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0. KEUZE VOOR VERSNELDE HERZIENING

NIEUWE VISIE 
KERNVERSTERKING 
De gemeente Brasschaat liet in de periode 2018-2019 een 
visie kernversterking wonen en detailhandel opmaken. 
De visie werd goedgekeurd samen met deze nota en vindt 
u als bijlage 1. 
Op 13-01-2020 nam het college kennis van de draft van 
deze visie en besliste tot opstart van een gemeentelijk 
RUP kernversterking wonen en detailhandel. Dit RUP zal 
uitgewerkt worden als een contouren-RUP, dat aanduidt 
in welke zones welke types van woonverdichting en welke 
soorten handel mogelijk zijn. Voor dit RUP is de startnota 
momenteel opgemaakt maar nog niet in procedure.

OUD RUP VERBOD MEERGE-
ZINSGEBOUWEN
In Brasschaat is een gemeentelijk RUP 'verbod op 
meergezinsgebouwen' van kracht sinds 2011. Dit 
contouren-RUP duidt voor het hele grondgebied de zones 
aan waar meergezinsgebouwen verboden zijn (en niet 
reeds door een BPA of verkavelingsvergunning worden 
uitgesloten). Dit oude RUP wijkt punctueel af van de 
nieuwe visie op kernversterking. In enkele beperkte zones 
verhindert het een verdichting van het wonen, terwijl 
ze volgens de nieuwe visie liggen in een zone waar een 
versterking van het wonen en evt. handel is aangewezen.
Het is de bedoeling dit RUP op te heffen door het nieuwe 
RUP 'kernversterking wonen en detailhandel', samen met 
oude BPA's en verkavelingen die strijdig zijn met de visie 
die in april werd goedgekeurd.

voorstel van contouren-RUP 'kernversterking wonen en detailhandel' zoals opgenomen in de visie en startnota RUP kernversterking
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VERSNELDE PROCEDURE 
NODIG
De procedure voor het nieuwe RUP 'kernversterking 
wonen en detailhandel' zal nog meer dan 1,5 jaar in 
beslag nemen. Tegelijk kampen de handelskernen en 'te 
versterken woonkernen' hier en daar met leegstand en 
een zekere verloedering, en is het aangewezen om snel 
werk te maken van de realisatie van de nieuwe visie op 
kernversterking. 
Daarom kiest de gemeente om via de versnelde 
procedure conform art. 7.4.4/1 het oude RUP 'verbod op 
meergezinsgebouwen' punctueel aan te passen, waar het 
strijdig is met de voorliggende visie. Concreet zullen voor 
enkele zones waar het oude RUP meergezinsgebouwen 
verbiedt, maar waar de nieuwe visie compacte 
woningtypes toelaat, uit de contour van het 'verbod op 
meergezinsgebouwen' worden gehaald. Zo kunnen de 
projecten die moeten zorgen voor een opwaardering van 
de te versterken woon- en handelskernen reeds worden 
opgestart terwijl de procedure van het nieuwe RUP 
'kernversterking wonen en detailhandel' nog loopt.

CONFORM MET VCRO 7.4 .4/ 1
De geformuleerde doelstelling strookt met de bepalingen 
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De punctuele 
aanpassingen zorgen ervoor dat op enkele plekken, die 
stroken met de nieuwe visie op kernversterking, het 
ruimtelijk rendement kan worden verhoogd. Het betreft 
de toepassing van:
 » VCRO art. 7.4.4/1 §1 die stelt "(...) kunnen de 

stedenbouwkundige voorschriften van algemene en 
bijzondere plannen van aanleg worden herzien of 
opgeheven wat betreft:(...) 7° het aantal toegelaten 
woongelegenheden of bedrijfseenheden per kavel 
(...)"

 » VCRO art. 7.4.4/1 §2 die stelt dat dit ook kan voor 
een RUP, met uitsluiting van de afwijkingen onder 8°

gemeentelijk RUP 'verbod op meergezinsgebouwen', 2011
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Voorliggend planproces, de gedeeltelijke herziening van 
het gemeentelijk RUP 'verbod op meergezinsgebouwen' 
conform de versnelde procedure zoals geregeld 
in art. 7.4.4/1 VCRO, komt overeenkomstig het 
DABM in aanmerking  voor een “onderzoek tot 
milieueffectrapportage”, hierna “plan-m.e.r.-screening” 
genoemd. Immers: 
 » De herziening wordt door een instantie op 

gemeentelijk niveau opgesteld en is gebaseerd op 
het decreet VCRO art. 7.4.4/1. De herziening valt 
onder de definitie van plan of programma van artikel 
4.1.1, §1, 4° van het DABM. 

 » De herziening vormt het kader voor de toekenning 

1 .  SCREENINGSGERECHTIGD PLANPROCES

van een vergunning voor een project en heeft 
betrekking op de sector ‘ruimtelijke ordening’. 

 » De herziening bepaalt het gebruik van een klein 
gebied op lokaal niveau omdat ze slechts punctueel, 
voor enkele kleinere zones in de gemeente, het 
vergunningenkader wijzigt. 

 » Ze houdt tevens een kleine wijziging in omdat het 
vergunningenkader niet grondig wordt gewijzigd. De 
onderliggende bestemming wordt behouden. Enkel 
de beperking op de toegelaten woningtypologie 
komt te vervallen.

Overeenkomstig artikel 4.2.3, §3 van het DABM is dus een 
onderzoek tot milieueffectrapportage mogelijk. 

potentiële duurzame verdichtingslocaties voor wonen (draft visie kernversterking wonen en detailhandel)
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2 . DOEL VISIE KERNVERSTEKING 2020

2 .1 KERNVERSTERKING 
WONEN
In de visie 'kernversterking wonen en detailhandel' 
werd een uitgebreide analyse gemaakt van de geschikte 
plekken voor versterking en verdichting van het wonen. 
Voor een volledig overzicht verwijzen we naar bijlage 1. 
Enerzijds werden de potentieel te versterken zones in 
kaart gebracht vanuit de criteria:
 » nabijheid van dagelijkse voorzieningen
 » nabijheid van mobipunten en collectief vervoer
 » nabijheid van publieke groenruimte

Het resultaat wordt hiernaast getoond. De donkere zones 

vormden zoekzone voor versterking en verdichting van 
het wonen. 
Daarnaast werden een aantal gevoelige zones in kaart 
gebracht waarin het opletten is met transformatie 
en verdichting: zones met potentiële wateroverlast, 
homogene wijken met een hoge beeldwaarde,... Dit leidde 
tot een gecorrigeerde potentiekaart. Dit onderzoek werd 
in de loop van februari opnieuw verfijnd door een tweede 
zeer grondig terreinbezoek waarbij straat per straat de 
opportuniteit om te verdichten werd afgewogen.
Ook werd de gewenste ruimtelijke structuur van de 
gemeente verbeeld in een 'cultuurlandschapskaart'. Deze 

gecorrigeerde kaart potentiële duurzame verdichtingslocaties voor wonen (draft visie kernversterking wonen en detailhandel)
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cultuurlandschapskaart Brasschaat (visie kernversterking wonen en detailhandel)

kaart geeft een houvast bij het beoordelen van potentiële 
transformatieprojecten; waar moet rekening gehouden 
worden met een waterstructuur, de relatie met de 
groenruimte, de concentratie van de voorzieningen,...
Beide analyses zijn in hoge mate richtinggevend voor het 
voorstel van afbakening van verschillende categorieën 
woonkern, die ondertussen in een startnota van RUP 
'kernversterking wonen en detailhandel' worden 
doorvertaald en die ook deze punctuele herziening van 
het oude RUP 'verbod op meergezinsgebouwen' stuurt. 
Om deze categorieën te begrijpen, is het echter nodig 
eerst even te tonen welke visie werd ontwikkeld op de 
handelskernen, en de zoneringsvoorstellen die daaruit 
volgen.
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Kernwinkelgebied Brasschaat

2 .2 KERNVERSTERKING 
HANDEL
De gemeente wenst een beleid te voeren waarbij 
bepaalde types handel geconcentreerd worden in 
afgebakende handelskernen, en de mogelijkheden voor 
handel daarbuiten worden ingeperkt. 

KERNWINKELGEBIED & A ANLOOP
Ten eerste werd, via een uitgebreid participatief proces, 
het kernwinkelgebied in Brasschaat-centrum afgebakend, 
samen met enkele aanloopstraten. Het resultaat wordt 
op volgende pagina's getoond. In het verleden is dit 
handelsgebied te fel uitgewaaierd, met heel wat leegstand 
als gevolg. En met problemen tot gevolg om de handel 
actief te ondersteunen met een beleid voor openbaar 
domein, events et cetera 
In het kernwinkelgebied wordt handel die gericht is op 
'funshoppen' zo sterk mogelijk gebundeld. Het is een 
compact gebied vol winkels en horeca, met een publieke 
ruimte ingericht voor flaneren en verbijven, geflankeerd 
door interessante potentiële horecapleinen.
In de aanloopstraten wordt de handel actief ondersteund, 
maar is meer menging voorzien met andere functies. De 
focus ligt eerder op het runshoppen.
Kernwinkelgebied en aanloopstraten vormen een 
handelsgebied met bovenlokale aantrekkingskracht.

LOK ALE HANDELSKERNEN
In de andere woonkernen duidde de visie een aantal 
lokale handelskernen aan. Hier ligt de focus meer op 
lokale handel die de omliggende woonwijken bedient.
De selectie van de aanvullende lokale handelskernen 
wordt hieronder getoond. Voor de detailbespreking 
verwijzen we naar de goedgekeurde visienota (bijlage I).



10

Brasschaat | Versnelde herziening RUP 'verbod op meergezinsgebouwen' | mer-screening (fase 2 aanvraag beslissing geen MER)

voorkeuscenario afbakening kernwinkelgebied en aanloopstraten Brasschaat (visie kernversterking wonen en detailhandel)
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Aanvullende selectie lokale handelskernen Brasschaat
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2 . 3 ZONERINGSVOORSTEL
Vanuit deze analyses, werd een zoneringsvoorstel 
opgemaakt dat de mogelijkheden regelt voor types en 
omvang van handelsfuncties enerzijds, en toegelaten 
vormen van woonverdichting anderzijds, in de 
verschillende zones en erbuiten. De zonering gaat 
samen met een tabel die reeds principevoorschriften 
bevat. Begin 2020 werd een RUP-procedure opgestart 
die deze princiepsvoorschriften moet doorvertalen in 
verordenende voorschriften.

In de zones aangeuid als 'te versterken woonkern', 
'kernwinkelgebied', 'aanloopstraat' en 'lokale handelskern'  
zijn meergezinswoningen in principe vergunbaar, mits 
toets van de goede ruimtelijke ordening.

voorstel van contouren-RUP 'kernversterking wonen en detailhandel' zoals opgenomen in de visie en startnota RUP kernversterking

2 .4 TEGENSTRIJD OPHEFEN
Waar de verbodscontour van het RUP 'verbod op 
meergezinsgebouwen' van 2011 overlapt met deze 
categorieën woon- en handelskernen, is het oude RUP 
strijdig met de nieuwe visie en het RUP in voorbereiding. 
Voor deze kleine zones worden de voorschriften van 
het oude RUP die meergezinsgebouwen verbieden, 
opgeheven. 

?
?
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2 .5 BEHALVE ONZEKERHEDEN
De contouren die opgenomen zijn in de visie, staan nog 
niet vast. Ze worden opgenomen in de startnota voor 
het RUP kernversterking wonen en detailhandel, maar 
zijn in de volgende fasen van het planningsproces nog 
aanpasbaar. 

Daar waar omtrent de contouren nog de grootste 
onzekerheid bestaat, is het nu aangewezen om voorzichtig 
te zijn. Het heeft geen zin om er nu al het verbod op te 
heffen om binnen een jaar tot de vaststelling te komen 
dat het op te maken RUP kernversterking opnieuw 
een verbod meergezinsgebouwen zal opleggen. De 
startnota RUP kernversterking benoemt de belangrijkste 
onzekerheden: Augustijnslei tegenover KLINA, Door 
Verstraetelei.  Hier wordt voorzichtheidshalve het verbod 
meergezinsgebouwen nog niet versneld opgeheven. 
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3. DE HERZIENING IN DETAIL 

Concreet betekent dit een opheffing van het verbod 
op meergezinsgebouwen voor de gebiedjes die op 
onderstaande kaart in rood zijn aangeduid: 

CENTRUM:
 » een reeks sites tussen Bredabaan en Aerdenlei - Du 

Boislei (1)
 » enkele sites rond De Mortel (3)
 » een reeks sites langs de De Borrekenslei (4)

K A ART:
 » enkele sites rond Kaartseplein en een stukje 

Hoogboomsteenweg (2)

DRIEHOEK:
 » de directe omgeving van het 'pleintje' van de Rerum 

Novarumlei (5)

MARIA-TER-HEIDE:
 » diverse sites rond de straten die uitgeven op het 

Zegeplein (6)

MARIABURG:
 » diverse sites rond Kapelsesteenweg en stukken 

straat die hierop nauw aansluiten: Sint-Antoniuslei, 
Vrijwilligerslei, Annadreef en Molenweg (7)

7
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aanduiding van de gebieden waarvoor het voorschrift van het verbod op meergezinsgebouwen wordt opgeheven (rode vlekken)

1

2

3 4

5

6
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Deze deelgebieden worden uit de contour 'verbod' 
gehaald, waardoor de volgende voorschriften vervallen:

"1.1. Bestemming
Binnen deze zone is het verboden een meergezinsgebouw 
op te richten alsook een eengezinshuis om te vormen naar 
een meergezinsgebouw.
Op dit verbod kunnen volgende uitzonderingen worden 
toegestaan door de vergunningverlenende overheid.
 » - Het realiseren van zorgwonen kan wel binnen deze 

overdrukzone.
 » - Het oprichten van sociale woningen door een sociale 

woonorganisatie.
 » - Het vermeerden van het aantal woongelegenheden 

binnen het vergund (geacht) bouwvolume van 
de waardevolle panden, aangegeven met een 
stersymbool op het grafisch plan.

1.2. Inrichting en beheer

Alle bestaande vergunde en vergund geachte 
meergezinsgebouwen die binnen de overdruk ‘verbod 
op meergezinsgebouwen’ liggen, kunnen binnen hun 
bestaand vergund of vergund geacht volume verbouwen. 
Ook kan door de vergunningverlenende overheid een 
beperkte uitbreiding worden toegestaan in functie van 
de aanpassing van een gebouw aan de hedendaagse 
comfortbehoeften en indien dit de goede plaatselijke 
ordening niet schaadt. Bij deze werkzaamheden is het 
expliciet verboden het aantal woongelegenheden te 
vermeerderen.

De veiligheidsafstanden ten opzichte van 
hoogspanningsleidingen en bijhorende regelgeving dient 
te worden gerespecteerd."
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ZOOM 1 
BREDABA AN - AERDENLEI - DU BOISLEI

ZOOM 2 
K A ARTSEPLEIN - 

HOOGBOOMSTEENWEG
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ZOOM 3-4 
OMGEVINGEN DE MORTEL & DE 
BORREKENSLEI 

ZOOM 5 
CENTRUM DRIEHOEK 
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ZOOM 6
CENTRUM MARIA-TER-HEIDE 

ZOOM 7
CENTRUM MARIABURG
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RESULTA AT: 
Het herziene RUP 'verbod meergezinsgebouwen' ziet er 
dan als volgt uit: in de rode vlekken gelden nog steeds 
de  bovenstaande voorschriften m.b.t. verbod op 
meergezinsgebouwen.
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RUIMTELIJK 
STRUCTUURPL AN 
BRASSCHA AT (2005)
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4. MOTIVATIENOTA SNELLE PROCEDURE (GSA)

4.1 NOOD SNELLE PROCEDURE 
De gemeente werkte in de loop van 2018 en 2019 een 
nieuwe visie uit op de versterking van de kernen op vlak van 
wonen en detailhandel. Daarbij werd nauwkeurig bepaald 
in welke zones verdere verdichting en ontwikkeling 
van wonen en handel wenselijk is, en waar bepaalde 
transformaties moeten worden tegengegaan. Nu de 
visie is goedgekeurd, kan de beoordeling van de goede 
ruimtelijke ordening gebeuren voor een hele reeks van 
sites waarvoor ooit vooroverleg werd opgestart, maar de 
gemeente voorheen moeilijk een standpunt kon innemen.
Helaas zijn er enkele specifieke locaties waar het 
bestaand vergunningenkader niet in overeenstemming 
is met de visie. In functie van ruimtelijk rendement kan 
slechts afgeweken worden van stedenbouwkundige 
voorschriften indien deze minstens 15 jaar oud zijn. Het 
RUP verbod meergezinsgebouwen heeft nog niet die 
ouderdom. Het verhindert een ontwikkeling op enkele 
sites die deel uitmaken -volgens de nieuwe visie- van 
handelskern of 'te versterken woonkern'. In verschillende 
van deze projecten kan een aandeel compact wonen 
de hefboom zijn voor een kwalitatieve vernieuwing van 
de handelskern of de te versterken kern. De gemeente 
kampt, zeker in de omgeving van de Bredabaan, met 
een stuk leegstand en dreigende verloedering. Het is 
dus niet aangewezen om, nu de visie is opgemaakt, nog 
2 jaar te wachten met deze sites, tot het nieuwe RUP 
'kernversterking wonen en detailhandel' van kracht 
is. Daarom dringt de gemeentelijk stedenbouwkundig 
ambtenaar aan op een versnelde herziening conform de 
VCRO art. 7.4.4/1.

4.2 CONFORMITEIT RUIMTE-
LIJKE STRUCTUURPLANNEN
In het kader van dergelijke versnelde herziening moet 
worden nagekeken of de beoogde herziening wel conform 
is met het van kracht zijnde structuurplan.

'HOGERE' STRUCTUURPL ANNEN
Voor de structuurplannen van Vlaams en provinciaal 
niveau is duidelijk dat zij geen gedetailleerde uitspraken 
doen over de exacte afbakening op kavelniveau van de 
zones waar meergezinsgebouwen toelaatbaar zijn. Enkele 
kleine punctuele aanpassingen zijn dus niet in strijd met 
deze plannen. 

STRUCTUURPL AN BRASSCHA AT
Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Brasschaat 
legde geen zaken bindend vast die in tegenstrijd zouden 
zijn met een punctuele aanpassing van het RUP verbod 
meergezinsgebouwen. Het bepaalt dat dit RUP moest 
worden opgemaakt -dit gebeurde in 2011- maar doet 
geen uitspraken op detailniveau.

Ook het richtinggevend gedeelte van het structuurplan, 
doet, voor wat betreft de nederzettingsstructuur en het 
wonen, geen uitspraken die tegenstrijdig zijn met de keuze 
om het compacter wonen te bundelen in de centra. Het 
stelt vanuit de bovenlokale analyses (art. 2.1) 'Het wonen 
en het werken moeten gebundeld worden in de kernen 
van het buitengebied en de omliggende open ruimte 
moet behouden en waar mogelijk versterk worden.' Het 
richtinggevend gedeelte bespreekt het gewenste beleid 
per kern en benoemt de centrumgebieden, maar doet 
geen detailuitspraken over exacte afbakeningen van de 
te verdichten zones. Hiernaast wordt de samenvattende 
kaart van de gewenste nederzettinsstructuur getoond 
(Kaartblad 9). Deze duidt symbolisch de centrumgebieden 
en -met pijlen- de zones voor 'inbreiding en 
kernversterking' aan.
Als we deze vergelijken met de contourenkaart voor het 
geplande RUP 'kernversterking wonen en detailhandel', 
dat als onderlegger dient voor deze versnelde 
herzieningprocedure, blijken alle te versterken zones 
(groen en rood op de contourenkaart) overeen te komen 
met de centrumzones en/of gebieden voor inbreiding 
en kernversterking'. Enkel de piepkleine zones 'beperkte 
lokale handelskern' van Vriesdonk en Driehoek zijn op deze 
samenvattende Kaartblad 9 niet direct terug te vinden. 
We vinden ze wel terug in de gebiedsgerichte kaarten 
voor Vriesdonk (kaartblad 2, aanduiding 'winkelcentrum') 
en voor voor de 'centrale woonzone' waarin Driehoek valt 
(Kaartblad 3, aanduiding 'ontwikkelingsperspectieven 
handelsvestigingen').
Conclusie: voorliggende herziening is in overeenstemming 
met het RS Brasschaat.
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5.2 VOORAFGA ANDE TOETSEN

SNELTOETS RVR 
De geplande herziening van het RUP wijzigt enkel de 
toegelaten woningtypologie in een aantal kleinere 
deelgebieden centraal in de woonkernen. Ze wijzigt op 
geen enkele manier toegelaten bestemmingen. 
In het plangebied is thans geen SEVESO-inrichting 
aanwezig. Bovendien zijn in een straal van 2 km rond het 
plangebied geen SEVESO-inrichtingen aanwezig. Meer 
nog, binnen het hele grondgebied van de gemeente 
Brasschaat is geen SEVESO-inrichting aanwezig, noch op 
korte afstand van de gemeentegrenzen. 
Voor de versnelde herziening van het oude RUP 
'verbod op meergezinsgebouwen' lijkt een Ruimtelijk 
Veiligheidsrapport niet nodig.

SNELTOETS PASSENDE BEOORDELING 
In het noordoosten van de gemeente Brasschaat ligt het 
habitatrichtlijngebied ‘Klein en Groot Schietveld’ (met 
gebiedscode BE2100016) en het vogelrichtlijngebied ‘De 
Maatjes, Wuustwezelheide en Groot Schietveld’ (met 
gebiedscode BE2101437). De gebiedjes waarin het verbod 
op meergezinsgebouwen wordt opgeheven, liggen alle op 
meer dan 250m afstand en verschillende woonstraten 
verwijderd van deze gebieden.
In het zuiden ligt het habitatrichtlijngebied 'Bos- en 
heidegebieden ten oosten van Antwerpen' (met 
gebiedscode BE2100017). Dit ligt in de open ruimte, op 
afstand van de woonkernen. 
De deelgebieden van deze RUP-herziening liggen 
in de woonkernen, grenzen niet direct aan deze 
beschermingszones, en zijn er al helemaal niet 
mee in overlap. Het versoepelen van de toegelaten 
woningtypologie zal op deze zones dus geen invloed 
hebben. Daar er dus op geen enkele wijze betekenisvolle 
effecten op een Speciale Beschermingszone van projecten 
in het RUP-plangebied kunnen zijn, is een passende 
beoordeling niet relevant. 
Voor de versnelde herziening van het oude RUP 'verbod 
op meergezinsgebouwen' lijkt deze momenteel niet 
nodig.

5. SCREENING MILIEU-EFFECTEN

5.1 A ANPAK 

PL ANCONTOUR
De zones waarvoor de milieueffecten worden onderzocht, 
is het geheel van deelgebieden waarvoor het verbod op 
meergezinsgebouwen wordt opgeheven, zoals getoond 
met rode vlekken op de figuur op p.13. 

REFERENTIESCENARIO
De referentiesituatie bestaat uit het niet doorvoeren van 
deze versnelde herziening. Dat betekent dat het verbod 
op meergezinsgebouwen ongewijzigd gehandhaafd blijft, 
wat overeenkomt met het nulalternatief. 
Tegelijk wordt steeds in kaart gebracht welke wijzigingen 
mogelijk zijn ten opzichte van de bestaande feitelijke 
situatie, na het doorvoeren van deze versnelde herziening.

ALTERNATIEVEN?
Andere alternatieven, zoals locatie- of 
uitvoeringsalternatieven, lijken in dit geval niet relevant. 
De afweging gaat immers over het al dan niet opheffen 
van het (uitermate beknopte) voorschrift dat het verbod 
op meergezinsgebouwen regelt. 

TE BEHANDELEN DISCIPLINES & 
TOETSEN
We overlopen in deze screening de mogelijks relevante 
disciplines m.b.t. het regelen van woningtypologie, met 
name mogelijks toelaten van compactere woningtypes 
dan enkel grondgebonden woningen. We behandelen in 
de screening of via de voortoetsen
 » mogelijke impact op speciale beschermingszones 

(voortoets passende beoordeling) of waardevolle 
natuur;

 » nabijheid van de nieuwe zones voor woonverdichting 
bij gevaarlijke functies (sneltoets RVR);

 » mogelijke impact op erfgoed door nieuwe 
gebouwtypes;

 » mogelijke impact op het watersysteem en bodem 
(kelders, overstroming);

 » mobiliteitsimpact van woonverdichting;
 » mogelijke toename van gehinderden i.k.v. 

luchtkwaliteit, geluid en trillingen door 
woonverdichting.
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Seveso-inrichtingen (Geopunt) versus de contouren van de versnelde herziening

Habitat- en Vogelrichtlijngebieden (Geopunt) vallen buiten de woonkernen en raken niet rechtstreeks aan 'de contouren versnelde herziening
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WATERTOETS 
De watertoets wordt uitgevoerd binnen de screening van 
de mogelijke milieu-effecten voor de discipline water. 

GRENSOVERSCHRIJDENDE EFFECTEN 
Gelet op de ligging van de gemeente, de lokale schaal 
van de gebieden waarvoor een RUP-wijziging wordt 
gepland en de beperkte draagwijdte van de wijziging van 
de voorschriften (enkel woningtypologie), kan worden 
geconcludeerd dat er geen aanzienlijke gewest- of 
landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen 
door deze beperkte versnelde herziening. 

5. 3 SCREENING NATUUR

BESTA ANDE SITUATIE NATUUR
We toonden hierboven al aan dat er geen interferentie is 
tussen de speciale beschermingszones en de contouren 
van de versnelde herziening. De figuur hiernaast toont 
hetzelfde beeld voor de gebieden van het VEN en IVON. 
Ook met de zones die op de biologische waarderingskaart 
zijn aangeduid als (deels) bevattende waardevolle 
elementen, zijn er geen overlaps.

GEEN A ANZIENLIJKE EFFECTEN
Er zijn daarom geen aanzienlijke effecten op fauna en 
flora te verwachten.
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VEN/IVON (Geopunt)

Biologische Waarderingskaart versie 2 (Geopunt)
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5.4 SCREENING LANDSCHAP 
& ERFGOED

BESTA ANDE SITUATIE
Voor de discipline landschap & erfgoed werd gekeken naar 
de landschapsrelicten, erfgoedlandschappen, inventaris 
van het onroerend erfgoed en beschermde onroerend 
erfgoed. Ook werd de provinciale landschapskaart 
nagekeken.

De zones waar het verbod meergezinsgebouwen wordt 
opgeheven, liggen soms op de rand van landschapsrelicten, 
maar net erbuiten. Er is geen interferentie, behalve voor 
het perceel Bredabaan 776, dat lijkt te overlappen met 
landschaprelict militair erfgoed. Hier is geen erfgoed meer 
aanwezig. Er staat momenteel al een meergezinswoning.
Er is ook een overlap met beschermd erfgoed (De Rode 
Leeuw). Hier geldt de sectorale regelgeving, die behoud 
van erfgoedwaarden verplicht.
De overlap met de vastgestelde inventaris bouwkundig 
erfgoed, voor de items die niet zijn beschermd, levert het 

Landschapsatlas - relicten (Geoloket onroerend erfgoed)

volgende aandachtsgebied op. De Katerheidemolen in 
Mariaburg wordt aangeduid. Hier bestaan uiteraard geen 
plannen voor meergezinswoningen. 

De provinciale landschapsatlas duidt grote delen van de 
woonkernen aan als 'nieuwe woonwijk': grote delen van 
Brasschaat, Driehoek, Mariaburg en Kaart, bij voorbeeld. 
De zones waar het verbod meergezinsgebouwen wordt 
opgeheven vertonen een overlap met de historische kern 
van centrum Brasschaat: het gaat om enkele percelen 
aan Bredabaan en Augustijnslei, waar in realiteit de 
kleinschalige historische structuur reeds is verdwenen. 
Ook een hoek van het Kaartseplein overlapt met de 
aangeduide historische kern van Kaart, ook hier is geen 
oorspronkelijke historische structuur meer te bekennen.

GEEN A ANZIENLIJKE EFFECTEN
Er zijn dan ook geen aanzienlijke effecten voor het thema 
landschap & erfgoed te verwachten.
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Beschermd Onroerend Erfgoed en Vastgestelde Inventariseen (Geoloket onroerend erfgoed)

Zoom op beschermd stads- en dorpsgezicht en vastgesteld bouwkundig erfgoed: Hoekhuis De Rode Leeuw (Geoloket OE)
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Zoom op Landschapsrelict Militair erfgoed op de overgang van Scheldepolders naar Kempen - centrum Maria-ter-Heide (Geoloket OE)

Zoom op Vastgesteld bouwkundig erfgoed Katerheidemolen - Mariaburg (Geoloket onroerend erfgoed)
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5.5 SCREENING WATER - 
WATERTOETS

BESTA ANDE SITUATIE
Voor de discipline water werd gekeken naar het 
aspect overstroming, naar de aspecten infiltratie en 
grondwaterstroming, en enkele aanvullende aspecten 
zoals hellingenenkaart en erosie, winterbedkaart en de 
structuur van het oppervlaktewater. 

GEEN A ANZIENLIJKE EFFECTEN
Voor alle aspecten geldt dat er geen aanzienlijke effecten 
zijn. Immers, de versnelde herziening van het RUP zorgt 
er niet voor dat er in gebieden kan gebouwd worden die 
anders onbebouwbaar zouden zijn. Het verruimt gewoon 
de toegelaten woningtypologie binnen de gebouwen, op 
een aantal centraal in de woonkernen gelegen sites. Het 
kan zijn dat deze gebouwen dan qua footprint en kelder 
wat fikser uitvallen dan de klassieke eengezinswoningen.  
Aangezien het om beperkte gebieden gaat en aangezien 
bij de vergunningverlening steeds de watertoets moet 
worden uitgevoerd, zijn deze effecten niet als 'aanzienlijk' 
aan te merken.

Zoom op aandachtszones: Zand - Borrekenslei (Geopunt) 

WEL SPECIFIEKE A ANDACHTSPUNTEN
Wel leidt de effectenscreening tot aandachtspunten, die 
ook zonder versnelde RUP-herziening in acht moeten 
worden genomen. 
In de omgeving Zand-Borrekenslei interfereert de nieuwe 
mogelijkheid tot bouwen van meergezinsgebouwen met 
overstromingsgevoelige gebieden. (Het gaat evenwel 
niet over de formeel aangeduide risicozones voor 
overstromingen, noch signaalgebieden.) Bij de beoordeling 
van vergunningsaanvragen moet hier de watertoets zeer 
grondig worden uitgevoerd.
Ook stellen we vast dat er een lichte interferentie is met 
de infiltratiegevoelige gebieden en de gebieden gevoelig 
voor grondwaterstroming. Net zoals in vele andere 
stukken van de Brasschaatse woonkern, trouwens. Ook 
voor behoud van voldoende infiltratiecapaciteit zal 
op niveau van de omgevingsvergunning voor grotere 
bouwprojecten aandacht zijn. Bij eventuele aanvragen 
voor grote kelders, bv. ondergrondse parkings voor 
appartementsgebouwen, zal grondwaterstroming mee in 
rekening gebracht worden. Deze evaluaties maken deel 
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Overstromingsgevoelige gebieden (Geopunt)

Risicozones voor overstromingen (Geopunt)
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Infiltratiegevoelige gebieden (Geopunt)

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (Geopunt)
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uit van de vergunningsprocedure.

5.6 SCREENING BODEM

Voor de discipline bodem wordt geen effect verwacht 
van het feit dat de versnelde RUP-herziening de 
mogelijke woontypologie in enkele zones versoepelt. 
Het bodemgebruik kent geen wijzigingen, het aspect 
vervuiling wordt niet gewijzigd, de wijzigingen in verwacht 
bodemverzet zijn minimaal.

5.7 SCREENING MOBILITEIT

BESTA ANDE SITUATIE
De zones waar het gebod op meergezinsgebouwen wordt 
opgeheven zijn alle gelegen in de zones die in de visie op 
kernversterking wonen en detailhandel (goedgekeurd d.d. 
9-3-2020) zijn geselecteerd als 'te versterken woonkern' 
of als handelszone. Aan deze selectie ging een onderzoek 
vooraf dat uiting van vervoersrijkdom (nabijheid geplande 
mobipunten en openbaar vervoerlijnen) en nabijheid 
van voorzieningen als belangrijke criteria. Alle gebieden 
waarvoor de versnelde RUP-herziening het verbod 
op meergezinsgebouwen opheft, liggen centraal in de 
woonkernen op plaatsen met een, voor Brasschaat, zo 
gevarieerd mogelijk vervoersaanbod en nabije lokale 
voorzieningen. Wel moet opgemerkt dat deze versnelde 
herziening woonverdichting toelaat in zones langs de 
steenwegen, waarvan enkele met autocongestie te 
maken hebben.

GEEN A ANZIENLIJKE EFFECTEN
We verwachten geen aanzienlijke negatieve effecten van 
de keuze om woonverdichting in deze zones toe te laten. In 
tegendeel, door woonverdichting net te concentreren op 
deze soort plaatsen, kan de verplaatsingen met de zachte 
en de collectieve modi meer kans krijgen en verkorten 
verplaatsingen tussen wonen en lokale voorzieningen.  

SPECIFIEKE A ANDACHTSPUNTEN
Wel moet natuurlijk goed opgepast worden met de 
aansluiting van grotere woonprojecten op steenwegen, 
zodat dit gebeurt op een veilige wijze en zonder grote 
impact op de doorstroming. Ook elders in de woonkern 
moet de ontsluitbaarheid van de projecten op de lokale 
wegenis worden afgetoetst. Dit zijn echter aspecten 
van de goede ruimtelijke ordening die op niveau van 
vergunningsaanvragen moet worden afgewogen.
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5.8 SCREENING HINDER 
(GELUID)

BESTA ANDE SITUATIE
Geluidsbelasting in de relevante zones van Brasschaat is 
het gevolg van wegverkeer op een aantal steenwegen: 
de Bredabaan en de Kapelsesteenweg. De zones waar 
een zekere geluidbelasting optreedt vanwege het 
wegverkeer zijn beperkt tot de onmiddellijke omgeving 
van deze steenwegen. Het gaat ook om zones in de centra 
waar de toegelaten snelheid beperkt is, waardoor de 
geluidsbelasting hier beperkter is.
We tonen de kaarten van de impact van het spoorverkeer 
niet, aangezien zij niet relevant blijken.

GEEN A ANZIENLIJKE EFFECTEN
De versnelde herziening van het RUP verbod 
meergezinsgebouwen geldt voor zones waar sowieso 
woningbouw mogelijk is. 
Het RUP veroorzaakt op zich, door het toelaten van 
compactere woningtypes in bestaand woongebied, geen 
aanzienlijk effect op de productie van geluid.
Wel is het, door compacte woningtypes toe te staan, 
denkbaar dat het aantal gehinderden door geluid van 
de steenweg licht toeneemt. Het effect kan echter niet 
als 'aanzienlijk' worden aangeduid. Het betreft reeds 
een gebied met heel wat gemengd woningaanbod, waar 
punctueel een aantal verdichtingen kunnen komen.

Wegverkeer dag L-den vs. nacht L-night (Geopunt)

SPECIFIEKE A ANDACHTSPUNTEN
Natuurlijk is het belangrijk dat bij nieuwbouw en 
grondige renovaties aandacht wordt besteed aan de 
nodige maatregelen om de geluidseffecten vanwege de 
steenwegen voor de bewoners te beperken. Dit is echter 
een aandachtspunt dat hier niet in hogere mate geldt 
dan in ontelbare andere bouwlocaties in de gemeente en 
erbuiten. 
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5.9 SCREENING HINDER 
(LUCHT)

Voor het aspect luchtkwaliteit werd er gekeken naar de 
bestaande luchtkwaliteitskaarten. Er werd vastgesteld dat 
er geen specifieke aandachtspunten optreden, waardoor 
we de kaarten hier ook niet tonen. 
Het licht verhogen van de woondichtheden zal enerzijds 
geen impact hebben op de luchtkwaliteit. Anderzijds 
hoeft er geen vrees te zijn voor een toename van grote 
aantallen getroffen inwoners.

5.10 CONCLUSIE MER-
SCREENING

We kunnen besluiten uit de screening van de 
milieueffecten dat er geen aanzienlijke effecten zullen 
voortkomen uit de versnelde herziening van het RUP 
'verbod op meergezinsgebouwen'. Het RUP verruimt in 
een aantal zones, centraal gelegen in de woonkernen, 
de mogelijke invulling van woongebouwen met meer 
compacte woningtypes. 
Globaal kan er van een dergelijk kernversterkend 
beleid eerder positieve gevolgen verwacht worden. 
Kernversterking verlegt de ontwikkelingsdruk van de 
verspreide bebouwing en de woonparken naar de 
multimodaal ontsloten kernen met voorzieningen op 
korte afstand. Het vrijwaart de groene ruimte van 
verdere verstening, verkort dagelijkse verplaatsingen en 
ondersteunt de alternatieven voor het autoverkeer. 

Wel moet ook voldoende aandacht gaan, binnen de 
te verdichten kernen, naar mogelijke milieu-effecten 
van woonverdichting. Daartoe werden de mogelijke 
gevolgen binnen de relevante disciplines in kaart 
gebracht. Hieruit volgden enkele aandachtspunten: 
enkele zones waar bewust moet worden toegezien op 
de waterhuishouding, en een correcte ontsluiting van 
compacte woonprogramma's op de wegenis. Dit zijn 
echter alle normale aspecten van de goede ruimtelijke 
ordening, die bij elke aanvraag tot omgevingsvergunning 
moeten worden afgetoetst. Het RUP heeft daarom geen 
aanzienlijke effecten binnen die disciplines.
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6.1 GEVRA AGDE ADVIEZEN

Op aangeven van de dienst MER werden de volgende 
adviesinstanties aangeschreven om na te kijken of de 
conclusies van de mer-screening door hen werden 
gedeeld:
 » Provinciebestuur Antwerpen 
 » Departement Omgeving – Omgevingsplanning - 

Antwerpen
 » Onroerend Erfgoed – Antwerpen
 » Agentschap Wegen en Verkeer
 » Departement MOW

De adviesvraag werd verzonden op 12 mei 2020, een 
rappel werd verstuurd op 9 juli 2020.

6.2 ONTVANGEN ADVIEZEN

Van de volgende instanties werd een advies ontvangen:
 » Provinciebestuur Antwerpen 
 » Onroerend Erfgoed – Antwerpen
 » Departement MOW

Departement Omgeving  Omgevingsplanning  Antwerpen 
liet op 17 juli 2020 per mail weten geen advies te zullen 
uitbrengen. Van het Agentschap Wegen en Verkeer werd 
geen reactie ontvangen.
De adviezen en reacties zijn toegevoegd als bijlage.

6. 3 BESPREKING ADVIEZEN

PROVINCIEBESTUUR ANTWERPEN
Provincie Antwerpen schetst het statuut van dit advies, 
met name nakijken of de dienst MER aanvullende 
informatie moet krijgen m.b.t. de uitgevoerde screening 
van de milieu-effecten. De provincie maakt daarbij drie 
opmerkingen, die we hier behandelen.
 » de provincie vraagt of naast de herziening van dit RUP 

nog oude BPA's en verkavelingen zijn die indruisen 
tegen de nieuwe visie. BEHANDELING: Dit is mogelijk, 
en wordt verder nagekeken in de procedure voor 
de opmaak van een RUP kernversterking Wonen 
en Detailhandel, waarvoor een aparte startnota 
is opgemaakt. Deze zullen waar nodig met dit RUP 
worden opgeheven.

 » de provincie meldt dat in een later stadium zal 
nagegaan worden of het RUP overeenstemt met het 

6. RESULTATEN VAN DE ADVIESRONDE

RSPA en het GRS, samen met de startnota voor het 
geplande RUP kernversterking. BEHANDELING: we 
nemen hiervan akte, geen gevolgen voor de mer-
screening.

 » de provincie wijst op de beschikbaarheid van 
de landschapskaart, die toelaat na te kijken of 
elementen uit het plangebied zijn opgenomen in de 
landschapskaart. BEHANDELING: de landschapskaart 
werd nagekeken en de bespreking in de mer-
screening toegevoegd.

DEPARTEMENT MOW
Departement MOW laat weten volledig akkoord te 
zijn met het besluit van de screening mobiliteit. Het 
Departement formuleert twee verzoeken:
 » om een maximale parkeernorm op te leggen: 

BEHANDELING: deze procedure laat niet toe om 
bijkomende voorschriften op te leggen. De gemeente 
plant een herziening van haar parkeerverordening 
waarin dit advies kan worden bekeken;

 » om een menging van functies op te leggen in 
bepaalde zones: BEHANDELING: ook dit is decretaal 
niet mogelijk in deze procedure. In het RUP 
kernversterking worden wel initiatieven genomen 
om handel in ruime zine en wonen gemengd in de 
centra te voorzien en niet-woonfuncties te beperken 
buiten de handelscentra. We verwijzen hiervoor 
naar de andere lopende procedure.

AGENTSCHAP ONROEREND ERFGOED
Het Agentschap stelt vast dat er enkel een interferentie is 
met het dorpsgezicht Hoekhuis De Rode Leeuw, en dat de 
overeenstemming met de bepalingen van de bescherming 
best op niveau van een omgevingsvergunning wordt 
onderzocht. BEHANDELING: dit is inderdaad ook het 
standpunt binnen deze procedure.

6.4 VRA AG BESLISSING 
"GEEN MER-PLICHT"
Aangezien de adviesronde geen nieuwe elementen aan 
het licht bracht die de conclusies van de mer-screening 
wijzigen, verzoekt de gemeente de dienst MER van het 
Departement Omgeving om te bevestigen dat een MER 
niet nodig is voor deze versnelde herziening van het RUP 
verbod meergezinsgebouwen.
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