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Scopingnota
De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota.
De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die
moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan. Bij de opmaak van de scopingnota wordt
rekening gehouden met de adviezen en het resultaat van de participatieperiode. De scopingnota is
samen met de procesnota de leidraad voor het verdere verloop van het geïntegreerd planningsproces
dat leidt tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Tijdens het proces
van de opmaak van de scopingnota kan de scopingnota ook nog bijgesteld worden. De scopingnota is
pas definitief bij de voorlopige vaststelling van het voorontwerp RUP.
In hoofdstuk 7 van deze nota worden de adviezen en reacties behandeld. Deze adviezen en reacties
hebben geleid tot een aanduiding van een 5-meter zone ter hoogte van de waterloop en de volledige
afschaffing van de buurtweg gelegen binnen de plancontour.
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Inleiding
Aanleiding en algemene doelstelling plan
Aquafin wenst over te gaan tot de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan naar
aanleiding van een capaciteitstekort voor bijkomende aansluitingen in de huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie en een benodigde renovatie. Momenteel heeft RWZI Kinrooi een naamplaatcapaciteit van 5.000 IE. De verwerkingscapaciteit kan op dit moment het influent nog maar net
verwerken. Gezien in de toekomst wordt verwacht dat het aantal aangesloten IE zal verhogen naar
7.800 IE dient de RWZI te worden uitgebreid en omgebouwd naar een klassiek systeem om het
verwachte debiet te kunnen verwerken. Gezien de uitbreiding van de RWZI zich binnen de bestemming
agrarisch gebied bevindt, dient er een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt te worden. Het ruimtelijk
uitvoeringsplan is een bevoegdheid op provinciaal niveau gezien het te behandelen afvalwater
afkomstig is uit verschillende aanpalende gemeenten.

Situering
Situering op macroniveau

Figuur 2-1 Situering gemeente Kinrooi

Kinrooi is gelegen in het noordoosten van de provincie Limburg. Aangrenzende gemeenten zijn
Maaseik en Bree op Belgisch grondgebied en Weert, Stramproy, Hunsel en Thorn en Maasbracht op
Nederlands grondgebied. Belangrijk is de natuurlijke begrenzing van de gemeente door de Maas
(oostzijde). Kinrooi omvat 5 deelkernen: Kinrooi, Molenbeersel, Ophoven, Geistingen en Kessenich.
Het plangebied bevindt zich in de deelkern Kinrooi, langsheen de verbinding (N73 Breeërsteenweg)
tussen Kinrooi en Kessenich.
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Situering op mesoniveau

Figuur 2-2 Bestaande ruimtelijke structuur, Google maps

De gemeente is gelegen op twee belangrijke hoofdverkeerswegen, enerzijds de N78 welke de
ontsluiting vormt voor het Maasland en tevens aansluiting heeft op de E25 (Eindhoven-Maastricht) en
anderzijds de N73, welke ontsluiting geeft richting Kempen.
Verder wordt de gemeente doorsneden door nog een tweetal gewestwegen welke voornamelijk een
noord-zuid oriëntatie hebben: de N762, welke de kern van Kinrooi verbindt met Weert in noordelijke
richting en Maaseik in zuidelijke richting. De N757 verbindt het dorp Kinrooi met Neeroeteren.
Het plangebied bevindt zich tussen de wegen N73 richting Kessenich en de N762 richting Maaseik. De
Susenweg, de lokale weg waarlangs het plangebied zich bevindt, verbindt de wegen N73 en N762.
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Situering op microniveau

Figuur 2-3 Luchtfoto, bron Google maps

Het waterzuiveringsstation ligt in het open landschap ten oosten van de woonkern Kinrooi. Dit
landschap wordt gekenmerkt door een groot aaneengesloten landbouwareaal met kleine
bebouwingsclusters in een open agrarisch gebied. De waterlopen fungeren als ruimtelijk
structurerende elementen en worden in de oost-west richting geflankeerd door lineaire
groenelementen in het landschap. Alle percelen binnen het plangebied grenzen aan de Susenweg, een
erftoegangsweg tussen de N73 en de N762.
In het noorden grenst het plangebied aan een uitgestrekt agrarisch gebied met maïsteelt, in het zuiden
loopt de Abeek, een geklasseerde waterloop van eerste categorie. Net aan de overzijde van deze
waterloop bevindt zich het nog actief landbouwbedrijf ‘Soons bvba’ dat ook actief is in loon- en
grondwerken.
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Afbakening plangebied
Het plangebied wordt afgebakend op basis van de huidige perceelsgrenzen. Het hierna genoemde
plangebied betreft het plangebied van voorliggend PRUP.

857C

857B

Figuur 2-4 GRB-kaart, bron Geopunt

Reikwijdte en detailleringsniveau
De grenzen van het PRUP omvatten 2 percelen, 857C en 857B. De huidige installatie bevindt zich op
perceel 857B, de uitbreiding zal zich op perceel 857C situeren. Op het perceel 857B is momenteel
reeds een RUP van kracht, dit RUP zal herzien worden om de doorbreking van de buffer toe te laten
zodat er een uitbreiding van de installatie kan gerealiseerd worden. Het perceel van de uitbreiding
heeft een bestemming als agrarisch gebied, dit perceel zal herbestemd worden naar een zone voor
openbaar nut (waaronder een zone voor waterzuivering en een zone voor groene buffer om de
installatie in te passen in zijn omgeving).
De bedoeling van dit PRUP is een ruimtelijk uitvoeringsplan te koppelen aan de uitbreidingswens die
voortkomt uit de noodzaak tot uitbreiding van de capaciteit van de RWZI.
De uitbreidingswens komt voort uit de toename van het aantal IE (inwonersequivalent) dat zal
aangesloten worden op de RWZI. Een (beperkte) nieuwe inrichting en uitbreiding van het terrein zal
ervoor moeten zorgen dat de capaciteit opgedreven kan worden om zo voldoende rioolwater te
kunnen zuiveren.

Overzicht in te zetten instrumenten
Het PRUP zal ingezet worden voor een herbestemming en het vertalen van de nieuwe visie in
stedenbouwkundige voorschriften met een grafisch plan.
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Mogelijke alternatieven
Het voorliggende provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan omvat een zone voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut die uitgebreid zal worden naar het aangrenzende
agrarisch gebied.
Nulalternatief = Het nulalternatief houdt de mogelijkheid in om geen PRUP op te maken, waardoor de
huidige juridisch-planologische situatie van het gebied gehandhaafd wordt. In dat geval blijft de
uitbreidingszone bestemd als agrarisch gebied. Deze gewestplanbestemming laat niet toe functies
zoals de bouw van een RWZI hier te voorzien. Hierdoor is een nulalternatief niet aan de orde.
Locatiealternatief = Het voorgenomen plan maakt een specifiek beoogde ontwikkeling van een
welbepaald gebied mogelijk. Het gaat hier om een rioolwaterzuiveringsinstallatie die zich hier reeds
bevindt sinds 1997. Omwille van verschillende ontwikkelingen in de omgeving is het noodzakelijk hier
een uitbreiding te voorzien zodat de steeds toenemende vuilvracht gezuiverd kan worden.
Gezien het gaat om een RWZI die verankerd zit op deze site en gezien de overige gebieden voor
gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut volzet zijn is verder onderzoek naar alternatieve
locaties hier niet van toepassing.
Inrichtingsalternatief = Door het specifieke karakter van de installatie zal slechts één inrichting het
meest optimaal zijn voor de uitbreiding van de capaciteit. Hiervoor is reeds onderzoek gevoerd door
Aquafin en het resultaat hiervan zal mee opgenomen worden bij de verdere uitwerking van dit PRUP.
In voorgestelde uitbreiding wordt de meest logische uitbreiding voorzien die het minste impact zal
hebben op het omringende landschap. Er kan direct aangekoppeld worden op de bestaande wegenis
en infrastructuur. In alle andere gevallen dient de structuur van de gehele installatie te heroriënteren
wat niet de bedoeling is. Het PRUP zal dus enkel globale bestemmingszones en verschillende
ruimtelijke randvoorwaarden vastleggen op basis van de nieuwe toestand.
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Referentietoestand (bestaande feitelijke toestand) en
beleidscontext
TYPE PLAN
Structuurplannen
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Kinrooi bevindt zich in het buitengebied

Ruimtelijk structuurplan provincie
Limburg

Kinrooi behoort tot de deelruimte ‘Open Maasland’,
open ruimte functies worden ondersteund. De open
ruimte wordt maximaal gevrijwaard.
Het centrale landbouwgebied is een belangrijke zone
voor de intensieve en dynamische landbouw op
het grondgebied van Kinrooi.

Ruimtelijk structuurplan Kinrooi

Mobiliteit
Mobiliteitsplan Kinrooi

Neen

Fietsrouteplan

N73 en N762 aangeduid als functionele fietsroute.

Recreatieve fietsroutes

Heinestraat aangeduid als recreatieve fietsroute.

Openbaar vervoer

Buslijn Maaseik-Kinrooi-Molenbeersel.

Open Ruimte
Biologische waarderingskaart

Biologisch waardevol element langsheen de Abeek.

Decreet integraal waterbeleid
Waterlopen

Geen waterloop binnen plangebied. Abeek op 10m van
het plangebied
Geen overstromingsgevoeligheid

Watertoets 2017
Infiltratiegevoeligheid
Gewestplan
Herbevestigde agrarische gebieden

Plangebied is volledig infiltratiegevoelig.
Limburgs Maasland, bestemming: Agrarisch gebied
(gedeeltelijk vervallen door RUP, zie 3.4.1.2)
Plangebied grenst aan HAG “Landbouwgebied Kinrooi,
Kessenich, Maaseik midden”

Plannen van aanleg
BPA

Neen

Gewestelijk RUP

Neen

Provinciaal RUP

Neen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gemeentelijk RUP

Ja ‘RUP RWZI Kinrooi

Vergunningen (geldig)

Ja, zowel stedenbouwkundige als milieuvergunningen

Verkavelingen

Neen

Beschermingen
Archeologische zone

Neen

Beschermd erfgoed

Neen
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Beschermde stads- of dorpsgezichten

Neen

Beschermde landschappen

Neen

Inventarissen
Bouwkundig erfgoed – bouwkundig
element
Vogelrichtlijngebied

Neen

Habitatrichtlijngebied

Plangebied grenst aan ‘Hamonterheide, Hageven,
Buitenheide, Stamprooierbroek en Mariahof’.
Neen

VEN

Neen

Beschermingszone
grondwaterwinning
Polders en wateringen
Buurt- en voetwegen

Neen
Neen
Buurtweg nr. 17 binnen plangebied.
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Historische analyse
Luchtfoto 14/06/1988

Figuur 4-1 Luchtfoto 1988, bron Geopunt

Op bovenstaande luchtfoto zien we de toestand van het plangebied vóór de realisatie van de
rioolwaterzuiveringsinstallatie in 1997. Ook het zuidelijk gelegen landbouwbedrijf is hier zichtbaar.
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Huidig ruimtelijk voorkomen en functioneren
Bebouwing
Omgeving van het plangebied

Figuur 4-2 Analyse bebouwing omgeving plangebied

In de ruime omgeving van het plangebied vinden we voornamelijk lintbebouwing terug langsheen de
verschillende invalswegen richting Kinrooi.
De gewestweg (N73), gelegen op ongeveer 350m van het plangebied vormt de hoofdstructuur met
enkele lokale wegen die hierop aangesloten zijn. Langsheen deze gewestweg bevinden zich
voornamelijk ééngezinswoningen afgewisseld met enkele landbouwbedrijven. Langsheen de
Susenweg bevindt zich nog een loonbedrijf. Dit bedrijf buiten beschouwing gelaten is er in een omtrek
van 300m-400m rondom de RWZI geen bebouwing terug te vinden.

Figuur 4-3 Zuidelijk loon- en grondwerkbedrijf

Figuur 4-4 Woning Breeërsteenweg
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Plangebied

Landbouwgebied

Figuur 4-5 Analyse bebouwing plangebied

Binnen het plangebied zelf vinden we verschillende onderdelen van de waterzuiveringsinstallatie
terug. Op bovenstaande figuur kunnen deze van elkaar onderscheiden worden. Concreet zijn volgende
constructies voor de behandeling van afvalwater voorzien:
•

Mechanische voorzuivering

•

Biologische zuivering

•

Nabezinktank

•

Dienstgebouw

Historiek & werking bestaande waterzuiveringsinstallatie
De RWZI Kinrooi werd in 1996 gebouwd met een ontwerpcapaciteit van 4.500 IE. Het betreft hier een
onbemande installatie met volgend zuiveringsproces: actief slib – stikstofverwijdering – laag belast –
Unitank SSU-N. Het afvalwater (DWA en RWA) wordt met behulp van 2 vijzels opgepompt naar het
fijnrooster. Het deel van het water dat niet door de influentenvijzels kan worden opgepompt stort
rechtstreeks over naar de lossing. Na het fijnrooster stroomt het afvalwater gravitair naar een
cycloonzandvanger en vervolgens door een statische vetvang. Het zand – watermengsel komt via een
airliftpomp in een zandwasser waar het ontwaterd wordt.
Het vet wordt periodiek afgezogen. Na de vetvanger wordt het afvalwater verdeeld over een biologie
en een RBT. De biologie is van het type unitank. Hierbij dienen 4 bekkens afwisselend als
beluchtingstank en NBT. Er is geen slibrecirculatie. De uitspoeling van het in de NBT bezonken slib
wordt vermeden door na enkele uren de stromingszin van het systeem om te keren.
Uiteindelijk stroomt het effluent gravitair naar de ontvangende waterloop, Abeek. Na indikking in de
gravitaire indikker wordt het slib gestockeerd in de slibbuffer. Het slib wordt vloeibaar afgevoerd naar
de CSVI Bree, Hasselt of Houthalen-Centrum ter ontwatering.
Momenteel bevindt er zich ook een cabine voor hoogspanning binnen de groenbuffer (ter hoogte van
het dienstgebouw).
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Figuur 4-6 Werking bestaande installatie

Figuur 4-7 Mechanische voorzuivering

Figuur 4-8 Dienstgebouw

Figuur 4-9 Nabezinktank

Figuur 4-10 Beluchtingsbekken
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Ontsluiting en parkeren

Figuur 4-11 Ontsluiting plangebied

Het plangebied wordt ontsloten via de Susenweg. Deze weg maakt de verbinding tussen de
Breeërsteenweg en de Weertersteenweg. De rioolwaterzuiveringsinstallatie is afgesloten door middel
van een poort.
Binnen het plangebied bevindt zich een ontsluitingslus waar de diensten van Aquafin gebruik van
maken om de installatie te kunnen bereiken en onderhouden. Ter hoogte van het dienstgebouw
bevindt zich een kleine parking voor werknemers.

Figuur 4-12 Ruimte aan mechanische zuivering

Figuur 4-13 Toegang tot het plangebied
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Figuur 4-14 Parkeerruimte aan dienstgebouw

Figuur 4-15 Personeelsparking Steengoed

Groen en onbebouwde ruimte

Figuur 4-16 Landschappelijke omgeving plangebied

Rondom de waterzuiveringsinstallatie werd een groene buffer voorzien van om en bij de 7m breed die
de installatie onttrekt aan het zicht. Ten noorden en ten westen van de installatie bevindt zich een
agrarisch gebied waar momenteel maïs op geteeld wordt. Ten zuiden en ten oosten is het landschap
ook in agrarisch gebruik, deze zijn van het plangebied afgescheiden door respectievelijk de Abeek en
de Susenweg.
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Figuur 4-17 Groene buffering rondom site

Figuur 4-18 Abeek ten zuiden van RWZI

Figuur 4-19 Groene buffering rondom site

Figuur 4-20 Agrarisch gebied ten noorden

Figuur 4-21 Agrarisch gebied ten westen
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Bestaande juridische context
Structuurplanning
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen

Figuur 4-22 Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSV) werd definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering
op 23 september 1997. Een herziening van het RSV werd definitief vastgesteld door de Vlaamse
Regering op 12 december 2003 en een gedeeltelijke herziening op 17 december 2011.
Gezien het feit dat de gemeente Kinrooi zich in het buitengebied situeert, is voor onderhavig plan het
buitengebiedbeleid van toepassing waarbij de ontwikkeling van natuur, bos, landbouw en wonen en
werken op het niveau van het buitengebied richtinggevend is. Dit beleid is gericht op het behoud, het
herstel, de ontwikkeling en het verweven van belangrijke structuurbepalende elementen. Naar
ontwikkelingsperspectieven stelt het RSV volgende ruimtelijke randvoorwaarden voorop:
•

De locatie van een RWZI gaat uit van het principe van de gedeconcentreerde bundeling
waarbij de verenigbaarheid qua reuk-, lawaai- en visuele hinder met de woonfunctie
maximaal is;

•

De schaal van de RWZI sluit aan bij de schaal van het landschap;

•

De omvang van de RWZI tast de structuur en de functie van de structuurbepalende functies
van het buitengebied niet aan.
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Ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos
In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse overheid in 2008 een
ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos op voor de regio Limburgse Kempen en Maasland.
Op 12 december 2008 nam de Vlaamse Regering kennis van deze visie en keurde ze de beleidsmatige
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 16.600 ha agrarisch gebied én een
operationeel uitvoeringsprogramma goed.
In het operationeel uitvoeringsprogramma is aangegeven welke gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen de Vlaamse overheid de komende jaren zal opmaken voor de afbakening van de
resterende landbouw-, natuur- en bosgebieden.

Figuur 4-23 Uittreksel Herbevestigde Agrarische Gebieden, bron Geopunt

Het plangebied is niet gelegen binnen Herbevestigd Agrarisch Gebied maar sluit wel aan bij het
Herbevestigd Agrarisch Gebied “Landbouwgebied Kinrooi, Kessenich, Maaseik midden”.

ID 4550833021 PRUP RWZI Kinrooi | 18

Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg

Figuur 4-24 Ruimtelijk structuurplan Provincie Limburg

Het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) werd goedgekeurd op 12 februari 2003. De
actualisatie van het RSPL werd goedgekeurd op 23 juli 2012.
De gemeente Kinrooi maakt deel uit van de deelruimte Open Maasland binnen de hoofdruimte
Maasland. In deze deelruimte primeert het buitengebiedbeleid. Open ruimte functies zoals landbouw,
natuur en toerisme worden ondersteund. De open ruimte wordt maximaal gevrijwaard. Volgende
ruimtelijke principes worden vooropgesteld:
•

de Maas en aanliggende plassen als drager van waterbeheersing, natuurontwikkeling en
watertoerisme en -recreatie

•

een geheel van natuurverbindingen en open ruimte verbindingen doorheen het gebied ter
ondersteuning van de open ruimte en van de herkenbaarheid van het landschap

•

het kleinstedelijk gebied Maaseik als autonoom centrum van die deelruimte – een historische
structuur van leefbare Maasdorpen met een recreatieve nevenfunctie.
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Figuur 4-25 Ruimtelijk concept voor het Maasland, Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg

De RWZI is binnen de gewenste ruimtelijke natuurlijke structuur gelegen in het Kempens Maasbekken.
Dit beken- en bossengebied is voornamelijk een verwevingslandschap, waarin landbouw meestal de
hoofdfunctie is. Ruimte voor herstel van het natuurlijk karakter van de beekvalleien, voor buffering en
waterbeheer, behoud en herstel van het fijnmazig netwerk van bossen en lineaire landschapselementen zijn belangrijk. Het gebied wordt omzoomd door aaneengesloten natuurgebieden en heeft
een belangrijke verbindende functie. Een bijzonder gebied waar de verweving van natuurontwikkeling,
landbouw en bosbouw moet worden geoptimaliseerd, is de omgeving van Stamprooierbroek met de
Brand, het gebied van de Abeek - Lossing - Itterbeek en Jagersborg in Noordoost-Limburg.

Figuur 4-26 Gewenste natuurlijke structuur, Ruimtelijk structuurplan Provincie Limburg
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(Natte) Natuurverbinding 49 bevindt zich ter hoogte van de Abeek, die grenst aan het plangebied en
vormt de verbinding tussen het Park Hoge Kempen, de Maasvallei en Stamprooierbroek. Het is een
ontbrekende verbinding in het Vlaams ecologisch netwerk en vormt een natuurverwevingsgebied. Het
is een beek (Abeek) met habitats en open ruimteverbindingen.
In het natuurlijk systeem van het Kempens Maasbekken ligt het accent op herstel en behoud van de
typisch kleinschalige Kempense beekdallandschappen

Figuur 4-27 Natuurverbindingen Kaart 58, Ruimtelijk structuurplan Provincie Limburg
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Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Op 3 september 2007 keurde de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan definitief
goed. Hieronder worden de meest relevante elementen met betrekking tot het PRUP aangehaald.
RICHTINGGEVEND DEEL
Het waterzuiveringsstation situeert zich in een groot aaneengesloten landbouwgebied vlak naast een
beekvallei.
Het centrale landbouwgebied is een belangrijke zone voor de intensieve en dynamische landbouw op
het grondgebied van Kinrooi. De bedreiging van dit aangesloten landbouwgebied wordt zoveel
mogelijk tegengegaan. Ter versterking van het landschappelijk karakter worden (op vrijwillige basis)
kleine landschapselementen aangebracht. Een ruimtelijke buffering van de beekvalleien in de
groengebieden is noodzakelijk.
De beekstructuren in Kinrooi zijn belangrijke ecologische verbindingen tussen de verschillende
natuurgebieden in de gemeente. Herstel en verdere ontwikkeling van deze beekvalleien is prioritair:
Aabeek, Itterbeek, Witbeek, Lossing. De Aabeek en de Itterbeek spelen een rol op provinciaal niveau.
Door herinrichtingsmaatregelen van de beek en de oevers kan ook ruimte gecreëerd worden voor
water- en oevervegetaties in en langs de beken. Dynamische processen en structuurkenmerken
kunnen ontwikkeld worden en een functie vervullen in de natte ecologische infrastructuur. Door
inrichtingsmaatregelen kan een gradiënt in overstromingsfrequentie worden gecreëerd. Een gradiënt
komt tot uiting in variatie van water- en oevervegetaties, struiken en bomen.
Eventueel kunnen beekbegeleidende bosjes aangeplant worden. Vooral in de deelgebieden waar de
huidige natuurwaarden gering zijn, kunnen inrichtingsmaatregelen langs de Lossing de natuurwaarden
en diversiteit verhogen. Buiten de natuurgebieden moet bij de genomen inrichtingsmaatregelen er
steeds rekening gehouden worden met de omliggende percelen (woningen, landbouw). Een
toenemende vernatting is niet gewenst.

Figuur 4-28 Synthese gewenste structuur, Gemeentelijk structuurplan Kinrooi
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BINDENDE BEPALINGEN
•

De gemeente selecteert het centrale landbouwgebied waarbinnen de site gelegen is als
kerngebied voor de landbouw.

•

De gemeente selecteert de Aabeek als lokale natuurverbindingsgebieden.

Conclusie
Het PRUP is geen rechtstreekse uitvoering van de bindende bepalingen van het GRS. Het PRUP kadert
niet binnen de visie van het richtinggevend deel van het GRS maar kadert wél in de
afwijkingsmogelijkheden zoals vastgesteld in de VCRO 2.1.2§3 waarin gesteld wordt dat bij het
vaststellen of herzien van RUP’s er enkel mag afgeweken worden van beleidskaders van het niveau in
kwestie in functie van onvoorziene ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende
maatschappelijke activiteiten of in functie van dringende sociale, economische of budgettaire
redenen.
Een beperkte uitbreiding van de bestaande RWZI kadert dus binnen een onvoorziene ontwikkeling
van de ruimtelijke behoefte van een bepaalde maatschappelijke activiteit en gaat bijkomend géén
impact hebben op het groot aaneengesloten landbouwgebied dat vele malen groter is dan de
uitbreiding die wordt voorzien.
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Juridische planologische toestand, rooilijnenplannen en atlas der buurt- en voetwegen
Bestemmingsplannen
4.3.2.1.1

Gewestplan

Gewestplan:
Agrarisch gebied

RUP RWZI Molenbeersel:
Zone voor waterzuivering

Figuur 4-29 Origineel gewestplan Limburgs Maasland, bron geopunt

Het plangebied is volgens het gewestplan Limburgs Maasland gedeeltelijk bestemd als agrarisch
gebied.
In het westen vinden we een gedeelte van het natuurgebied terug dat zich in de richting van het
centrum van Kinrooi verderzet ter hoogte van de waterloop ‘Abeek’.
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4.3.2.1.2

RUP’s en/of BPA’s
RUP RWZI Molenbeersel
De doelstelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan (2010) was een geëigende bestemming toe te wijzen
aan de reeds ingerichte RWZI. Deze installatie bevond zich op dat moment in agrarisch gebied.
Belangrijk was de landschappelijke integratie van de site in zijn omgeving.

Figuur 4-30 Grafisch plan RUP RWZI Molenbeersel, bron gemeente Kinrooi

Art. 4 Gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater
Het gebied is bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater. Dit
gebied wordt gecategoriseerd onder de gebiedsaanduiding ‘gemeenschapsvoorzieningen en
nutsvoorzieningen’
Art. 5 Gebied voor groenbuffer
Het gebied is bestemd als bufferzone tussen het gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater
en de aangrenzende zones. Deze zone dient aangeplant te worden met een streekeigen opgaande
schermbeplanting. Om de afschermende functie te kunnen vervullen moet de beplanting een dichte
structuur hebben.
Vergunningen
De vergunningstoestand is overgenomen uit RUP ‘RWZI Molenbeersel’.
Stedenbouwkundige vergunningen
•

ref stedenbouw 2b/7085 TW/29 dd. 10/05/1995: bouwen van installatie

•

ref stedenbouw 7085TW029B02 dd.14/11/2005: uitbreiden van installatie
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Milieuvergunningen
•

750.71/A/94.559 dd. 24/05/1995 geldig voor 20jaar: vergunning voor exploiteren van een
rioolzuiveringsinstallatie

•

750.71/A/98.096 dd.17/06/1998: vergunning voor wijziging van de exploitatievoorwaarden
van de rioolzuiveringsinstallatie.

•

750.71/A/06.155 dd.10/08/2006: vergunning voor wijziging van de exploitatievoorwaarden
van de rioolzuiveringsinstallatie.

(Ruil)Verkavelingen
Niet van toepassing
Rooilijnplannen
Niet van toepassing
Atlas der buurt- en voetwegen inclusief correcties

Figuur 4-31 Atlas der buurtwegen 1841, bron geopunt

Binnen het plangebied is de buurtweg nr. 17 aangeduid. Op het terrein is deze buurtweg niet meer
waarneembaar.
In een gelijklopende procedure zal het deel van de buurtweg dat binnen de plancontour is gelegen
worden afgeschaft.
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Bodem
Tabel 1 Synthese bestaande feitelijke toestand bodem

Reliëf
Bodemkaart

Plangebied en omgeving
Nvt

Bodemonderzoeken

Hoofdzakelijk matig natte lemig zandbodem met
duidelijke ijzer en/of humus B horizont.
Oriënterend bodemonderzoek binnen plangebied.

Erosiegevoelig

Zeer weinig erosiegevoelig.

Ontginningen

Nvt

Waardevolle bodem

Nvt

Gevoelig voor grondverschuivingen

Nvt

Bodemkaart

Figuur 4-32 Bodemkaart, bron geopunt
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Bodemonderzoeken

Figuur 4-33 Bodemonderzoeken, bron geopunt

Uit de OVAM-databank van de verspreiding van bodemonderzoeken in Vlaanderen (toestand
29/03/2019) blijkt dat er binnen het plangebied een oriënterend bodemonderzoek gebeurde.
Erosiegevoeligheid

Figuur 4-34 Erosiegevoeligheid, bron geopunt

Het plangebied is zeer weinig erosiegevoelig.
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Water
Tabel 2 Synthese bestaande feitelijke toestand water

Stroomgebied/Bekken/Deelbekken

Plangebied en omgeving
Maas/Maasbekken/Noordoost Limburg

Waterlopen

Abeek (geklasseerd, 1e cat), op 10m van plangebied

Grondwaterstromingsgevoeligheid
Zoneringsplan

Matig gevoelig voor grondwaterstroming
Plangebied binnen centraal gebied

Infiltratiegevoeligheid

Infiltratiegevoelig

Polder/Watering

Plangebied gelegen binnen Watering ‘Het Grootbroek’

Zuiveringsgebied

Nvt

Overstromingsgevoelige
gebieden
(watertoetskaart 2017)
Beschermingszone grondwaterwinning

Nvt

Signaalgebied

Nvt

Oppervlaktewaterwingebied

Nvt

Watergevoelige openruimtegebieden

Nvt

Nvt
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Stroomgebied/Bekken/Deelbekken/Waterloop/Overstromingsgevoeligheid

Figuur 4-35 Stroomgebied, Bekken, Deelbekken, Waterloop, bron geopunt

Grondwaterstromingsgevoeligheid

Figuur 4-36 Grondwaterstromingsgevoeligheid, bron geopunt

ID 4550833021 PRUP RWZI Kinrooi | 30

Polder/Watering

Figuur 4-37 Watering, bron geopunt

Zoneringsplan

Figuur 4-38 Zoneringsplan, bron geopunt
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Infiltratiegevoeligheid

Figuur 4-39 Infiltratiegevoeligheid, bron geopunt
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Biodiversiteit
Tabel 3 Synthese bestaande feitelijke toestand biodiversiteit

Gebieden van het Vlaams Ecologisch
Netwerk (VEN)
Bos
Biologisch waardevolle zones (o.b.v.
BWK of terreingegevens)
Bestaande
en
migratiecorridors)
Vogelrichtlijngebied

potentiele

Plangebied en omgeving
Op 1,5km van het plangebied: GEN-gebied ‘De BrandJagersborg’
Nvt
Biologisch waardevol element langsheen de waterloop en
grenzend aan plangebied: ‘Bomenrij met dominantie van
berk en gewone es’.
Nvt

Ramsargebied

Plangebied
grenst
aan
vogelrichtlijngebied
‘Hamonterheide,
Hageven,
Buitenheide,
Stamprooierbroek en Mariahof’
Op 1,1km van het plangebied: ‘Itterbeek met Brand,
Jagersborg en Schootsheide en Bergerven’
Nvt

Vlaamse of erkende natuurreservaten

Nvt

Bosreservaten

Nvt

IHD-zoekzones

Nvt

Habitatrichtlijngebied

Biologische waarderingskaart

Figuur 4-40 Biologische waarderingskaart, bron geopunt
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Gebieden van het VEN en het IVON

1,5km

Figuur 4-41 Gebieden van het VEN en het IVON, bron geopunt

Het plangebied bevindt zich niet binnen VEN-gebied. Er bevindt zich een GEN-gebied op ongeveer
1,5m afstand van het plangebied:
•

GEN-gebied “De Brand-Jagersborg”
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Habitat- en Vogelrichtlijngebieden

Figuur 4-42 Ven-gebieden/ Habitatrichtlijngebieden, bron geopunt

Het plangebied grenst aan het Vogelrichtlijngebied ‘Hamonterheide, Hageven, Buitenheide,
Stamprooierbroek en Mariahof’. Omwille van de ligging grenzend aan het vogelrichtlijngebied dient er
een voortoets passende beoordeling te gebeuren.
Als we de percelering nader bekijken zien we dat het natuurlijk de bedoeling is geweest de grens van
de Abeek te volgen conform het perceel 348D. Hierdoor wordt ervan uitgegaan dat een voortoets PB
voldoende zal zijn om aan te tonen dat de beperkte uitbreiding van de RWZI geen impact zal hebben
op het vogelrichtlijngebied.
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1

400m

1km
1,1km

2
3

Er bevinden zich nog onderdelen van bovenstaand vogelrichtlijngebied en 1 Habitatrichtlijngebied op
ruime afstand van het plangebied.
1.

Vogelrichtlijngebied “Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en
Mariahof”

2.

Vogelrichtlijngebied “Hamonterheide, Hageven, Buitenheide, Stamprooierbroek en
Mariahof”

3.

Habitatrichtlijngebied “Itterbeek met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergerven”

ID 4550833021 PRUP RWZI Kinrooi | 36

Landschap en erfgoed
Tabel 4 Synthese bestaande feitelijke toestand landschap en erfgoed

Beschermd erfgoed (beschermde
cultuurhistorische
landschappen,
monumenten,
stadsen
dorpsgezichten,
overgangszones,
archeologische sites)
Vastgestelde inventarissen

Plangebied en omgeving
Nvt

Nvt

Erfgoedlandschappen

Nvt

Beheersplannen

Nvt

Gebieden geen archeologie

Nvt

CAI

Nvt

(provinciale
landschapskenmerkenkaart)

Nvt

Figuur 4-43 Onroerend erfgoed, bron Inventaris onroerend erfgoed

Zowel binnen het plangebied als in de ruimte omgeving ervan bevinden er zich geen beschermingen.
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Centraal Archeologische Inventaris

Figuur 4-44 Uittreksel CAI

Geen beschermingen binnen een straal van 250m van het plangebied.
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Mobiliteit
Fietsroutes

Figuur 4-45 Functionele fietsroutes, bron gemeente Kinrooi

De N73 en de N762 zijn aangeduid als functionele fietsroute. Er is een vrijliggend fietspad voorzien
voor beide wegen.
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Figuur 4-46 Toeristisch fietsroutenetwerk, bron gemeente Kinrooi

Op ongeveer 600m van het plangebied bevindt zich een recreatieve fietsroute tussen de
fietsknooppunten 19 en 28. Deze fietsroute maakt de verbinding tussen Gremelslo (Maaseik) en
Hezerheide/Drietak (Kinrooi).

Openbaar vervoer

350m

470m

Figuur 4-47 Openbaar vervoer, bron Geopunt
Ter hoogte van de N73 bevindt zich de buslijn 15 ‘Maaseik-Kinrooi-Molenbeersel’ met de halte ‘Kinrooi
Nagelstraat’. Ter hoogte van de N762 bevindt zich dezelfde buslijn met de halte ‘Kinrooi Leuerbroek’.
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Geluid, lucht, gezondheid en veiligheid
Lucht

Figuur 4-48 Stikstofdioxide (No2), 2019

Figuur 4-49 Fijn stof PM2,5, 2019

Figuur 4-50 Fijn stof PM10, 2019

De grenswaarden voor NO2 worden nergens overschreden, net zoals voor de waarden met betrekking
tot fijn stof (PM10, PM25).
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Geluid

Figuur 4-51 Strategische Geluidsbelastingskaart 2016, bron Geopunt

Op de geluidskaart wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. De
geluidsbelasting wordt daarbij uitgedrukt in de parameter Lden. Het Lden-niveau is een gewogen
jaargemiddeld geluidsdrukniveau over het etmaal waarbij de avond- en nachtniveaus relatief gezien
zwaarder doorwegen, wat overeenkomt met de vaststelling dat geluidsoverlast ’s avonds en ’s nachts
doorgaans als hinderlijker wordt ervaren.
De strategische geluidsbelastingskaart geeft enkel de geluidsbelasting weer voor het verkeersgeluid
afkomstig van deze specifiek geselecteerde wegen. Dit geeft bijgevolg slechts een deel weer van de
actuele geluidsbelasting die zich kan voordoen in het gebied.
In de nabije omgeving van het plangebied is het vooral de N762 (Weertersteenweg) die een invloed
heeft op de geluidshinder. Op bovenstaande kaart is er een verspreiding van het geluid waar te nemen
over een afstand van ongeveer 50m aan weerszijden van de weg.
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Gewenste ruimtelijke structuur
Ruimtebehoefte rioolwaterzuiveringsinstallatie
De huidige rioolwaterzuiveringsinstallatie heeft momenteel een naamplaatcapaciteit van 5.000 IE. De
installatie kan op dit moment het influent nog maar net verwerken. Gezien in de toekomst wordt
verwacht dat het aantal aangesloten IE zal verhogen naar 7.8OO IE dient de RWZI te worden uitgebreid
en omgebouwd naar een klassiek systeem om het verwachte debiet van 6Q14 te kunnen verwerken.
De uitbreidingszone heeft een oppervlakte van om en bij de 2.500m².

UITBREIDING

Figuur 5-1 Algemene visie uitbreiding RWZI, bron Aquafin

De visie voor het plangebied bestaat in eerste instantie uit het uitbreiden (zie aanduiding ‘uitbreiding’
op bovenstaand plan) van de installatie om zo een hogere capaciteit rioolwater te kunnen zuiveren.
Hiervoor dient er een bijkomende nabezinktank en een tertiaire zuiveringsinstallatie gebouwd te
worden. Ook de wegenis dient uitgebreid te worden om de bereikbaarheid van de installatie te kunnen
garanderen. Voor deze wegenis zal er langs weerszijden aangetakt worden op de bestaande
asfaltverharding die een lus vormt rondom de bestaande RWZI.
Naast het uitbreiden van de installatie is het ook belangrijk om de landschappelijke integratie (lees:
groenbuffer) mee uit te breiden rondom de installatie zoals momenteel al het geval is.
Onderdelenlijst
²

Bovenstaande onderdelenlijst geeft een overzicht welke onderdelen er nu precies geïnstalleerd zullen
worden ter hoogte van de uitbreidingszone.
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Ruimtelijke concepten
Mechanische en biologische zuivering na uitbreiding
Influenttoevoer
Het huidig influentgemaal bestaat uit 1+1 vijzels. De capaciteit per vijzel is 90l/s. Na uitbreiding is het
maximaal op te pompen debiet 143l/s. De vijzels zullen worden aangepast naar een capaciteit van72l/s
per vijzel.
Te voorzien:
•
•

Aanpassing capaciteit huidige vijzels naar 72 l/s
Reservepomp in bestaande put (72 l/s)

Primaire zuivering
Er kan een nieuw fijnrooster geplaatst worden in het huidige bypass kanaal. Het water dat na de
vetvang biologisch gezuiverd wordt, gaat eerst door een venturidebietmeter. De influentventuri is te
klein en dient afgebroken te worden.
Te voorzien:
•
•

Verwijderen influentventuri
Nieuw fijnrooster + grofrooster + aanpassen kanalen

Biologische zuivering
Selectortank
Om de vorming van licht slib te vermijden wordt het influent intensief gemengd in een selectortank.
De selectortank bestaat uit twee compartimenten die worden gescheiden door een tussenschot. De
selectortank dient een volume te hebben van 54 m³. De huidige slibbuffer (115m³) kan omgebouwd
worden als selectortank.
Te voorzien:
•

Ombouwen van de huidige slibbuffer tot selectortank

Chemische fosforverwijdering
In de biologische zuivering wordt de fosfor in het afvalwater simultaan geprecipiteerd. De hiertoe
noodzakelijke chemicaliën worden gedoseerd in de verdeelkamer voor de nabezinktank.
Te voorzien:
•

Verplaatsen defosfatatietank en voorzien nieuwe doseerleiding

Beluchtingsbekken
De biologische zuivering omvat een aantal bakken die doorlopen worden. Er wordt de mogelijkheid
voorzien om, bij onderhoudswerken aan de NBT, het beluchtingsbekken als batchreactor te bedrijven.
Te voorzien:
•
•
•

Eerste bak (= bak 3) om te bouwen naar anoxisch bekken
Vaste fijnbellenbeluchting in 3 andere bakken
lnterne nitraatretour van de laatste naar de eerste bak (totaal 343 m³/h - per pomp 171,5
m³/h)
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Nabezinktank
De nabezinktank heeft een rakelbrug om het slib naar de nabezinktank te brengen. Het debiet wordt
geregeld door een vaste overstort waarvan het profiel gemakkelijk kan aangepast worden.
Te voorzien:
•

Nieuwe NBT met diameter 24 m, kantdiepte 2,5 m en centrale diepte 4 m

Slibrecuperatie
Er dient een nieuw recirculatiepompstation gebouwd te worden. De capaciteit per pomp bedraagt 129
m³/h. De recirculatieverhouding is 25-50%,wat neerkomt op 129-257 m³/h .
Te voorzien:
•

Recirculatiepompstation met capaciteit 129 m³/h per pomp (2+1)

Spuislib
Het spuislib wordt opgepompt vanuit de pompput voor het retourslib.
Te voorzien:
•

Spuipomp + niet-geïnstalleerde reservepomp

Tertiaire zuivering
Onder tertiaire zuivering worden de processtappen verstaan die volgen na de nabezinking. Er wordt
oppervlakte voorzien voor een eventuele tertiaire zuivering (ongeveer 200 m²).
Diversen
Effluentventuri
De huidige effluentventuri is te klein voor de uitbreiding. Er dient een nieuwe effluentleiding
aangelegd te worden. Op deze effluentleiding zal een EMdebietsmeter voorzien worden.
Te voorzien:
•

Nieuwe effluentleiding + EM-debietsmeter

Dienstgebouw en accommodatie:
De bestaande hoogspanning voldoet niet voor de uitbreiding. Er wordt een afzonderlijke cabine
voorzien. De nieuwe laagspanning kan dan komen in de bestaande hoogspanningsruimte. Ook de
laagspanningsborden dienen volledig vernieuwd te worden.
Te voorzien:
•

Voorzien van een nieuwe aparte HS cabine

•

HS ruimte/berging ombouwen naar LS ruimte waarin volledig nieuwe LS kan komen, nieuwe
borden, Vervanging aantal deuren, ramen en zonnewering

•

Afsluiting verplaatsen, groenzone aanleggen, nieuwe wegenis voorzien rond het volledige
beluchtingsbekken

•

Afkoppeling gebouwen
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Herbestemming landbouwgebied
Om de gewenste uitbreiding te kunnen realiseren op terrein is het noodzakelijk dat er een
herbestemming plaatsvindt. De huidige RWZI is momenteel reeds bestemd als ‘gebied voor
zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater’ volgens het RUP RWZI Kinrooi (2010). De uitbreidingszone
daarentegen bevindt zich binnen ‘agrarisch gebied’ volgens het gewestplan. Voor deze
uitbreidingszone is dus een herbestemming nodig van ‘agrarisch gebied’ naar ‘gebied voor
zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater’. In dit RUP wordt de gehele RWZI opgenomen om een
aaneengesloten zone te verkrijgen.
Voor de zone van de tertiaire zuivering (die voorlopig nog niet zal aangelegd worden) wordt er
opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften dat een agrarisch gebruik steeds mogelijk blijft
zolang de tertiaire zuivering niet aangelegd wordt.
Uitbreiding op lange termijn

Momenteel is het nog niet duidelijk of de installatie voor tertiaire zuivering (zie bovenstaande figuur)
al dan niet voorzien moet worden bij de uitbreiding van de RWZI. Deze zuivering wordt bekomen door
de installatie van een percolatierietveld. Omdat er momenteel nog niet ingeschat kan worden of deze
zuivering vereist is wordt deze zone wél opgenomen bij de opmaak van dit RUP maar zal deze zone
voorlopig in landbouwgebruik kunnen blijven. Van zodra er nood is aan het installeren van dit rietveld
kan dit dan ook gebeuren.
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Groenbuffer

Bestaande groenbuffer
Nieuwe groenbuffer
Groenbuffer tertiaire zuivering
Te verwijderen groenbuffer
Figuur 5-2 visie groenbuffer uitbreiding RWZI

Vermits de uitbreiding van de zuiveringsinstallatie zich in een openruimtegebied bevindt is het
belangrijk om de randen van de RWZI af te werken als een groenscherm rekening houdend met de
karakteristieken van het omliggende landschap. De buffer zal daarnaast aangeplant worden met
streekeigen groenvoorzieningen waaronder struikgewas in combinatie met streekeigen en
standplaatsgebonden hoogstammige bomen. Belangrijk hierbij is dat er geen nieuwe hoogstambomen
aangeplant kunnen worden voor de percelen die direct grenzen aan landbouwgebied om
schaduwvorming op deze percelen te voorkomen. Er kunnen dus enkel hoogstambomen aangeplant
worden in de groenbuffer die grenst aan de Susenweg of aan de Abeek.
De bestaande groenbuffer zal gedeeltelijk verwijderd worden tussen de nabezinktank en de bestaande
roosterinstallatie. Daarna wordt de groenbuffer in eerste instantie doorgetrokken omheen de nieuwe
nabezinktank. Gezien de perceelsstructuur wordt er gekozen om plaatselijk de groenbuffer te
versmallen naar 3m in plaats van 5m om voldoende ruimte te vrijwaren rondom de bezinktank.
De “groenbuffer van de tertiaire zuivering” betreft een groenbuffer die voorlopig niet aangelegd zal
worden omwille van het feit dat men er nog niet zeker van is dat deze zone voor uitbreiding nodig zal
zijn (zie 4.1). Van zodra deze zone aangesneden zal worden zal enerzijds de extra groenbuffer
gerealiseerd moeten worden en is het mogelijk de tussenliggende groenbuffer (tussen de
nabezinktank en de tertiaire zuiveringsinstallatie) te verwijderen.
De huidige installatie en uitbreidingszone zullen steeds één geheel vormen en zullen altijd volledig
afgeschermd worden door een doorlopend groenscherm en een omheining.
Gezien de gewijzigde capaciteit van de waterzuivering is er mogelijks bijkomende infrastructuur
(nutsvoorzieningen, HS-cabine) nodig. Bij uitzondering is deze infrastructuur op te richten in de
groenbuffer aansluitend aan de Susenweg, ter hoogte van het dienstgebouw. Vandaag bevindt er zich
reeds een cabine voor hoogspanning binnen de bestaande buffer. In de toekomst zal het mogelijk zijn
om eventueel een uitbreiding van deze cabine te voorzien door het verhogen van het aantal IE.
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Maatregelen omgevingshinder
Het is steeds het streefdoel om de hinder naar de omgeving te beperken tot het absolute minimum.
Geurhinder
Het voorkomen, het beoordelen en het beheersen van geurhinder afkomstig van RWZI’s werd
uitgewerkt in de code van goede geurpraktijk. Hierin zijn verschillende toetsingskaders opgenomen en
op basis hiervan zal onderzocht worden of de RWZI kan geëxploiteerd worden zonder hinder te
berokkenen naar omwonenden toe. Eventueel kunnen curatieve geurhinderbestrijdingsmaatregelen
voorzien worden.
Geluidshinder
Om het risico voor geluidshinder te beperken, wordt er steeds naar gestreefd om de kritieke
procesonderdelen (vijzelgemalen, beluchtingsbekkens en overstorten) zover mogelijk van nabije
bewoning te positioneren. De noodzaak voor eventueel bijkomende curatieve maatregelen dient te
worden beoordeeld in detailontwerpfase.
Visuele hinder
Om de visuele hinder van de installatie te beperken wordt een groenscherm van 5 meter voorzien
bestaande uit streekeigen groen (uitgezonderd thv de nabezinktank).

ID 4550833021 PRUP RWZI Kinrooi | 48

Bepalen van de planMER plicht
Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage over plannen en
programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober 2007, moet de initiatiefnemer van een plan
met –mogelijk– aanzienlijke milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze
milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvan de plenaire vergadering plaatsvindt na 1 juni 2008, moeten
aan deze regelgeving voldoen. Er geldt evenwel enkel een plan-MER plicht voor deze plannen en
programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.
Overeenkomstig artikel 4.2.3 §3 geldt, voor een plan of programma, dat overeenkomstig artikel 4.2.1,
onder het toepassingsgebied van dit hoofdstuk valt, en dat het gebruik bepaalt van een klein gebied
op lokaal niveau of een kleine wijziging inhoudt, dat er geen plan-MER moet worden opgemaakt voor
zover de initiatiefnemer aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I, die bij dit
decreet is gevoegd, aantoont dat het plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
Artikel 4.2.1 stelt dat dit hoofdstuk van toepassing is op ieder plan of programma dat het kader vormt
voor de toekenning van een vergunning voor een project 1.
RUP’s vallen alvast onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het Decreet
houdende Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM).
Ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen tevens het kader voor de toekenning van een
stedenbouwkundige vergunning, die pas kan worden verleend als het voorgenomen project zich in de
bestemming bevindt die overeenstemt met de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk
uitvoeringsplan. Het RUP vormt dus het kader op basis waarvan de stedenbouwkundige vergunning
toegekend wordt. Het RUP valt bijgevolg onder het toepassingsgebied van het DABM.
Er kan echter geargumenteerd worden dat het voorliggende RUP betrekking heeft op een kleine
wijziging binnen een beperkt gebied op lokaal niveau, waardoor er geen plan-MER-plicht geldt voor
zover aan de hand van de criteria die worden omschreven in bijlage I bij het DABM, kan worden
aangetoond dat het plan of programma geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
De oppervlakte van het plangebied bedraagt ca. 0,9 ha. Dit komt overeen met ca. 0,018 % van de totale
oppervlakte van de gemeente Kinrooi. Het RUP voorziet in de herziening van een bestemmingsplan en
de beperkte uitbreiding van de zone voor openbaar nut. Er kan dus geconcludeerd worden dat
voorliggend RUP handelt over een klein gebied op lokaal niveau.

1

Dit hoofdstuk is eveneens van toepassing op ieder plan of programma, waarvoor, gelet op het mogelijke effect op
gebieden, een passende beoordeling vereist is uit hoofde van artikel 36ter, § 3, eerste lid, van het decreet van 21
oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu. Gezien het vogel- en habitatrichtlijngebieden
zich niet binnen de plancontour bevinden en het planvoornemen geen doorsnijding voorziet van eventuele
corridors, wordt geen effect verwacht op het Habitat- en Vogelrichtlijngebied waardoor geen passende beoordeling
vereist is. Dit wordt in de discipline biodiversiteit besproken.
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Onderzoek naar de aanzienlijkheid van milieueffecten
Zie bijlage
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Publieke consultatie en adviesronde
De startnota van het RUP RWZI te Kinrooi kon publiek geraadpleegd worden van 09/11/2020 tot en
met 07/01/2021. Op 10/12/2020 vond een participatiemoment plaats. Verder werd advies gevraagd
over de startnota aan de adviesinstanties zoals vermeld in Bijlage het uitvoeringsbesluit (horende bij
Wijzigingsdecreet omtrent integratie MER-RUP).
De verschillende adviezen, opmerkingen en het participatiemomenten worden besproken in deze
scopingnota, zie hiervoor de overzichtstabel op volgende pagina. Er wordt aangegeven waar zaken in
het RUP zullen worden verwerkt; waar verder onderzoek nodig is; welke opmerkingen geen betrekking
hebben op het planniveau; enz.
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Overzicht adviezen en inspraakreacties.
Hieronder worden alle ingediende adviezen en inspraakreacties samengevat. Daarnaast wordt in de kolom ‘Behandeling adviezen/inspraakreacties een antwoord en een voorstel tot aanpassing
geboden.

Adviezen:
Nr.

Adviesinstantie –
Thema adviezen

Inhoud advies

Behandeling/bespreking advies

A1

Vlaamse
Milieumaatschap
pij

1.

1.

De 5 meterzone zal (waar mogelijk, gezien de perceelsstructuur) zowel
opgenomen worden op het grafisch plan als in de stedenbouwkundige
voorschriften. Er zal worden opgenomen dat dit steeds te meten is
vanaf de buitenzijde van de talud.

A2

OVAM

1.

1.

De regelgeving van het Bodemdecreet dient steeds gevolgd te worden.
Deze regelgeving staat op zichzelf en zal geen deel uitmaken van het
RUP.

We wijzen erop dat langs deze waterloop een strook van 5 m breed
toegankelijk dient te zijn voor het onderhoud (ruimingswerken, herstel
van oevers). Er mogen geen nieuwe bovengrondse constructies worden
opgericht binnen vijf meter landinwaarts vanaf de bovenste rand van
het talud van de Abeek. Afsluitingen, bomen of struikgewas moeten op
minstens 0,75 m van de taludinsteek worden geplaatst. Afsluitingen
moeten geplaatst worden op een afstand tussen 0,75 m en 1 m van de
kruin van de waterloop, en mogen een hoogte van 1,5 m niet
overschrijden; struikgewas moet tot op deze hoogte kunnen worden
teruggesnoeid. Bomen langs de waterloop moeten op een
tussenafstand van minstens 10 m worden geplant. Dwarsafsluitingen
mogen de toegang tot de werkstrook niet belemmeren en moeten
daarom wegneembaar en terugplaatsbaar zijn. De 5m-strook langs de
waterloop mag niet worden opgehoogd.
Langs de Abeek wordt een groenzone vrijgehouden. Deze zal minstens
overeen komen met de 5 meter erfdienstbaarheidszone langs de
Abeek. We vragen om ook op het grafisch plan de 5 meterzone aan te
duiden en de nodige stedenbouwkundige voorschriften hieromtrent op
te nemen in het RUP.
Algemene aandachtspunten:
De verplichtingen van het bodemdecreet moeten worden gevolgd
(bodemattestverplichting, overdracht van risicogronden) De
bepalingen van het grondverzet moeten worden gevolgd. Een
bestemmingswijziging kan een impact hebben op de verplichtingen die
volgens het Bodemdecreet en het VLAREBO rusten op de gronden.

Nr.

Adviesinstantie –
Thema adviezen

Inhoud advies

Behandeling/bespreking advies

A3

Departement
Landbouw &
Visserij

1.

1.

Er zal in de voorschriften rekening gehouden worden met de inrichting
van de groenbuffer en de hoogstambomen. Er zal een opdeling
gemaakt worden in zones waar hoogstambomen zijn toegelaten
(richting de Abeek) en waar niet (richting de landbouwpercelen). De
bestaande bomen worden behouden, er kunnen alleen geen nieuwe
bomen geplant worden.

A4

Provincie Limburg
– Procoro

1.

Voor de invulling van de groenbuffer dienen hoogstammige bomen op
minstens 2,5 meter van de perceelsgrens voorzien te worden en gelet
op de impact op het naastliggende landbouwgebruik, bij voorkeur
wordt gekozen om de groenbuffer maximaal uit te voeren onder de
vorm van hagen en struweelvegetatie en de breedte te beperken tot
het strikte minimum. Deze opmerkingen moeten mee opgenomen
worden in de stedenbouwkundige voorschriften.
Gelet op de droogteproblematiek en de ligging van de RWZI in
landbouwgebied, vraagt de Procoro om de mogelijkheid tot
watercaptatie in functie van het omliggende landbouwgebied te
onderzoeken en desgevallend te voorzien.

1.

Gezien de beperkte grootte van RWZI Kinrooi (van 5.000 IE naar 7.950
IE (af te ronden tot 8.000 IE)) blijft dit een onbemande installatie. Het
is praktisch niet mogelijk om het ophalen van effluent te organiseren
op elke RWZI. Er dient wel steeds een operator aanwezig te zijn op de
installatie.
Ook de ligging, grootte, indeling en bereikbaarheid van het terrein zijn
in Kinrooi minder geschikt om transporten voor het aftappen van het
effluent te ontvangen en toe te laten. Een kleine installatie betekent
ook een beperkter debiet dat kan afgetapt worden. dus zeker in droge
periodes zal het effluentdebiet eerder beperkt zijn.
Er moet een apart aftappunt voorzien worden waar de afhaler kan op
aansluiten. Een darm in de effluentgoot volstaat niet. Gezien de
geplande Europese wetgeving die bepaalt dat afgetapt water voor
gebruik in de landbouw eerst moet gedesinfecteerd worden, dienen
bijkomende voorzieningen (UV-lampen) getroffen te worden.
De RWZI Kinrooi komt dan ook niet in aanmerking om effluentwater
af te tappen in een droogteperiode.

Op p. 25 van de startnota wordt verwezen naar een buurtweg die
doorheen het plangebied zou lopen. Wat is het lot hiervan?
De Procoro vraagt om te onderzoeken of de groenbuffer efficiënter
(eventueel cirkelvormiger) ingetekend kan worden.

2.

De buurtweg wordt voor het gedeelte binnen de plancontour
afgeschaft in een procedure die samenloopt met de RUP-procedure.
Een meer nauwkeurige intekening van de groenbuffers (bij de opmaak
van het voorontwerp RUP) zal de mogelijkheden tot een uitbreiding van
de groenbuffers in beeld brengen. Bij de opmaak van het grafisch plan
zullen enkel de hoeken mee afgerond worden om een groter aandeel

2.
3.

3.
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Nr.

Adviesinstantie –
Thema adviezen

Inhoud advies

A5

Vlaamse
Landmaatschappij

1.

A6

Departement
Omgeving

1.

2.

Behandeling/bespreking advies

groenbuffer te bekomen. Hier dient ook opgenomen te worden dat de
groenbuffer onderbroken kan worden in functie van nieuwe
infrastructuur van de RWZI.
Zie A4.1

Wij menen dat een onderzoek naar het hergebruik van RWZI-effluent
voor landbouwdoeleinden een grote meerwaarde kan hebben gezien
de toenemende problematiek van de droogte in de landbouw.
Daarnaast zou ook onderzocht kunnen worden hoe dit effluent kan
bijdragen aan het op peil houden en/of brengen van het grondwater.
Uiteraard mag de toepassing van het effluent niet leiden tot een
aanrijking van nitraat in oppervlakte- en grondwater.
Inzake het voorzien van een buffer wordt vermeld dat bij uitzondering
infrastructuur voor nutsvoorzieningen kan opgericht worden in de
groenbuffer aansluitend aan de Susenweg (p. 46). Het is niet duidelijk
welke voorzieningen worden beoogd. Bovendien is het aangewezen
een groenbuffer volledig groen in te richten zodat de buffercapaciteit
ten volle kan worden benut. Het voorzien van infrastructuur in de
bufferzone doet de bufferwerking teniet.

1.

1.

Momenteel bevindt zich reeds een cabine voor hoogspanning binnen
de bestaande buffer. Deze bepalingen zijn ook zo opgenomen in het
geldende bestemmingsplan. De tekst is opgenomen om een eventuele
uitbreiding van deze cabine door het verhogen van het aantal IE
mogelijk te maken. Dergelijke infrastructuur moet steeds mogelijk zijn
in de buffer.
Er zal in de nota extra toegelicht worden om welke infrastructuur het
vandaag gaat.

Er wordt gesteld dat “het prup geen rechtstreekse uitvoering is van het
GRS en niet kadert binnen de visie van het richtinggevend deel van het
GRS”. Volgens artikel 2.1.2§3 van de VCRO kan een overheid bij het
nemen van beslissingen niet afwijken van het richtinggevend deel van
een ruimtelijk structuurplan. Tenzij omwille van onvoorziene
ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende
maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende sociale,
economische of budgettaire redenen. De uitzonderingsgronden voor
een afwijking worden uitgebreid gemotiveerd. Ze mogen in geen geval
een aanleiding zijn om de duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de
ruimtelijke draagkracht en de ruimtelijke kwaliteit van welk gebied ook
in het gedrang te brengen. Het is aangewezen in de startnota

2.

De omkadering zal uitgebreider omschreven worden.
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Nr.

Adviesinstantie –
Thema adviezen

Inhoud advies

3.

4.

aansluitend op de vermelding dat het PRUP niet kadert binnen de visie
van het richtinggevend deel van het GRS een aparte paragraaf (cfr.
2.1.2§3 VCRO) hieromtrent op te nemen.
Er dient voor de voorlopige vaststelling een beslissing aangevraagd te
worden bij de dienst MER over het al dan niet opmaken van een
planMER.
Wat betreft de buurtweg die door het plangebied loopt dient de
geëigende procedure tot afschaffing gevolgd te worden.

Behandeling/bespreking advies

3.

Er zal tijdig een beslissing gevraagd worden aan de dienst MER.

4.

Zie A4.2

Inspraakreacties:
Er werden geen opmerkingen of inspraakreacties ontvangen.
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RVR-toets
Aan de provincie Limburg

uw bericht van

uw kenmerk

ons kenmerk

bijlagen

25/03/2020

455083

RVR-AV-1201

Gegevens RVR-toets

Betreft: Beslissing RVR-toets inzake RUP "RUP RWZI Kinrooi"
Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn1 dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 anderzijds. Deze doelstelling wordt
verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op
wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande
Seveso-inrichtingen.
Onderstaande aftoetsing heeft speciﬁek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen
(kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.
Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 25/03/2020, met ref. RVRAV-1201), kan worden geconcludeerd dat:
Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Sevesoinrichting;
Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, aangezien er
geen bedrijvigheid aanwezig of gepland is binnen het plangebied.
Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het
RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk
veiligheidsrapport te worden opgemaakt.
Voor verdere informatie kan u terecht bij het Team Externe Veiligheid van het departement
Omgeving via seveso@vlaanderen.be

1 Europese

Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn

2 Inrichtingen

met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn

3 Gebieden

zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere
regels inzake ruimtelijke veiligheidsrapportage
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Bijlage: Gegevens van de RVR-toets
RUP ID nummer

455083

RUP titel

RUP RWZI Kinrooi

Initiatiefnemer

provincie Limburg

Plangebied

Toets uitgevoerd op

25/03/2020

Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor zover op het moment van de toets bekend, liggen er GEEN
bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het hierboven weergegeven
plangebied

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:
Vraag

Is er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?

Antwoord

Nee, er is geen bedrijvigheid aanwezig noch gepland.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

LEGENDE NIEUWE LEIDINGEN

18. LOZINGSPUNT
32. ZONE VOOR TERTIAIRE ZUIVERING
19. POMPPUT SLIBRECIRCULATIE EN
200m²
SPUISLIB
20. RECIRCULATIEVERDEELCONSTRUCTIE
21. SLIBINDIKKER
22. SLIBBUFFER
23. POMPENKELDER:
POMPEN INGEDIKT SLIB
HYDROFOORINSTALLATIE
24. SURPRESSOREN
25. CHEMICALIËNTANK
26. DIENSTGEBOUW
27. LS-LOKAAL
28. HS-CABINE
29. INGANG RWZI
30. OMHEINING
31. INFILTRATIEZONE REGENWATER
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luchtleiding
procesleiding
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5. Onderzoek naar de aanzienlijkheid van milieueffecten
5.1 Bodem en grondwater
Referentiesituatie
Het plangebied bestaat volgens de bodemkaart van België uit matig natte tot matig droge lemig
zandbodem met een humus B of A-horizont. (Figuur 6-1). Er zijn geen waterwingebieden of
beschermingszones i.f.v. waterwinning aanwezig nabij het plangebied. Binnen een straal van 500m
bevindt zich 1 vergunde grondwaterwinning: Breeërsteenweg 195 (285 m van de rand van het
plangebied van de RWZI), gezien de beperkte diepte (max 10 m) en pompdebiet (max 3 m³/dag; 650
m³/jr), wordt er geen invloed verwacht.
Zoals uit de topografische kaart ook blijkt, is het plangebied en de nabije omgeving vlak. (Figuur 6-2).
Het plangebied, noch de omliggende percelen zijn ingekleurd als erosiegevoelig. (Figuur 6-3).
Infiltratie van hemelwater in de zandbodem van het plangebied is mogelijk (Figuur 6-4). Het
grondwater stroomt op basis van de topografie van noord naar zuid richting Abeek. Het grondwater
wordt t.h.v. het plangebied als uiterst kwetsbaar beschouwd: de watervoerende laag bestaat uit
grind met een deklaag van minder dan 5m die mogelijk zandig is.
In het kader van de Vlarebo-verplichting gebeurde in 2001 en 2017 reeds een oriënterend
bodemonderzoek op het perceel van de huidige RWZI, hieruit bleek geen verontreiniging aanwezig te
zijn.

Figuur 6-1: Bodemkaart van België

Figuur 6-2: hellingenkaart

Figuur 6-3: Erosiegevoelige gebieden

Figuur 6-4: Infiltratiegevoelige gebieden

Scoping
De bestemmingswijziging beoogt de verdere exploitatie van de bestaande RWZI en de aanleg van een
beperkt aantal bijkomende constructies waarbij de ondergrond in de toekomst zal vergraven
worden. De impact van het plan op de bodem en het grondwater zal daarom ingeschat worden voor
volgende potentiële wijzigingen:





Erosiegevoeligheid;
Infiltratiegevoeligheid;
Bodemstructuur en -samenstelling;
Grondwater.

Impact
De verdere exploitatie van de bestaande RWZI zal geen effect hebben op de ondergrond in het
plangebied. De constructies en leidingen zijn waterdicht aangelegd zodat eventuele verontreiniging
van de bodem of het grondwater door het afvalwater of slib te allen tijde vermeden wordt. Opslag
van chemicaliën gebeurt conform de voorwaarden opgenomen in Vlarem: ingekuipt of in
dubbelwandige houders. Verontreiniging van de ondergrond t.g.v. het gebruik van of accidentele
voorvallen met chemicaliën worden hierdoor maximaal vermeden. Ook de wegenis waar chemicaliën
gelost worden en waar het vloeibare slib of afvalstoffen worden opgehaald, wordt d.m.v.
afvoergoten en straatkolken naar de interne riolering afgeleid die op de waterzuiveringsinstallatie is
aangesloten. Op dergelijke wijze wordt accidentele verontreiniging aan de tank- of ruimwagens door
lekken of losschieten van de darmen maximaal vermeden.

De bestemmingswijziging beoogt de uitbreiding van de RWZI Kinrooi waardoor de ondergrond in het
plangebied deels vergraven en verdicht zal worden door de aanleg van een beperkt aantal
bijkomende constructies. De voedingsrijke toplaag zal afzonderlijk afgegraven worden en nadien
opnieuw als toplaag herbruikt worden waar mogelijk.
De onbebouwde, onverharde delen van de zone voor waterzuivering en de bufferzone worden
ingezaaid of beplant. De erosiegevoeligheid van het terrein wijzigt bijgevolg niet.
Het plangebied is niet gelegen in grondwaterstromingsgevoelig gebied (Figuur 6-5). Gezien de
relatief beperkte grootte van de ondergrondse constructies zal het grondwater rondom de
constructies stromen en zal de grondwaterstroming hierdoor niet onderbroken worden. De
uitgegraven gronden zullen herbruikt worden om de bouwputten aan te vullen, waardoor de
doorlaatbaarheid van de ondergrond niet zal wijzigen. Drainering is bijgevolg niet aan de orde. De
overschoot aan ontgraven gronden zal volgens de regels van het Vlarebo afgevoerd worden.

Figuur 6-5: grondwaterstromingsgevoelige gebieden

Het plan om het terrein planologisch ter beschikking te stellen voor de uitbreiding van een RWZI met
groenbuffer, heeft geen betekenisvolle negatieve effecten op de bodem en grondwater.

5.2 Oppervlaktewater
Referentiesituatie
Het plangebied bevindt zich in het bekken van de Maas, meer bepaald het deelbekken van
Noordoost Limburg. De Abeek, waarin de RWZI zijn effluent loost, grenst ten zuiden aan het
plangebied. De Abeek is een waterloop van de eerste categorie, gekarakteriseerd als Vlaams
waterlichaam type grote beek Kempen volgens de indeling van de Kaderrichtlijn Water.
De Abeek is een zijriviertje van de Maas en De Abeek ontspringt op het Kempens Plateau op een
hoogte van ongeveer 80 m. De bron ligt in Wijshagen op de Donderslagse Heide, onderdeel van een
groot militair schietterrein. Vanaf hier stroomt ze al meanderend noordwaarts. Ze wordt gevoed
door de Bullenbeek, de Hommelbeek en de Gielisbeek vooraleer ze Meeuwen bereikt. Vanaf Ellikom
buigt ze af naar het oosten, langsheen Reppel, Gerdingen en Beek. Vervolgens duikt ze onder de
Zuid-Willemsvaart. In de lage Vlakte van Bocholt wordt ze aangevuld door talrijke beken. In Kinrooi
bevloeit de Abeek de natuurgebieden Stamprooierbroek, Grootbroek en De Zig.
Oorspronkelijk vloeide de Abeek noord-oostelijk door Nederlands-Limburg via Hunsel (gemeente),
Grathem, Baexem, Haelen en Nunhem naar de Maas in Neer. In 1870 werd een kunstmatige
waterloop gegraven - destijds Lossing genaamd - van het Stamprooierbroek via Kinrooi naar de Maas
te Ophoven om de moerasgebieden in het grensgebied met Nederland, tussen Bocholt en
Molenbeersel te ontwateren. Dit afvoerkanaal kruist de Abeek driemaal via duikers en kruist nog
twee andere beken voor ze de Maas bereikt in Ophoven.
Onbedoeld ging maar een beperkt gedeelte van het water door de oude Abeekbedding richting
Nederland. Het merendeel van het Abeekwater vloeit af via de kunstmatige waterloop. Die wordt
later Abeek genoemd.
In de periode 1960 – 1970 werd het plan opgegeven om het Stamprooierbroek en Grootbroek droog
te leggen en verbeterde de Nederlandse overheid de afvloeiing van water door de oude
Abeekbedding. Door die natuurlijke vallei van de Abeek, die nu Lossing genoemd, gaat een deel van
de afwatering naar de Uffelse Beek zoals de vroegere Abeek op Nederlands grondgebied genoemd
wordt.
Bij Grathem splitst deze rivier zich: een deel van het water stroomt als Panheelderbeek bij Wessem in
de Maas, de rest stroomt als Haelense Beek en Neerbeek bij Neer in de Maas.
Volgens de overstromingskaart i.k.v. de watertoets is het plangebied niet overstromingsgevoelig
(Figuur 6-6). Het stroomgebied van de Abeek is speerpuntgebied binnen het Complex Abeek (=
speerpuntgebied Abeek en aandachtsgebieden Lossing en Itterbeek I en II).

Figuur 6-6 Overstromingsgevoelige gebieden

De Abeek is ingekleurd als ecologisch kwetsbaar m.b.t. overstorten. De waterloop is volgens het
stroomgebiedbeheerplan van de Schelde ingedeeld als type grote beek Kempen (BgK, waterloop
VL11_133) en heeft viswaterkwaliteit als doelstelling. De Abeek wordt gekarakteriseerd als een
natuurlijke waterloop.
De algemene waterkwaliteit van de Abeek kan bepaald worden aan de hand van de beschikbare
meetgegevens i.k.v. het Meetnet Oppervlaktewater van de Vlaamse Milieumaatschappij.
Op basis van de analyseresultaten van 2018 is door VMM voor de Abeek (VL11_133) een toetsing
gebeurd. Op basis van de biologische parameters scoort de Abeek ‘Matig’, de aanwezigheid van
macroinvertebraten wordt wel als ‘goed’ geëvalueerd. Op basis van de fysisch-chemische elementen
scoort de waterloop eveneens ‘matig’, en dit omwille van een te hoge concentratie aan totaal fosfor
en stikstof.
Momenteel is een studie lopende om de mogelijkheden van herstel van de natuurlijke
waterhuishouding van de Abeek en Lossing. Reeds in de bekkenbeheerplannen was een actie
voorzien om de Abeek vanaf een bepaald punt opnieuw te laten stromen in haar oorspronkelijke
bedding (de huidige Lossing). De mate waarin dit mogelijk en wenselijk is moet hierbij eerst in detail
onderzocht worden, rekening houdend met de wijzigingen voor zowel oppervlakte- als
grondwaterpeilen.
De huidige RWZI kan in totaal 90 l/s (6Q14) opvijzelen. Dit debiet passeert zo de mechanische
zuivering waarna de helft (3Q14) doorstroomt naar de biologische zuivering. Bij hevige regenval zal
het toekomend debiet groter zijn en de resterende 3Q14 wordt naar de regenbezinktank gestuurd
waar een eerste bezinking gebeurt alvorens het teveel aan water overstort naar de Abeek. Het

eerstwerkende overstort van RWZI Kinrooi is overstort OS K000079111 en bevindt zich op het terrein
van de RWZI op de toekomende collector. Dit overstort treedt veelvuldig in werking en loost ook op
de Abeek.

Scoping
Na de beoogde planologische wijziging, kan een RWZI verder geëxploiteerd en uitgebreid worden.
Het effluent van de RWZI komt terecht in de Abeek en bij uitbreiding zal dit debiet verhogen, dit kan
de oppervlaktewaterkwaliteit beïnvloeden. De impact van het plan op het watersysteem zal daarom
ingeschat worden voor volgende potentiële wijzigingen:




Oppervlaktewaterkwantiteit;
Oppervlaktewaterkwaliteit;
Structuurkwaliteit van de oever.

Impact
Het watersysteem wordt beschouwd als een samenhangend en functioneel geheel van
oppervlaktewater, grondwater, onderwaterbodem, oevers, technische infrastructuur met inbegrip
van de daarin voorkomende ecotopen en alle bijhorende fysische, chemische en biologische
kenmerken en processen. De objectieven van het integraal waterbeleid zijn slechts te realiseren via
een integratie van milieubeleid, ruimtelijk beleid en het beheer van waterlopen.
Voorliggend planningsinitiatief heeft intrinsiek tot doel de planologische mogelijkheid te creëren
zodat de bestaande rioolwaterzuiveringsinstallatie van Kinrooi verder geëxploiteerd en bijkomend
uitgebreid kan worden zodat het afvalwater tot 7.200 IE (60 gBZV/IE) gezuiverd kan worden
(momenteel 4.500 IE(60 gBZV/IE)) alvorens in de Abeek terecht te komen. Dit komt de waterkwaliteit
rechtstreeks ten goede en is een belangrijk project ihkv tot de realisatie van de doelstellingen van de
Kaderrichtlijn Water, vooral omdat dit in speerpuntgebied gelegen is. De technologiekeuze voor de
installatie is zodanig zodat er te allen tijde naar gestreefd wordt om aan de lozingsvoorwaarden
conform Vlarem te voldoen.
Door de uitbreiding van de RWZI zal het biologisch gezuiverd debiet verhogen van 45 l/s naar max
144 l/s. Dit zal kwalitatief zeker een positief effect hebben op de Abeek: de totaal geloosde
vuilvracht zal sterk afnemen. Bovendien zal ook het eerstwerkende overstort drastisch minder in
werking treden: waar het nu nog zeer frequent overstort zal na renovatie van de RWZI dit overstort
nog maximaal 7 keer per jaar in werking treden en zal bij een bui met terugkeerperiode 2 jaar het
overstortvolume gehalveerd worden.
Kwantitatief zal de impact klein zijn: de te reduceren debieten die in de huidige toestand via de
regenbezinktank en het eerstwerkende overstort (+- ongezuiverd) in de Abeek terechtkomen, zullen
na uitbreiding van de RWZI via de waterzuivering (gezuiverd) vooralsnog in de Abeek geloosd
worden.
Het project van de uitbreiding van de RWZI maakt deel uit van de acties 69 en 70 van het
bekkenbeheerplan Maas: Uitvoeren van de bovengemeentelijke renovatieprojecten die zijn
opgenomen op de goedgekeurde investeringsprogramma’s en optimalisatieprogramma’s en saneren
van de meest problematische overstorten op bovengemeentelijke waterzuiveringsinfrastructuur in
het Maasbekken

De uitbreiding van de RWZI werd zo dicht mogelijk bij de huidige constructies uitgewerkt.
Oorspronkelijk was de uitbreiding voorzien ten noorden van de huidige RWZI, dit om de nieuwe
nabezinktank zo dicht mogelijk tegen het bestaande beluchtingsbekken te bouwen. Echter op vraag
van het Departement Landbouw en Visserij werd nagegaan of een uitbreiding in westelijke richting
mogelijks is, de uitbreiding wordt zo langs de waterloop voorzien in westelijke richting.
De RWZI Kinrooi, noch de geplande uitbreiding zijn gelegen in effectief overstromingsgevoelig
gebied. (figuur 6-5).
Bij de uitbreiding worden een infiltratiezone voorzien om het afstromende regenwater van het
dienstgebouw te bufferen en infiltreren. Wat betreft de wegenis zal, daar waar verontreiniging kan
optreden, met name de wegenis t.h.v. de slibafvoer en de lospiste aan de chemicaliëntank, via goten
en straatkolken het regenwater aangesloten worden op de interne terreinriolering en op de RWZI
verwerkt worden. Zo wordt eventuele vervuiling van bodem, grond- of oppervlaktewater maximaal
vermeden. Waar geen verontreiniging mogelijk is, zal de wegenis gewoon afwateren naar de
naastliggende gras- of groenzone. In open constructies zal het hemelwater inherent met het
afvalwater of slib vermengd worden.
Het planningsinitiatief heeft een positief effect op de discipline oppervlaktewater door de positieve
invloed van de uitbreiding van het te zuiveren debiet.

5.3 Biodiversiteit
Referentiesituatie
De Abeek ligt ter hoogte van de RWZI en verder stroomopwaarts op de grens met
vogelrichtlijngebied BE2221314 ‘Hamonterheide, Hageven, buitenheide, Stamprooierbeek en
Mariahof’. Op 1,1 km ten zuidwesten van de RWZI ligt habitatrichtlijngebied BE2200034 ‘Itterbeek
met Brand, Jagersborg en Schootsheide en Bergeven’. De percelen van de RWZI en zijn uitbreiding
liggen niet effectief in Speciale Beschermingszone. (figuur 6-7)
Ten westen van het plangebied ligt natuurgebied volgens het gewestplan: net stroomopwaarts het
plangebied is de vallei van de Abeek volgens het gewestplan ingekleurd als natuurgebied (Figuur 329). Het meest nabije VEN-gebied ligt op 1,6 km ten zuiden van de RWZI: VEN-gebied 4.9 ‘De BrandJagersborg’. (Figuur 6-8)
Volgens de geactualiseerde biologische waarderingskaart, bestaat het plangebied overwegend uit
een minder waardevolle zone waar de RWZI zelf zich bevindt. De oevers van de Abeek zijn als
biologsich waardevol ingekleurd omwille van bomenrijen (berk en es) en dijken (Figuur 6-9). Het
plangebied noch zijn omgeving is ingekleurd als faunistisch belangrijk.

Figuur 6-7: Habitat- en vogelrichtlijngebied

Figuur 6-8: Vlaams Ecologisch Netwerk

Figuur 6-9: Biologische waarderingskaart en faunistisch belangrijke gebieden

Scoping
De bestemmingswijziging beoogt verdere exploitatie van de bestaande RWZI en terreininname en
aanleg van een beperkt aantal constructies binnen het plangebied. De impact van het plan op de
fauna en flora zal daarom ingeschat worden voor volgende potentiële wijzigingen:






Ecotoopinname;
Versnippering en barrièrewerking;
Vernatting en/of verdroging;
Ecotoopwijziging door verstoring;
Doelstellingen van het vogelrichtlijngebied

Impact
De verdere exploitatie van de bestaande RWZI heeft geen effect op de huidige biodiversiteit. Door
de uitbreiding van de RWZI zal een stuk akkerland omgezet worden in waterzuiveringsinstallatie.
Het terrein van de huidige RWZI Kinrooi is omzoomd met een groenscherm (figuur 6-10). Dit zal
tijdens de uitbreidingswerken tijdelijk geheel of gedeeltelijk gekapt worden, maar na voltooiing van
de werken zal opnieuw rondom rond een streekeigen groenscherm aangelegd worden. Na enkele
jaren zal dit groenscherm voor de aanwezige avifauna een goede aanvulling vormen op de
kleinschalige landschapselementen in de omgeving.

Figuur 6-10 luchtfoto

Versnippering van waardevol leefgebied of barrièrevorming is niet aan de orde, gezien er momenteel
al een RWZI aanwezig is.
Door het opvangen en zuiveren van het huishoudelijke afvalwater uit het zuiveringsgebied Kinrooi en
bovendien het uitbreiden van deze waterzuivering, wordt een aanzienlijke vuilvracht via
(on)rechtstreeks lozing van huishoudelijk afvalwater uit de waterlopen in dit gebied geweerd. Dit
komt de waterkwaliteit rechtstreeks ten goede inclusief de watergebonden fauna en flora.
Zoals in hoofdstukken over bodem en grondwater en oppervlaktewater 4.3 reeds beschreven, geeft
het planningsinitiatief geen aanleiding tot vernatting of verdroging van het plangebied, of
stroomafwaarts langs de Abeek tijdens de exploitatie en uitbreiding van de installatie.
Er is geen inname van grond in vogel- of habitatrichtlijn nodig, wel grenst de bestaande RWZI en zijn
uitbreiding aan vogelrichtlijngebied.
Met behulp van de Voortoets van het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werd een inschatting
gemaakt van het directe effect van de uitbreiding van de RWZI op de speciale beschermingszones.
Het resultaat van de voortoets geeft aan dat er geen risico op betekenisvolle aantasting van de
actuele en mogelijk toekomstige habitats in habistatrichtlijngebied is. (Voortoets in bijlage).
Het aangrenzend SBZ BE2221314 ‘Hamonterheide, Hageven, buitenheide, Stamprooierbeek en
Mariahof’ betreft Vogelrichtlijngebied buiten habitatrichtlijngebied. In het Managementsplan Nature
2000 1.0 van gebied 23 - Noord-Oost Limburg worden de instandhoudingsdoelstellingen bepaald:
Qua landschap wordt gestreefd naar behoud van de actuele natuurwaarden zowel op vlak van
Europese habitattypes, Europese soorten maar ook naar behoud van huidige oppervlakte RBB’s
(regionaal belangrijke biotopen) en andere natuurwaarden graslanden, houtkanten, poelen, … en
Regionaal Belangrijke soorten zoals de weidevogels Wulp en Grutto. Wel wordt er naar een
kwaliteitsverbetering gestreefd in deze habitattypes, RBB’s en leefgebieden.
Qua soorten worden doelstellingen vooropgesteld voor Blauwe kiekendief, Boomkikker, Bruine
kiekendief, Grauwe klauwier, Roerdomp en Wespendief. Er is geen rechtstreekse interactie tussen
deze bestemmingswijziging ihv de uitbreiding van de RWZI en de gedefinieerde prioritaire
inspanningen met het oog op het realiseren van de instandhoudingsdoelstellingen. Al zal de verdere
zuivering van het huishoudelijk afvalwater en zelfs de uitbreiding ervan steeds een positief effect
hebben op de waterkwaliteit van de Abeek en bijgevolg op de aanwezige en geplande soorten.
Het planinitiatief heeft geen betekenisvolle negatieve effecten op de biodiversiteit in de omgeving.

5.4 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
Referentiesituatie
Het plangebied bevindt zich ten oosten van woonkern van Kinrooi.
Binnen een straal van 700m rond het plangebied bevindt zich geen beschermd erfgoed (Figuur 6-11).

Figuur 6-11: Landschapsatlas
Zoals in hoofdstuk 6.2 omschreven is de Abeek nu een kunstmatige waterloop die niet meer in haar
oorspronkelijke bedding ligt.
In het Ruimtelijk Structuurplan Limburg wordt de Abeek als 1 van de belangrijkste
beekdallandschappen van het Maasbekken omschreven, welke gekenmerkt worden door
gevarieerde overgangsmilieus met hooilanden, broekbossen, moerassen en kleine
landschapselementen. In de zone van de Abeek waar het plangebied zich situeert is dit echter
minder het geval: hooilanden, broekbossen en moerassen zijn hier niet te vinden, qua kleine
landschapselementen zijn hier bomenrijen en dijken aanwezig aan de oevers van de Abeek.
De RWZI van Kinrooi wordt langs 4 zijden begrensd door open ruimte m.n. akkers, ten zuiden bevindt
zich wel een landbouwbedrijf (Figuur 6-10). Er is een groenscherm rondom de installatie aanwezig.
In de huidige en toekomstige configuratie is de RWZI nauwelijks zichtbaar vanaf de Susenweg en van
op de Abeek.

Scoping
De bestemmingswijziging beoogt de verdere exploitatie van de RWZI en de aanleg van constructies
t.b.v. waterzuivering waardoor de ondergrond in de toekomst zal vergraven worden. De impact van
het plan op het landschap en het archeologisch potentieel, zal daarom ingeschat worden voor
volgende potentiële wijzigingen:



Structuur- en relatiewijzigingen;
Archeologisch erfgoed.

Impact
De verdere exploitatie van de zuiveringsinstallatie en de uitbreiding ervan heeft weinig invloed op de
landschapsbeleving. Het betreft een bestaande inrichting (d.d. 1997) die omgeven is door een
groenscherm en dus vanaf de openbare moeilijk zichtbaar is.
De geplande uitbreiding van de RWZI sluit aan bij de bestaande infrastructuur, waardoor een
maximale bundeling van infrastructuren wordt nagestreefd, en een minimale versnippering van het
landschap. De nieuw te bouwen constructies zullen lager zijn dan de hoogste bestaande
infrastructuur op het terrein. Door een volwaardig groenscherm aan te planten rondom de
installatie, zal deze na verloop van tijd niet meer zichtbaar zijn vanuit de omgeving. Het groenscherm
zal worden uitgevoerd met hoogstammige bomen en krijgt een minimale breedte van 5 meter
(uitgezonderd thv de nabezinktank, waar het groenscherm iets smaller zal worden uitgevoerd). Dit is
voldoende breed om een goede visuele afscherming te bekomen, maar ook niet te breed, waardoor
onnodig veel landbouwgrond zou worden ingenomen. Het visueel afschermen van de RWZI zorgt
voor een maximale landschappelijke integratie en creëert bijgevolg een positief effect naar de
belevingswaarde van het landschap.
Op vraag van het departement Landbouw en Visserij is geopteerd om het uitbreidingsperceel ten
westen van de huidige RWZI in te nemen voor de renovatie ipv een uitbreiding naar het noorden,
wat technisch eenvoudiger zou zijn geweest. De reden is om de inpasbaarheid in het
landbouwareaal de optimaliseren: een inneming ten westen van de huidige installatie raakt minder
aan de kavelstructuur waardoor de landbouwstructuur beter gevrijwaard wordt.
Gezien de locatie waar de werken zullen uitgevoerd worden, reeds vergraven is voor de aanleg van
de bestaande constructies en er destijds geen archeologische vondsten werden vastgesteld, worden
er geen archeologische vondsten verwacht i.k.v. de geplande werken. Niettegenstaande dienen
archeologische toevalsvondsten binnen de 3 dagen gemeld te worden aan het Agentschap
Onroerend Erfgoed.
Het planinitiatief heeft geen betekenisvolle negatieve effecten op het aanwezige landschap. Aan de
hand van een archeologisch vooronderzoek zullen de archeologische potenties van het terrein
bepaald worden.

5.5 Antropogeen milieu
Referentiesituatie
De bestaande infrastructuur van de RWZI Kinrooi is gelegen in zone voor gemeenschapsvoorziening,
het uitbreidingsperceel is gelegen in agrarisch gebied (Figuren 3-29 en 3-30). De RWZI wordt
ontsloten langs de Susenweg naar het noorden naar de Breeërsteenweg
De Dorppskern van Kinrooi bevindt zich ongeveer 700m ten westen van het plangebied. De
dichtstbijzijnde woning is het landbouwbedrijf ten zuiden op ongeveer 70m. op ongeveer 440 m ten
zuiden liggen een rij woningen in woonzone met landelijk karakter langs de Weertersteenweg. De
meest nabije woningen liggen allen op minder dan 500m van zone voor gemeenschapsvoorzieningen
(RWZI Kinrooi) waardoor de geluidsnorm overdag 45dB(A) bedraagt, ’s avonds en ’s nachts wordt dit
40 dB(A).

Algemeen kan aangenomen worden dat de primaire zuivering en de slibopslag de voornaamste
procesonderdelen zijn waar geuremissies kunnen optreden op een RWZI. De aangevoerde
geurcomponenten kunnen afkomstig zijn van verbindingen in het afvalwater. Bij de aanvoer en de
zuivering kunnen er eveneens geurverbindingen gevormd worden door anaërobe microbiële
processen (vb. H2S).
Vlarem bevat tot op heden geen normen voor geur. Het voorlopige toetsingskader is gebaseerd op
het visiedocument “De weg naar een duurzaam geurbeleid”, opgesteld door de Vlaamse overheid.
De invulling van de respectievelijke hinderniveaus is echter nog niet strikt gedefinieerd en op heden
bestaat er nog geen welomlijnd beoordelingskader. Om deze reden wordt de geurimpact voorlopig
enkel getoetst aan de vooropgestelde sectorale grenswaarde, zijnde het structureel klachtenniveau,
dat behoudens in geval van overmacht, niet overschreden mag worden. De grenswaarde wordt
uitgedrukt in snuffeleenheden (se) per m³. De duur en frequentie van de blootstelling zit vervat in
het gebruik van 98-percentielwaarden (overschrijding van 175 uren of 2 weken op jaarbasis). Op
deze manier wordt de overheersende windrichting (in Vlaanderen Z-ZW) mee in rekening gebracht.
Voor de sector van de rioolwaterzuiveringen wordt een grenswaarde van 2 se/m³ als 98P
gehanteerd.

Scoping
De bestemmingswijziging beoogt de verdere exploitatie van de RWZI en de de uitbreiding van de
bestaande installatie. De impact op het antropogeen, zal daarom ingeschat worden voor volgende
potentiële wijzigingen:




Mobiliteit
Geluid
Geur

Impact
De huidige RWZI zorgt voor een zekere verkeersgeneratie: omwille van het onderhoud van de
installatie (technisch, maar ook het groenonderhoud en de poetsploeg), afvoer van slib, aanvoer van
producten ter ondersteuning van de zuivering, controle van de installatie, …. De ontsluiting via de
Susenweg naar de Breeërsteenweg is hiervoor voldoende. Na uitbreiding van de RWZI blijft de
verkeersgeneratie dezelfde, enkel voor de afvoer van slib wordt een verhoging verwacht met name
van ongeveer 11 vrachten per maand naar 15 vrachten per maand. Deze verhoogde
verkeersgeneratie is nog steeds perfect mogelijk langs de huidige ontsluiting.
Langs de ontsluitingsroute ligt geen fiets- of wandelknooppuntennetwerk. Wel zij de N73 en N762
aangeduid als functionele fietsroute, er is een vrijliggend fietspad aanwezig langs beide wegen. De
ontsluiting zorgt niet voor problemen of verminderde verkeersveiligheid, gezien de toch eerder
beperkte verkeersbewegingen. De bijkomende verkeersgeneratie door de uitbreiding zal niet van
die aard zijn dat dat in de toekomst zal wijzigen.
Op het terrein van de RWZI is voldoende plaats om te parkeren, bovendien is er een voldoende
grote oprijlaan, waardoor er nooit (vracht)wagens op de rijbaan zullen stilstaan.
Na het in beeld te hebben gebracht van het bereikbaarheidsprofiel en het mobiliteitsprofiel, blijkt
dat er geen verkeersafwikkelingsproblemen gekend zijn, er voldoende capaciteit is; er een
beperkte verkeersgeneratie wordt verwacht, er een goede ontsluiting is voorzien, er geen
parkeerproblemen kunnen voordoen en de verkeersveiligheid niet in het gedrang komt.
Aanzienlijke effecten op mobiliteit worden bijgevolg niet verwacht.

De bestemmingswijziging van het uitbreidingsperceel heeft geen effect op de geldende geluidsnorm,
vermits het perceel van de huidige installatie reeds de bestemming gemeenschapsvoorzieningen
heeft.
Qua geluid zijn er tot hier toe geen klachten geweest over de RWZI Kinrooi. Bij de uitbreiding van de
RWZI zijn de belangrijkste wijzigingen die effect kunnen hebben op de geluidsproductie van de RWZI
de wijziging in beluchtingsmethodiek: waar er in de huidige situatie sneldraaiende puntbeluchters
geïnstalleerd zijn (dit is een eerder lawaaierige beluchtingsmethodiek) zal in de toekomst gekozen
worden voor fijnbellenbeluchting, met ondergedompelde beluchtingsschotels die gevoed worden
door surpressoren. Deze surpressoren zullen zodanig geplaats worden dat ze weg staan van de
meest nabije bewoning, waardoor de aanwezige constructie voor en demping van het geluid zorgen.
In ieder geval zal voldaan moeten worden aan de geldende geluidsnormen. Van de bijkomende
nabezinktank wordt geen significante geluidsproductie verwacht.
Ook van de eventuele uitbreiding op lange termijn wordt geen significante geluidsproductie
verwacht.
Aanzienlijke effecten op gebied van geluidsproductie worden bijgevolg niet verwacht naar
aanleiding van de bestemmingswijziging binnen het plangebied.

De methodologie voor de evaluatie van geurhinder en de noodzaak van bijkomende
geurmaatregelen bestaat achtereenvolgens uit een bepaling van de emissies van de respectievelijke
procesonderdelen, het bepalen van de immissie of geurimpact van de RWZI op basis van
dispersieberekeningen met het Immissie Frequentie Distributie Model (IFDM, ontwikkeld door de
VITO) - dat opgenomen is in Vlarem II als standaard luchtdispersiemodel voor Vlaanderen - en een
toetsing aan het globale beoordelingskader cf. de “Sectorale code van goede geurpraktijk voor
rioolwaterzuiveringsinstallaties (2014)” (SCVGGP). Deze methodologie werd reeds gebruikt om een
inschatting te maken van de te verwachten geur na renovatie van de installatie, hieruit blijkt dat er
een verwaarloosbaar effect is zowel voor de waterlijn als de sliblijn (figuren 6-12 en 6-13).
Van de eventuele tertiaire zuivering die er op lange termijn kan komen wordt geen significante
geurontwikkeling verwacht.
Aanzienlijke effecten op gebied van geurontwikkeling worden bijgevolg niet verwacht naar
aanleiding van de bestemmingswijziging binnen het plangebied.

Figuur 6-12 geurimpact RWZI Kinrooi: neutrale tot onaangename geuren

Figuur 6-13 geurimpact RWZI Kinrooi: zeer onaangename geuren

Het planinitiatief heeft geen betekenisvolle negatieve effecten op het antropogeen milieu.

Grensoverschrijdende effecten
Het verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (verdrag van Espoo), door
Vlaanderen goedgekeurd op 15/07/1997, vraagt rekening te houden met de bepaling inzake
grensoverschrijdende emissies of effecten. Volgens het besluit van de Europese Commissie
(COM(2007)470 dd. 9 november 2007) werd de lijst van activiteiten, waarop het verdrag van Espoo
van toepassing is, gewijzigd. Rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van meer dan
150.000 inwonerequivalenten werden onder rubriek 19 bij dit aanhangsel aan het verdrag
toegevoegd. Tussen Vlaanderen en Zuid-Nederland werd bovendien een stappenschema uitgewerkt
inzake grensoverschrijdende informatiewisseling voor m.e.r.-plichtige activiteiten. Het
stappenschema beschrijft een methode die aangeeft welke acties moeten ondernomen worden in
geval een activiteit met mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen gepland wordt. Voor alle
m.e.r.-plichtige activiteiten in Vlaanderen die binnen 5km van de Nederlandse grens zijn te situeren
wordt in principe het stappenschema toegepast tenzij geen grensoverschrijdende milieugevolgen
verwacht worden. Dit kan ook gelden voor m.e.r.-plichtige activiteiten die op meer dan 5km afstand
van de grens zijn te situeren indien er wel grensoverschrijdende gevolgen te verwachten zijn.
De RWZI Kinrooi bevindt zich op circa 1,7 km in vogelvlucht van de Nederlandse grens, het effluent
wordt geloosd in de Abeek, welke na 5,3km uitmond in de Maas thv de deelgemeente Ophoven, de
Maas vormt hier de grens tussen België en Nederland.
Er worden voor de desbetreffende disciplines geen significant negatieve (grensoverschrijdende)
effecten verwacht door de verdere exploitatie en uitbreiding van deze RWZI. Hierdoor worden er ook
voor deze disciplines ook geen grensoverschrijdende effecten verwacht. Het project heeft ons inziens
geen aanzienlijke negatieve effecten op mens of milieu in andere gewesten en/of lidstaten.

Globale conclusie over de aanzienlijkheid van milieueffecten
Het ruimtelijk uitvoeringsplan RWZI Kinrooi beoogt de wijziging van een deel van de huidige
bestemming van het plangebied in gebied voor infrastructuur van openbaar nut voor zuivering van
afvalwater omgeven door een groenbuffer, dit om de uitbreiding van de RWZI Kinrooi mogelijk te
maken.
De geplande bestemmingswijziging en de hieraan gekoppelde renovatie, uitbreiding en exploitatie
van een RWZI genereert geen significant negatieve effecten voor de nabije omgeving. Er kan eerder
gesteld worden dat de renovatie en uitbreiding van de RWZI Kinrooi een positief effect heeft, vermits
deze bijdraagt tot een algemene verbetering van de waterkwaliteit. De algemene
stedenbouwkundige voorschriften en de meer gedetailleerde voorschriften, die onderdeel zullen
vormen van het RUP, dienen nageleefd te worden. Een plan-MER levert ons inziens hierbij geen
nieuwe of bijkomende relevante informatie op.
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In deze online tool worden voorlopig slechts enkele effectgroepen behandeld, namelijk: direct ruimtebeslag,
eutroﬁëring via lucht, verzuring via lucht en wijzigingen grondwaterstand en dit alleen op actuele habitats en
mogelijke toekomstige habitats binnen habitatrichtlijngebied.
Het resultaat van uw bevraging geeft aan dat er geen risico op betekenisvolle aantasting van de actuele en
mogelijke toekomstige habitats in habitatrichtlijngebied is.
De uitwerking van een passende beoordeling voor de hier onderzochte effectgroepen is niet nodig voor
habitats in habitatrichtlijngebied. Dit rapport is het eindresultaat van de Voortoets online tool. U kunt het
toevoegen aan de vergunningsaanvraag of gebruiken bij overleg tussen de initiatiefnemer en het ANB.

Dit rapport geeft ook alleen de project-eigen effecten weer. Cumulatieve effecten werden niet in rekening gebracht en zijn onderwerp van
een mogelijke passende beoordeling. Let op: de resultaten van de Voortoets online tool zijn niet geldig als het een activiteit betreft van
bijlage I of bijlage II van het project-MER-besluit. De resultaten van de Voortoets online tool gelden niet voor soorten en niet voor
vogelrichtlijngebieden.
Dit rapport is het eindresultaat van de Voortoets. U kunt het toevoegen aan de vergunningsaanvraag of gebruiken bij overleg tussen de
initiatiefnemer en het ANB. Voorlopig worden in de Voortoets alleen directe effecten en de reikwijdte van de depositie via lucht en wijzingen
van de grondwaterstand weergegeven en dit alleen op (potentiële) habitats binnen habitatrichtlijngebied. De berekening van de reikwijdte
van de andere effecten volgt in de toekomst. Dit rapport geeft ook alleen de project-eigen effecten weer. Cumulatieve effecten werden niet in
rekening gebracht en zijn onderwerp van een mogelijke passende beoordeling. Let op: de resultaten van de Voortoets zijn niet geldig als het
een activiteit betreft van bijlage I of bijlage II van het project-MER-besluit. De resultaten van de voortoets gelden niet voor soorten en niet
voor vogelrichtlijngebieden.

Geplande activiteit: openbare waterzuiveringsinfrastructuur
Voorbeelden zijn:
/

hervergunning of omzetting naar een omgevingsvergunning van onbepaalde duur van een RWZI;
bouw van een defosfatatietank;
aanleg van een collector;
optimalisatie van een overstort.
Ook de ingedeelde inrichting of activiteiten die vallen onder rubriek 3 van VLAREM II, Bijlage 1 met betrekking tot openbare
waterzuivering behoren tot deze activiteitengroep, zoals 3.2. en 3.6.1. en 3.6.4.

Direct effect
Het projectgebied overlapt niet met een actueel en/of mogelijk toekomstig habitat (voorlopige zoekzone) binnen SBZ. Dit betekent dat er
geen direct ruimtebeslag optreedt.

 Direct ruimtebeslag

20 m

Indirecte effecten

/

 Verdroging

Bij de afbakening van de reikwijdte van het effect werd gebruik gemaakt van een nuleffectwaarde van 5 cm.
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Kaart legende

Bron van het effect

Reikwijdte effect

Bergingscoe cient: 0.3

1. Verharding

Beïnvloede gevoelige habitats

Beïnvloede gevoelige zoekzones

Bodemlaag: waterondoorlatende laag of afgesloten watervoerende laag

Diepte watertafel: 0.0 meter onder maaiveld

Duur ingreep: 180.0 dagen

Horizontale doorlaatbaarheid: 5.0 meter per dag

Verandering waterpeil: -0.73 meter

Verzadigde dikte: 4.0 meter

Bergingscoe cient: 0.15435
Bodemlaag 1: 'HCOV_0150', dikte: van 30.6 meter TAW tot 32.93 meter TAW, horizontale doorlaatbaarheid: 0.5 meter per dag

2. Bouwput

Bodemlaag 2: 'HCOV_0170', dikte: van 26.92 meter TAW tot 30.6 meter TAW, horizontale doorlaatbaarheid: 150.0 meter per dag
Diepte watertafel: -0.0 meter onder maaiveld

Duur ingreep: 100.0 dagen

Horizontale doorlaatbaarheid: 92.19417 meter per dag
Verzadigde dikte: 6.0 meter

Oppervlakte: 1000.5625 vierkante meter

Diepte ingreep: 6.0 meter onder maaiveld

Bodemlaag: waterondoorlatende laag of afgesloten watervoerende laag

3. Lijnonttrekking

Straal: 17.846258 meter

Horizontale doorlaatbaarheid: 5.0 meter per dag
Verzadigde dikte: 0.0 meter

Diepte watertafel: 0.0 meter onder maaiveld

Netto neerslag: 3.0279905E-4 meter per dag

Pompdebiet: 2500.0 kubieke meter per dag

Diepte ingreep: 6.0 meter onder maaiveld

Aantal puntbronnen: 10

/

 Eutroﬁëring via het grondwater

rapport.effect.indirect.3.3.content
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Pompdebiet: 2500.0 kubieke meter per dag

Diepte ingreep: 6.0 meter onder maaiveld
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 Verzuring via het grondwater
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 Verzoeting via het grondwater
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 Verzilting via het grondwater
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 Verontreiniging via het grondwater
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Vragenlijst informatie

1: Gebeurt er een ontbossing?

Nee

2: Gebeurt er een bebossing?

Nee

3: Omvat het project een injectie van grondwater?

Nee

4: Vinden in het projectgebied, naast een bouwput, nog andere tijdelijke of permanente reliëfwijzigingen plaats?

Nee

/

5: Wordt in het project de aanleg of uitbreiding van een gebouw of verharding gerealiseerd?
Verzuring via het grondwater

Eutroﬁëring via het grondwater

Ja

Verzoeting via het grondwater

Verdroging

6: Worden drainagesystemen met een stelsel van ondergrondse buizen of parallelle grachten verwijderd, aangepast of aangelegd?
Nee

7: Wordt in het project ander water dan zuiver regenwater geloosd (lozing van een waterzuivering is geen zuiver regenwater)?
Niet beschikbaar

8: Gebeurt er één (of meer) grondwaterwinning(en) uit een put?

Nee

9: Worden de waterpeilen in grachten of waterlopen permanent of tijdelijk gewijzigd?

Nee

10: Wordt in het project een overstort aangelegd, aangepast of behouden?

Niet beschikbaar

11: Worden in het project baggerwerkzaamheden of ruimingen uitgevoerd?

Nee

12: Wordt in het projectgebied een of meerdere bouwputten voorzien?
Verzoeting via het grondwater
Verzuring via het grondwater

Verdroging

Ja

Verontreiniging via het grondwater

Verzilting via het grondwater

Eutroﬁëring via het grondwater

13: Wordt een tijdelijke of permanente bemaling ingesteld?

Ja

13.1: Betreft de ingreep een bemaling van een bouwput?

Ja

Verzuring via het grondwater

Eutroﬁëring via het grondwater

Verontreiniging via het grondwater

Verzoeting via het grondwater

Verzilting via het grondwater

13.2: Betreft de ingreep een open bemaling met grachten of sleuven?

Nee

13.3: Betreft de ingreep onttrekkingen uit individuele putten in een lijn of verticale drains in lijn?
Verzuring via het grondwater

Eutroﬁëring via het grondwater

Verontreiniging via het grondwater

Verdroging

Verzoeting via het grondwater

Ja
Verdroging

Verzilting via het grondwater

Overzicht habitattypen in Vlaanderen
Geen habitattype:
gh - geen habitat
Regionaal belangrijke biotopen:
rbbah - zilte plassen
rbbvos - soortenrijk grote vossenstaartgrasland
rbbhc - regionaal belangrijk biotoop dotterbloemgrasland
rbbhf - regionaal belangrijk biotoop moerasspirearuigte met graslandkenmerken
rbbkam - soortenrijk kamgrasgrasland
rbbmc - regionaal belangrijk biotoop grote zeggenvegetaties
rbbmr - regionaal belangrijk biotoop rietland en andere Phragmition -vegetaties
rbbms - regionaal belangrijk biotoop kleine zeggenvegetaties (BWK ms) niet vervat in overgangsveen (7140)
/

rbbsf - regionaal belangrijk biotoop moerasbos van breedbladige wilgen
rbbsg -brem- en gaspeldoornstruwelen
rbbsm - regionaal belangrijk biotoop gagelstruweel, niet vervat in habitattypen t.g.v. hun ondergroei
rbbso - regionaal belangrijk biotoop vochtig wilgenstruweel op venige en zure grond
rbbsp - regionaal belangrijk biotoop doornstruwelen van leemhoudende gronden
rbbzil regionaal belangrijk biotoop zilverschoongrasland zonder zilte elementen
Habitattype
1130 - Estuaria
1130_vg - De vaargeul in het estuarium
1140 - Bij eb droogvallende slikwadden en zandplaten
1310 - Eénjarige pioniervegetaties van slik- en zandgebieden met Salicornia spp. en andere zoutminnende soorten
1310_pol - Binnendijks gelegen zeekraalvegetaties
1310_zk - Buitendijks laag schor met zeekraalvegetaties
1310_zv - Buitendijks hoog schor met zeevetmuurvegetaties (Saginion maritimae)
1320 - Schorren met slijkgrasvegetatie (Spartinion maritimae)
1330 - Atlantische schorren (Glauco-Puccinellietalia maritimae)
1330_da - Buitendijkse schorren
1330_hpr - Binnendijks gelegen zilte graslanden
1330_mz - Buitendijkse schorren met enkel heen
1330_bin - Binnendijkse zilte vegetaties, niet gelegen in zilt grasland
2110 - Embryonale wandelende duinen
2120 - Wandelende duinen op de strandwal met Ammophila arenaria (“witte duinen”)
2130 - Vastgelegde kustduinen met kruidvegetatie (“grijze duinen”)
2130_had - Duingraslanden van kalkarme milieus
2130_hd - Duingraslanden van kalkrijke milieus
2150 - Atlantische vastgelegde ontkalkte duinen (Calluno-Ulicetae)
2160 - Duinen met Hyppophae rhamnoides
2170 - Duinen met Salix repens ssp. argentea (Salicion arenaria)
2180 - Beboste duinen van het Atlantische, continentale en boreale gebied
2190 - Vochtige duinvalleien, subtype “Overige waterrijke vegetaties in de duinen”
2190_mp - Vochtige duinvalleien, subtype “Duinpannen met kalkminnende vegetaties”
2310 - Psammoﬁele heide met Calluna en Genista
2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostis-soorten op landduinen
2330_bu - Buntgrasverbond
2330_dw - Dwerghaververbond
3110 - Mineraalarme oligotrofe wateren van de Atlantische zandvlakten
3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot het Littorelletalia uniﬂorae en/of Isoëto-Nanojuncetea
3130_aom - Oeverkruidgemeenschappen (Littorelletea)
3130_na - oevers van tijdelijke of permanente plassen of poelen met eenjarige dwergbiezenvegetaties (Isoëto-Nanojuncetea)
3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe stilstaande wateren met benthische Chara spp. vegetaties
3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of Hydrocharition
3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren
3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion ﬂuitantis en het Callitricho-Batrachion
3270 - Rivieren met slikoevers met vegetaties behorend tot het Chenopodietum rubri p.p. en Bidention p.p.
4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix
4030 - Droge Europese heide
5130 - Juniperus communis-formaties in heide of kalkgrasland
6110 - Kalkminnend of basiﬁel grasland op rotsbodem behorend tot het Alysso-Sedion albi
6120 - Kalkminnend grasland op dorre zandbodem
6210 - Droge half-natuurlijke graslanden en struikvormende-facies op kalkhoudende bodems (Festuco Brometalia)
6210_hk - kalkgrasland (Gentiano-Koelerietum)
6210_sk - kalkrijke zomen en struwelen in contact/complex met 6210_hk of met herkenbaar kalkgrasland verleden
6230 - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden (en van submontane gebieden in het binnenland van Europa)
6230_ha - Soortenrijke graslanden van het struisgrasverbond
6230_hmo - Vochtig heischraal grasland
6230_hn - Droog heischraal grasland
6230_hnk - Heischraal grasland met kalkminnende soorten (Betonica-Brachypodietum)
6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Molinion caeruleae)
6410_mo - Basenrijke Molinion-graslanden (Blauwgraslanden s.s.)
6410_ve - Basenarme Molinion-graslanden, inclusief het Veldrustype
6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane en alpiene zones
6430_bz - Boszomen
6430_hf - Vochtige tot natte moerasspirearuigten
6430_hw - Verbond van harig wilgenroosje
/

6430_mr - Rietlanden met echte heemst, moeraslathyrus en/of moerasmelkdistel
6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba o cinalis)
6510_hu - Laaggelegen schraal hooiland: glanshaververbond; excl. onderstaande types
6510_hua - Verbond van grote vossenstaart, associatie van Weidekerveltorkruid
6510_huk - Kalkrijk kamgrasland (Galio-Trifolietum)
6510_hus - Grote pimpernelgraslanden
7110 - Actief hoogveen
7140 - Overgangs- en trilveen
7140_base - Basenrijk trilveen met ronde zegge
7140_cl - Verlandingsvegetaties van draadzegge in voedselarme, zure vennen
7140_meso - Basenarm tot matig basenrijk, zuur tot circum-neutraal laagveen
7140_mrd - Moerasvaren- en/of (veen)mosrijke rietlanden op drijftillen
7140_oli - Natte heide en venoevers met hoogveensoorten
7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion
7210 - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van het Caricion davalliana
7220 - Kalktufbronnen met tufsteenformatie (Cratoneurion)
7230 - Alkalisch laagveen
9110 - Beukenbossen van het type Luzulo-Fagetum
9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion)
9130 - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum
9130_end - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, subtype Atlantisch neutroﬁel beukenbos
9130_fm - Beukenbossen van het type Asperulo-Fagetum, subtype Midden-Europees neutroﬁel beukenbos
9150 - Midden-Europese kalkrijke beukenbossen behorende tot het Cephalanthero-Fagion
9150_sk - Midden-Europese kalkrijke beukenbossen behorende tot het Cephalanthero-Fagion, struweelfase
9160 - Sub-Atlantische en midden-Europese wintereikenbossen of eikenhaagbeukbossen behorend tot het Carpinion-betuli
9190 - Oude zuurminnende eikenbossen op zandvlakten met Quercus robur
91E0 - Bossen op alluviale grond met Alnion glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
91E0_sf - Zachthoutooibos
91E0_va - Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos
91E0_vc - Goudveil-essenbos
91E0_vf - Beekbegeleidend vogelkers-essenbos en essen-iepenbos
91E0_vm - Mesotroof broekbos
91E0_vn - Ruigte-elzenbos (Filipendulo-Alnetum)
91E0_vo - Oligotroof broekbos inclusief elzen-berkenbroekbos en berkenbroekbos
91F0 - Gemengde oeverformaties met Quercus robur, Ulmus laevis en Ulmus minor, Fraxinus excelsior of Fraxinus angustifolia, langs de grote
rivieren (Ulmenion minoris)
habitattype, bos: onder aanplant of met boomopslag

/

