Wat is een Ruimtelijk
Uitvoeringsplan?

Wat is een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)?
- 		 Plan waarmee de overheid in een bepaald gebied (het ‘plangebied’) de bodembestemming vastlegt
- 		 Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) vervangt de gewestplannen/eventuele BPA’s of RUP’s
- 		 Het bepaalt wat kan en wat niet kan op het niveau van bestemming, inrichting en beheer
- 		 Beoordelingsbasis voor aanvragen tot omgevingsvergunningen (juridisch bindend)

Hoe ziet er zo’n RUP uit?
- 		 Grafisch plan = bestemmingsplan : indeling in zones
- 		 Stedenbouwkundige voorschriften voor elke zone

Hoe verloopt de procedure?
Fase 1: Startnota

1ste terinzagelegging
(60 dagen)

- Relatie met structuurplannen en

Fase 3: Voorontwerp RUP

Fase 5: Definitief RUP

- Afbakening van het plangebied
- Doelstellingen van het RUP

Fase 2: Scopingsnota

Fase 4: Ontwerp RUP

De startnota omvat:

beleidsplannen
- Beschrijving van de te onderzoeken effecten en
aanpak onderzoek

2de terinzagelegging
openbaar onderzoek (60 dagen)

Waar kan ik het dossier raadplegen?
Tijdens de terinzagelegging die loopt van 22 mei 2018 t.e.m. 20 juli 2018
- Stadhuis Sint-Niklaas, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas - balie “Wonen, Bouwen en Ondernemen”
- Of via de gemeentelijke website: www.sint-niklaas.be

Hoe reacties overmaken?
Afgeven tegen ontvangstbewijs
Of aangetekend versturen naar het college van burgemeester en schepenen, Grote Markt 1, 9100 Sint-Niklaas
Of digitaal te bezorgen via info@sint-niklaas.be
Termijn: ten laatste op 20 juli 2018

Waarom verhuist het
AZ Nikolaas?

1. Het AZ Nikolaas bestaat uit twee delen afgescheiden door de Hospitaalstraat
2. Gebrek aan ruimte en de inrichting van de site is niet hedendaags
Toekomstoverwegingen:
- Aantrekkelijk ziekenhuis (o.a. bereikbaarheid)
-		 Vorm en structuur van het ziekenhuis afstemmen op de verschillende diensten en zorgprogramma’s
- Ambitie om nieuwe technologieën en evoluties mogelijk te maken
- Structuur en werking van het ziekenhuis afstemmen op de zorgvraag van de patiënt

3. Centrumstedelijke ligging kent haar grenzen
De centrumstedelijke ligging van het AZ Nikolaas heeft een belangrijke (negatieve) impact op
verkeersveiligheid en leefbaarheid van de onmiddellijke omgeving

Doelstelling van het RUP
Herlocaliseren van het AZ Nikolaas

Locatieonderzoek

Locatieonderzoek
- Een nieuwe locatie werd gezocht buiten het stadscentrum
- Locatieonderzoek door de stad Sint-Niklaas i.s.m. de intercommunale Interwaas
- In aanmerking kwamen 16 locaties - mogelijke locaties voor het vestigen van regionale bedrijvigheid
- Eliminatie op basis van doorslaggevende uitsluitingscriteria

Uitsluitingscriteria gerangschikt volgens
hun belang in het
eliminatieproces:
1. Ligging t.a.v. het
bedieningsgebied in de
westrand van Sint-Niklaas
2. Voldoende beschikbare
oppervlakte
3. Ligging langs de N41,
ontsluiting op minstens
twee punten waarvan
minimum één op de N41
4. Binnen een straal
van ca. 2,50km van het
stadscentrum
5.
		
		
		

Ligging binnen of palend
aan regionaalstedelijk 			
gebied, N41 als absolute
fysieke grens

6. Realiseerbaar binnen
vooropgestelde termijn

Locatieonderzoek

Locatieonderzoek - conclusie:
Locatie ‘Neerkouter’ komt het best in aanmerking voor herlocalisatie

Situering en afbakening
van het plangebied

Smisstraat

Heimolenstraat

Kiemerstraat
N41

Het plangebied ‘Neerkouter’
- Ten zuidwesten van de stadskern
-		 Omringd door bovenlokale infrastructuren
- Situeert zich binnen een resterende open
ruimte ingesloten door de omliggende straten:
Heimolenstraat, Smisstraat en Kiemerstraat
- Een oppervlakte van ± 16 ha

Masterplan AZ Nikolaas
& mobiliteitsstudie
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Programma

Mobiliteitsafwikkeling

TOTALE VLOEROPPERVLAKTE ZIEKENHUIS												 103.000 m²
waarvan niveau -1 (technieken)																	 13.000 m²
BVO Ziekenhuis 																							90.000 m²
Uitbreidingsmogelijkheden 																			18.500 m²

- Ontsluiten via een lichtengestuurd
		 kruispunt N41 x Heimolenstraat
- De Heimolenstraat wordt voorbij
de toegang tot de campus ‘geknipt’
- Verkeersstromen worden op de 			
		 campus functioneel gescheiden
- Alternatieve ontsluiting voor de 			
spoeddiensten is mogelijk op de N41
en via de Heimolenstraat richting
N70
- Fietstunnel onder de N41
- Fietsverbinding langs de ringgracht 		
		 wordt doorgetrokken tot de campus

NEVENPROGRAMMA
BVO vrijstaande gebouwen		 																	12.000m²
PARKEREN ZIEKENHUIS																				 55.000 m²
waarvan 8000m² ondergronds onder ziekenhuisgebouw
waarvan 9400m² ondergronds onder parkeergebouwen			
--> BVO PARKEREN ZIEKENHUIS																	38.000 m²
(GEÏNTEGREERDE RANDPARKING) 																8000 m²
BVO TOTAAL (inclusief uitbreidingsmogelijkheden + randparking) 			 166.500 m²
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Compensatie agrarisch
gebied

Het plangebied is gelegen in HAG
- HAG = Herbevestigd Agrarisch Gebied
- Het is agrarisch gebied volgens het gewestplan en 		 				
		 herbevestigd in een later planproces
- HAG compenseren d.m.v. planologische ruil
Motivatie tot herbestemmen:
- Alternatieve locaties zijn onderzocht
- Het plangebied wordt reeds afgesneden van het 				 				
		 samenhangend landbouwgebied door de N41 en E17

Compensatie door planologische ruil
Een screening werd uitgevoerd van woonuitbreidingsgebieden (WUG) die in aanmerking komen voor een
herbestemming naar landbouwgebied:
-

Oppervlakte?
Gebruik?
Samenhangend met HAG?
Bezwarende factoren, bv. beschermingen overstromingsgevoeligheid, ... ?

Drie woonuitbreidingsgebieden zullen herbestemd worden naar agrarisch gebied:
1. WUG Puivelde
2. WUG Vrasenestraat
3. Een snipper WUG gelegen ten noorden van de Clementwijk
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Conclusie
16,45ha woonuitbreidingsgebied zal
herbestemd worden naar agrarisch gebied
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Te onderzoeken 								
milieueffecten

Te onderzoeken milieueffecten
Volgende milieueffecten worden onderzocht:
-		 Mens - mobiliteit
-		 Geluid en trillingen
-		 Lucht
-		 Bodem
-		 Water (grond-, oppervlakte en afvalwater)
-		 Biodiversiteit
-		 Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
-		 Mens - ruimtelijke aspecten
-		 Mens - gezondheid

Methodiek in beeld

Algemene methodiek
		
		
		
		

De te verwachten effecten van het plan worden geconfronteerd met kwetsbare gebieden en aandachtszones
Enkel de gebruiksfase wordt op planniveau beoordeeld (dus niet de aanlegfase)
De beoordeling van knelpunten gebeurt aan de hand van een waardenschaal:
- 		 Waardeoordeel van het effect (positief, negatief of neutraal)
- 		 Significantie van het effect (wel of niet)
- 		 Omvang/impact van het effect (beperkt, matig of groot)
Formuleren van milderende maatregelen en aanbevelingen om milieueffecten te voorkomen, te milderen of
te compenseren

Enkele aandachtspunten bij het
MER-onderzoek
- Aftoetsing draagkracht wegennet
- Vergraving, verharding en bebouwing
- Waterhuishouding
- Inpassing in het landschap
-		 ...
Beoordelingstabel van de knelpunten

