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0  OPZET 

De procesnota is een aparte nota die het verloop van het planningsproces van het voorliggend 

PRUP omschrijft. In deze nota wordt zowel beschreven hoe het proces wordt gepland als hoe 

het effectief werd uitgevoerd. De nota evolueert naarmate het proces vordert en zal steeds 

worden aangevuld. De procesnota wordt publiek gemaakt en zal de burger helpen bij het 

volgen van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota moet worden 

samen gelezen met de andere onderdelen van dit PRUP. 

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

De procesnota bevat onder andere: 

• de samenstelling van het planteam 

• een lijst van betrokken en te betrekken actoren 

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

deskundigen 

• de verschillende doorlopen en geplande processtappen 

• de wijze van communicatie en participatie 

• het verwachte besluitvormingsproces van het voorziene plan 
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1  OPDRACHTOMSCHRIJVING  

In zitting van 28 november 2021 werd door de deputatie van de provincie Limburg beslist om 

het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan (PRUP) Hippisch centrum Sentower Park te 

Oudsbergen op te maken.  Het planningsproces voor de opmaak van dit PRUP wordt gestart 

ten gevolge van de aflevering van een voorwaardelijk positief planologisch attest voor het 

hippisch centrum Sentower Park door de provincieraad op 15 september 2021. 

De provincie Limburg wenst met dit PRUP de contour van het recreatiegebied te vergroten 

door herbestemming van het agrarisch gebied met als doel uitbreidingsmogelijkheden voor 

Sentower Park te creëren. Specifiek wil Sentower Park hier een nieuwe loods (tijdelijke 

wedstrijdstallen) plaatsen, de parkeergelegenheid uitbreiden en voorzien in bijkomende 

hemelwaterbuffering en –infiltratie-infrastructuur. Daarnaast zal ook parkeergelegenheid i.f.v. 

het speelbos Joekelbos worden aangelegd. De ingrepen zijn ingepland voor de korte termijn. 

Er worden geen bijkomende uitbreidingen op lange termijn gepland.  

De provincie Limburg laat zich voor de opmaak van het PRUP (incl. milieubeoordeling) bijstaan 

door het extern studiebureau D+A Consult. 
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2  OVERLEGSTRUCTUUR  

2.1  Planteam 

Het ontwerp van een PRUP wordt opgemaakt door het planteam dat kan bestaan uit 

verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband, waaronder minstens één 

ruimtelijk planner. Het planteam is in essentie een ambtelijke groep. Het planteam voert het 

geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de 

tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. 

Het planteam voor het PRUP Hippisch centrum bestaat uit: 

Naam Functie 

Sonja Jacobs Ruimtelijk planner – Directie Omgeving, 

Ruimtelijke Planning 

Cindy Wins Gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar 

Els Stevens Adviseur departement landbouw & visserij 

Limburg en Vlaams-Brabant 

Dominic Vincken Adviseur beleidsuitvoering departement 

Omgeving afdeling GOP 

Sara Monsieurs Adviseur agentschap natuur & bos 

Ann Lambrechts Projectleider D+A 

Robbin Veldboer Projectmedewerker D+A 

2.2  Deskundigen 

Gezien de ligging, de complexiteit van het PRUP, de mogelijke effecten op milieu wordt er 

gekozen om volgende deskundigen op afroep bij het PRUP te betrekken: 

• Mer-deskundige in kader van de actualisatie van de passende beoordeling. 

2.3  Adviesinstanties  

De startnota en het voorontwerp van het PRUP wordt voorgelegd aan alle te betrekken 

adviesinstanties zoals vermeld in bijlage 1 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

planmilieueffectenrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 

effectenbeoordelingen’. 

Verder zal ook de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (Procoro) het nodig advies 

formulieren naar de deputatie. 
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2.4  Stakeholders 

In de loop van het proces zullen verschillende actoren geconsulteerd worden. Dit zowel formeel 

tijdens de procedure als informeel, indien dit noodzakelijk wordt geacht. Volgende groepen 

worden alvast naar voor geschoven als gesprekspartners of belanghebbende stakeholders:  

• omwonenden (bevolking); 

• de betrokken eigenaars van het plangebied en bedrijfsleiders; 

• het middenveld bijvoorbeeld Boerenbond, natuurverenigingen… 
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3  GEÏNTEGREERD PLANPROCES  

3.1  Verloop planproces 

Onderstaande figuur is een schematische weergave van het verloop van het planproces. De 

rode kader geeft aan in welk stadium het PRUP zich bevindt. 
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3.2  Toelichting planproces 

3.2. 1  Opmaak start- en procesnota 

De startnota en de eerste versie van de procesnota werden opgemaakt door het planteam. Op 

24 maart 2022 werd het voorontwerp van de startnota en de procesnota voorgelegd aan en 

goedgekeurd door de deputatie. 

De startnota omvat onder andere de afbakening van het gebied, de doelstellingen van het 

voorgenomen PRUP, de relatie met de ruimtelijke structuurplannen en indien relevant andere 

beleidsplannen, de beschrijving van de te onderzoeken effecten en de inhoudelijk aanpak van 

de effectenbeoordeling etc. 

3.2. 2  Raadpleging publiek en adviesvraag 

Raadpleging publiek en organisatie participatiemoment  

De startnota en de eerste versie van de procesnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage 

gelegd voor de bevolking. Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen van het plan en 

om kennis en input te vergaren.  

De publieke raadpleging van de startnota wordt gehouden van 1 april 2022 tot en met 30 mei 

2022. 

Er werd een eerste participatiemoment georganiseerd. Dit participatiemoment was een fysieke 

bijeenkomst en werd voorbereid door het planteam. Het eerste participatiemoment ging door 

op 26 april 2022. Van dit moment werd een algemeen verslag opgemaakt. 

Iedereen kon tijdens deze periode van 60 dagen ook schriftelijk opmerkingen en suggesties 

indienen. De reacties werden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan de 

deputatie bezorgd. De wijze waarop reacties bezorgd kunnen worden, alsook de uiterste datum 

werden uitdrukkelijk vermeld in de informatie over de startnota. 

Adviesvraag 

Gedurende deze 60 dagen vroeg de deputatie ook advies aan de bevoegde adviesinstanties. 

Indien de termijn van 60 dagen werd overschreden kon aan de adviesvereiste voorbijgegaan 

worden. 

Alle adviezen, de inspraakreacties en het verslag van het participatiemoment werden 

gebundeld en in de volgende fase (scopingnota) verwerkt. 

3.2. 3  Opmaak scopingnota 

De scopingnota bouwt verder op de startnota. In de scopingnota werden de adviezen en 

inspraakreacties door het planteam verwerkt. Er werd aangegeven hoe wordt omgegaan met 

de aangeleverde suggesties of aandachtspunten om het plan te verbeteren. De scopingnota 

werd ter beschikking gesteld op de provinciale website. 
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3.2. 4  Opmaak voorontwerp PRUP 

Verdere uitwerking van het voorontwerp van het plan  

Na de opmaak van de scopingnota en het openbaar maken van deze nota wordt het 

geïntegreerd planningsproces verdergezet. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt rekening 

houdend met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden 

geacht. Alternatieven worden onderzocht naar hun ruimtelijke en andere effecten en naar de 

doelstellingen van het plan. 

Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de 

procesnota wijzigen. De nieuwe versies van deze nota's zijn steeds openbaar raadpleegbaar. 

Plenaire vergadering / schrifteli jke adviesronde  

Tijdens de opmaak van het PRUP zal het voorontwerp voor advies worden voorgelegd aan de 

betrokken adviesinstanties zoals bepaald in bijlage 1 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering  

betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen’. 

Om de adviezen te kennen kan er een plenaire vergadering worden georganiseerd of er kan 

schriftelijk advies worden gevraagd. De provincie opteerde voor een plenaire vergadering die 

op 22 november 2022 heeft plaatsgevonden. 

3.2. 5  Opmaak ontwerp PRUP 

Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp PRUP aangepast of herwerkt 

worden. Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het PRUP wordt in de 

scopingnota door de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage bepaald of een 

milieueffectrapport moet worden opgemaakt. 

Het ontwerpplan van het PRUP en de eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden door de 

provincieraad voorlopig vastgesteld. 

3.2. 6  Openbaar onderzoek 

Het openbaar onderzoek wordt vooraf aangekondigd in het Belgisch Staatsblad. 

Het openbaar onderzoek wordt gehouden over een periode van 60 dagen. 

Tijdens het openbaar onderzoek wordt het PRUP gedurende 60 dagen op het provinciehuis en 

in het gemeentehuis van Oudsbergen ter inzage gelegd voor het publiek en het ontwerp wordt 

gepubliceerd op de provinciale en gemeentelijke website. Opmerkingen en bezwaren kunnen 

uiterlijk tot en met de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de 

procoro bezorgd worden. 

De procoro zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen, bekijken en brengt 

een gemotiveerd advies uit aan de provincieraad. Het planteam past desgewenst het PRUP 

aan. 

3.2. 7  Definitieve vaststelling 

Na het einde van het openbaar onderzoek en het advies van de procoro, stelt de provincieraad 

het PRUP definitief vast. Het PRUP wordt door de provincieraad definitief vastgesteld. 
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De Vlaamse Regering beschikken over een termijn van 30 dagen om de uitvoering van het 

besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling van het provinciaal PRUP eventueel te 

schorsen. 

Als het besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is geschorst, wordt 

de provincieraadsbeslissing bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt het PRUP in 

werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
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4  OVERLEG EN INSPRAAK  

4.1  Opstartfase 

Startvergadering -  24 januari 2022  

Het verslag van de startvergadering is toegevoegd in bijlage. 

Overlegmoment met bedrijfsleiding Sentower Park -  8 februari 2022 

Op het overleg werd het doel en de planning van het RUP toegelicht en werden de voorwaarden 

van het planolo 

Planteam - 24 februari 2022  

De startnota werd besproken op het planteam van 24 februari 2022.  

Advies RVR  

Op 21 februari 2022 werd een RVR-toets uitgevoerd. Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport 

te worden opgemaakt. De RVR-toets is opgenomen in de scopingnota.  

4.2  Raadpleging publiek en adviesvraag 

De raadpleging publiek en adviesvraag werd georganiseerd van 1 april 2022 tot en met 30 mei 

2022.  

Raadpleging publiek  

Op 26 april 2022 werd het eerste participatiemoment georganiseerd. Het verslag hiervan wordt 

opgenomen in bijlage bij de scopingnota.  

4.3  Scopingnota 

De adviezen en inspraakreacties op de startnota werden door het planteam verwerkt.  

Adviezen 

Volgende adviesinstanties werden geraadpleegd: 

• Provincie Limburg (RO) 

• Departement Omgeving 

• Gemeente Oudsbergen 

• Onroerend Erfgoed 

• Departement Landbouw en Visserij (Limburg) 

• Agentschap voor Natuur en Bos (Limburg) 

• Agentschap Wonen-Vlaanderen 

• Vlaamse Milieumaatschappij (water) 

• Provincie Limburg – afdeling Waterbeheer 
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• Agentschap Wegen en Verkeer 

• De Lijn 

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

• Sport Vlaanderen 

• Toerisme Vlaanderen 

• Vlaams Energieagentschap 

• Fluxys Belgium 

• Fluvius System Operator 

• Elia Asset 

• PROCORO Limburg 

Volgende adviesinstanties hebben advies uitgebracht: 

• Fluxys Belgium 

• Sport Vlaanderen 

• Agentschap Wegen en Verkeer 

• Gemeente Oudsbergen 

• De Lijn 

• Departement Omgeving 

• Provincie Limburg – afdeling Waterbeheer 

• Agentschap voor Natuur en Bos (Limburg) 

• Departement Landbouw en Visserij (Limburg) 

• PROCORO Limburg 

De adviezen werden behandeld in de scopingnota en integraal als bijlage bij de scopingnota 

gevoegd. 

Inspraakreacties  

Tijdens de participatieronde kon de bevolking schriftelijk inspraakreacties overmaken aan de 

provincie. Er werden 9 inspraakreacties ingediend. De inspraakreacties werden behandeld in 

de scopingnota. 

Planteam dd. 20 juni 2022  

De behandeling van de adviezen en inspraakreacties werd besproken in het planteam van 20 

juni 2022.  

Advies RVR  

Op 21 februari 2022 werd een RVR-toets uitgevoerd. Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport 

te worden opgemaakt. De RVR-toets is opgenomen in de scopingnota. 

Advies Team MER 

De scopingnota werd op 27 juni 2022 overgemaakt aan Team MER voor advies inzake de plan-

mer-plicht. Team MER oordeelde op 14 juli 2022 dat er geen plan-mer diende te worden 

opgemaakt. Het advies van team MER is opgenomen in de scopingnota en werd ook bij de 

toelichtingsnota gevoegd. 
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Agentschap Natuur en Bos  

Er werd tevens een actualisatie van de passende beoordeling uitgevoerd. Deze werd 

goedgekeurd door Agentschap Natuur en Bos op 10 juni 2022. Geactualiseerde passende 

beoordeling en het advies van Agentschap Natuur en Bos zijn opgenomen in bijlage bij de 

scopingnota. 

4.4  Voorontwerp PRUP 

Planteam dd. 5 september 2022 

Het voorontwerp RUP werd opgemaakt en besproken met het planteam op 5 september 2022. 

Het voorontwerp werd bijgestuurd. 

Overleg stakeholders  

Het dossier werd op 29 september 2022 en 4 oktober 2022 teruggekoppeld met de 

bedrijfsleiding van Sentower in functie van de afstemming van de 

omgevingsvergunningsaanvraag op het RUP. 

Plenaire vergadering  

Op 22 november 2022 werd een plenaire vergadering georganiseerd. Het verslag van de 

plenaire vergadering met de uitgebrachte adviezen is terug te vinden in bijlage. 

Volgende instanties werden om advies gevraagd: 

• Procoro 

• Provincie Limburg, directie Water en Domeinen 

• Gemeente Oudsbergen 

• Departement Omgeving 

• Agentschap Natuur en Bos 

• Departement Landbouw en Visserij 

• Agentschap Onroerend Erfgoed 

• Vlaamse Milieumaatschappij 

• Sport Vlaanderen 

• Agentschap Wegen en Verkeer 

• Agentschap Wonen Vlaanderen 

• De Lijn 

• Toerisme Vlaanderen 

• Fluvius   

• Elia 

Volgende instanties brachten advies uit: 

• Procoro (schriftelijke advies) 

• Provincie Limburg, directie Water en Domeinen (laattijdig advies) 

• Gemeente Oudsbergen (aanwezig op plenaire vergadering + schriftelijk advies) 

• Departement Omgeving (aanwezig op plenaire vergadering + schriftelijk advies) 

• Agentschap Natuur en Bos (aanwezig op plenaire vergadering) 

• Departement Landbouw en Visserij (DLV) (laattijdig advies) 
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• Onroerend Erfgoed (geen advies) 

• Vlaamse Milieumaatschappij (geen advies) 

• Sport Vlaanderen (schriftelijk advies) 

• Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) (laattijdig advies) 

 

De tijdig ontvangen adviezen zijn terug te vinden in bijlage bij het verslag van de plenaire 

vergadering. De adviezen werden besproken op de vergadering waarbij suggesties voor 

bijsturing werden geformuleerd. Deze werden genoteerd in het verslag van de plenaire 

vergadering. 

De adviezen van AWV, DLV en provincie Limburg, directie Water en Domeinen kwamen toe na 

de sluiting van de plenaire vergadering (laattijdig). Deze adviezen zijn eveneens bij de 

procesnota gevoegd. Zij worden hieronder kort behandeld. 

1. Advies AWV 

AWV heeft geen opmerkingen bij het RUP. 

 

2. Advies DLV 

DLV heeft geen opmerkingen bij het RUP vanuit landbouwkundig oogpunt. DLV verwijst 

echter ook naar de lopende omgevingsvergunningsaanvraag en stelt dat de passende 

beoordeling die bij de scopingnota werd gevoegd moet worden ge-update. DLV stelt vragen 

bij de data voor de paardenstaldagen die door het bedrijf werden gehanteerd (basis 2019) 

in plaats van data uit 2020, 2021 of 2022.  DLV stelt dan ook dat dit een onderschatting 

geeft van de mogelijke belasting van het bedrijf. 

 

Het RUP wordt opgemaakt om de ruimtelijke uitbreiding mogelijk te maken. De passende 

beoordeling die bij de scopingnota is gevoegd gaat uit van de data die het bedrijf verstrekt 

heeft. Indien bij de omgevingsvergunningsaanvraag andere data worden gebruikt zal in 

kader van de vergunningsaanvraag een aangepaste passende beoordeling moeten worden 

opgemaakt om een vergunning te bekomen. Het RUP dient daartoe niet te worden 

aangepast. DLV stelt zelf dat er geen bemerkingen zijn bij toelichtingsnota en 

voorschriften. Het RUP biedt alleen het ruimtelijke kader en doet geen enkele afbreuk aan 

de vigerende sectorale wetgevingen zoals de wetgeving inzake de stikstofemissies. Deze 

wetgeving blijft naast het RUP integraal van kracht en dient bij de 

omgevingsvergunningsaanvraag te worden getoetst. 

 

3. Advies provincie Limburg, directie Water en Domeinen 

Het betreft de bekrachtiging van het advies dat bij de startnota werd uitgebracht.  

 

Het RUP werd hier bij de opmaak van het voorontwerp reeds aan aangepast.  

 

Planteam 

Vervolgens werden door de ontwerper en de provincie in samenspraak met de overige leden 

van het planteam een voorstel van bijsturing van het RUP opgemaakt in de lijn van de 

behandeling van de adviezen op de plenaire vergadering. 

Voorliggende toelichtingsnota, voorschriften en plannen werden bijgestuurd overeenkomstig 

het verslag en de adviezen.  
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4.5  Ontwerp voorlopige vaststelling 

De Deputatie agendeert het RUP voor de provincieraad op 22 december 2022. 

De provincieraad stelt het RUP voorlopig vast op 18 januari 2022. 

4.6  Openbaar onderzoek 

Het openbaar onderzoek wordt georganiseerd van 13 februari tot en met 13 april 2022. 

Er wordt in deze periode een informatieavond gepland voor de bevolking. 
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5  BIJLAGEN 

5.1  Verslag startvergadering 
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Online, Teams

Bestuur / instantie Naam / functie

provincie Sonja Jacobs

gemeente Cindy Wins

departement landbouw & visserij Els Stevens

departement omgeving afdeling GOP Dominic Vincken

Agentschap natuur en Bos Jeroen Casteels - verontschuldigd

D+A Ann Lambrechts

Robbin Veldboer

Het PRUP wordt opgemaakt in uitvoering van een positief planologisch attest dat met voorwaarden door 
de provincie Limburg werd afgeleverd. Het PRUP wordt opgevolgd door onderstaand planteam. 

Bestuur / instantie Naam / functie

provincie Sonja Jacobs

gemeente Cindy Wins

departement landbouw & visserij Els Stevens

agentschap natuur en bos Jeroen Casteels

departement omgeving afdeling GOP Dominic Vincken

D+A Ann Lambrechts (projectleider)

Robbin Veldboer (projectmedewerker)

Na de startvergadering heeft Jeroen Casteels laten weten dat hij vervangen zal worden door Sarah 
Monsieurs van ANB

Er zal gedurende de totstandkoming van het PRUP bilateraal overleg tussen de dienst 
Waterbeheer Provincie Limburg, de eigenaar van Sentower Park en het planteam plaatsvinden.

Cindy maakt het GRS Opglabbeek over aan D+A. 

Cindy klaart de situatie omtrent de ruil van landbouwgronden in functie van de pachter uit en 
brieft het planteam hierover.

Sonja laat D+A weten hoe D+A de eigenaar van Sentower Park kan contacteren i.v.m. een 
plaatsbezoek.

D+A zal zo mogelijk tezamen met Sonja het plaatsbezoek uitvoeren.

D+A vraagt tijdens het plaatsbezoek aan eigenaar concrete info rond:
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De helihaven

Het aantal permanent en tijdelijk gestalde paarden

Ann overlegt zo nodig met Cindy (tel. 089 810 130) i.v.m. het bekomen van de nodigde informatie 
rond de vergunningen (in zoverre deze niet in het PA-dossier zijn opgenomen.

De volgende planteamvergadering is op 24 februari in de namiddag (rond 14h) gepland.

Begin van deze week bezorgt D+A de startnota aan het planteam.

Voorkeur heeft om deze vergadering online (via Teams) te laten plaatsvinden.

Na deze vergadering zullen de nodige aanpassingen aan de startnota worden doorgevoerd 
waarna de procedure rond de advies- en participatieronde start.

De nummers voor het RUP, i.f.v. het DSI, worden door de provincie aan D+A bezorgd.

Het hele proces moet in juni 2023 te landen. De eerste stap is de opmaak van de start- en 
procesnota. Deze zal geagendeerd worden voor de deputatie van 24 maart 2022 zodat er een 
inspraakperiode kan georganiseerd worden in de maanden april-mei 2022.

Opgemaakt door D+A, 06/02/2022
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5.2  Verslag plenaire vergadering met adviezen 
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VERSLAG PLENAIRE VERGADERING

Datum: 22/11/2022

Dossier: RUP Sentower Park Oudsbergen

Dossiernummer: 162003

Locatie: Provinciehuis Hasselt

PARTIJEN EN AANWEZIGHEDEN

Bestuur / instantie Naam / functie

A Provincie Limburg Sonja Jacobs

Emilie Vermijlen

A/S Gemeente Oudsbergen Cindy Wins

Departement Landbouw & Visserij

A/S Departement Omgeving Dominic Vincken 

A Agentschap Natuur en Bos Sara Monsieurs

V/S Sport Vlaanderen - verontschuldigd

V Onroerend Erfgoed

V VMM

V/S Elia

A D+A Ann Lambrechts

A: aanwezig S: schriftelijk advies V: verontschuldigd

WELKOM EN INLEIDING

Sonja Jacobs heet iedereen welkom op de plenaire vergadering. Partijen en aanwezigheden worden 
overlopen.

BESPREKING VAN DE ADVIEZEN

Departement Omgeving

Departement Omgeving licht het schriftelijk uitgebrachte advies toe. Het Departement heeft geen 
fundamentele problemen met het RUP maar vraagt wel aandacht voor de volgende elementen in de 
stedenbouwkundige voorschriften:

Het departement vraagt om de kroonlijsthoogte voor hotel bij te sturen met een specificatie met 
en zonder halfondergrondse parking. Er mag zeker geen 3de volledige laag toegelaten worden.

Wat gebeurt er met de site als Sentower stopt?  Blijf het dan als hippisch centrum behouden?  

Op dit moment is een gelijkaardige activiteit mogelijk.  Indien er een andere invulling komt, is 
volgens de provincie een nieuw planningsproces nodig om de invulling te bepalen in relatie tot 
de omgeving. De gemeente sluit zich hierbij aan.

Het departement heeft het moeilijk met het feit dat dit gebied eventueel zou uitgroeien tot een 
nieuw evenementensite die niet voor hippische activiteiten bedoeld is. Het paardengebeuren moet 
in deze regio beschermd kunnen worden (garanties van locatie). Het departement vraagt of de 
voorschriften verstrengd kunnen worden tot het hippisch gegeven. 

De toegelaten activiteiten zijn ruim omschreven, zeker in zone A wat de nevenbestemmingen 
betreft.



162003 22/11/2022 2 3

In het RUP kunnen de toegelaten vergunde activiteiten worden aangevuld in de toelichtende 
bepaling op basis van de vergunning. Op deze wijze is er geen ruime waaier van 
nevenbestemmingen andere dan hippische activiteiten mogelijk. Ook niet in de toekomst.

Ruimtelijk beperkt uitbreiden moet meetbaar gedefinieerd worden.

De voorschriften zullen worden aangepast (vb. toevoegen van een percentage).

Gemeente Oudsbergen

De gemeente stelt vast dat de buffers anders gedimensioneerd zijn dan op de plannen van de 
omgevingsvergunningsaanvraag, recent ingediend door Sentower Park. Er is afwijking in 
dimensies en invulling. Voor de zuidelijke en oostelijke zone A is er geen paardendreef mogelijk. 

Dit RUP is toekomstgericht gemaakt en wil zich niet beperken tot de huidige plannen voor de 
vergunningsaanvraag. Het RUP wil de aanvraag natuurlijk niet onmogelijk maken. De 
voorschriften en het grafisch plan worden herbekeken voor de buffer langsheen zone A  in 
functie van de paardendreef. Langsheen de zuidelijke en oostelijke kant van de zone A wordt 
de bufferbreedte van 6 m breed onderzocht waarbinnen de dreef wordt opgenomen. Daarbij 
mag de vergunde toestand behouden blijven en vernieuwd worden. Dit laat toe dat de huidige 
paardenpiste ook behouden kan blijven.

De gemeente stelt dat de noordelijke buffer langsheen de zone A anders gedimensioneerd is dan 
op de plannen van de omgevingsvergunningsaanvraag. Ook is 6 m breedte niet mogelijk vanwege 
de toegang van de site.

De voorschriften en het grafisch plan worden onderzocht voor de buffer langsheen zone A 
waarin het ontsluitingstracé voor de toegang en circulatie naar de zone B wordt mogelijk 
gemaakt. Er wordt onderzocht of de dimensie van 6 m mogelijk is opdat waar voldoende ruimte 
is, er meer groen kan aangelegd worden. Daarbij moet langsheen de perceelsrand altijd 
minimaal 2 m dichte beplanting voorzien worden. Of wordt de buffer aangepast en de 
werkelijkheid zonder uitzonderingen in de voorschriften. Ter hoogte van de toegang (vanaf de 
bosparking) wordt de buffer aangepast om de toegang mogelijk te maken.

Overige bemerkingen (zie ook schriftelijke advies):

Polyvalente hal ipv hallen.  

Hoogte hal aanpassen naar 10,5 m.

Fietscafé toevoegen aan voorschriften horeca (in plaats van bij polyvalente hallen) inclusief de 
toegelaten bouwhoogte.

Hotel inplanten op minimaal 6 m van rooilijn.

Afsluitingen voor weides ook toelaten in parking zone B

De gemeente gaat niet akkoord met het voorzien van de afsluitingen langs binnenzijde van de 
buffer. De gemeente wil dat het duidelijk is dat de buffer privé is dus afsluiting aan buitenkant 
plaatsen. Bovendien wordt zo het wildparkeren in de buffer verhinderd.

Provincie gaat dit laatste element nader bekijken.

Agentschap Natuur en Bos

Agentschap Natuur en Bos brengt mondeling advies uit. Ze hebben geen opmerkingen op het RUP. Wel 
benadrukken ze dat het bedrijf aan de wetgeving inzake de stikstofemissies moet voldoen en dus het 
RUP ook.

SCHRIFTELIJKE ADVIEZEN

De Procoro, Sport Vlaanderen en Elia hebben schriftelijk advies uitgebracht. Onroerend Erfgoed brengt 
geen advies uit. De VMM stelt niet bevoegd te zijn om advies uit te brengen.  De uitgebrachte schriftelijke 
adviezen worden overlopen. De uitgebrachte schriftelijke adviezen worden toegevoegd aan het verslag.
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Procoro

Procoro heeft een voorwaardelijk gunstig advies uitgebracht. Volgende elementen worden meegenomen 
in de herwerking van het dossier:

Meer toelichting in de toelichtingsnota waarom er op het natuurgebied geen buffer wordt opgelegd
.

Bij herinrichting van de straat moet de suggestie gedaan worden aan de gemeente om ook binnen 
het openbaar domein dichte beplanting (buffering) te voorzien om zo de visuele impact van 
Sentower te milderen.

Grafisch plan en voorschriften nakijken en waar nodig bijsturen in functie van de afstemming met 
de vergunningsaanvraag/aanvraagdossier planologisch attest 

Zie bespreking bemerking gemeente

Dakhelling heeft geen min of max. Dit wordt best opgelegd om te voorkomen dat een volledige 
3de bouwlaag wordt voorzien.

Tegenstrijdigheid bij voorschrift recreatie in verband met toegelaten functies

Zie bespreking bemerking departement Omgeving

De Procoro vraagt om verwijzingen naar sectorale wetgeving uit de voorschriften te halen.

Dit wordt nagekeken.

Maaiwijze hoort in feite niet in rup.

De ontwerper merkt op dat dit in de toelichtende bepaling is opgenomen en een waardevolle 
tip is naar de eigenaar-exploitant. 

Bosparking: alleen personenwagens toelaten. De G/T moet nogmaals afgetoetst worden op het 
terrein. De Procoro stelt dat er mogelijk meer groen aanwezig is en dat de G/T hoger dan 20% 
moet bepaald worden om een zelfde G/T als de bestaande toestand te behouden. 

De ontwerper zal dit verder onderzoeken.

Vrachtwagenparking: het occasioneel gebruik moet duidelijker worden omschreven. 

Dit wordt onderzocht, het is niet evident en logisch om dit te verwoorden.

Toelichtingsnota aanpassen op volgende punten want de Procoro stelt dat dit project niet bijdraagt 
tot een kernversterking van Opglabbeek of een ruimteshift.

Dit wordt nagekeken. 

Sport Vlaanderen

Sport Vlaanderen brengt gunstig advies uit zonder voorwaarden. 

Elia

Elia geeft aan dat er geen leidingen in het RUP liggen. 

BESLUIT

Het RUP wordt bijgestuurd en daarna voorgelegd voor voorlopige vaststelling in de provincieraad. 

Opgemaakt door D+A,  22/11/2022
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Arenbergstraat 5
1000 BRUSSEL
T +32 (0)2 209 45 11
www.sport.vlaanderen

Provincie Limburg
t.a.v. de deputatie
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Vragen naar Telefoonnummer Bijlage(n) Datum

Tom Vandebroek 02/209.46.01 / 07/11/2022
omgeving@sport.vlaanderen

Betreft: Advies voorontwerp PRUP te Oudsbergen

Geachte deputatie,

We hebben uw uitnodiging en adviesvraag aangaande de plenaire vergadering van het 
PRUP te Oudsbergen goed ontvangen. Wij kunnen 
echter niet aanwezig zijn. Gelieve ons te verontschuldigen.

We stellen vast dat:

dit PRUP als doelstelling heeft om de verdere ontwikkeling van Sentower Park 
mogelijk te maken met inbegrip van het bestendigen van de bestaande vergunde 
functies en activiteiten;
dit PRUP ook ruimte wil bieden voor uitbreiding van noodzakelijke 
infrastructuren (wedstrijdstallen, polyvalente hal, reca-gebouw, hotel en parkings 
voor vrachtwagens, personenwagen en fietsen);
in dit PRUP ook de nodige aandacht is voor opvang en infiltratie van water, 
landschappelijke buffering en mobiliteit;
een herbestemming van een geïsoleerde zone agrarisch gebied hiervoor 
noodzakelijk is;
er een voorwaardelijk positief planologisch attest door de provincieraad werd 
goedgekeurd op 15/09/2021;
het PRUP kadert binnen het Beleidsplan Ruimte Limburg (

het Agentschap Natuur en Bos zich op 10 juni 2022 akkoord verklaarde met de 
conclusies uit de geactualiseerde passende beoordeling en verscherpte 
natuurtoets;
Team MER concludeert dat voorliggend plan geen aanzienlijke milieueffecten 
heeft.



Advies

Het is belangrijk dat er in de nabijheid van de woonkern voldoende sport- en 
recreatiemogelijkheden zijn voor zowel de georganiseerde als de niet-georganiseerde 
sporter en recreant.

De paardensport is een ruimtebehoevende sport. Het is niet evident om hier de nodige 
ruimte voor te vinden. Het plangebied is goed gelegen t.o.v. de woonkern en is 
grotendeels gelegen in recreatiegebied volgens het gewestplan.

De zone in agrarisch gebied, waar de uitbreiding voorzien is, ligt geïsoleerd tussen het 
recreatiegebied, het woongebied en het natuurgebied. Het is daarom ruimtelijk te 
verantwoorden om hier het bestaande paardensportcentrum uit te breiden.

De site heeft ook een, weliswaar beperkt, aanbod voor de niet-georganiseerde sporter. 
De noordelijke parking is namelijk een startplaats van een permanente 
mountainbikeroute.

Sport Vlaanderen adviseert dit voorontwerp van PRUP positief.

Wij hopen u hiermee van dienst te zijn. Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben dan 
kan u contact opnemen met Francis Pepermans of Tom Vandebroek: 02 209 46 01
omgeving@sport.vlaanderen

Met vriendelijke groeten,
i.o.

Diederik Van Briel,
afdelingshoofd,  afdeling Sportinfrastructuur



Geachte heer, 
Geachte mevrouw, 
 
Volgens bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het 
geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, 
ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen moet de bevoegde overheid advies 
vragen over de startnota, respectievelijk over het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en, in 
voorkomend geval, over het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten aan de Vlaamse 
Milieumaatschappij - Kern Beheer en Investeringen Waterlopen in het kader van de watertoets indien:  
 

1° er onbevaarbare waterlopen van eerste categorie liggen binnen de begrenzing van het 
voorgenomen uitvoeringsplan;  

2° de gronden die binnen de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen, geheel of 
gedeeltelijk in overstromingsgebieden liggen die met die waterlopen verbonden zijn en die 
op de plannen van aanleg of de ruimtelijke uitvoeringsplannen aangegeven zijn;  

3° de gronden die binnen de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen, in 
waterwingebieden en beschermingszones type I, II en III liggen die afgebakend zijn conform 
het besluit van de Vlaamse regering van 27 maart 1985 houdende nadere regelen voor de 
afbakening van waterwingebieden en de beschermingszones en het voorgenomen 
uitvoeringsplan in de bijkomende afbakening van industriegebied, een bedrijventerrein of 
een daarmee vergelijkbaar gebied voorziet; 

4° er oppervlaktewater voor oppervlaktewaterwinning, bestemd voor drinkwaterproductie, is 
binnen de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan en het voorgenomen 
uitvoeringsplan in de bijkomende afbakening van industriegebied, een bedrijventerrein of 
een daarmee vergelijkbaar gebied voorziet;  

5° het voorgenomen uitvoeringsplan betrekking heeft op nieuwe infrastructuren die gevolgen 
hebben op de behandeling, de collectering en de zuivering van afvalwater, waaronder de 
afbakening van 5 hectare harde bestemmingszones buiten de goedgekeurde 
zoneringsplannen;  

6° de gronden die binnen de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen, geheel of 
gedeeltelijk afstromen naar een onbevaarbare waterloop van eerste categorie en geheel of 
gedeeltelijk in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen op de kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden, opgenomen in bijlage I bij het besluit van de Vlaamse 
Regering van 20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de 
watertoets, tot aanwijzing van de adviesinstantie en tot vaststelling van nadere regels voor 
de adviesprocedure bij de watertoets, vermeld in artikel 8 van het decreet van 18 juli 2003 
betreffende het integraal waterbeleid;  

7° het voorgenomen uitvoeringsplan voorziet in de afbakening van ontginningszones;  
 

Geen enkele van deze gevallen is hier van toepassing. De VMM - Kern Beheer en Investeringen 
Waterlopen is bijgevolg niet bevoegd om in het kader van de watertoets advies te geven over dit 
dossier.  
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Geachte leden van de deputatie, 

 

Zoals voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, vindt U hierbij het advies van het 
Departement Omgeving naar aanleiding van de plenaire vergadering van 22/11/2022 over het 
voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringplan (PRUP) Sentower Park .  

Vooraf 

Het voorliggende PRUP wordt opgemaakt in functie van het herbestemmen van agrarisch gebied 
tot recreatiezone i.k.v. de uitbreiding van een hippisch centrum en in uitvoering van het 
planologisch attest dat op 15 september 2021 door de provincieraad voorwaardelijk positief werd 
goedgekeurd.  

Verenigbaarheid met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de strategische visie Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen en daaruit voortvloeiende planningsprocessen 

Het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen stelt dat binnen ieder stedelijk gebied of kern van het 
buitengebied (woonkern of hoofddorp) op het niveau van de betrokken kern interessante 
locatievoorwaarden worden gecreëerd voor wonen, voorziening en bedrijven. Bestaande vergunde 
zonevreemde bedrijven, gelegen buiten de kernen, kunnen in principe uitbreiden, rekening 
houdend met de draagkracht van de omgeving.  

 

DEPARTEMENT 
OMGEVING  

  
 
 

 

 
Vlaamse overheid 
Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en -Projecten 
Hendrik Van Veldekegebouw 
Koningin Astridlaan 50 bus 1 
3500 HASSELT 
T 011 74 25 80 
www.omgeving.vlaanderen.be    

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

 
 
uw bericht van  contactgegevens  ons kenmerk  datum 
19 oktober 2022  Marthe Reumers 

marthe.reumers@vlaanderen.be  
 2.13/72042/102.1 Zie datum 

handtekening 
  Dominic Vincken 

dominic.vincken@vlaanderen.be 
uw kenmerk    bijlagen 
139.02.00/S2022N422462     
 
Betreft:  Provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan Limburg Hippisch centrum Sentower Park : 

advies plenaire vergadering.  
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Naar verenigbaarheid met het RSV zijn er naar aanleiding van dit plan geen fundamentele 
opmerkingen te formuleren. 
 
In uitvoering van het RSV stelde de Vlaamse overheid in 2008 een ruimtelijke visie op voor 
landbouw, natuur en bos 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 
en 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. 
Het huidige voorstel van PRUP is gelegen in de buitengebie

 
Het voorstel is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. 
 
De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) goed. Het BRV vormt de opvolger van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
dat een beleidslijn uitgezet die een vernieuwde filosofie en aanpak in het ruimtelijke beleid wil 
inzetten. De strategische visie vormt een eerste stap op weg naar het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen. Het uiteindelijke BRV zal bestaan uit een strategische visie en een set van 
beleidskaders. De strategische visie omvat een toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke 
beleidsopties op lange termijn (strategische doelstellingen). De beleidskaders zijn operationeel van 
aard en hebben een kortere looptijd. 
 
De strategische visie Beleidsplan Ruimte Vlaanderen formuleert een aantal strategische 
doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes. Met de toepassing van deze doelstellingen en 
ontwikkelingsprincipes wordt gestreefd naar een kwalitatieve ruimtelijke transformatie voor 
Vlaanderen. 
Het voorgestelde RUP moet getoetst worden aan deze principes. 

Subsidiariteitsprincipe en provinciale taken en verantwoordelijkheden 

De provincie Limburg werd aangeduid als bevoegde overheid voor de behandeling van het 
planologisch attest voor het bedrijf Sentobel BVBA, namelijk voor het herbestemmen van agrarisch 
gebied tot recreatiezone i.k.v. de uitbreiding van een hippisch centrum. Deze aanvraag werd op 15 
september 2021 door de provincieraad voorwaardelijk positief goedgekeurd. 

Het provinciebestuur moet, ingevolge het afleveren van het planologisch attest, de opmaak van 
het PRUP voorzien. De opmaak van het PRUP vloeit aldus niet voort uit de bepalingen van het 
Ruimtelijke Structuurplan Limburg (RSPL). 

Overige bemerkingen 

Artikel 3.2.1 Bestemming 
In dit artikel wordt het volgende gesteld: 
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Ruimtelijk beperkt uitbreiden  is een onvoldoende duidelijke term. Het geeft geen duidelijkheid 

bij het verlenen van vergunningen wat al dan niet mogelijk is. 
 
Het is niet duidelijk wat het verschil is tussen de hoofd- en nevenbestemming. Deze functies zijn 
hetzelfde. 
 
Verder moet de vraag gesteld worden wat gebeurt er met de site, gebouwen en de functie wanneer 
dit hippisch centrum stopt. Moet de hippische functie blijven behouden? Of zijn andere recreatieve 
functies mogelijk en zijn deze dan ook wenselijk en toelaatbaar in de ruimtelijke context? Kan er 
gedacht worden over een nabestemming (deel van het plangebied terug agrarisch gebied)? 
 
Artikel 3.2.2 Inrichting 
In dit artikel wordt het volgende gesteld: 

 

 

 
 

 
Zoals reeds in eerder overleg werd gesteld, kan akkoord gegaan worden met maximaal twee 
bouwlagen. De voorziene kroonlijsthoogte suggereert echter meer mogelijkheden. Er kan 
aangenomen worden dat wanneer er een half-ondergrondse parkeergarage wordt voorzien dat 
dergelijke kroonlijsthoogte van toepassing kan zijn. 
Daarom wordt gevraagd de kroonlijsthoogte bij twee bouwlagen (zonder half-ondergrondse 
garage) te beperken tot maximum 7 meter. Bij het voorzien van half-ondergrondse garage kan 
maximum 8,5 meter toegestaan worden. 
 
Met de meeste hoogachting, 

 
 
 

 
 
Voor het departement, 
 
Viviane Claes 
Adj. v/d directeur 



PRUP Hippisch centrum Sentower Park 
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5.3  Overige adviezen 

Volgende adviezen zijn laattijdig toegekomen maar werden wel behandeld. 

• Advies administratie Wegen en Verkeer 

• Advies departement Landbouw en Visserij 

• Advies provincie Limburg, directie Water en Domeinen. 
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
22/10/2022 Ruimtelijk uitvoeringsplan PRUP 

Hippisch centrum S
2022_006889_v1

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum

Els Stevens 011 74 26 84 22/11/2022
Elsje.Stevens@lv.vlaanderen.be

Geachte,

Het Departement Landbouw en Visserij heeft uw in het onderwerp vermelde adviesaanvraag vanuit 
landbouwkundig standpunt onderzocht en formuleert er om de volgende redenen een voorwaardelijk 
gunstig advies bij.

De provincie Limburg wenst met dit PRUP de contour van het recreatiegebied te vergroten door    
herbestemming van het agrarisch gebied met als doel uitbreidingsmogelijkheden voor Sentower Park te 
creëren. Specifiek wil Sentower Park hier een nieuwe loods (tijdelijke wedstrijdstallen) plaatsen, de 
parkeergelegenheid uitbreiden en voorzien in bijkomende hemelwaterbuffering en –infiltratie-
infrastructuur. Daarnaast zal ook parkeergelegenheid i.f.v. het speelbos Joekelbos worden aangelegd. De 
ingrepen zijn ingepland voor de korte termijn. Er worden geen bijkomende uitbreidingen op lange termijn 
gepland.

Het plangebied met een oppervlakte van 13,64 ha ligt volgens het gewestplan:
voor 0,19 ha met ‘0100 - woongebieden’
voor 6,57 ha met ‘0400 - recreatiegebieden’
voor 0,16 ha met ‘0701 - natuurgebieden’
voor 4,15ha met ‘0900 - agrarische gebieden’

Vlaamse Overheid
ABCO - OMGEVING - LIMBURG
Koningin Astridlaan 50 bus 6
3500 HASSELT
T 011 74 26 84
F 011 74 26 99
www.vlaanderen.be
adviesvraag.limburg@lv.vlaanderen.be

Bestendige deputatie provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt

Onderwerp: Advies vanuit landbouwkundig standpunt betreffende het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Voorontwerp van 
het ruimtelijk uitvoeringsplan PRUP Hippisch centrum Sentower Park te Oudsbergen’

Aanvrager:

Bouwplaats: OPGLABBEEK 2 AFD/OPGLABBEEK: sectie B, 0924/00G017, 0924/00H016, 0924/00L017, 0924/00M017, 
0924/00V002, 0924/00Z021
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Binnen het plangebied is er 2,64 ha in professioneel landbouwgebruik, waarvan :
voor 2,64 ha met ‘Voedergewas’

Het Departement Landbouw en Visserij was  betrokken bij het planteam 
ER zijn geen opmerkingen voor de toelichtingsnota en de stedenbouwkundige voorschriften vanuit 
landbouwkundig standpunt

Het Departement Landbouw en Visserij ondersteunt het standpunt dat een ge-update passende beoordeling 
aan de huidige geldende richtsnoeren noodzakelijk is om de vergunbaarheid van het geheel op langere 
termijn te kunnen garanderen.
Het Departement Landbouw en Visserij citeert hieronder uit het advies voor de recent aangevraagde 
omgevingsvergunning waarbij vooral wordt ingegaan op de werkelijke impact van het hippisch complex:
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Het Departement Landbouw en Visserij was van mening dat in de scopingnota duidelijk moest worden 
welke intensiteit van gebruik de site zal kennen teneinde een goede passende beoordeling te kunnen 
opmaken die gebaseerd is op de werkelijke impact van de site. Op pagina 24 van de scopingnota wordt 
niet uitgegaan van het werkelijk aantal stalplaatsen dat op de site voorzien is door de meest recente 
omgevingsvergunningsaanvraag. Ook de passende beoordeling gaat uit van de referentiesituatie van 2019 
om de depositie te berekenen. En dit terwijl er in 202 1 en 2022 duidelijk meer evenementen aanwezig zijn 
en dus meer paarden en meer paardenstaldagen dan in 2019.  Gelet op de permanente stallingen loodsen is 
het zeer onwaarschijnlijk dat deze grotendeels leeg zullen staan want volgende passende beoordeling 
bedraagt het aantal staldagen 41544 wat met een gemiddeld paardenaantal van 450 neerkomt op nog  100 
dagen met paarden evenementen. De kalender van 2022 laat zien dat er jaarlijks meer dan 200 dagen 
paardenevenementen zijn… Dit betekent dan gemiddeld 200 paarden per evenementendag, waardoor kan 
gesteld worden dat meer dan 500 wedstrijdstallen ruimschoots de behoefte overschrijden.

Het Departement Landbouw en Visserij vraagt dan ook uitdrukkelijk dat de scopingnota wordt aangepast 
aan de realiteit van de dag en niet aan de realiteit van 2019 met duidelijke garanties dat dit bedrijf met zijn 
aanzienlijke depositie geen hypotheek zal leggen op de echte landbouwbedrijven in de buurt.

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

Hoogachtend,

Els Stevens
Beleidsondersteuner Ruimte
Departement Landbouw en Visserij

(ondertek_1_digitek)



 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
Aanvrager: 
 naam en adres: Provincie Limburg, Universiteitslaan 1 te 3500 Hasselt 
 telefoon: 011 23 71 11 

 
Ontwerper:  
 naam en adres: D+A Consult nv, Meiboom 26, 1500 Halle 
 telefoon: 02 363 89 10 
 e-mailadres: info@da.be 

 
Ligging van het perceel:  
 kadaster: gemeente Oudsbergen, afdeling 2, sectie B, nr. 924Z21, e.a. 
 adres: Speeltuinstraat z/n 
 niet gelegen in een overstromingsgevoelig gebied 

 
Documenten 
 aanstiplijst bij stedenbouwkundige verordening: niet bijgevoegd 

 
Waterloop en machtiging 
 stroomgebied van de onbevaarbare waterlopen: 

 
 watering: neen 

 
  

(art. 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 
juni 2018) 

1 Beschrijving van het watersysteem 
 Het betreft een activiteit binnen het stroomgebied van een onbevaarbare waterloop van 2de 

categorie. 
 Het perceel is volgens het gewestplan gelegen in recreatiegebied/landbouwgebied 
 Het perceel is daarenboven gelegen in:   

o het bekken van de Maas 
o het deelbekken Noordoost-Limburg 

 
2 Waterplannen  
Het stroomgebiedbeheerplan van de Maas is van toepassing. 
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3 Toetsen aan de doelstellingen decreet integraal waterbeheer, gecoördineerd op 15 juni 2018  artikel 
1.2.2 

 
De adviesvraag handelt over de richtlijn gewijzigd afstromingsregime. 
 
Vanaf een verharde oppervlakte van meer dan 1 000 m² moet door de vergunningverlenende instantie 
advies worden gevraagd aan de waterbeheerder met betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de 
toestand van het oppervlaktewater. In het kader daarvan moet voldaan worden aan de volgende 
voorwaarden: het volume van de open infiltratievoorziening moet minimaal 250 m³/ha verharde 
oppervlakte bedragen (bestaande + nieuwe verharding en gebouwen, los van de aanwezige 
hemelwaterputten), de infiltratieoppervlakte moet minimaal 4 % van de verharde oppervlakte bedragen. 
Indien een infiltratieproef wordt uitgevoerd kan de dimensionering van de infiltratievoorziening aangepast 
worden aan de infiltratieoppervlakte en de infiltratiecapaciteit (rekening houdend met een 
terugkeerperiode van 20 jaar). Richtwaarden in dat verband zijn terug te vinden in onderstaande tabel. De 
infiltratiegracht/bekken moet minimaal 30 cm dekking behouden boven de hoogste grondwaterstand (aan 
te tonen), en moet vlak of in tegenhelling worden aangelegd. Bodem en wanden moeten in 
waterdoorlatende materialen worden uitgevoerd en ingezaaid met gras. De infiltratiegracht/bekken kan 
niet worden beplant met verlandingsvegetatie (bv. riet). 
 

infiltratiecap. minimale dimensioneringsvoorwaarden 

20-50 mm/h 
(fijn zand) 

400 m³/ha verharde oppervlakte (v.o.), inf.opp. van min. 4 % 
vd v.o. 

250 m³/ha vo en 20 % 
inf.opp. 

50-100 350 m³/ha vo en 4 % inf.opp. 250 m³/ha vo en 10 % 
inf.opp. 

>100 250 m³/ha vo en 4 % inf.opp.   

 
Infiltratievoorziening: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Er moet een van het open bufferbekken bijgebracht worden met het niveau van de 
verschillende inloopleidingen en noodoverloop. Het volume dat voor nuttige buffering instaat is het 
volume onder de overloop. 
  

 
infiltratie  

noodoverloop  

waterdoorlatende 
materialen 

inloop 
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Uit de toepassing van de nadere regels voor de toepassing van de watertoets bij besluit van de Vlaamse 
Regering van 20 juli 2006, en latere wijzigingen, is gebleken dat de uitbreiding van de bestaande 
bedrijfaccomodatie een verandering van de toestand van watersystemen (of bestanddelen ervan) tot 
gevolg heeft. Deze verandering heeft geen betekenisvol schadelijk effect op het milieu voor zover de 
voorwaarden onder Deel 2 worden opgenomen in het RUP. 
 
Het wateradvies is dan ook . 

Opgesteld te Hasselt d.d. 24 mei 2022 
 

 
 
 
Raf Cox 
adviesverlener watertoets 
011 23 73 91 
raf.cox@limburg.be 
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Het decreet integraal waterbeleid van 18 juli 2003, gecoördineerd op 15 juni 2018, en latere wijzigingen, 
en meer bepaald artikel 1.3.1.1 betreffende de watertoets. 
 
Het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006, en latere wijzigingen, de als bijlage 1 opgenomen 
kaart en de als bijlage 2 opgenomen lijst van vergunningen, planne . 
 
De wet van 28 december 1967 betreffende de onbevaarbare waterlopen, en latere wijzigingen, en meer 
bepaald artikel 17. 
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