegelaten op voorwaarde dat deze maximaal op de verdieping worden voorzien. In de 
toelichtingsnota wordt de inpassing op de verdieping echter verplicht. Zeker wat betreft de 
conciërgewoningen is het aangewezen om deze minstens inpandig te maken. Ook leggen de 
voorschriften te weinig voorwaarden op om de kleinschaligheid van de kantoorontwikkeling te 
garanderen.  

Met betrekking tot de conciërgewoningen zullen volgende bijkomende bepalingen 
worden opgenomen: 

• De realisatie van een conciërgewoning is toegelaten voor KMO’s met een bruto 
vloeroppervlakte van minimaal 600 m² 

• De conciërgewoning dient geïntegreerd te worden binnen het bedrijfsvolume; 

o Toelichtende bepaling: de conciërgewoning en het bedrijfsvolume dienen een 
architecturaal geheel te vormen; 

• Een conciërgewoning op het gelijkvloers is niet toegelaten; 

o Toelichtende bepaling: Een beperkt deel van de conciërgewoning mag op het 
gelijkvloers voorzien worden i.f.v. toegang tot de woning; 

• De totale vloeroppervlakte voor de conciërgewoning bedraagt maximaal 200 m² 

De Turnhoutsebaan is voornamelijk autogericht en er werd nog niet onderzocht op welke wijze 
binnen het plangebied (meer bepaald voor het gebied voor grootschalige kleinhandel) een 
modal shift gerealiseerd kan worden. 

De aard en mate van de modal shift zal bepaald worden door welke activiteiten en 
bedrijven er exact gaan komen. Activiteiten zoals supermarkten of restaurants zijn 
doorgaans zeer belastend voor de mobiliteit. Deze worden binnen de 
stedenbouwkundige voorschriften beperkt. Daarnaast zal een modal shift vooral 
belangrijk zijn voor de werknemers op de site die de mogelijkheid moeten hebben om 
de site te bereiken met de fiets of via het openbaar vervoer. Hier werd reeds aandacht 
aan geschonken binnen de stedenbouwkundige voorschriften. 

Om verder in te spelen op de visienota van de vervoerregio Antwerpen zal binnen de 
stedenbouwkundige voorschriften de ontwikkeling van mobipunten/Hoppinpunten 
aangehaald worden om zo de stimulatie van duurzaam vervoer verder te onderschrijven. 

De keuze voor een klassieke bovengrondse parking in zone A1 wordt niet gemotiveerd. 

Er wordt gekozen voor een bovengrondse parking omdat dubbelgebruik met recreatie 
wordt voorzien. Een bovengrondse parking is eenvoudiger om problemen met veiligheid 
en bewaking van de individuele bedrijven te vermijden.  

Tabellen 29 en 34 in de Mober komen niet overeen met het tekstgedeelte en dienen aangepast 
te worden 

Dit wordt aangepast. 

Het is nodig na te gaan welke zonevreemde en/of historisch gegroeide bedrijven in de 
gemeente in aanmerking komen voor herlokalisatie naar het lokale bedrijventerrein.  

De gemeente licht toe dat de herlokalisatie betrekking heeft op het deel “activiteit” dat 
momenteel is ingekleurd in het groene gebied (zone D). Het gaat concreet over een 
aantal autohandelaars.  

Er is geen afweging hoe compensatie voor inname van waterbergend vermogen zal/kan 
gebeuren, noch in hoeverre de wettelijke voorwaarden rond infiltratie en buffering een impact 
hebben op mogelijke bijkomende ontwikkelingen.  

Dit maakt deel uit van het vergunningsluik en valt binnen de vigerende wetgeving ter 
zake. Het RUP doet hier geen afbreuk aan. 
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Het ruimtelijk concept van “het groene en waterrijke karakter van Schilde terug zichtbaar te 
maken op de site” wordt niet verder uitgewerkt in het ontwerp. 

Binnen de stedenbouwkundige voorschriften worden reeds enkele algemene 
inrichtingsbepalingen opgenomen die het plan als totaalontwerp sturen naar een meer 
groene en blauwe inrichting. Aanvullend zal een algemene bepaling opgenomen worden 
die aanstuurt op het nastreven van een algemeen groene uitstraling zonder hierbij de 
functionaliteit van de zone te hypothekeren. 

Provincie Antwerpen, Departement Ruimte, Erfgoed en Mobi l i te i t , Dienst 
Ruimtel i jke Planning 

De provincie stelt dat het RUP overeenstemt met het beleidskader van Ruimtelijk Structuurplan 
van de Provincie Antwerpen (RSPA) en het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS). 

De provincie heeft echter enkele bemerkingen bij de inhoud van het RUP. 

m.b.t. de toelichtingsnota: 

De provincie stelt in vraag of het verdichten langs de Turnhoutsebaan, een drukke steenweg, 
wel de meest geschikt locatie is voor een kwalitatieve woonontwikkeling en vraagt bijkomende 
motivering. 

Dit betreft een gemeentelijke beleidsbeslissing. Het RUP bestendigt voor een groot deel 
de huidige woonbestemming. Binnen de stedenbouwkundige voorschriften worden 
ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen waardoor de woonkwaliteit langsheen de 
Turnhoutsebaan kan verhoogd worden. 

In het RUP worden er geen voorschriften voorzien om ook duurzame mobiliteit in het 
plangebied te stimuleren. Ze vraagt om rekening te houden met fietsstaanplaatsen en 
laadpalen voor elektrische auto’s.  

Cf. supra advies Departement Omgeving  

Uitbreiding van bestaande winkelverkoopvloeroppervlak met 3000m² kan enkel indien dit 
gekoppeld wordt aan de voorwaarde om deze oppervlakte voor te behouden voor de 
herlokalisatie van handelszaken verspreid langs de Turnhoutsebaan. 

Hier kan naar gestreefd worden. Het is echter niet mogelijk/gewenst om dit verordenend 
op te nemen binnen de stedenbouwkundige voorschriften gezien dit een ontwikkeling 
van de zone zou kunnen hypothekeren. 

De stedenbouwkundige voorschriften leggen een totaalconcept op voor de zone voor 
Ambachtelijke bedrijvigheid en KMO, maar dit is niet concreet genoeg voor de provincie.  

Binnen de stedenbouwkundige voorschriften werd een passage toegevoegd die de 
opmaak van een ontwikkelingsplan/masterplan oplegt bij vergunningsaanvraag. 

De provincie vraagt om het aantal restaurants in de zone voor detailhandel te beperken tot 1 
om een te hoog niveau van verkeersbewegingen te vermijden. Om diezelfde reden wordt er 
ook gevraagd een maximaal aantal supermarkten in deze zone toe te staan.  

Gelet op de schaal van het project wordt vastgehouden aan het ontwikkelen van 
maximaal 2 reca-zaken. Een maximale BVO van 3.500 m² werd reeds opgenomen 
binnen de stedenbouwkundige voorschriften. Het verder specifiëren van het aantal 
toegelaten supermarkten is niet wenselijk gezien dit een ontwikkeling van de site zou 
kunnen hypothekeren. De ontwikkelingsgraad van de site wordt reeds voldoende 
vastgelegd door het opnemen van een maximale B/T- en V/T-index. 

Binnen de stedenbouwkundige voorschriften wordt gekozen voor meer ontwerpvrijheid 
door het vastleggen van een maximale vloeroppervlakte. Dit resulteert in de 
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ontwikkeling van enkele grote of meerdere kleine detailhandelszaken. Het opleggen van 
een maximaal aantal detailhandelszaken is dus niet noodzakelijk. 

De provincie vraagt bijkomende motivering en verduidelijking over de omschrijving van de 
zone voor Ambachtelijke bedrijvigheid en KMO aangezien ze stelt dat verweefbare bedrijven 
meer thuishoren in de kernen. Daarnaast vraagt ze zich af of kleinere, geclusterde units op 
deze locatie wenselijk zijn. 

De gemeente stelt zich de vraag of het wel wenselijk is om ambachten (zoals een 
schrijnwerker) terug in de kernen te gaan positioneren aangezien deze als hinderlijk 
kunnen ervaren worden. Er kan nagegaan worden welke functies de gemeente wenselijk 
lijken in de kernen (zodanig dat niet alles zomaar naar het buitengebied wordt 
verplaatst).   

De gemeente wijst er echter op dat de zone, zoals aangegeven op het grafisch plan, de 
enige locatie voor KMO is in de gemeente en dat deze moet voorbehouden worden voor 
bedrijven die nergens anders een plaats hebben (binnen de woonkernen of andere 
locaties).  

De provincie is van mening dat 25% van het bruto vloeroppervlakte voor toonzalen zeer ruim 
is en dat verduidelijking hieromtrent nodig is. Bovendien vraagt ze om op te nemen dat dit 
enkel van toepassing is op de vloeroppervlakte van het gelijkvloers.  

Binnen de stedenbouwkundige voorschriften zullen volgende bijkomende bepalingen 
opgenomen worden: 

• Toonzalen zijn enkel toegelaten op de gelijkvloerse verdieping; 

• De toegelaten oppervlakte van een toonzaal zal beperkt worden tot 50% van de 
gelijkvloerse verdieping. 

De provincie vraagt of de 2 zonevreemde bedrijven, die in zone D liggen, voorrang krijgen om 
zich te vestigen in de zone voor ambachtelijke bedrijvigheid en KMO? 

De gemeente verduidelijkt dat het criteria van de “voorrang” iets moeilijk is om mee op 
te nemen in het RUP. Er wordt aangegeven dat dit zaken zijn die zeker nog verder 
besproken moeten worden. Daarna wordt er bekeken hoe dit kan meegenomen worden 
in het verdere proces.  

Er is weinig aandacht voor de waterproblematiek behalve de vermelding van de 
overstromingskaarten. 

Cf. supra advies Departement Omgeving  

m.b.t. de stedenbouwkundige voorschriften: 

In de praktijk is buurtweg nr. 57 niet meer toegankelijk door recente ingrepen van de 
naastgelegen particulier. 

Buurtweg nr. 57 wordt op het grafisch plan aangeduid als indicatieve openbare voetweg. 
Dit betekent dat de exacte ligging van de voetweg niet bepaald is en zo onder bepaalde 
voorwaarden opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften kan verplaatst 
worden. 

Ter hoogte van buurtweg nr. 38 moet de mogelijkheid bestaan/geboden worden om de 
Waterstraatse Loop opnieuw in open bedding te kunnen leggen. 

Dit wordt niet gehypothekeerd door het RUP. 

Het lijkt dat de bepalingen van paragraaf 2.2.3 de openlegging van de Waterstraatse Loop 
verhinderen. 

Paragraaf 2.2.3 laat toe dat de volgende technieken van natuurtechnische milieubouw 
kunnen plaatsvinden, mits deze handelingen de hoofdbestemming van het gebied niet 
in gedrang brengen:  
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• het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien; 

• het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de 
waterkwaliteit en de verbindingsfunctie;  

• het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen 
van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde 
gebieden; 

• het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen 
overstromingen. 

Deze voorschriften laten het openleggen van de Waterstraatse Loop expliciet toe 
aangezien dergelijke ingreep de hoofdfunctie van wonen, detailhandel, of recreatie niet 
in het gedrang zal brengen. 

Onder paragraaf 2.2. dient extra ingezet te worden op bijkomende buffering en infiltratie van 
de vele verharde oppervlakken, bijkomend aan hetgeen de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening voorschrijft. 

Cf. supra advies Departement Omgeving  

De provincie polst naar de mogelijkheid om platte daken te verplichten in Artikel 4 en Artikel 
6 aangezien dit mogelijkheid geeft tot het opleggen van groendaken en/of zonnepanelen. 
Daarnaast vraagt ze ook of gevelgroen in de voorschriften kunnen opgenomen worden. 

Het gebruik van platte daken zal verplicht worden binnen de stedenbouwkundige 
voorschriften. Echter zal ook een beperkte hellingsgraad tot 15% toegelaten worden. 
Dit kan namelijk een meerwaarde bieden bij het halen van de meest optimale 
hellingsgraad van bijvoorbeeld zonnepanelen. 

Het opnemen van gevelgroen wordt momenteel niet gehypothekeerd binnen de 
stedenbouwkundige voorschriften. Verder is het verordenend opleggen van gevelgroen 
of ecowanden niet wenselijk. Het gebruik van geveldgroen/ecowanden kan wel 
toelichtend opgenomen worden als voorbeeld voor het nastreven van het groene 
karakter van de bestemmingszone. 

Bij de voorschriften omtrent wonen (Artikel 7) is er nergens een voorschrift te lezen dat het 
verharden van de onbebouwde zones beperkt. 

In Artikel 7 wordt per woonzone voor de onbebouwde ruimte steeds een minimale G/T 
opgelegd. Deze bedraagt steeds minimum 0,8. 

De term streekeigen groen wordt beter omschreven als:  

• Streekeigen – of inheemse – plantensoorten zijn soorten die van nature voorkomen in 
een bepaalde streek. Ze hebben zich in de loop der tijd aangepast aan het lokale klimaat 
en de plaatselijke bodem. 

• Geschikte gidsen voor inheemse plantensoorten te kiezen zijn:  

• voor bomen en struiken: https://www.plantvanhier.be/plantengids. 

• voor andere soorten (bijlages in Tuinwijzer): 
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-
tuin0/tuinwijzer.html 

Dit wordt aangepast. 

m.b.t. besluitvorming: 

Indien het RUP verkavelingen volledig of gedeeltelijk opheft, moet dit vermeld worden in zowel 
het besluit van de voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling. 

Zowel in het besluit van voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling 
dient een motivering opgenomen te worden waaruit blijkt dat een watertoets uitgevoerd is 
(zogenaamde waterparagraaf). 

https://www.plantvanhier.be/plantengids
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin0/tuinwijzer.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin0/tuinwijzer.html
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In het besluit van de definitieve vaststelling moet samenvattend worden weergegeven hoe is 
omgegaan met de bezwaren en de adviezen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek.  

Deze elementen worden opgenomen wanneer het besluit wordt opgemaakt tijdens de 
fases van voorlopige en definitieve vaststelling.  

De Li jn 

Vanuit De Lijn wordt er een positief advies verleend aan het voorliggend RUP, doch wordt er 
gevraagd voldoende aandacht te schenken aan een veilige en kwaliteitsvolle ontsluiting van 
de bedrijven voor voetgangers, fietsers en OV-gebruikers. 

Het is van belang om een veilige en aangename wandelverbinding te voorzien tussen de 
bushalte en de bedrijven. Ook een veilige en aangename ontsluiting van de bedrijven per fiets 
ontbreekt onzes inziens in dit dossier. 

Binnen de algemene inrichtingsvoorschriften zal opgenomen worden dat een veilige en 
kwaliteitsvolle ontsluiting van de bedrijven voor voetgangers, fietsers en OV-gebruikers 
dient voorzien te worden. 

Artikels 4, 5, 6 en 7 vragen tevens dat een ontwikkelingsplan wordt opgemaakt bij het 
ontwikkelen van deze zones. Dit plan dient een globale visie uit te zetten met betrekking 
tot bebouwde zones, onbebouwde zones, groenaanleg, parkeervoorzieningen, 
voetgangerstracés… Het veilig en kwaliteitsvol ontsluiten van de bedrijven voor 
voetgangers, fietsers en OV-gebruikers, alsook het voorzien van een veilige 
wandelverbinding met de bushalte zal bijgevolg in het ontwikkelingsplan voorzien 
moeten worden. 

Departement Landbouw en Visser i j 

Het Departement Landbouw en Visserij heeft geen bemerkingen of bezwaren bij de 
toelichtingsnota, de stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan. 

Departement Mobi l i te i t en Openbare Werken 

Het departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) heeft de volgende opmerkingen: 

Het RUP voorziet 125 extra wooneenheden, maar het plangebied ligt niet in kerngebied. Dit 
gaat in tegen het principe van kernversterking wat in lijn ligt met MOW’s ambities van het 
Routeplan 2030.   

Dit betreft een gemeentelijke beleidsbeslissing. Het RUP bestendigt voor een groot deel 
de huidige woonbestemming. Binnen de stedenbouwkundige voorschriften worden 
ontwikkelingsmogelijkheden opgenomen waardoor de woonkwaliteit langsheen de 
Turnhoutsebaan kan verhoogd worden. 

Er is in de studie veel oog voor de capaciteit van de kruispunten en de eventuele wachtrij in 
de zijstraten van de N12, maar veel minder voor de doorstroming op de N12 zelf. Nochtans 
zal het RUP de verzadigingsgraad op de N12-Oost verhogen.  

De druk op het verkeer van zowel de N12 als haar zijstraten werd in de Mober-studie 
onderzocht conform aan de gebruikelijke werkwijze om zo tot een optimaal 
ontsluitingsscenario te komen. 

De optie van ontsluiting via de Waterstraat en rechts in rechts uit de Klein Waterstraat (al dan 
niet met een extra ontsluiting op de N12) werd niet onderzocht. MOW vraagt om dit ook te 
onderzoeken als een scenario. 

Dit scenario werd aangevuld in het MOBER. 
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Op pagina 105 wordt de Klein Waterstraat gebruikt i.p.v. Waterstraat. Dit werkt verwarrend. 
Gezien de quasi identieke namen van de zijstraten graag een check dat deze overal correct 
werden gebruikt. 

Dit zal nagekeken en indien nodig aangepast worden. 

Agentschap Wegen en Verkeer Antwerpen 

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) heeft de volgende opmerkingen: 

Er moet langs de N12 te allen tijde rekening gehouden worden met de rooi- en bouwlijn van 
AWV. 

Het huidig grafisch plan houdt hier strikt rekening mee. 

AWV gaat niet akkoord met een rechtstreekse ontsluiting van de zone voor grootschalige 
detailhandel op de N12. Ze stelt de aanleg van een ventweg voor die ontsluit op de Raymond 
Delbekestraat. 

Uit de Mober-studie zorgde het ontsluitingsscenario dat een rechtstreekse ontsluiting op 
de N12 voorzag voor de minste druk op het verkeerssysteem. Het MOBER vermeldt dat 
dit scenario niet in overeenstemming is met de dienstorder MOW/AWV/2012/16, maar 
verdedigt deze keuze door de garantie van een vlotte afwikkeling op de kruispunten van 
de N12 met zowel de Waterstraat als de Klein Waterstraat.  

Binnen de woonzones dienen ontsluitingen zo veel mogelijk gebundeld te worden om het aantal 
conflictpunten met de N12 te minimaliseren.  

De voorschriften van Artikel 7 vermelden dat voor elke woonzone “er ten allen tijde 
gestreefd dient te worden naar het bundelen van toeritten om zodoende het aantal 
aftakkingen op de Turnhoutsebaan te beperken”. 
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5 . 1  Plenaire vergadering 

Adviezen instant ies 



GECORO SCHILDE  

 

 

Geachte, 
 
De Gecoro van Schilde werd om advies gevraagd over het voorontwerp RUP Turnhoutsebaan Oost. 
Tijdens de vergadering van 8 december 2020 heeft de GECORO gunstig advies gegeven onder 
volgende voorwaarden:  
 
Algemeen: 

 De Gecoro merkt op dat de oppervlakten in de voorschriften en de toelichtingsnota niet overeen 
komen en/of moeten verduidelijkt worden. 

 De Gecoro vraagt zich af hoe de B/T en V/T zich verhoudt ten opzichte van de bestaande 
bebouwing? 

 De Gecoro vraagt of er al een voorstel tot algemene ontwikkeling op tafel ligt en vraagt zich af 
hoe men deze wenst te ondervangen? 

 Wat is het voordeel voor de gemeente met de realisatie van dit plan? 
 De Gecoro vraagt om de Oudebaan mee op te nemen in het plangebied van het RUP zodat 

maatregelen kunnen worden opgelegd.  
 De Gecoro vraagt om de mobiteitsstudie te bekomen en toegelicht te krijgen. 

 
Artikel 3. Openbaar domein 

 De Gecoro vraagt of de bestaande fietspaden op plan gelegen zijn binnen de zone voor 
openbaar domein. De Gecoro vraagt zich dan ook af of de plannen zijn ingetekend op de meest 
recente GRB – kaarten. Er wordt opgemerkt dat er verspringingen zitten in de gele en de rode 
zones op het grafisch plan en vraagt om na te kijken of deze kloppen. 
 

Artikel 4. Grootschalige detailhandel 
 De Gecoro wenst een verduidelijking te zien in de voorschriften van hoe het parkeerterrein zal 

gebruikt worden en gedeeld met de functies uit de recreatiezone. Uit de visie wordt afgeleid dat 
er een gemeenschappelijke parking komt , maar uit de voorschriften blijkt dat er ook twee 
parkeerterreinen mogelijk zijn. Hoe zal het gemeenschappelijk gebruik van de parking worden 
afgedwongen? 

 De Gecoro stelt voor om ontwerpsimulaties te maken en op te nemen in het voorontwerp-RUP.  
 De Gecoro vraagt om de contouren van de detailhandelszone af te toetsen met de contouren 

op het plan register van percelen. 
 

Artikel 5. Recreatiezone: 
 De Gecoro verneemt graag de achterliggende reden van de wijziging van de contouren van het 

gewestplan. Hypothekeert deze aanpassing niet de invulling van de recreatiezone? 
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 De zone voor recreatie laat de bouw van o.a. een gemeentelijke sporthal toe. De Gecoro vraagt 
zich af of dit wel de meest geschikte locatie is voor de bouw van een gemeentelijke sporthal? 
 

Artikel 6. Ambachtelijke bedrijvigheid en KMO 
 De Gecoro vraagt of er een specifieke reden en noodzaak is om de zone uit te breiden in het 

gebied dat vandaag ingekleurd is als agrarisch gebied. 
 De Gecoro merkt op dat buurtweg nummer 18 ‘het 1e Fondatiestraatje’ in de roze zone niet 

zonder meer gedesaffecteerd en verkocht kan worden zonder beslissing van de gemeenteraad. 
Het is ook een ontsluitingsweg voor de roze zone naar de Oudebaan en de Turnhoutsebaan. 
‘Het 2e Fondatiestraatje’ in de groene zone is volgens de Gecoro slechts een servitudeweg. Er 
wordt gevraagd de juridische situatie van deze twee wegen na te kijken. 
 

Artikel 7. Wonen 
 Artikel 7.2. Woongebied. Een gedeelte van de zone lijkt voor de rooilijn te liggen. De Gecoro 

vraagt om de lijn door te trekken zodat bebouwing voor de rooilijn niet meer mogelijk is. 
 Artikel 7.3. Bescheiden en sociaal wonen.  

o De Gecoro vraagt zich af of de zone voor bescheiden en sociaal wonen op deze plaats 
thuishoort. Waarom wordt er juist hier een zone voor bescheiden en sociaal wonen 
voorzien? Is hier een achterliggende reden?  

o De gecoro stelt zich vragen bij de woonkwaliteit binnen deze zone. 
 Artikel 7.4. Woonpark. 

o De Gecoro vraagt of de gemeente bewust is van de impact van de 25wo/ha op het 
perceel waarop meubelzaak Van Ende zich bevindt. Wordt een verbod op verkavelen 
onderzocht voor dit perceel? 

o Waarom is het achterliggende strookje perceel achter Van Ende meegenomen? Is dit 
doelbewust opgenomen of een tekenfout? 

o Wat is de visie op deze zone? Deze komt niet duidelijk uit de toelichtingsnota. Kunnen 
de voorschriften zoals ze vandaag voorliggen niet leiden tot ongewenste effecten? 
 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Namens de Gecoro, 
 
 
De secretaris,        De voorzitter wnd., 
 
 
Liesbeth Michiel       Frederik Boumans 
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Betreft:  Adviesvraag bij het voorontwerp van RUP ‘Turnhoutsebaan-Oost’. 

 

 

 

Geacht college, 
 
We hebben uw adviesvraag aangaande het voorontwerp van het RUP “Turnhoutsebaan 
Oost” en de uitnodiging van de plenaire vergadering op 17/12/2020 goed ontvangen. 
 
We stellen vast dat: 
 
✓ dit RUP als doelstelling heeft om de kleinhandelszone langs de Turnhoutsebaan op 
te waarderen en de leefbaarheid van de woongebieden er rondom te verhogen; 
✓ er ook een zone voor dagrecreatie van ca 1,3 ha gelegen is binnen het plangebied; 
✓ deze zone nog niet recreatief ingericht is en er ook geen andere recreatieve functies 
voorkomen in het plangebied; 
✓ in §2.3.5. een overzicht is opgenomen van de huidige toestand inzake mobiliteit 
(openbaar vervoer, wegen, (recreatieve) routes, …); 
✓ het de bedoeling is om de recreatiezone te behouden en deze visueel en structureel 
te integreren in de zone voor grootschalige detailhandel (zone A1); 
✓ reeds een omgevingsvergunning werd verleend voor een fitnesscentrum (fitness, 
bowling, sauna, horeca); 
✓ in zone D, aansluitend op het antitankkanaal, de open ruimte zal opgewaardeerd 
worden zowel op vlak van landschap, natuur als recreatie. 
 

Advies 

Het is belangrijk dat er in de nabijheid van de woonkern voldoende ruimte is voor zowel 
de georganiseerde sporter (bv. de sportclub) als voor de anders- of niet georganiseerde 
recreant (wandelen, fietsen, joggen,…). 
  

mailto:omgeving@sport.vlaanderen


 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Het is dan ook positief dat in dit RUP ruimte voorzien wordt voor recreatieve functies. 
Zowel omwonenden, als bedrijven als klanten kunnen ervan gebruik maken. Er wordt 
terecht gestreefd naar een visuele en functionele integratie van de recreatiezone en de 
zone voor grootschalige detailhandel. 
 
Sport Vlaanderen adviseert dit RUP positief. 
 
Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan 
kan u contact opnemen met Francis Pepermans: 02 209 46 17 of Tom Vandebroek: 02 209 
46 08 – omgeving@sport.vlaanderen 
 

Met vriendelijke groeten, 

I.o. 

 

 

Diederik Van Briel, 
Afdelingshoofd afdeling Sportinfrastructuur 

mailto:omgeving@sport.vlaanderen
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Geacht college,

In antwoord op uw uitnodiging voor de plenaire vergadering van 17/12/2020  bezorg ik u hierbij 
mijn advies. 

Samenvatting van het dossier
Het ontwerp RUP “Turnhoutsebaan Oost” beoogt een herbestemming, herstructurering en 
intensivering van het bestaande bedrijventerrein Turnhoutsebaan en zijn omgeving.

Planvoornemens
Het recreatiegebied krijgt, ondanks er nog geen concrete invulling voor voorzien is, een andere 
oriëntatie dan wat nu van toepassing is volgens het gewestplan. Hierdoor ontstaat mogelijk 
planbaten en planschade, zonder dat er een motivatie is voor deze herbestemming.

Invulling
Het is de bedoeling om in de zone voor grootschalige kleinhandel geen concurrentie te creëren 
met de kleinhandel in het centrum van Schilde. In het handelsconvenant wordt dan ook gesteld 
dat de “opdeling van een unit in verschillende retail uitbating (sic!) is niet mogelijk”. Bij de definities 
bij de stedenbouwkundige voorschriften wordt grootschalige detailhandel hier echter anders 
gedefinieerd : “Het betreft ook concentraties van groot-en/of kleinschalige detailhandel, al dan 
niet onder één dak, waarbij het totaal groter is dan 1.000 m² BVO.”. Dit wordt best aangepast om 
verwarring te vermijden.

DEPARTEMENT
OMGEVING 

Vlaamse overheid
Afdeling Gebiedsontwikkeling,
Omgevingsplanning en -Projecten
Anna Bijnsgebouw
Lange Kievitstraat 111-113 bus 52
2018 ANTWERPEN
T 03 224 60 20
www.omgeving.vlaanderen.be   

College van burgemeester en schepenen 
Brasschaatsebaan30
2970 SCHILDE 
België

uw bericht van contactgegevens ons kenmerk datum
Bram Van Ballaer 2.14/11039/113.1
bram.vanballaer@vlaanderen.be

uw kenmerk 03 224 65 68 bijlagen

Betreft: SCHILDE, gemeentelijk RUP “ Turnhoutsebaan Oost “ : advies plenaire vergadering dd. 
17/12/2020 
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In zone A2 wordt de nadruk gelegd op ”het vormgeven van een duurzame kmo-zone. De uitbreiding 
is te motiveren omwille van het feit dat de bruikbare ruimte voor de ontwikkeling van (duurzame) 
KMO’s binnen Schilde zeer beperkt is.” (p34). In de toelichtingsnota wordt echter geen definitie 
gegeven van wat bedoeld wordt met de term “duurzaam” en in de voorschriften worden voor 
zone A2 zelfs geen voorwaarden opgenomen. Enkel voor zone A1 worden rond duurzaamheid 
voorwaarden opgelegd rond de inrichting van de KMO-zone. Indien de focus niet wordt gelegd op 
het duurzame karakter van de producten of diensten die de KMO’s in A2 moeten leveren, kan 
minstens deze doelstelling rond inrichting doorgetrokken worden naar zone A2.

In de voorschriften voor zone A2 worden kantoorruimte en conciërgewoningen toegelaten met de 
voorwaarde deze maximaal op de verdieping te voorzien. In de toelichtingsnota wordt de 
inpassing op de verdieping echter verplicht. Zeker wat betreft de conciërgewoningen is het 
aangewezen om deze minstens inpandig te maken, om het ontstaan van latere afzonderlijke 
zonevreemde woningen te vermijden.

De scopingsnota stelt dat wat betreft de kantoorfuncties : “De beoordeling van (kleinschalige) 
kantoren zal moeten gebeuren binnen de vergunningsverlening. Het RUP zal adequate bepalingen 
opnemen binnen de stedenbouwkundige voorschriften om een duidelijk vergunningskader te 
scheppen.” In de voorschriften wordt echter enkel bepaald dat deze op de verdiepingen wordt 
toegelaten. Dit is te beperkt om kleinschaligheid van deze kantoorontwikkeling te kunnen 
garanderen.

Mobiliteit
In de toelichtingsnota wordt aangehaald dat het plangebied multimodaal te bereiken is, hoewel 
de Turnhoutsebaan hier voornamelijk autogericht is. Wel wordt niet onderzocht of de invulling 
van het gebied voor grootschalige kleinhandel (doelgericht winkelen) zich ook leent tot 
multimodaal gebruik. In de voorschriften worden immers voor het retail gedeelte slechts minimaal 
82 fietsenstalplaatsen voorzien tegenover 285 à 340 parkeerplaatsen.

Bij een inrichting van “het minimale aanbod van 285 parkeerplaatsen dient aangetoond te worden 
dat ingezet wordt op een modal shift waarin het autoaandeel slechts 50% bedraagt in de 
vervoerswijzekeuze”. Het is evenwel niet duidelijk op welke wijze deze model shift voor het 
plangebied gerealiseerd kan worden. Het is ook moeilijk in te schatten op welke wijze de aanvrager 
van een omgevingsvergunning aan deze stedenbouwkundige voorwaarde zal kunnen voldoen.

In de startnota wordt gesteld dat in zone A1 wordt gekozen voor bovengrondse collectieve parking, 
maar in zone A2 ook (deels) ondergrondse of dakparking mogelijk is. De keuze voor een klassieke 
bovengrondse parking in zone A1 wordt echter niet gemotiveerd en laat geen mogelijk open voor 
opties die meer in lijn liggen met zuinig ruimtegebruik en groter aandeel voor groene ruimte en 
waterberging mogelijk maken.

Verder wordt nog opgemerkt dat tabellen 29 en 34 in de Mober foutief zijn of niet overeenkomen 
met het tekstgedeelte.

GRS
In het GRS wordt voor deze locatie aangegeven dat een (beperkte) uitbreiding van het lokale 
bedrijventerrein enkel mogelijk is voor de herlokalisatie van zonevreemde en/of historisch 
gegroeide bedrijven. Zoals reeds bij de startnota opgemerkt is het nodig om hier minstens na te 
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gaan welke mogelijke bedrijven binnen de gemeente hiervoor in aanmerking komen en een 
herlocalisatie actief te stimuleren. Zoniet is de voorziene uitbreiding in zone A2 strijdig met deze 
bepalingen ut het GRS.

Watertoets
In de toelichtingsnota wordt verwezen nar het effectief overstromingsgevoelige karakter van het 
plangebied, deze informatie wordt echter niet benut in het eigenlijke planproces. Er is geen 
afweging hoe compensatie voor inname van waterbergend vermogen zal gebeuren (of kan 
gebeuren), noch of en in hoeverre de wettelijke voorwaarden rond infiltratie en buffering een 
impact hebben op de mogelijke bijkomende ontwikkelingen. Alle afwegingen worden naar het 
individuele vergunningsniveau doorgeschoven, wat voor latere problemen kan zorgen wanneer 
ruimte voor water dient gevrijwaard te worden.

In de visie van het plan wordt zuinig ruimtegebruik bepleit in functie van meer ruimte voor een 
kwalitatieve en aantrekkelijke inrichting van de site. Doelstelling is dat het “groene en waterrijke 
karakter van Schilde dient op de site terug zichtbaar gemaakt te worden”. Toch wordt dit 
ruimtelijk concept verder niet uitgewerkt, behalve dan in het beperken van de totale verharding.

Departement Omgeving adviseert aanpassingen door te voeren in overeenstemming met de 
gemaakte opmerkingen en suggesties.

Hoogachtend,

Voor het departement,
Peter David



 

 

 

Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

Dienst Ruimtelijke Planning 

 

 

AANGETEKEND 

Gemeentebestuur Schilde 

Brasschaatsebaan 30 

2970 Schilde 

 

 

 

 datum 10 december 2020 

 ons kenmerk GemRUP-2019-0008 - Poststuk PU-2020-00164336 

 contactpersoon VANDERSTRAETEN Kate | T 03 240 67 88 

  Kate.VANDERSTRAETEN@provincieantwerpen.be 

 onderwerp Gemeentelijk RUP ‘Turnhoutsebaan Oost’ te Schilde:  

  Advies n.a.v. voorontwerp-RUP  

 

Geachte mevrouw, 

Geachte heer, 

 

Als bijlage vindt u het advies van de deputatie omtrent het voorontwerp-RUP 

van 10 december 2020 zoals voorzien in art. 2.2.20 VCRO. 

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (B.S. 20 augustus 2009) voorziet, 

naast het huidige advies dat wordt uitgebracht in het kader van het 

voorontwerp-RUP, ook een advies over het ontwerp RUP, in het kader van het 

openbaar onderzoek. 

 

Op basis van mogelijke wijzigingen die worden aangebracht aan het plan of 

nieuwe elementen kan het advies dat wordt uitgebracht in het kader van het 

openbaar onderzoek afwijken van huidig advies. Indien nodig kunnen ook 

opmerkingen worden geformuleerd die niet rechtstreeks betrekking hebben op 

de schorsingsmogelijkheden zoals voorzien in art. 2.2.23 §2 VCRO. 

 

Hoogachtend. 

 

Namens de deputatie, 

Namens de provinciegriffier 

In opdracht 

 

 

 

 

 

Wim Lux 

Departementshoofd 

De gedeputeerde, 

 

 

 

 

Luk Lemmens 
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   Departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit 

   Dienst Ruimtelijke Planning 

 

 

Schilde - Gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 

‘Turnhoutsebaan Oost’ 

ADVIES d.d. 10 december 2020 n.a.v. voorontwerp-RUP  

 

1. Vormvereisten  

 

Het plan voldoet aan de vormvereisten van artikel 2.2.5 §1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (B.S. 20 augustus 2009). 

2. 2. Bespreking  

2.1. Verenigbaarheid met beleidskader 

2.1.1. Hoger beleidskader 

Overeenstemming met het RSPA 

Schilde is samen met zes andere gemeenten gelegen in het bebouwd perifeer landschap ten noorden 

van Antwerpen. Schilde en ’s Gravenwezel worden in het RSPA2 afgebakend als kernen in bebouw 

perifeer landschap. Dit zijn hoofddorpen en woonkernen die gelegen zijn in het bebouwd perifeer 

landschap, en de kernen en de perifere wijken zijn moeilijk van elkaar te onderscheiden. Volgende 

doelstellingen zijn van belang voor het bebouwd perifeer landshap:  

• aanduiden van beperkte verdichtingspunten buiten de kernen van de gemeente: er worden 

gebieden aangeduid waar nog mogelijke functies opgevangen kunnen worden zoals wonen, 

actieve recreatie en verzorging; 

 • selecteren van functies: niet elke functie kan in het bebouwd perifeer landschap een plaats 

krijgen. De functies zoals grootschalige economische activiteiten worden niet gestimuleerd en 

recreatie is een functie die in het bebouwd perifeer landschap thuishoort;  

• opmaken van een verkavelings- en dichthedenbeleid: buiten de aangeduide 

verdichtingsgebieden wordt een maximale open ruimte nagestreefd. Er kan een maximale 

dichtheid in de bebouwde gebieden worden uitgewerkt;  

• uitbouwen van een bovenlokale groenstructuur: de bovengemeentelijke groenstructuur 

moet gevrijwaard blijven als een aaneenschakeling van bossen, open ruimte, kleinere parken, 

groene vingers, beekvalleien, openbare ruimten en groen privé-domeinen. De versnippering 

van groene ruimte moet gestopt worden;  

• opmaken van een mobiliteitsbeleid: de autodruk moet gekanaliseerd worden naar 

geselecteerde toegangen en randparkings, het openbaar vervoer moet geconcentreerd 

worden langs historische steenwegen en er moet aandacht gaan naar de verbindingen voor 

fietsers en wandelaars; 2 Ruimtelijke Structuurplan van provincie Antwerpen (RSPA) werd 

goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 10 juli 2001, de partiële herziening werd 

goedgekeurd op 4 mei 2011.  

• creëren van nieuwe samenhang door inrichting en strategische ingrepen: er dient gezocht 

te worden naar nieuwe verbindingen, mogelijks bovengemeentelijk; 
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 • uitwerken van een ontwikkelingsperspectief door de provincie in plaats van het Vlaams 

gewest: de provincie zet een samenwerkingsverband op en coördineert deze. In de partiële 

herziening vormen de kernen in het bebouwd perifeer landschap verdichtingspunten in een 

parkachtig gebied met belangrijke natuurlijke waarden en zonder grote 

ontwikkelingspotenties voor bijkomende woningen. Bijkomende woningen dienen aansluitend 

aan de kernen ingeplant worden. Grootschalige woonuitbreidingen zijn niet gewenst. 

 

Voorliggend RUP is in overeenstemming met het RSPA. 

 

Overeenstemming met het RSV 

Ruimte Vlaanderen brengt advies uit inzake de overeenstemming met het RSV, de relevante 

gewestelijke RUP’s (in opmaak) en het Vlaams beleidskader. 

 

 

2.1.2. GRS 

Specifiek voor het lokaal bedrijventerrein ‘Turnhoutsebaan’ wordt een visie uitgewerkt in het GRS. 

Op dit bedrijventerrein kunnen bijkomende handelszaken beperkt toegelaten worden, de bestaande 

krijgen ontwikkelingsperspectieven en daar waar mogelijk worden de bestaande handelszaken 

afgebouwd ten voordele van lokale bedrijvigheid. Grootschalige projecten in de distributie zijn 

uitgesloten. De ontwikkelingsperspectieven moeten vastgelegd worden in een RUP, dit zowel voor 

het bedrijventerrein als de omgeving.  

 Binnen de gemeente Schilde zouden er twee zonevreemde bedrijven geherlokaliseerd moeten 

worden: deze liggen beide in de omgeving van het bestaande lokale bedrijventerrein 

Turnhoutsebaan. De gemeente stelt voor het bestaande lokale bedrijventerrein ‘uit te 

breiden’ zodoende dat deze twee zonevreemde bedrijven opgenomen worden in het geheel. 

Beide terreinen worden wel door middel van landschappelijk elementen (bomenrijen,…) met 

elkaar verbonden. Echter is er dan nog een gebied ertussen waar er een bestemming moet 

aangegeven worden: uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein is niet mogelijk daar de 

gemeente geen behoefte kan aantonen. De gemeente stelt voor om in het RUP ‘Lokaal 

bedrijventerrein Turnhoutsebaan en omgeving’ hiervoor een oplossing te vinden. 

 

Voorliggend RUP is in overeenstemming met het GRS. 

2.2. Inhoudelijke bespreking 

2.2.1. Memorie van toelichting 

 

Wonen: 

De provincie stelt in vraag of het verdichten langs de Turnhoutsebaan, een drukke steenweg, wel de 

meest geschikt locatie is voor een kwalitatieve woonontwikkeling. De provincie vraagt hierover 

bijkomende motivering. 

 

Duurzame mobiliteit: 

In het RUP worden er geen voorschriften voorzien om ook duurzame mobiliteit in het plangebied te 

stimuleren. De provincie vraagt om ook fietsstaanplaatsen en laadpalen voor elektrische auto’s op te 

nemen en zo ook duurzame mobiliteit te stimuleren. 

 

Detailhandel: 

- De provincie merkt op dat reeds verschillende overlegmomenten plaatsvonden inzake 

detailhandel en herhaalt hierbij haar standpunt dat een uitbreiding van de bestaande 

winkelverkoopvloeroppervlak met 3.000 m2 enkel kan indien dit gekoppeld wordt aan de 
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voorwaarde om deze oppervlakte voor te behouden voor de herlocalisatie van handelszaken 

verspreid langs de Turnhoutsebaan.  

 

- Bij 6.2.1 wordt gesteld dat de site volgens een totaalconcept moet worden ingericht. Het is 

onduidelijk wat hiermee wordt bedoeld. Is er een masterplan om de reeds ingerichte zone 

opnieuw te structureren. 

 
- In  de zone voor detailhandel is het mogelijk om ook restaurants en vrijetijdsbestedingen 

daar mogelijk te maken. Dit is niet de locatie om bijkomende restaurants te voorzien. Dit zou 

het aantal vervoersbewegingen ook sterk doen toenemen.  

De provincie vraagt om het aantal restaurants te beperken tot 1 zoals al in vroegere 

overlegmomenten was overeengekomen.  

 

- Ook worden er geen beperkingen opgelegd aan het aandeel supermarkten. Supermarkten 

brengen een hoog niveau van verkeersbewegingen mee. De provincie vraagt om dit te 

motiveren en ook een maximum aan aantal supermarkten te bepalen.   

 

 

Zone voor Ambachtelijke bedrijvigheid en KMO: 

- De omschrijving voor de zone Ambachtelijke bedrijvigheid en KMO is zeer beperkt. Dit zou 

meer uitgeschreven moeten worden. Voor verweefbare bedrijven is het wenselijk dat deze 

zich in de kernen gaan vestigen. Ook is het niet duidelijk of kleinere geclusterde units op 

deze locatie wenselijk zijn.  

De provincie vraagt hierover bijkomende motivering en verduidelijking.  

 

- Per bedrijf mag het maar mogelijk zijn om 1 conciërgewoning te voorzien. Deze moet 1 

geheel vormen met her bedrijf en zich op de eerste verdieping situeren.  

 

- Toonzalen mogen tot 25% van het bruto vloeroppervlakte bedragen. Dit is zeer ruim. De 

provincie vraagt om op te nemen dat dit enkel van toepassing is op het vloeroppervlakte van 

het gelijkvloers. Ook vraagt de provincie verduidelijking waarom dit zo hoog is. 

 
- In het RUP is mogelijk om in deze zone ook kleinere (geclusterde) units te voorzien. De 

provincie vraagt of dit voor de gemeente wenselijk is.   

 
- In zone D zijn er twee zonevreemde bedrijven gelegen. In het GRS wordt er melding 

gemaakt van twee zonevreemde bedrijven die geherlokaliseerd dienen te worden. Zijn dit de 

twee bedrijven die in zone D gelegen zijn? Krijgen deze twee bedrijven voorrang om zich te 

vestigen in de zone  voor ambachtelijke bedrijvigheid en KMO? De provincie vraagt hierover 

verduidelijking.  

 

Water: 

- Er is weinig aandacht voor de waterproblematiek behalve de vermelding van de 

overstromingskaarten. De mogelijkheden tot het openleggen van de Waterstraatse Loop 

dienen mee opgenomen te worden in het RUP.  

 

 

 

2.2.2. Stedenbouwkundige voorschriften  

- In 3.2.2. wordt gesteld dat de aansluiting van de openbare voetwegen met de openbare 

wegenis gegarandeerd moet blijven. Dat is in de praktijk aan buurtweg nr. 57 

(Fondatiestraatje) al niet meer het geval door de recente ingrepen van de naastgelegen 

particulier. 
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- Ter hoogte van buurtweg nr. 38 moet de mogelijkheid bestaan/geboden worden om de 

Waterstraatse Loop opnieuw in open bedding te kunnen leggen.  

- In 2.2.3 staat:  

“Deze werken, handelingen en wijzigingen kunnen slechts toegelaten worden indien ze de 

hoofdbestemming van het gebied niet in gedrang brengen.”  

Houdt dit in dat het niet mogelijk is om de openlegging van de Waterstraatse Loop te 

realiseren? Dit dient verder verduidelijkt en gemotiveerd te worden.  

 

- De algemene paragraaf 2.2 is veel te algemeen. Dit gebied is voor een groot deel ingekleurd 

als effectief overstromingsgevoelig. Dat houdt dan wel in dat men verder moet gaan dan de 

standaard gewestelijke verordening hemelwater. Er dient extra ingezet te worden op 

bijkomende buffering en infiltratie van de vele verharde oppervlakken, bijkomend aan 

hetgeen de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voorschrijft. 

 

- Art. 4: 4.2.2 en art. 6 Dak: De dakvorm wordt vrij gelaten. Is het een mogelijkheid om platte daken te 
verplichten zodanig dat er ook groendak en/of zonnepanelen kan worden opgelegd.  
 

- Bij de voorschriften omtrent wonen (Art. 7) is er nergens een voorschrift te lezen dat het verharden van 
de onbebouwde zones beperkt. (In functie van het tegengaan van volledig verharde voortuinen en 
tuinzones).  
 

- De mogelijkheid van gevelgroen ook mee  op te nemen in de stedenbouwkundige voorschriften.  
 

- Streekeigen groen wordt opgenomen. Dit kan misschien wel concreter omschreven worden bij de 
toelichtende bepaling. Bij de algemene bepalingen (terminologie) wordt streekeigen groen te vaag 
omschreven.  Cultuurhistorische plantensoorten kunnen eveneens niet in bepaalde streken thuishoren of 
zelfs invasief zijn. De term streekeigen groen wordt beter omschreven als:  

o Streekeigen – of inheemse – plantensoorten zijn soorten die van nature voorkomen in een 
bepaalde streek. Ze hebben zich in de loop der tijd aangepast aan het lokale klimaat en de 
plaatselijke bodem. 

o Geschikte gidsen voor inheemse plantensoorten te kiezen zijn: 
 Voor bomen en struiken: https://www.plantvanhier.be/plantengids 
 Voor andere soorten (bijlages in Tuinwijzer): 

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin0/tuin-
wijzer.html 

 

-  

 

3. Procedure en aandachtspunten 

3.1. Procedure 

De plenaire vergadering over het RUP ‘Turnhoutsebaan Oost’ wordt gehouden op 17 december 2020. 

 

3.2. Aandachtspunten voor besluitvorming  

 

https://www.plantvanhier.be/plantengids
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin0/tuin-wijzer.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dlm/biodiversiteit/tips-voor-je-tuin0/tuin-wijzer.html
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3.2.1. Op te heffen verkavelingen 

Indien het RUP verkavelingen volledig of gedeeltelijk opheft, moet dit vermeld worden in zowel het 

besluit van de voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling. 

 

3.2.2. Waterparagraaf 

Zowel in het besluit van voorlopige vaststelling als in het besluit tot definitieve vaststelling dient een 

motivering opgenomen te worden waaruit blijkt dat een watertoets uitgevoerd is (zogenaamde 

waterparagraaf). 

 

3.2.3. Behandelen en verwerken bezwaren bij openbaar onderzoek 

In het besluit van de definitieve vaststelling moet samenvattend worden weergegeven hoe is 

omgegaan met de bezwaren en de adviezen geformuleerd tijdens het openbaar onderzoek. Er dient 

minimaal weergegeven te worden op welke wijze de gemeenteraad zich al dan niet (geheel of 

gedeeltelijk) aansluit bij het advies van de gecoro. 
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Dossiernummer   Contactpersoon  Mechelen 
RUP_11039_214_00010_00001  Karen Dochez   9 december 2020 
     Karen.Dochez@delijn.be Aantal pagina’s: 1 
 
Adviesvraag voorontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan Turnhoutsebaan Oost – Schilde 
 
Geachte heer of mevrouw 
 
Wij verwijzen naar uw vraag om een advies over te maken op het voorontwerp van het Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Turnhoutsebaan Oost te Schilde. 
 
De Lijn bevestigt hiermee het bovengenoemd dossier ontvangen te hebben. 
 
Het is positief dat de ontsluiting van de bedrijventerreinen voor autoverkeer gebundeld en 
geconcentreerd zal worden via Klein Waterstraat en Waterstraat in plaats van rechtstreeks op de 
Turnhoutsebaan, wat de doorstroming van het openbaar vervoer op de N12 ten goede zal komen.  
 
Het is echter betreurenswaardig dat dit vrijwel de enige mobiliteitsoverweging in het dossier is ten 
gunste van het openbaar vervoer (en de zachte weggebruiker). Vlak voor het bedrijventerrein bevindt 
zich immers de bushalte “Klein Waterstraat”, bediend door een hoogfrequente buslijn. Het openbaar 
vervoer kan een belangrijke rol spelen om zowel de parkeerdruk als de congestie in de omgeving 
aanzienlijk te verminderen. Daartoe is het uiteraard van belang om een veilige en aangename 
wandelverbinding te voorzien tussen de bushalte en de bedrijven. Ook een veilige en aangename 
ontsluiting van de bedrijven per fiets ontbreekt onzes inziens in dit dossier.  
 
Vanuit De Lijn wordt er een positief advies verleend aan het voorliggend RUP, doch we vragen met 
aandrang ook voldoende aandacht te schenken aan een veilige en kwaliteitsvolle ontsluiting van de 
bedrijven voor voetgangers, fietsers en OV-gebruikers.  
 
Indien u nog vragen heeft, kunt u ons hiervoor steeds contacteren. 
 
Met vriendelijke groeten,  
 
 
 
Karen Dochez 
Mobiliteitsontwikkelaar VVR Antwerpen 

mailto:Karen.Dochez@delijn.be
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
11/12/2020 RUP_11039_214_00010_00001 2020_006721_v1
vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Yves Marcipont +00 32 03 22 49 27 2 15/12/2020
yves.marcipont@lv.vlaanderen.be

Geachte,

Het Departement Landbouw en Visserij heeft uw in het onderwerp vermelde adviesaanvraag vanuit 
landbouwkundig standpunt onderzocht en formuleert er volgend advies bij.

Doelstelling en situering:
De zone langsheen de Turnhoutsebaan kent diverse planologische bestemmingen: zone voor KMO, 
dagrecreatie, woongebied met landelijk karakter, woonparkgebied en agrarisch gebied.
Naast een gevarieerde planologische bestemming is ook de effectieve invulling zeer gevarieerd, niet altijd 
even kwalitatief en niet steeds in overeenstemming met de bestemmingszones.
De opzet van het RUP Turnhoutsebaan-Oost is tweeledig. Enerzijds wenst men de planologische context 
aan te passen voor de ongeordende zone met kleinhandelszaken gelegen binnen KMO-zone om zo een 
kwalitatieve herontwikkeling van het plangebied te kunnen bekomen. Anderzijds wenst met een duidelijke 
en leefbare visie te bieden voor de woongebieden langs het betreffend deel van de Turnhoutsebaan.

Advies:
Het plangebied overlapt voor 29,4ha met:

voor 0.19ha met ‘0701 - natuurgebieden’ (Gewestplan vector, 2002) 
voor 7.84ha met ‘0102 - woongebieden met landelijk karakter’ (Gewestplan vector, 2002) 
voor 5.82ha met ‘0104 - woonpark’ (Gewestplan vector, 2002) 
voor 1.33ha met ‘0401 - gebieden voor dagrecreatie’ (Gewestplan vector, 2002) 
voor 4.02ha met ‘0900 - agrarische gebieden’ (Gewestplan vector, 2002) 
voor 10.2ha met ‘1100 - ambachtelijke bedrijven en kmo''s’ (Gewestplan vector, 2002) 

Binnen het plangebied is er 0ha in professioneel landbouwgebruik.

Vlaamse Overheid
ABCO - OMGEVING - ANTWERPEN
Lange Kievitstraat 111 - 113 bus 71
2018 ANTWERPEN
T 03 224 92 70
F 03 224 92 51
www.vlaanderen.be
adviesvraag.antwerpen@lv.vlaanderen.be

College van Burgemeester en Schepenen Schilde
Brasschaatsebaan 30
2970 Schilde

Onderwerp: Advies vanuit landbouwkundig standpunt betreffende het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Gemeentelijk 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Turnhoutsebaan Oost - RUP_11039_214_00010_00001’
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In hoofdstuk 2.2 ‘Beschrijving bestaande toestand’ wordt de invulling van het agrarisch gebied omschreven 
als ‘zone A: kleinhandelsconcentratie’, ‘zone B: wonen en handel langs de Turnhoutsebaan’ en ‘zone D: 
beboste zone’.

Het Departement Landbouw en Visserij stelt vast dat binnen de actuele agrarische bestemming sinds 
geruime tijd geen agrarische activiteiten aanwezig zijn (een aantal woningen zijn reeds aanwezig bij 
publicatie van het gewestplan) en dat er geen mogelijkheden zijn voor een eventuele duurzame agrarische 
uitbating op deze locatie. 
Het Departement Landbouw en Visserij heeft geen bezwaren voor een herbestemming naar ‘ambachtelijke 
bedrijvigheid en KMO’ voor het oostelijk deel en naar ‘gemengd openruimtegebied’ voor het westelijk deel 
van het agrarisch gebied. 

Het Departement Landbouw en Visserij heeft geen bemerkingen of bezwaren bij de toelichtingsnota, de 
stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan. 

Gelieve het Departement Landbouw en Visserij te willen verontschuldigen voor de aanstaande plenaire 
vergadering.

Hoogachtend,

Yves Marcipont
Beleidsondersteuner Ruimte
Departement Landbouw en Visserij
(ondertek_1_digitek)
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
     

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Ria Vinckx
ria.vinckx@vervoerregioantwerpen.be

15/12/2020

Betreft:  Advies : RUP Turnhoutsebaan Oost te Schilde - Voorontwerp

Geachte,

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

Het gemeentebestuur van Schilde wenst met dit RUP de planologische context 
aan te passen voor de zone met kleinhandelszaken gelegen binnen KMO-zone om 
zo een kwalitatieve herontwikkeling van het plangebied te kunnen bekomen. 
Anderzijds wenst het een duidelijke en leefbare visie te bieden voor de 
woongebieden langs het betreffend deel van de Turnhoutsebaan.

Het Departement MOW – Beleid heeft volgende opmerkingen:

In het gebied wordt de mogelijkheid geboden om 125 wooneenheden te 
voorzien, wat neerkomt op ongeveer 299 personen. Gezien de locatie ten 
opzichte van de dorpskern draagt dit niet bij tot kernversterking, wat voor de 
realisatie van de ambities van het Routeplan 2030 belangrijk is.

Er is in de studie veel oog voor de capaciteit van de kruispunten en de eventuele 
wachtrij in de zijstraten van de N12, maar veel minder voor de doorstroming op 
de N12 zelf. Dit is in het Routeplan 2030 nochtans een as voor hoogwaardig 
openbaar vervoer, waarvoor een goede doorstroming essentieel is. In de 
voorgestelde optie verhoogt de verzadigingsgraad op de N12 oost ter hoogte van 

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). 
RUP_11039_214_00010_00001

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/&data=04%7C01%7Cadvies.departement@mow.vlaanderen.be%7Cdd8cffed096f49b07e4708d8919699b1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C1%7C637419423361961965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=b83z6srOnclOG5J2biyQnf4Z7UNUt7P19hk7oZDENCk=&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/&data=04%7C01%7Cadvies.departement@mow.vlaanderen.be%7Cdd8cffed096f49b07e4708d8919699b1%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C1%7C637419423361961965%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0=%7C1000&sdata=b83z6srOnclOG5J2biyQnf4Z7UNUt7P19hk7oZDENCk=&reserved=0
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de Waterstraat van 78% nu tot 89% in de toekomst op vrijdagavond en van 75% nu tot 91% in de 
toekomst op zaterdag namiddag (als piekmomenten op de te ontwikkelen site). Dit betekent dat de 
wachttijd aan de verkeerslichten stijgt op vrijdag van 26 naar 42 seconden en op zaterdag van 14 naar 
41 seconden. De mogelijke invloed van de nieuwe ontsluiting op de N12 ter hoogte van de te 
ontwikkelen site is niet duidelijk.

De optie van ontsluiting via de Waterstraat en rechts in rechts uit Klein Waterstraat (al dan niet met 
een extra ontsluiting op de N12) werd niet onderzocht. We vragen om dit ook te onderzoeken als een 
scenario.

Op pagina 105 wordt Klein Waterstraat gebruikt i.p.v. Waterstraat. Dit werkt verwarrend. Gezien de 
quasi identieke namen van de zijstraten graag een check dat deze overal correct werden gebruikt.

Conclusie:
In het huidige document is er te weinig aandacht voor de invloed op de doorstroming op de N12, een 
as voor hoogwaardig openbaar vervoer in het Routeplan 2030. We vragen om in het huidige 
voorkeursscenario de eventuele invloed van de nieuwe ontsluiting op de N12 tussen Waterstraat en 
Klein Waterstraat duidelijk in beeld te brengen. Daarnaast vragen we om nog een extra scenario door 
te rekenen, met name een combinatie van Waterstraat en Klein Waterstraat rechts in rechts uit. 

Met vriendelijke groeten,

ir. Filip Boelaert
Secretaris-generaal



Wegen en Verkeer Antwerpen 

Anna Bijnsgebouw tav de gemeente Schilde 

Lange Kievitstraat 111-113 bus 41 via DSI-loket 

2018 ANTWERPEN  

T 03 224 68 11  

 

wegen.antwerpen@vlaanderen.be  

 

 

 

 

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

 

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum 

Michiel Huybrechts 03 224 68 11 16/12/2020

michiel.huybrechts@mow.vlaanderen.be 

 

Betreft: Voorontwerp RUP Turnhoutsebaan Oost - advies AWV 

 

Beste, 

 

Mijn afdeling heeft de volgende opmerkingen op dit voorontwerp: 

 

1. Algemeen 

 

Er moet langs de N12  te allen tijde rekening gehouden worden met de rooi-en bouwlijn van AWV. 

 

2. Art. 4: Grootschalige detailhandel 

 

AWV kan zich hier niet vinden in het voorschrift waarbij ook een ontsluiting op de gewestweg 

wordt voorzien. Onze voorkeur gaat uit naar de aanleg van een ventweg die ontsluit op de 

Raymond Delbekestraat.  

 

Op de site zelf zouden personenvervoer, vrachtverkeer en de zwakke weggebruiker, zoals 

aangegeven in de voorschriften, inderdaad best zoveel mogelijk gescheiden moeten worden. 

 

3. Art. 7.1 t.e.m. art. 7.4 

 

Op al deze locaties dient de ontsluiting zo veel mogelijk gebundeld te worden. Het beperken van 

het aantal conflictpunten met de gewestweg heeft een positieve impact op de verkeersveiligheid 

en doorstroming van die gewestweg. 
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Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Ir. Eva Van den Bossche 

Afdelingshoofd 

Wegen en Verkeer Antwerpen 
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 Gemeentebestuur Schilde 
      
Brasschaatsebaan 30 
2970 Schilde 
      

  

datum 14-12-2020 

uw kenmerk       

ons kenmerk O/JK/21/1242 

contactpersoon Jan Koninkx 

 hoofd omgeving 

 T 03 2980 8 41 

 jan.koninkx@zoersel.be 

RUP Turnhoutsebaan oost 

  
Geachte       
 
 
Het schepencollege nam kennis van de uitnodiging voor de plenaire vergadering over het voorontwerp 
van het RUP Turnhoutsebaan-oost.   
De opmaak van het RUP heeft geen onmiddellijke impact op Zoersel en wordt zonder opmerkingen 
positief geadviseerd worden.  Gezien het RUP geen impact heeft op haar grondgebied, wenst de ge-
meente Zoersel zich te verontschuldigen voor de plenaire zitting.   
 
Met vriendelijke groeten 
 
 
 
 
 
 
Kristof Janssens Liesbeth Verstreken 
algemeen directeur burgemeester 

bijlagen: geen 
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