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Van startnota naar scopingnota

De startnota van het RUP AZ Nikolaas kon publiek geraadpleegd worden van 22/05/2018 tot
20/07/2018. Op 16/06/2018 vond een participatiemoment in de vorm van een infomarkt plaats te
Sint-Niklaas. Verder werd advies gevraagd over de startnota aan de adviesinstanties zoals vermeld in
de bijlage van het uitvoeringsbesluit (horende bij Wijzigingsdecreet omtrent integratie MER-RUP).

Voorliggende nota betreft de scopingnota van het RUP AZ Nikolaas. Het is de integrale weergave van
de startnota, aangevuld met aanpassingen op basis van adviezen en reacties tijdens de eerste advies-
en inspraakronde. Deze aanpassingen zijn in geel gemarkeerd doorheen het document, i.f.v.
leesbaarheid. De verwerking van de eerste advies- en inspraakronde zelf is als bijlage toegevoegd
achteraan het document.

Het betreft een tweede versie van de scopingnota: de diverse inspraakreacties hebben immers in
eerste instantie geleid tot bijkomend noodzakelijk onderzoek betreffende locatiealternatieven, o.a. in
de binnenstad. Een eerste screening van bijkomende binnenstedelijke alternatieven werd reeds in de
eerste versie van de scopingnota opgenomen (zie hoofdstuk 2.2). Volgend hierop werd inmiddels extra
mobiliteitsonderzoek uitgevoerd om uiteindelijk te komen tot redelijke alternatieven, die
gelijkwaardig worden meegenomen binnen de beoordeling van de milieueffecten.

De dienst Mer maakt onderdeel uit van het planteam en zorgt op deze wijze voor een continue
kwaliteitswaarborging. De kwaliteitsbeoordeling over de inhoudsafbakening van het plan-MER door
de dienst Mer zit vervat in deze scopingnota. De dienst Mer gaat akkoord met het team van erkende
MER-deskundigen die het plan-MER opstellen (zie 7.2.1).
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Inleiding

Aanleiding

De huidige Sint-Niklase ziekenhuiscampus van AZ Nikolaas (AZN) is gelegen in het stadscentrum en
bestaat uit twee delen, van elkaar afgescheiden door de Hospitaalstraat. Dit is het gevolg van de
samensmelting in 2007 van de twee Sint-Niklase ziekenhuizen Maria Middelares en het AZ Waasland
– de stadskliniek in de volksmond. De vzw AZ Nikolaas is toen ontstaan, waarbinnen de voornoemde
Sint-Niklase ziekenhuizen samen met Sint-Helena (Sint-Gillis-Waas), Sint-Anna (Beveren), De Pelikaan
(Temse) en het Fabiolaziekenhuis (Hamme) één groot ziekenhuis vormden met 811 bedden, 2.350
personeelsleden en 220 artsen.

Vooral in Sint-Niklaas vergde deze samensmelting grote infrastructuurwerken. Twee afzonderlijke
ziekenhuizen in elkaar integreren terwijl er een belangrijke invalsweg in en uit de stad tussen ligt, was
geen sinecure. Sinds de samenvoeging werd bijgevolg continu gebouwd of verbouwd.

Kaderend binnen een lange termijnvisie heeft het ziekenhuis een grondige analyse gemaakt om een
nieuw zorgstrategisch plan op te stellen. De complexe gebouwenstructuur, het gebrek aan ruimte, de
moeilijke bereikbaarheid en de beperkte parkeergelegenheid staan op termijn echter een verdere
optimalisatie van de patiëntenzorg in de weg.

Hierna wordt dieper ingegaan op een problematiek die in wezen tweeledig is: enerzijds zijn er de
grenzen van de gebouwen en de layout van de site in relatie tot het organiseren van een
toekomstgerichte vorm van zorgverlening, anderzijds kent ook de centrumstedelijke ligging op zich
haar grenzen.

Organisatie vs. architectuur en stedenbouwkundige layout

De markt- en zorgstrategische werkgroep van het AZN heeft een duidelijke visie: om een betere
gezondheidszorg te verkrijgen moet het ziekenhuis haar processen verbeteren. De wijze van
aanleveren van zorg, diagnose en behandeling dient in vraag te worden gesteld. Vaak kunnen de
systemen ingeschakeld voor zorg niet als dusdanig gevalideerd worden. Veeleer zijn ze een patchwork
van slecht geconnecteerde of volledig niet met elkaar geconnecteerde bestanddelen die slecht met
elkaar samenwerken. Typisch werden ze initieel niet ontworpen voor de moderne manier van zorg
verlenen maar stoelen ze op eilandenpolitiek rond artsen en artsenpraktijken en vaak vertaald in
werkwijze en schikking van ruimtes in een ziekenhuis. Dit onvolmaakt zorgproces vertaalt zich ook in
de opbouw van de ziekenhuisstructuur. Ook het huidige AZN is dermate qua ruimtebeheer opgezet en
verwoede pogingen om artsen en praktijkvoeringen samen te brengen botsen vaak op bestaande
architecturale grenzen.

De medische zorg zal in de toekomst meer en meer een te managen activiteit worden. De aandacht
zal meer gericht worden op het werk van de zorgverleners en de professionele onafhankelijkheid zal
verminderen en komen ophouden te bestaan. Medische zorg zal moeten gemonitord worden en
praktijkvoering zal vergeleken worden. De omgeving waarin deze praktijkvoering gebeurt zal van
toonaangevend belang worden om de procesvoering efficiënt en effectief te kunnen laten gebeuren.
De optimale zorg van morgen kan niet meer gebeuren in het gebouw van gisteren.

In de huidige ziekenhuisstructuur ‘lopen’ de patiënten teveel ‘at random’ door elkaar en melden zich
ook als dusdanig voor medische verzorging. Aldus lopen chronische en acute vraagstellingen kriskras
door elkaar en worden patiënten vaak ‘first come first served’ aanhoord, onderzocht en behandeld.
Dit leidt tot verspilling van tijd, menselijke inzet en toestelgebruik. Veel beter is een opdeling tussen
acute, onvoorspelbare problematiek en plooibare, chronische, minder moeilijke gezondheidszorg. Als
dusdanig kan ook best het grondplan van een modern ziekenhuis geconcipieerd worden.
Zorgverlening wordt dus meer en meer optimaliseren van processen en optimaal gebruik maken van
een menselijk hospitaal op het juiste ogenblik.

In de periode 2008-2010 werd uitgebreid studiewerk verricht naar de mogelijkheden van de huidige
campus op dit vlak. Kan de layout van de site op een dermate manier worden gereorganiseerd, zodat
bovenvermelde toekomstvisie kan worden gefaciliteerd? Welke positie neemt de Hospitaalstraat
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hierin? Een reeks varianten werd hierbij uitgewerkt, waarbij het concept van een ‘hot floor’ als basis
werd genomen: een geheel met daarin alle acute diensten (spoedgevallen, medische beeldvorming,
operatiekwartier, intensieve zorgen, aangevuld met centrale sterilisatieafdeling, verloskwartier,
inkomzone,…). Deze hot floor moest een nieuw gebouw vormen, ten noorden van de Hospitaalstraat,
met een totale bruto vloeroppervlakte van ± 35.000m², gespreid over een vijftal bouwlagen. Hiermee
moeten o.a. ook alle dubbele functies in het ziekenhuis, het gevolg van het samenvoegen van twee
oorspronkelijk afzonderlijke campussen, weggewerkt worden.

Voor de Hospitaalstraat werden verschillende varianten bestudeerd, gaande van effectief knippen
voor gemotoriseerd verkeer, over het behoud van de huidige weg, tot een ondertunneling t.h.v. de
ziekenhuiscampus. Dit uiteraard steeds met het connecteren van de ziekenhuisgebouwen als
doelstelling. Het effectief knippen van de Hospitaalstraat werd niet weerhouden door het bestuur,
omwille van de te grote impact op de verkeerscirculatie.

Figuur 1-1 Conceptueel toekomstbeeld van de verdere ontwikkeling van de campus Moerland
(NERO, 2011)

Figuur 1-1 geeft weer hoe de beide campushelften met elkaar zouden worden verbonden en hoe de
ondertunneling van de Hospitaalstraat met toegangen naar de ondergrondse parkeerlagen zou
plaatsvinden. De verbindingsbrug wordt in deze scenario’s opgewaardeerd tot meerdere lagen, maar
blijft een fragiele connectie, doorkruist door verschillende mobiliteitsstromen (doorgaand en
bestemmingsverkeer, zacht en gemotoriseerd). Het centraal gelegen en beschermd kasteel Moeland
en de campus van Odisee (respectievelijk roze en wit/oranje onderaan op Figuur 1-1) maken het
bovendien onmogelijk om een kortere verbinding te maken of de campushelften effectief robuust met
elkaar te connecteren tot één geheel, waardoor de loopafstanden lang blijven en de leesbaarheid voor
de bezoeker laag.

Daarnaast dient ook rekening te worden gehouden met volgende overwegingen inzake de toekomst
van het ziekenhuis:

• De creatie van een nieuw vlot toegankelijk ziekenhuis is een aantrekkingspool voor patiënten
en verwijzers. Deze bijkomende aantrekkingskracht is moeilijk te kwantificeren. Andere
ziekenhuizen die reeds een nieuw ziekenhuis in gebruik hebben genomen (Overpelt, Ieper,…)
bevestigen het positieve effect van zo’n nieuw project zonder dat men echter beschikt over
cijfers om dit effect te kwantificeren. Men is ervan overtuigd dat met een nieuw ziekenhuis
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het AZ Nikolaas kan uitgroeien tot hét referentieziekenhuis tussen Gent en Antwerpen.
Flexibiliteit naar uitbreidingsmogelijkheden dient m.a.w. aanwezig te zijn.

• Het ziekenhuislandschap ontwikkelt zich steeds meer tot een geheel van multidisciplinaire
diensten en zorgprogramma’s. De voorbije jaren hebben ook binnen AZ Nikolaas zich
meerdere van dergelijke diensten ontwikkeld: pijnkliniek, oncologische afdeling,
diabeteskliniek,… De ontwikkeling van multidisciplinaire klinieken zal de volgende jaren een
grote invloed krijgen op de architecturale ontwikkeling van ons ziekenhuis. Dit heeft
belangrijke implicaties op de schikking van consultatieruimtes, burelen en technische
voorzieningen die in de bestaande infrastructuur onmogelijk kunnen worden
geoptimaliseerd.

• Het AZ Nikolaas heeft de ambitie om voor een aantal spitsdiensten een “tertiaire” rol te
spelen in de regio, door in het bijzonder ten aanzien van Bornem en Lokeren, patiënten te
behandelen in diensten waarover beide ziekenhuizen niet beschikken. In de mate waarin
deze tertiaire functie effectief een invulling krijgt, zal daarop ook inzake infrastructuur
moeten ingespeeld worden.

• Er dient gedurfd nagedacht worden over het concept van een ‘modern’ ziekenhuis, waarbij
men disruptief kijkt naar de structuur van een nieuw ziekenhuis. Zo durft de markt- en
zorgstrategische werkgroep pleiten voor de opsplitsing van een ziekenhuis in drie zones: de
‘solution shops’ voor de onvoorspelbare, complexe pathologie, de ‘value-adding processes
business VAP’s’ waar gestandaardiseerde zorg geleverd wordt en de ‘facilitated networks’
waar vooral aan veranderd gedrag en preventieve benadering voor ziekten aandacht wordt
besteed. In elke zone wordt de patiënt dus anders benaderd. Dit moet leiden tot een beter
antwoord op de zorgvraag van de patiënt maar vereist aangepaste ziekenhuisstructuur en
nieuwe processen. Een concept dat binnen de huidige campus onmogelijk te realiseren is.

• De hoegrootheid van het AZ Nikolaas over 10 à 15 jaar zal dus het resultaat zijn van meerdere
factoren:

o Demografische evolutie;

o Aantrekkelijkheid van het ziekenhuis (incl. bereikbaarheid);

o Verkorting van de ligduur;

o Ontwikkeling tertiaire functie;

o Visies op gezondheidszorg van morgen;

o …

Centrumstedelijke ligging: omgeving en leefbaarheid

Een ziekenhuis van de schaal van het AZ Nikolaas heeft onmiskenbaar een impact op haar omgeving.
Vooral op het vlak van mobiliteit ontstaan er problemen: een ziekenhuis is een sterk
verkeersgenererende functie en vergt daarbij ook een aanzienlijke oppervlakte parkeerruimte.
Bovendien liggen diverse functies in de onmiddellijke omgeving met een gelijkaardige impact: de
Hogeschool Odisee – Campus Waas, de school Sint-Carolus – Campus Hospitaalstraat en het
Woonzorgcentrum De Spoele zijn allen buren van het AZ Nikolaas. De bovenvermelde onderzochte
varianten voor de bestaande ziekenhuiscampus zijn daarom grondig onderzocht op het vlak van hun
mobiliteitsimpact in relatie tot de andere functies in de omgeving.

Het parkeren zou in dit onderzoek worden opgevangen in drie ondergrondse parkeerlagen, goed voor
± 1.300 parkeerplaatsen en 900 fietsplaatsen. Deze parking zou zich bevinden onder de nieuwe hot
floor en onder de Hospitaalstraat, waar een centraal plein als bovenbouw zou worden gerealiseerd.
De Hospitaalstraat zelf zou worden geknipt voor doorgaand verkeer.

Daarmee zou het probleem van de moeilijke bereikbaarheid van de site niet opgelost zijn. Men mag
immers niet uit het oog verliezen dat het ziekenhuis, ongeacht haar centrumstedelijke ligging, steeds
meer op regionaal niveau zal functioneren, o.a. in het licht van de verregaande samenwerking met AZ
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Lokeren. Dit zal een groeiend aanzuigeffect voor gemotoriseerd verkeer veroorzaken, met een
belangrijke impact op de verkeersveiligheid (o.a. twee schoolomgevingen!) en de leefbaarheid van de
onmiddellijke omgeving.

Conclusies

Het is evident dat een volledig nieuw ziekenhuis moderner, compacter, beter beheersbaar,
functioneler en logischer opgebouwd zal zijn dan het huidige ziekenhuis aangevuld met een nieuwe
hotfloor. Laatstgenoemd scenario zal immers organisatorisch steeds een complex gegeven blijven. De
architectuur van een nieuwe campus zal daartegenover toelaten op een hedendaagse en bovendien
toekomstgerichte manier aan zorgverlening te doen.

Eind 2013 maakte het AZ Nikolaas omwille van alle bovenstaande elementen bekend om op
middellange termijn de stadskern te verlaten en te herlokaliseren naar een nieuwbouwcampus aan de
westrand van de stad Sint-Niklaas. In overleg met het stadsbestuur werden verschillende mogelijke
locaties onderzocht. Deze vergelijkende analyse is te consulteren onder hoofdstuk 2.

Het dient vermeld dat tijdens de eerste advies- en inspraakronde vanuit diverse hoeken werd
aangestuurd op een onderzoek van potentiële binnenstedelijke locaties. Hiervoor wordt verwezen
naar hfdst. 2.2.

Doelstelling

De hoofddoelstelling van het RUP bestaat erin de herlokalisatie van het AZ Nikolaas mogelijk te maken
via de herbestemming van de voorkeurslocatie. Hierbij ontstaat ook een opportuniteit om,
gecombineerd met de realisatie van het ziekenhuis, een pendelparking te bouwen. Dit laatste kadert
binnen de beleidsopties van het mobiliteitsplan.

Afhankelijk van het locatiealternatief zal ingenomen herbevestigd agrarisch gebied moeten worden
gecompenseerd. Dit gegeven werd onderzocht in hfdst. 6: als compensatie worden verschillende
woonuitbreidingsgebieden met voorliggend RUP omgezet naar een landbouwbestemming. Op die
manier wordt een neutrale ruimtebalans gerealiseerd.

Planvoornemen

Het RUP zal het plangebied in zijn geheel bestemmen als een zone voor gemeenschapsvoorzieningen,
waarbij enerzijds de nodige flexibiliteit wordt ingebouwd om voortschrijdend inzicht in de verdere
ontwerpstappen mogelijk te maken, maar anderzijds ook garanties worden geboden m.b.t. een aantal
cruciale onderdelen met impact op de omgeving, zoals: de landschappelijke buffering t.o.v. de
omgeving, de verkeersafwikkeling van het gebied, de hoogte van de gebouwen, bouwvrije afstanden
t.o.v. aanpalende percelen, etc.

Zoals eerder aangegeven, zullen afhankelijk van het voorkeursalternatief ter compensatie een aantal
woonuitbreidingsgebieden worden herbestemd naar landbouwgebied. Hierbij wordt rekening
gehouden met de reële toestand in situ, eventuele geplande projecten, waarde voor de landbouw,
etc.

Planningsbevoegdheid

Voorliggend RUP omvat elementen van gewestelijk planningsniveau, meer bepaald de aanpassing van
de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied van Sint-Niklaas, vastgelegd in het gelijknamige
gewestelijk RUP (BVR 19/01/2007).

De Vlaamse Regering heeft de intentie inzake dit RUP de gewestelijke planningsbevoegdheden aan
het College van Burgemeester en Schepenen van Sint-Niklaas te delegeren, volgens artikel 2.2.2 §2
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO).

De gemeente kan bovendien gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen opmaken en herzien ter
uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en van dat deel van het ruimtelijk
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structuurplan Vlaanderen waarvan de uitvoering aan de gemeente werd toegewezen, volgens VCRO
artikel 2.1.19. De stad Sint-Niklaas beschikt over een gemeentelijk ruimtelijk structuurplan,
goedgekeurd door de bestendige deputatie op 22 juni 2006. Voorliggend RUP wordt bijgevolg
opgemaakt op gemeentelijk niveau. De plan opmakende overheid is de stad Sint-Niklaas.

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan gebeurt conform de bepalingen van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en de bijhorende besluiten, en latere wijzigingen hiervan.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan bevat:

1. een beschrijving en verantwoording van de doelstellingen van het plan;
2. een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied het plan van toepassing is;
3. de bijbehorende stedenbouwkundige voorschriften inzake de bestemming, de inrichting of

het beheer en, in voorkomend geval, de normen, vermeld in artikel 4.2.4 van het decreet van
27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

4. een weergave van de juridische toestand;
5. een weergave van de feitelijke ruimtelijke toestand en de toestand van het leefmilieu, de

natuur en andere relevante feitelijke gegevens;
6. de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de ruimtelijke structuurplannen waarvan het

een uitvoering is en, in voorkomend geval, een omschrijving van andere relevante
beleidsplannen;

7. in voorkomend geval, een zo mogelijk limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn
met het ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden;

8. de kwaliteitsbeoordeling en, in voorkomend geval, de verklaring, vermeld in artikel 4.2.11, §
7, eerste lid, 2°, van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake
milieubeleid, en, in voorkomend geval, een overzicht van de conclusies van de volgende
effectbeoordelingen waarbij aangegeven wordt hoe die geïntegreerd zijn in het plan:

a) het planmilieueffectrapport;

b) de passende beoordeling;

c) het ruimtelijk veiligheidsrapport;

d) andere verplicht voorgeschreven of gemaakte effectenrapporten;

In voorkomend geval de monitoringsmaatregelen in het kader van de uitgevoerde
effectbeoordelingen;

9. in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding als vermeld in artikel 2.6.1 van deze codex, een planbatenheffing als
vermeld in artikel 2.6.4 van deze codex, of een compensatie als vermeld in boek 6, titel 2 of
titel 3, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

10. in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van de percelen waarop een
bestemmingswijziging wordt doorgevoerd of een overdruk wordt toegevoegd die aanleiding
kan geven tot gebruikerscompensatie als vermeld in het decreet van 27 maart 2009
houdende vaststelling van een kader voor de gebruikerscompensatie bij
bestemmingswijzigingen.
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Mogelijke alternatieven

Randstedelijke locatiealternatieven

In 2011 werd het behoud van het ziekenhuis op de huidige site stilaan in twijfel getrokken, na een
uitvoerig onderzoek van de potenties om de bestaande site opnieuw op te waarderen. Als gevolg werd
een locatieonderzoek uitgevoerd om de potenties van een herlocalisatie buiten het stadscentrum te
onderzoeken. Dit locatieonderzoek werd gevoerd door de stad Sint-Niklaas, in samenwerking met de
intercommunale Interwaas. Het betreft een alternatievenonderzoek dat initieel ruim is ingezet:
zestien locaties werden namelijk in overweging genomen. Het betreft gebieden die bij de afbakening
van het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas reeds in overweging werden genomen voor bijkomende
regionale bedrijvigheid. Door eliminatie op basis van voor de betrokken actoren doorslaggevende
uitsluitingscriteria, werden de zoekzones verder getrechterd naar redelijke locatiealternatieven, die
vervolgens worden meegenomen in de beoordeling van milieueffecten.

Figuur 2-1 Zoekzones AZN, met aanduiding van het regionaalstedelijk gebied en afstanden
(vogelvlucht) tot het stadscentrum

De doorslaggevende uitsluitingscriteria om te komen tot redelijke locatiealternatieven, gerangschikt
volgens hun belang in het eliminatieproces, zijn:

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 straal van ca. 2,5km van het stadscentrum
5. Ligging binnen of palend aan regionaalstedelijk gebied, N41 als absolute fysieke grens
6. Realiseerbaar binnen vooropgestelde termijn
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Elk van deze uitsluitende criteria wordt hierna verder geduid en toegepast op de lijst van 16
alternatieven. Per criterium wordt telkens een overzichtstabel weergegeven, waarbij de uitgesloten
zoekzones in rood worden aangeduid.

Uitsluitingscriterium 1: ligging t.a.v. het bedieningsgebied in de westrand van Sint-

Niklaas

De ‘Markt- en Zorgstrategische Werkgroep’ van het AZ Nikolaas voerde een studie uit naar de relatie
tussen het (toekomstige) zorgaanbod en het (te realiseren) gebouw. In deze studie werden de
gehospitaliseerde patiënten in 2010 in kaart gebracht, teneinde te bepalen welk marktaandeel het AZ
Nikolaas inneemt voor de diverse segmenten van het ziekenhuis, tot op NIS-wijkniveau. Het
marktaandeel wordt in Figuur 2-2 herleid naar gemeentelijk niveau, met daarbij stralen van 5 en 10km
rond AZ Nikolaas, die ineens ook de afstand tot nabijgelegen ziekenhuizen aangeven.

De relevante invloedssfeer (= som van de gemeenten waar het ziekenhuis een marktaandeel van meer
dan 5% heeft) voor wat betreft klassieke opnames van AZ Nikolaas strekt zicht uit over 12 gemeenten,
voornamelijk in het Waasland. Samen beslaan deze gemeenten ruim meer dan 310.000 inwoners. De
belangrijkste hierin zijn Sint-Niklaas (marktaandeel van 79,5% in 2010), Stekene (77,4%), Sint-Gillis-
Waas (74,4%), Temse (68,6%), Kruibeke (59,8%), Beveren (57,9%) en Waasmunster (56,1%).

Figuur 2-2 Marktaandeel AZ Nikolaas en afstand t.o.v. nabijgelegen ziekenhuizen

De oostelijke stadsrand van Sint-Niklaas wordt tegenwoordig bediend door de nieuwe
ziekenhuiscampus van AZ Nikolaas in Beveren (in gebruik sinds 2016). Daarnaast is er eind 2017 een
steeds intenser wordende samenwerking met AZ Lokeren, waardoor het woongebied van de patiënten
die gebruik zullen maken van de ziekenhuisdiensten nog sterk uitbreidt naar de westkant toe richting
Lokeren en Gent. Hierdoor zal minstens het grondgebied van Lokeren en Waasmunster ook
donkergroen kleuren op bovenstaande kaart. Bijgevolg verschuift het zwaartepunt van AZ Nikolaas
richting het westen, waardoor een ligging van de nieuwe campus aan de westzijde van Sint-Niklaas
zeer wenselijk is en het belang van een vlotte ontsluiting naar de N41-E17 nog versterkt. Zoekzones
11, 12, 13 en 16 worden hierdoor niet langer weerhouden, gegeven hun meer oostelijke ligging.
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Zoekzones Locatie Oppervl. N41 Centrum SG + N41 Termijn

1 Hoge Bokstraat W

2 De Winningen W

3 Bookmolen W

4 Hoge Kouter ZW

5 Neerkouter ZW

6 Kiemerstraat 1 ZW

7 Kiemerstraat 2 ZW

8 Nijverheidslaan
ZW

9 Heimolen ZW

10 Kettermuit ZW

11 Hamelveld ZO

12 Heidebaan O

13 Westakkers NO

14 Temse N41 west ZW

15 Temse N41 oost ZW

16 Temse Smesken ZO

Tabel 2.1: Uitsluiting van zoekzones op basis van criterium 1

Uitsluitingscriterium 2: voldoende beschikbare oppervlakte

Aanleiding voor de herlocalisatie van AZ Nikolaas is het ruimtegebrek voor reorganisatie en gebrek
aan uitbreidingsmogelijkheden op de huidige site in relatie tot de complexiteit van de site gelegen in
het stadscentrum. De nieuwe locatie dient op korte en lange termijn ruimte te bieden voor de
ontwikkeling van het ziekenhuis. Voldoende ruimte voor het realiseren van het huidige geplande
programma, ruimte voor latere uitbreidingsmogelijkheden, ruimte voor de nodige ruimtelijke
inpassing en de huidige en eventuele toekomstige ontsluitingsmaatregelen (inclusief voorzieningen
voor parkeren, openbaar vervoer, fietsbereikbaarheid, ...) dient nu reeds aanwezig te zijn.

Teneinde de benodigde oppervlakte voor het AZ te bepalen, werd in eerste instantie
benchmarkonderzoek van vergelijkbare recente campussen in regionaalstedelijk gebied gevoerd. In
Mechelen, Roeselare en Kortrijk zijn relevante cases te vinden, die volgende cijfers geven:
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Campus # bedden Totale vloeropp. # bouwlagen Benutbare
terreinopp.

Bruto bestemde
terreinopp.

Mechelen 750 100.000m² 7 ± 12ha ± 20,4ha

Roeselare 837 116.000m² 5 ± 15ha ± 25,2ha

Kortrijk 1.034 130.000m² 4 ± 17,3ha ± 22,3ha

Tabel 2.2: Benchmark van vergelijkbare recente ziekenhuissites in regionaalstedelijk gebied

Belangrijk is de nuance tussen de benutbare terreinoppervlakte en de bruto bestemde
terreinoppervlakte. Met benutbare terreinoppervlakte wordt de effectief benutte oppervlakte van de
site bedoeld, m.a.w. het ziekenhuis zelf, een eventueel flankerend programma, ontsluitingswegen,
parking, etc. De bruto bestemde terreinoppervlakte is steeds groter, daar in alle gevallen aanzienlijke
groenbuffers worden voorzien i.f.v. de integratie van de site in de omgeving.

Het AZ plant een ziekenhuis met ± 708 bedden en is hiermee sterk vergelijkbaar met de
bovenvermelde campussen in Mechelen en Roeselare. Op basis van programmatisch onderzoek en
rekening houdend met een maximale bouwhoogte van zes bouwlagen, becijferde het AZ Nikolaas haar
benodigde benutbare terreinoppervlakte op ±15ha. De bruto te herbestemmen terreinoppervlakte
zou hierbij ±21,5ha bedragen. Deze oppervlakte is motiveerbaar, gegeven de bovenvermelde
benchmark.

In het licht van het optimaliseren van het ruimtelijk rendement en strevend naar een zo klein mogelijke
ruimte-inname, werd deze oppervlakte in onderling overleg tussen de stad Sint-Niklaas en het AZ nog
verder verkleind, tot een maximale bruto te herbestemmen terreinoppervlakte van ± 16ha. De
zoekzones die in aanmerking komen voor het AZN moeten m.a.w. een minimale oppervlakte van 16ha
hebben. Hierdoor vallen locaties 6, 7, 8, 9, 10, 14 en 15 ook uit, bovenop de eerder uitgesloten
locatiealternatieven.

Zoekzones Locatie Oppervl. N41 Centrum SG + N41 Termijn

1 Hoge Bokstraat W ± 33,9ha

2 De Winningen W ± 28,3ha

3 Bookmolen W ± 18,0ha

4 Hoge Kouter ZW ± 24,1ha

5 Neerkouter ZW ± 19,3ha

6 Kiemerstraat 1 ZW ± 13,3ha

7 Kiemerstraat 2 ZW ± 14,2ha

8 Nijverheidslaan
ZW ± 13,6ha

9 Heimolen ZW ± 9,7ha

10 Kettermuit ZW ± 14,1ha

11 Hamelveld ZO ± 53,7ha
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12 Heidebaan O ± 11,9ha

13 Westakkers NO ± 12,4ha

14 Temse N41 west ZW ± 13,7ha

15 Temse N41 oost ZW ± 12,9ha

16 Temse Smesken ZO ± 15,3ha

Tabel 2.3: Uitsluiting van zoekzones op basis van criteria 1 en 2

Uitsluitingscriterium 3: ligging en ontsluiting langs N41

Een snelle ontsluiting op het hoger wegennet en de mogelijkheid tot realisatie van een rechtstreekse
hoofdontsluiting op de hogere wegen vormt een uitsluitend criterium. In de westrand van Sint-Niklaas
biedt de N41 met aansluitingen op E17 en R42 de meeste mogelijkheden. De N-Z gerichte N41 geeft
snelle aanrijmogelijkheden voor zowel het stadscentrum, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen, als het
ruimere bedieningsgebied via snelle koppeling op E17, N70 en R42. Het moet mogelijk zijn twee
afzonderlijke ontsluitingen te voorzien (waarvan minstens één op de N41) gegeven de loskoppeling
van de spoeddienst en de reguliere patiëntenstromen. Een goede mobiliteit voor de spoeddiensten is
cruciaal. Zowel voor het verlaten van de site (uitrukken van MUG-voertuigen en ambulances) als het
bereiken van de site door spoedvoertuigen is levensnoodzakelijk. Elke minuut kan levensreddend zijn.
Voor de goede werking van de spoeddiensten van het ziekenhuis is het belangrijk dat er een
bijkomende ontsluiting is voor noodvoertuigen. De voorkeur gaat uit naar een rechts-in rechts-uit
ontsluiting rechtstreeks op de N41. Vooral voor het spoedverkeer komende van de E17 kunnen
hiermee kostbare seconden worden gewonnen.

Aftoetsing aan deze parameters geeft volgende conclusies:

• Locaties 8, 9, 11, 12, 13 en 16 vallen per definitie uit, omdat ze niet gelegen zijn langs de N41
(en zijn reeds uitgesloten op voorgaande criteria).

• Locaties 1 t.e.m. 5 kunnen in theorie voldoen aan het criterium:
o Locatie 1: via (gedeeltelijke) doortrekking N41 naar Vlijminckshoek en via de rotonde

Bokstraat;
o Locatie 2: aantakken op nieuw gerealiseerd rond punt N41 en via Botermelkstraat

naar N70;
o Locatie 3: aantakken op nieuw gerealiseerd rond punt N41 en via N70;
o Locatie 4: via kruispunt Heimolenstraat en N70;
o Locatie 5: via kruispunt Heimolenstraat en N70.

• Locaties 6 en 7 zeer moeilijk haalbaar wegens te korte afstand t.o.v. complex E17.

• Locatie 10 zeer moeilijk haalbaar wegens te korte afstand t.o.v. complex E17 en geen
rechtstreekse ontsluiting op N41 (wel via Kettermuit).

• Locaties 14 en 15 zeer moeilijk haalbaar wegens ontsluiting op recente ventwegen, zijn hier
niet voor uitgerust.

Zoekzones Locatie Oppervl. N41 Centrum SG + N41 Termijn

1 Hoge Bokstraat W ± 33,9ha Ja

2 De Winningen W ± 28,3ha Ja

3 Bookmolen W ± 18,0ha Ja

4 Hoge Kouter ZW ± 24,1ha Ja
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5 Neerkouter ZW ± 19,3ha Ja

6 Kiemerstraat 1 ZW ± 13,3ha Neen

7 Kiemerstraat 2 ZW ± 14,2ha Neen

8 Nijverheidslaan
ZW ± 13,6ha Neen

9 Heimolen ZW ± 9,7ha Neen

10 Kettermuit ZW ± 14,1ha Neen

11 Hamelveld ZO ± 53,7ha Neen

12 Heidebaan O ± 11,9ha Neen

13 Westakkers NO ± 12,4ha Neen

14 Temse N41 west ZW ± 13,7ha Neen

15 Temse N41 oost ZW ± 12,9ha Neen

16 Temse Smesken ZO ± 15,3ha Neen

Tabel 2.4: Uitsluiting van zoekzones op basis van criteria 1, 2 en 3

Uitsluitingscriterium 4: ligging en bereikbaarheid vanuit het stadscentrum

Gegeven het vanzelfsprekend hoge marktaandeel van AZN in Sint-Niklaas, dient de locatie van het
ziekenhuis zich naast de bovenlokale bereikbaarheid ook te richten op de goede bereikbaarheid vanuit
het stadscentrum. Aldus wordt vlotte mobiliteit via de zachte modi en het openbaar vervoer als
uitsluitend criterium gehanteerd. Hierbij wordt een ligging binnen een straal van ca. 2,5km als
parameter genomen.

Zoekzones Locatie Oppervl. N41 Centrum SG + N41 Termijn

1 Hoge Bokstraat W ± 33,9ha Ja <2,5km

2 De Winningen W ± 28,3ha Ja <2,5km

3 Bookmolen W ± 18,0ha Ja <2,5km

4 Hoge Kouter ZW ± 24,1ha Ja <2,5km

5 Neerkouter ZW ± 19,3ha Ja <2,5km

6 Kiemerstraat 1 ZW ± 13,3ha Neen =2,5km

7 Kiemerstraat 2 ZW ± 14,2ha Neen =2,5km

8 Nijverheidslaan
ZW ± 13,6ha Neen >2,5km
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9 Heimolen ZW ± 9,7ha Neen >2,5km

10 Kettermuit ZW ± 14,1ha Neen >2,5km

11 Hamelveld ZO ± 53,7ha Neen <2,5km

12 Heidebaan O ± 11,9ha Neen <2,5km

13 Westakkers NO ± 12,4ha Neen >2,5km

14 Temse N41 west ZW ± 13,7ha Neen >2,5km

15 Temse N41 oost ZW ± 12,9ha Neen >2,5km

16 Temse Smesken ZO ± 15,3ha Neen >2,5km

Tabel 2.5: Uitsluiting van zoekzones op basis van criteria 1, 2, 3 en 4

Uitsluitingscriterium 5: ligging t.a.v. regionaalstedelijk gebied (RSG) Sint-Niklaas

Voor alle sites is een planologisch initiatief nodig. De ontwikkeling dient dus te worden gezien in relatie
tot een herbestemming via een ruimtelijk uitvoeringsplan. Een bovenlokaal functionerend ziekenhuis
zoals AZ Nikolaas is bij uitstek een stedelijke functie volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
Dergelijke functie dient m.a.w. in of aansluitend aan het planologisch afgebakende regionaalstedelijk
gebied voorzien (in functie van een eventuele aanpassing van de afbakeningslijn van het
regionaalstedelijk gebied). Het afbakenen van een afzonderlijke enclave van stedelijk gebied los van
het reeds afgebakende RSG is mogelijk doch niet wenselijk, gegeven het toekomstig Vlaams beleid
rond ruimteneutraliteit en het vermijden van bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte.

Immers, de recente omzendbrief RO2017/01 rond een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid
spreekt over bebouwde en onbebouwde gebieden. “Een bebouwd gebied is een voldoende compact
en samenhangend geheel van gebouwen voor wonen en werken en van infrastructuren, dat duidelijk
identificeerbaar is in de ruimte en dat een hoge leefkwaliteit biedt door de eenvoudige aansluiting of
aansluitbaarheid op maatschappelijke functies. Ondersteunende groene ruimten binnen de bebouwde
contouren maken deel uit van een bebouwd gebied.” De bebouwde gebieden vallen onder andere
samen met de stedelijke gebieden. De onbebouwde gebieden zijn diegene die niet tot het bebouwd
gebied worden gerekend. “Het gaat om aaneengesloten entiteiten waarvan het behoud of de
versterking van het open of groene karakter aangewezen is doordat:

• de samenleving de hoofdzakelijk niet afgedekte bodem als blijvende voorwaarde nodig heeft
als substraat, draagvlak of ecosysteem, en

• het gebied enerzijds onvoldoende rechtstreeks of via wandelbare of fietsbare paden bereikt
wordt door het collectief vervoer en anderzijds geen kwalitatief voorzieningenniveau kent.”

Enkel locaties 2, 11 en 12 zijn effectief binnen het RSG gelegen. Locaties 1, 3, 4, 5, 7 en 10 zijn
gesitueerd in aansluiting met het RSG en kunnen via het verleggen van de afbakeningslijn tot het RSG
gevoegd worden. In het Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen is o.a. het volgende principe naar
voor geschoven voor het beleid met betrekking tot de onbebouwde gebieden: “Ruimtelijk uitbreiden
kan enkel in functie van een aangetoonde maatschappelijke ruimtebehoefte en wanneer hiervoor
redelijke alternatieven via rendementsverhoging van het bestaande ruimtebeslag niet toereikend zijn.
De uitbreiding gebeurt op een goed gelegen locatie en rekening houdend met het evenwicht binnen de
bestemmingen. De uitbreiding zelf realiseert een ‘state of the art’ op het vlak van ruimtelijk rendement
en multimodale ontsluiting.”

Al deze elementen uit de omzendbrief RO2017/01 en het Witboek BRV in overweging nemend, dient
het criterium ‘ligging in of palend aan het stedelijk gebied’ verder genuanceerd. Het stedelijk gebied
reikt immers tot over de N41, waardoor locaties ten westen van deze ontsluitingsweg hierbij in theorie
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ook mogelijk worden, mits een uitbreiding van de afbakeningslijn. Echter, rekening houdend met de
hierboven vermelde parameters rond bebouwde gebieden en criteria voor uitbreiden in onbebouwde
gebieden, wordt ervoor gekozen om de N41 als absolute fysieke grens voor het bebouwd gebied te
nemen. Dit is een beleidskeuze die ook reeds in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan werd
gemaakt, door het inschrijven van een open ruimtecorridor ten westen van de N41. Een uitbreiding
van het stedelijk gebied ten westen van de N41 is m.a.w. niet gewenst. Locaties 1, 3 en 4 worden
hierdoor uitgesloten.

Zoekzones Locatie Oppervl. N41 Centrum SG + N41 Termijn

1 Hoge Bokstraat W ± 33,9ha Ja <2,5km Neen

2 De Winningen W ± 28,3ha Ja <2,5km Ja

3 Bookmolen W ± 18,0ha Ja <2,5km Neen

4 Hoge Kouter ZW ± 24,1ha Ja <2,5km Neen

5 Neerkouter ZW ± 19,3ha Ja <2,5km Ja

6 Kiemerstraat 1 ZW ± 13,3ha Neen =2,5km Neen

7 Kiemerstraat 2 ZW ± 14,2ha Neen = 2,5km Neen

8 Nijverheidslaan
ZW ± 13,6ha Neen >2,5km Neen

9 Heimolen ZW ± 9,7ha Neen >2,5km Neen

10 Kettermuit ZW ± 14,1ha Neen >2,5km Neen

11 Hamelveld ZO ± 53,7ha Neen <2,5km Ja

12 Heidebaan O ± 11,9ha Neen <2,5km Ja

13 Westakkers NO ± 12,4ha Neen >2,5km Neen

14 Temse N41 west ZW ± 13,7ha Neen >2,5km Neen

15 Temse N41 oost ZW ± 12,9ha Neen >2,5km Neen

16 Temse Smesken ZO ± 15,3ha Neen >2,5km Neen

Tabel 2.6: Uitsluiting van zoekzones op basis van criteria 1, 2, 3, 4 en 5

Uitsluitingscriterium 6: ontwikkelingsmogelijkheden korte termijn (na opmaak

RUP)

Voor de twee overblijvende locaties wordt als laatste criterium gekeken naar de haalbaarheid om op
korte termijn tot ontwikkeling over te kunnen gaan. De bouw van het ziekenhuis dient te starten in
2022, eerste patiënten dienen er gebruik van te kunnen maken vanaf 2027. Hiertoe wordt nagegaan
of er reeds claims rusten op de locatiealternatieven in kwestie.

Op locatie 2 ‘De Winningen’ was er tot 2016 een actieve ontginning van Boomse klei door het bedrijf
SVK. De ontginning is echter stopgezet en de vergunning is vervallen sinds 1/9/2016. Het volledige
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gebied wordt niet meer als prioritair beschouwd door het Vlaams Gewest en kan worden herbestemd.
De nabestemming is bepaald in het gewestelijk RUP voor de afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Sint-Niklaas, met name in deelgebied 6 – art. 8.5 staat te lezen: “delen van het gebied die niet
of niet meer voor de winning van klei in aanmerking komen dienen te worden uitgerust in functie van
het functioneren van het regionaal bedrijventerrein.” De nabestemming van het gebied is m.a.w.
gemengde regionale bedrijvigheid.

In diezelfde voorschriften, art. 8.7, wordt het volgende beschreven: “In het gebied moet 30 tot 35 ha
aaneengesloten publiek toegankelijk randstedelijk parkgebied gerealiseerd worden. Dit randstedelijk
parkgebied is bestemd voor bos-, landschaps- en natuurbehoud, -herstel en -ontwikkeling. Binnen dit
parkgebied zijn landschapsbeheer en -ontwikkeling, natuurbeheer en -ontwikkeling, landbouw,
bosbouw, recreatief medegebruik en waterbeheer nevengeschikte functies.” Met andere woorden: het
aandeel gemengd regionaal bedrijventerrein kan max. 35 à 40ha groot zijn (bruto).

Dit betekent echter niet dat de inplanting van het ziekenhuis niet tot de mogelijkheden behoort. De
zone kan immers steeds worden herbestemd, waarbij de voorwaarde voor 30 à 35ha randstedelijk
parkgebied gerespecteerd kan blijven. De Winningen blijft m.a.w. overeind als locatiealternatief.

Locatiealternatief 5 is herbevestigd agrarisch gebied, maar kan – mits motivatie aan de hand van
omzendbrief RO2010/01 – worden herbestemd.

Tabel 2.7: Uitsluiting van zoekzones op basis van criteria 1, 2, 3, 4, 5 en 6

Zoekzones Locatie Oppervl. N41 Centrum SG + N41 Termijn

1 Hoge Bokstraat W ± 33,9ha Ja <2,5km Neen

2 De Winningen W ± 28,3ha Ja <2,5km Ja ja

3 Bookmolen W ± 18,0ha Ja <2,5km Neen

4 Hoge Kouter ZW ± 24,1ha Ja <2,5km Neen

5 Neerkouter ZW ± 19,3ha Ja <2,5km Ja Ja

6 Kiemerstraat 1 ZW ± 13,3ha Neen =2,5km Neen

7 Kiemerstraat 2 ZW ± 14,2ha Neen =2,5km Neen

8 Nijverheidslaan
ZW ± 13,6ha Neen >2,5km Neen

9 Heimolen ZW ± 9,7ha Neen >2,5km Neen

10 Kettermuit ZW ± 14,1ha Neen >2,5km Neen

11 Hamelveld ZO ± 53,7ha Neen <2,5km Ja

12 Heidebaan O ± 11,9ha Neen <2,5km Ja

13 Westakkers NO ± 12,4ha Neen >2,5km Neen

14 Temse N41 west ZW ± 13,7ha Neen >2,5km Neen

15 Temse N41 oost ZW ± 12,9ha Neen >2,5km Neen
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16 Temse Smesken ZO ± 15,3ha Neen >2,5km Neen

Conclusie beoordeling

Na toetsing aan de gedefinieerde uitsluitingscriteria blijven twee redelijke randstedelijke alternatieven
overeind, met name de locaties Neerkouter en De Winningen. Gegeven het aanzienlijke belang van
mobiliteit in dit dossier, werd de opmaak van een MOBER voor de Winningen naar voor getrokken in
het onderzoek. Deze laatste is samengevat onder hfdst. 7.3.3 en als bijlage gevoegd bij voorliggende
scopingnota. Er wordt geconcludeerd dat, wat het gemotoriseerd verkeer betreft, het AZ Nikolaas op
deze locatie mogelijk is, al zullen grote infrastructurele ingrepen nodig zijn.

Eerste ter inzagelegging: binnenstedelijke locatiealternatieven

Tijdens de eerste periode van ter inzagelegging werd meerdere malen ingesproken dat ook
binnenstedelijke alternatieven moeten worden afgewogen. Onderstaande analyse betreft een
screening van potentiële locaties in de binnenstad, gelegen langs de stedelijke corridor en daarmee
conform het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, dat deze laatste beschouwt als ruggengraat voor
stedelijke ontwikkelingen.

Selectiecriteria

Oppervlakte

Het ziekenhuis heeft een minimale bruto vloeroppervlakte nodig van 103.000m². Het is hierbij
functioneel-organisatorisch aangewezen het ziekenhuis op te vatten als een middelhoog gebouw, wat
betekent dat het hoogste vloerpas zich op 25m bevindt (brandtechnische norm). Verticaal transport
dient zoveel mogelijk te worden vermeden, daar dit een zware impact heeft op de vlotte werking van
het ziekenhuis.

Per bouwlaag wordt rekening gehouden met een hoogte van minimum 4,5m, waardoor er binnen de
voormelde beschikbare hoogte een gelijkvloers + 5 bouwlagen kan worden gerealiseerd. Deze hoogte
van 4,5m is absoluut noodzakelijk i.k.v. wettelijk verplichte ventilatiesystemen, die een substantiële
ruimte innemen in het plafond. Dit is bovendien ook een belangrijke reden waarom de oude
gebouwen van het huidige ziekenhuis niet kunnen worden hergebruikt: men heeft er onvoldoende
vrije hoogte per bouwlaag. De totale hoogte van het nieuwe ziekenhuis zou 29m bedragen, waarboven
plaatselijk enkel technische uitbouwen mogelijk zijn, beperkt tot 9m extra.

Rekening houdend met de basisparameters van het masterplan, wordt de footprint van de gebouwen
becijferd op 25.000m² hot floor + 6.500m² uitbreiding + 4.000m² nevenfuncties (12.000m²/3
bouwlagen) = 35.500m². Teneinde de minimaal benodigde bruto terreinoppervlakte te becijferen,
passen we hierop de 45°-regel toe naar de omgeving, op basis van de voormelde hoogte van het
gebouw. De footprint van 35.500m² kan theoretisch worden beschouwd als een vierkant van
188x188m. Tellen we hier telkens 29m (de max. hoogte van het gebouw) bij per zijde, dan resulteert
dit in een theoretisch vlak van 246x246m of een oppervlakte van 6ha. Andere vormen (bv.
rechthoekige benadering) leiden uiteraard tot hetzelfde resultaat.

Bijgevolg dient ervan uitgegaan dat de noodzakelijke terreinoppervlakte in de binnenstad, inclusief
ontsluitingswegen, parkeerinfrastructuur, omgevingsaanleg, etc. minimum 6ha moet bedragen. Elke
site die kleiner is, komt per definitie niet in aanmerking als locatiealternatief.

Het dient benadrukt dat bovenstaande benadering een zeer theoretisch karakter heeft. Elke
noodzakelijke m² vloeroppervlakte wordt in deze optiek immers binnen eenzelfde gebouw opgevat,
wat nog steeds niet eenvoudig te organiseren valt. Dit verklaart gedeeltelijk waarom de randstedelijke
alternatieven een grotere oppervlakte vragen: hier kan immers gewerkt worden met een
campusmodel, waarbij verschillende functionele eenheden nog steeds ruimtelijk worden geclusterd,
maar wel een plaats krijgen in afzonderlijke gebouwen. Voorts zijn de ontsluitingsinfrastructuur en
groenbuffers grote ruimtevragers, die leiden tot een grotere benodigde oppervlakte in de rand van
het stedelijk gebied.



4223683040_Rev01 | RUP AZ Nikolaas pagina 19

Ontsluiting op twee punten

Spoeddiensten moeten het ziekenhuis vlot kunnen bereiken, los van het reguliere bezoekers- en
personeelsverkeer. De site dient m.a.w. op minimum twee punten te kunnen worden ontsloten.

Realiseerbaarheid binnen vooropgestelde termijn

Het nieuw ziekenhuis dient in 2027 in exploitatie te gaan. De haalbaarheid van deze timing vormt een
belangrijk criterium in de selectie van binnenstedelijke alternatieven.

Selectie en screening van binnenstedelijke locatiealternatieven

Op basis van desktopmatig onderzoek en terreinanalyses, komen zes locaties langs de stedelijke
corridor in aanmerking voor verder onderzoek. Er is hierbij gekeken naar locaties waar zich reeds
grootschalige stedelijke functies bevinden, met het oog op een eventuele alternatieve locatie voor
deze laatste. Zones met particuliere woningen worden niet in aanmerking genomen. De zes potentiële
sites zijn:

- stationsomgeving-noord;

- de huidige campus, maar dan langs één zijde van de straat en deels in het stadspark;

- de site van het gemeenschapsonderwijs aan de Parklaan;

- de site AVEVE/Carrefour in de August De Boeckstraat;

- de parking van Waasland Shopping Center;

- de site bij ondertunnelen van de N16 tussen het Koningin Fabiolapark en Waasland Shopping
Center.
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Stationsomgeving-noord

De terreinen ten noorden van het station, tussen de Noordlaan en de Slachthuisstraat, samen met de
slachthuissite, zijn 7,85ha groot en hebben bijgevolg in theorie voldoende oppervlakte voor de
vestiging van het AZ Nikolaas. De site is op minimum twee punten ontsluitbaar, met name vanaf de
eerder genoemde wegen.

Momenteel is een masterplan in opmaak voor het gebied, waarbij reeds in grote mate een programma
wordt voorgesteld, met minimaal volgende randvoorwaarden:

• ’t Bau-huis dient behouden te blijven. Het betreft een oppervlakte van 0,56ha die m.a.w. niet
in rekening wordt gebracht 7,85ha – 0,56ha = 7,29ha.

• 50% van de ontwikkelbare gronden (= exclusief het openbaar domein) dient groen te worden
ingericht (= ± 5,88ha/2 = 2,94ha);

• De nu aanwezige school dient een nieuwbouw te krijgen binnen het gebied. Men heeft nood
aan min. 5.000 à 8.000m² bruto vloeroppervlakte, verdeeld over max. drie bouwlagen.
Uitgaand van 8.000m² BVO geeft dit een minimale footprint van ± 0,27ha;

• Er dient een stadsrandparking te worden voorzien in het gebied met een capaciteit van 250
parkeerplaatsen.

Er dient afgewogen of het programma van het ziekenhuis compatibel is met het bovenstaande. De te
voorziene groene ruimte van 2,94ha kan samenvallen met de noodzakelijke buffers rondom het
gebouw. In die zin moeten we bijgevolg de benodigde footprint van 35.500m² afwegen tegenover de
resterende terreinoppervlakte (na aftrek van de voormelde ruimteclaims door de school en ‘t Bau-
huis) van 4,08ha. Theoretisch kan de stadsrandparking onder het ziekenhuis worden voorzien,
waardoor we deze niet in rekening brengen bij de berekening van de beschikbare terreinoppervlakte.
Concluderend is dus in theorie voldoende ruimte beschikbaar voor het AZ Nikolaas, waardoor dit
locatiealternatief dient te worden meegenomen voor verdere analyse onder de vorm van een
volumestudie en mobiliteitsonderzoek.
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De huidige campus + deel stadspark

De problemen met de bestaande campus AZ Nikolaas zijn reeds uitvoerig aangegeven in de inleiding
van de startnota. Teneinde deze aan te pakken, wordt een alternatief overwogen waarbij de campus
volledig aan de zuidzijde van de Hospitaalstraat wordt ingeplant, mits de inname van (een deel van)
het stadspark. De site kan langs drie zijden worden ontsloten (Hospitaalstraat, Parklaan en
Moerlandstraat) en voldoet daarmee aan het criterium van minimaal twee ontsluitingspunten. De
huidige ziekenhuiscampus ten zuiden van de Hospitaalstraat heeft samen met het stadspark een
oppervlakte van 8,31ha. In deze oppervlakte zit echter ook o.a. het kasteel en de vijver vervat,
waardoor niet de volledige oppervlakte in aanmerking komt. In theorie is het terrein echter voldoende
groot om een nieuwe ziekenhuiscampus te huisvesten.

Het overgrote deel van het stadspark betreft echter een beschermd cultuurhistorisch landschap sinds
7 mei 1975 (“Kasteel Walburg en omgeving”). Strikt genomen kan deze bescherming worden
opgeheven, mits het volgen van een juridische procedure. Dit gebeurt echter zeer uitzonderlijk.
Bovendien zijn volgens het Agentschap Onroerend Erfgoed de erfgoedwaarden nog aanwezig in het
gebied. Er is voor het Agentschap bijgevolg geen aanwijzing om de bescherming op te heffen.

Bovendien impliceert dit locatiealternatief het hergebruik van de bestaande ziekenhuisgebouwen of
de afbraak en heropbouw ervan. De eerste optie is in principe onhaalbaar: zoals eerder in deze nota
aangegeven, wordt in hedendaagse ziekenhuizen uitgegaan van een vrije hoogte van 4,5m per
bouwlaag, i.f.v. de plaatsing van wettelijk verplichte technieken. De vrije hoogte van de bouwlagen
binnen de huidige gebouwen is beduidend lager, waardoor het scenario van afbraak en heropbouw
het enige mogelijke scenario vormt. Dit genereert op zijn beurt een ander probleem: een deel van het
bestaande ziekenhuis moet tijdelijk worden geherlocaliseerd i.f.v. de bouw van de nieuwe campus.



4223683040_Rev01 | RUP AZ Nikolaas pagina 22

Site gemeenschapsonderwijs – Parklaan

De site van het gemeenschapsonderwijs langs de Parklaan (Da Vinci) heeft een oppervlakte van 4,5ha
en is daarmee te klein om het AZ Nikolaas te huisvesten. Hierdoor wordt dit locatiealternatief
uitgesloten.

Aveve/Carrefour August De Boeckstraat

De site van Aveve/Carrefour, aansluitend op de August De Boeckstraat is 3,35ha groot en bijgevolg te
klein om het AZ Nikolaas te huisvesten. Hierdoor wordt dit locatiealternatief uitgesloten.
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Parking Waasland Shopping Center

Het deel van de parking van Waasland Shopping Center, dat potentieel in aanmerking komt voor een
nieuw gebouwencomplex, zijnde het deel in aansluiting op het busstation, is met zijn oppervlakte van
2,34ha te klein om het AZ Nikolaas te huisvesten. Ook de parking gelegen aan de voorzijde van
Waasland Shopping is te klein (2,4ha). Beide parkings samen gebruiken is geen optie, omwille van het
aanwezige op- en afrittencomplex op de Parklaan en het busstation dat ertussenin is gelegen.

Dit locatiealternatief wordt bijgevolg ook uitgesloten.

Site bij ondertunnelen van de N16

Dit laatste binnenstedelijk alternatief voorziet het gedeeltelijk onder tunnelen van de N16 over een
afstand van ca. 500m waarbij de ziekenhuisgebouwen worden voorzien op een dek gelijk met het
maaiveld. Parkeren wordt hierbij ondergronds gezien, langs beide kanten van de tunnel en eventueel
binnen meerdere ondergrondse bouwlagen. De langgerekte inplanting en vorm van de gebouwen
maakt dat een logische flow en opbouw van de ziekenhuisstructuur hier niet realiseerbaar is. Daarbij
is de site met zijn oppervlakte van ca. 3,44ha ook te klein om het AZ Nikolaas te huisvesten.

Ook naar timing toe kan dit locatiealternatief worden uitgesloten. De infrastructuur van de N16 dient
eerst gerealiseerd te worden alvorens de gebouwen kunnen worden opgericht. De beoogde timing is
in dit geval dan ook niet realistisch. Dit locatiealternatief wordt bijgevolg uitgesloten.
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Conclusies

De bovenstaande bevindingen leiden tot volgend overzichtsschema:

Nr. Site Oppervlakte Min. 2
ontsluitingspunten

Haalbaarheid
binnen termijn

1 Stationsomgeving-noord 4,08ha (i.f.v.
3,55ha
gebouw)

OK Afhankelijk van
verder onderzoek

2 Huidige campus 8,31ha (i.f.v.
6ha bruto
terreinoppervl.)

OK Niet haalbaar als
gevolg van
bescherming als
landschap

3 Gemeenschapsonderwijs-
parklaan

4,5ha

4 Aveve/Carrefour August
De Boeckstraat

3,35ha

5 Parking Waasland
Shopping Center

2,34ha

6 Ondertunnelen van de
N16

3,44ha

Uit bovenstaande afweging kan het volgende worden geconcludeerd:

• De stationsomgeving-noord komt potentieel in aanmerking voor de vestiging van het AZ
Nikolaas. Verdere analyse in de vorm van een mobiliteitsonderzoek en een eventuele
volumestudie moeten uitwijzen of dit een valabel locatiealternatief kan zijn. Als eerste werd
een mobiliteitstoets uitgewerkt.

• Voor de huidige ziekenhuiscampus, incl. het stadspark, is geen draagvlak bij het Agentschap
Onroerend Erfgoed om de bescherming van het park op te heffen. Hierdoor kan dit
locatiealternatief niet verder worden meegenomen.

De andere binnenstedelijke locatiealternatieven worden niet verder geanalyseerd omwille van hun te
beperkte beschikbare oppervlakte.

Mobiliteitstoets Stationsomgeving-Noord

Uit de mobiliteitsstudie van het locatiealternatief ‘Stationsomgeving Noord’ wordt geconcludeerd dat
een verhuis naar deze locatie onhaalbaar is voor wat betreft de verkeersafwikkeling op het kruispunt
Driekoningen. Het knooppunt Singel x Vijfstraten kan wel nog relatief vlot worden afgewikkeld.

Het aanpassen van het knooppunt Driekoningen met het oog op een betere doorstroming voor
gemotoriseerd verkeer is daarbij ook geen optie. Het werd immers aangelegd met prioriteit voor bus-
en fietsdoorstroming en fiets- en wandelveiligheid. Deze zijn absoluut noodzakelijk in een stedelijke
stationsomgeving.

Bij de berekeningen van de verkeersintensiteiten en –afwikkeling werd reeds rekening gehouden met
het wegtrekken van het ziekenhuis uit de binnenstad, echter niet met een vervangende invulling. De
site zal sowieso een nieuw programma krijgen, dat ook weer bijkomend verkeer zal genereren.
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Conclusie locatiealternatieven

Waar in de startnota werd uitgegaan van de locatie ‘Neerkouter’ als voorkeursalternatief, wordt in de
scopingfase op basis van de eerste advies- en inspraakronde een andere conclusie gemaakt. Twee
bijkomende alternatieven worden meegenomen, met name de randstedelijke locatie ‘De Winningen’
en de binnenstedelijke locatie ‘Stationsomgeving Noord’. Omdat de verkeersafwikkeling van het
ziekenhuis als uiterst belangrijk en onderscheidend criterium wordt beschouwd, werd beslist om ook
voor ‘De Winningen’ een MOBER uit te werken, teneinde een vergelijkbare basis te hebben t.o.v. het
bestaande MOBER voor ‘Neerkouter’. Voor de locatie ‘Stationsomgeving Noord’ werd een
mobiliteitstoets uitgewerkt, teneinde na te gaan of deze binnenstedelijke locatie een haalbare kaart
kan zijn.

Geconcludeerd kan worden dat het binnenstedelijk locatiealternatief ‘Stationsomgeving Noord’ naar
verkeersafwikkeling toe niet haalbaar is, en bijgevolg wordt uitgesloten. De overige twee
randstedelijke locaties, met name ‘Neerkouter’ en ‘De Winningen’ worden wel als haalbaar
beschouwd, mits de nodige maatregelen worden genomen.

Inrichtingsalternatieven

Hoe de site concreet moet worden ingericht, staat nog niet vast. Voor de locatie Neerkouter is wel een
masterplan opgemaakt (zie hoofdstuk 4.4) waarin de hoofdprincipes staan omschreven. Het
masterplan geeft aan welk ruimtelijk programma moet worden doorvertaald binnen het RUP. Het
geeft bijgevolg een indicatie van de benodigde oppervlakte, bouwhoogtes, buffers, etc. De krachtlijnen
uit het masterplan blijven uiteraard belangrijke principes bij beide locatiealternatieven. Het RUP zal
deze vastleggen en hierin beperkend optreden.
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Situering en afbakening plangebied

Situering op macroniveau

Sint-Niklaas is gelegen in het noordoosten van de provincie Oost-Vlaanderen, op ±15km van stad
Antwerpen. Sint-Niklaas behoort tot het Waasland en wordt, omwille van het uitgebreide
voorzieningenniveau, ook wel ‘hoofdstad van het Waasland’ genoemd. Het Waasland is een
geografische streek die naast Sint-Niklaas ook de gemeenten Beveren, Kruibeke, Temse,
Waasmunster, Lokeren, Stekene en Sint-Gillis-Waas omvat.

Sint-Niklaas wordt omgeven door Stekene en Sint-Gillis-Waas in het noorden, Beveren in het
noordoosten, Temse in het zuidoosten, Waasmunster in het zuiden, Lokeren in het westen en
Moerbeke in het noordwesten.

De stad Sint-Niklaas telt circa 75.000 inwoners en bestaat uit de stad Sint-Niklaas zelf en de drie
deelgemeenten Belsele, Nieuwkerken en Sinaai.

Figuur 3-1 Situering op macroniveau

Situering op mesoniveau

Beide locaties situeren zich net ten zuidwesten van de stadskern van Sint-Niklaas, in een zone omringd
door grootschalige bovenlokale verkeersinfrastructuren. Locatiealternatief Neerkouter situeert zich
net ten zuiden van de N70, locatie De Winningen net ten noorden. Beide locaties zijn gelegen aan de
N41 en N16 respectievelijk aan west- en oostzijde en de E17 in het zuiden.

Sint-Niklaas bevindt zich langs één van de belangrijkste Europese transportassen (Antwerpen – Gent
– Kortrijk – Rijsel). Deze wordt gevormd door de E17, spoorlijn en de gewestweg N70 Antwerpen-Gent.
Evenwijdig hiermee bevindt zich ten noorden van de stad de N49/E34 Antwerpen-Knokke en ten
zuiden ervan de Schelde.
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Figuur 3-2 Situering op mesoniveau

Afbakening en beschrijving van het plangebied (zie kaart 1 in bijlage)

Locatiealternatief Neerkouter

De locatie Neerkouter situeert zich binnen een resterende open ruimte ingesloten door de omliggende
straten: N41, Heimolenstraat, Smisstraat, Dendermondse Steenweg en Kiemerstraat. Deze open
ruimte wordt doorsneden door een prominent aanwezige hoogspanningsinfrastructuur, waarvan één
lijn de grens van het plangebied vormt (grensstellend element). Het plangebied bevindt zich ten
westen van deze hoogspanningslijn.

De locatie Neerkouter bestaat momenteel uit akkers en weiland, met uitzondering van een
landbouwbedrijf met woning en een enkel woonperceel, en wordt in het noorden begrensd door een
ringgracht. Deze ringgracht voert het water rondom Sint-Niklaas, langs de westkant, naar de
Molenbeek. Het plangebied heeft een oppervlakte van ±16ha.

Wanneer locatie Neerkouter als te herbestemmen voorkeurslocatie wordt geselecteerd, zullen ook
drie woonuitbreidingsgebieden deel uitmaken van het plangebied i.f.v. compensatie van het te
herbestemmen agrarisch gebied. Deze worden beschreven onder hfdst. 6.

Locatiealternatief De Winningen

De locatie De Winningen situeert zich binnen het stedelijk gebied van Sint-Niklaas ingesloten door de
volgende straten: N41, Arnhoutstraat, Valk, Driegaaienstraat en de Gentse Baan (N70). Het betreft
een ontginningsgebied voor oppervlaktedelfstoffen.
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Beleidskader en relevante studies

Structuurplanning

Sint-Niklaas in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV)

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd op 23/09/1997 definitief vastgesteld. Om in te spelen
op nieuwe ruimtelijke uitdagingen werd het plan geregeld herzien. Dit gebeurde voor het laatst in de
periode 2010-2011.

Regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas

In het RSV wordt de gewenste ruimtelijke structuur van Vlaanderen uitgewerkt op basis van ruimtelijke
principes voor vier structuurbepalende componenten:

• De stedelijke gebieden en de stedelijke netwerken

• Het buitengebied

• De gebieden voor economische activiteiten

• Lijninfrastructuur

Sint-Niklaas wordt in het RSV geselecteerd als regionaalstedelijk gebied. Het neemt een belangrijke
plaats in in de ruimtelijke structuur van Vlaanderen omwille van het verzorgingsniveau, de stedelijke
voorzieningen en de economische structuur. Het beleid is gericht op het maximaal benutten van de
bestaande en toekomstige stedelijke potenties. Net zoals de grootstedelijke gebieden hebben
regionaalstedelijke gebieden – weliswaar op een lager niveau – in kwantitatief en kwalitatief opzicht
grote potenties om een belangrijk aandeel van de groei inzake bijkomende woongelegenheden,
stedelijke voorzieningen en ruimte voor economische activiteiten op te vangen.

Het plangebied ligt net buiten de afbakening van het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas.

Figuur 4-1 Schematische weergave van de ruimtelijke visie op Vlaanderen

Selectie van de wegen

In het RSV wordt de E17 geselecteerd als hoofdweg en de N16 als primaire weg type I.

Specifieke beleidselementen inzake voorzieningen

Geopteerd wordt om de aan het wonen gerelateerde gemeenschaps- en nutsvoorzieningen te
concentreren in de stedelijke gebieden en de kernen van het buitengebied. Voor de
gemeenschapsvoorzieningen wordt maximale verweving met de woonfunctie nagestreefd. Wat
betreft de ontwikkelingen in voorzieningen met een belangrijke impact op de ruimtelijke structuur van
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het stedelijk gebied wordt, veeleer dan voor een herlokalisatie, bij voorkeur gekozen voor een
optimale ruimtebenutting op de bestaande locatie.

Het niveau en de reikwijdte van de gemeenschaps- en nutsvoorzieningen van bijvoorbeeld een
ziekenhuis wordt afgestemd op het belang van het stedelijk gebied (groot-, regionaalstedelijk, …). Dit
betekent dat de hier voorgestelde indeling van stedelijke gebieden naar reikwijdte doorwerkt in het
sectorale beleid en bepalend wordt voor de locatiekeuze. Locatiebeleid stelt de bereikbaarheid van de
verkeersgenererende gemeenschaps- en nutsvoorzieningen veilig.

Door het concentreren van activiteiten in stedelijke gebieden en door het afstemmen van het
mobiliteitsprofiel op het bereikbaarheidsprofiel van de locatie, wordt er naar gestreefd dat de
ontwikkeling het mobiliteitsprobleem in het stedelijk gebied niet verzwaart.

Afbakening van de gewenste natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS)

Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en
middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien buitengebied
regio’s. Voor elke regio heeft de Vlaamse Regering dat visievormingsproces afgerond met een
beslissing over een actieprogramma voor de op te maken RUP’s. Voor de landbouwgebieden waar de
bestemming van het gewestplan zeker behouden kan blijven, besliste de regering om de bestaande
agrarische bestemmingen te herbevestigen.

In 2008 stelde de Vlaamse overheid een visie op voor de regio Waasland (waarin het plangebied zich
bevindt) die resulteerde in een Operationeel Uitvoeringsprogramma (april 2009).

Locatiealternatief ‘Neerkouter’ is gelegen in HAG.

Locatiealternatief ‘De Winningen’ is niet gelegen in HAG.

Bij planologisch initiatief in het herbevestigd agrarisch gebied wordt verwezen naar de omzendbrief
RO2010/01 betreffende het ruimtelijk beleid binnen de agrarische gebieden waarvoor de bestaande
plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen herbevestigd zijn. De omzendbrief laat een
beleidsmarge toe t.a.v. voorkomende planningsinitiatieven. Dit wordt verder beschreven onder
hoofdstuk 6.

Sint-Niklaas in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen

Het provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen werd op 18/02/2004 goedgekeurd door de
Vlaamse Regering.

In het provinciaal ruimtelijk structuurplan worden de vier structuurbepalende elementen van het RSV
gedetailleerd. De ruimtelijke eigenheid van de verschillende gebieden binnen de provincie worden zo
verduidelijkt.

Binnen de provincie Oost-Vlaanderen worden Aalst en Sint-Niklaas als regionale steden beschouwd.
Ze hebben voor hun economische ontwikkeling en hun ontwikkeling als centrale plaats voordeel
gehaald uit hun verkeersligging op de verbindingswegen tussen de grootstedelijke centra. In
vergelijking met andere Vlaamse regionale steden hebben zij moeite zich als volwaardige regionale
stad te profileren, door de relatief korte afstand tot de grootstedelijke centra van Brussel (voor Aalst)
en Antwerpen (voor Sint-Niklaas). De regionale invloedssfeer van Aalst en Sint-Niklaas blijft
voornamelijk beperkt tot de omliggende gemeenten en is niet veel groter dan hun kleinstedelijke
invloedssfeer.

Omdat niet alle functies overal gewenst zijn, wordt uitgegaan van deelruimten. Een onderscheid
wordt gemaakt tussen deelruimten met hoofdzakelijk stedelijke en economische potenties en
deelruimten met hoofdzakelijk openruimtepotenties.

Het plangebied behoort tot de stedelijke deelruimte ‘E17-netwerk’. Hier staan volgende ruimtelijke
principes voorop:

- Structureren van de interne en externe bereikbaarheid;
- Wonen en woonondersteunende functies bundelen en verweven in de kernen;
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- Openruimtecorridors, buffer tussen de stedelijke ontwikkelingen;
- Regionale economie op goed ontsloten plekken en gekoppeld aan de centrale plaatsen;
- Groenverbindingen in riviervalleien en tussen de groene stapstenen, als ecologische en

recreatieve assen door het netwerk.

Figuur 4-2 Deelruimten in de provincie Oost-Vlaanderen, bron: PRS Oost-Vlaanderen

Ontwikkelingsperspectieven voor kleinstedelijke gebieden in het E17-netwerk

Het E17-netwerk omvat naast het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas ook de kleinstedelijke
gebieden Beveren, Lokeren en Temse. Als geheel speelt dit stedelijk netwerk een belangrijke rol op
Vlaams niveau in de Vlaamse Ruit, als aanvulling voor de grootstedelijke gebieden Antwerpen en
Gent. Hoewel elk van de stedelijke gebieden eigen ontwikkelingsmogelijkheden heeft, mag het geheel
van de stedelijke ontwikkelingen in het E17-netwerk niet in concurrentie treden met het
grootstedelijk gebied Gent of het grootstedelijk gebied Antwerpen. Als onderdeel van het stedelijk
netwerk Vlaamse Ruit kunnen evenwel een aantal aanvullende ontwikkelingen t.o.v. Antwerpen en
Gent mogelijk zijn in het E17-netwerk. Op provinciaal niveau vervult het netwerk een centrumrol voor
het grootste deel van het Noordelijk Openruimtegebied.

Het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas vervult een ondersteunende rol in het internationale
netwerk van de Vlaamse Ruit. Binnen het E17-netwerk blijft Sint-Niklaas de belangrijkste stedelijke
kern. De kleinstedelijke gebieden in het netwerk kunnen deze rol op een lager niveau aanvullen.

Selectie van de wegen

De N70 is geselecteerd als secundaire weg type II, uitgezonderd het deel tussen de N41 en R42 dat als
secundaire weg type III aangeduid is.

Het plangebied in het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Sint-Niklaas

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Sint-Niklaas werd op 22 juni 2006 goedgekeurd door
de Bestendige Deputatie.

In de stad komen een aantal grote medische en maatschappelijke voorzieningen voor. Ze liggen
allemaal binnen de ring, in het gebied van aaneengesloten bebouwing. Deze campussen bevinden zich
ruimtelijk binnen één of meerdere bouwblokken. Ze hebben dit binnengebied in de meeste gevallen
volledig opgevuld, zodat momenteel nog weinig ruimte rest voor uitbreiding.
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Gewenste ruimtelijke structuur

Op de centrale noord-zuidas van de stedelijke kern, of ook wel stedelijke corridor, takken enkele
grootschalige voorzieningencomplexen aan. Deze omvatten o.m. onderwijsinstellingen, culturele
voorzieningen, geneeskundige diensten, sociale instellingen en sport- en recreatieterreinen. Deze
voorzieningen fungeren grotendeels op regionaal niveau. De aanwezigheid ervan in de stadskern van
Sint-Niklaas draagt in belangrijke mate bij tot de titel van hoofdstad van het Waasland. Voor de
voorzieningen worden de stedenbouwkundige mogelijkheden gecreëerd en de randvoorwaarden
geformuleerd om zich op de bestaande sites aan te passen aan de huidige ruimtelijke noden en
behoeften. Daarbij wordt tevens gezocht om de band met het omliggende stedelijk weefsel aan te
halen. Het is essentieel om bij de uitbouw van de grootschalige voorzieningencomplexen aandacht te
besteden aan het behoud van de kwaliteit en de leefbaarheid van de nabije woonomgeving.

De voorzieningencomplexen vormen ruimtelijke entiteiten, waarvoor het noodzakelijk is om een
globaal stedenbouwkundig plan op te maken. Dit plan omvat uitspraken i.v.m. de ruimtelijke
afbakening, de mogelijke bebouwing, de aanleg van het openbaar domein en groenvoorzieningen, de
relatie met het nabije stedelijke weefsel, de parkings en de aanwezigheid van woningen. Uitgangspunt
hierbij vormt het campusmodel, waarbij grootschalige, vrijstaande bebouwing geplaatst wordt in een
toegankelijke, open ruimte. In functie van de specifieke situatie krijgt dit campusmodel een
aangepaste invulling.

Het RUP wordt opgemaakt in afwijking van de richtinggevende bepalingen van het GRS met betrekking
tot de gewenste ruimtelijke structuur. Middels de opmaak van dit RUP wordt deze afwijking uitgebreid
gemotiveerd.

Lobbenstadmodel Sint-Niklaas

In 2014 werd het concept Lobbenstadmodel voor de stad Sint-Niklaas ontwikkeld. Het
lobbenstadmodel is een stedenbouwkundig concept om te komen tot een ecologisch verantwoorde
stad.

Figuur 4-3 Lobbenstad Sint-Niklaas: structuuurschets

Het lobbenstadmodel, toegepast op Sint-Niklaas, vertrekt van 7 historische radiale invalswegen die
kansen bieden om ruimtelijk rond te verdichten. Voor de auto’s bieden de invalswegen een verknoping
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met de ringstructuur van wegen rond Sint-Niklaas, voor de fiets en het openbaar vervoer vormen ze
een snelle rechte verbinding richting het stadscentrum. Daartussen bevinden zich groene open
ruimtelobben.

Om tot een autoluw centrum te komen gaat het lobbenstadmodel uit van de realisatie van de oost-
en westkam. Deze structuur kan ingezet worden voor het bereiken van drie grote bezoekersparkings
op de rand van de stad. T.h.v. deze bezoekersparkings kunnen multimodale knooppunten voorzien
worden als overstap naar duurzame modi.

Voor de ontsluiting van de woonwijken in de binnenstad wordt gepleit voor een systeem van lussen
en/of poorten als voorwaarde tot het bekomen van een autoluwe binnenstad. Op die manier zijn de
wijken en het stadscentrum gemakkelijk doorwaadbaar en bereikbaar voor fietsers en voetgangers en
kan maximaal ingezet worden op bewonersparkeren. De verschillende woon- en stadswijken zijn van
elkaar geïsoleerd voor autoverkeer. Dit wil zeggen dat autoverkeer telkens dient terug te keren naar
het hogerliggend wegennet, zijnde de rondweg (N41 – N70 – R42).

In Sint-Niklaas worden kansen gezien om de woonlobben onderling te verbinden door een fietssingel
(bv. t.h.v. de ringgracht) die verknoopt met de bovenlokale functionele fietsroutes en de invalswegen.
De groene singel verbindt zo de woonlobben met de groene lobben waardoor ‘hoppen tussen lobben’
mogelijk is. Parallel met de fietssingel kunnen ook openbaarvervoersverbindingen gerealiseerd
worden tussen de lobben t.h.v. de wijkontsluitingswegen.

Het plangebied bevindt zich binnen de voorziene ruimte van een woonlob (afstand tot het
stadscentrum < 2,5km). De realisatie van een ziekenhuiscampus op deze locatie biedt bovendien de
opportuniteit om concrete elementen zoals de fietssingel langsheen de ringgracht en een verbindende
openbare padenstructuur op korte termijn te realiseren. Daarnaast wordt de naastliggende open
ruimte lob gevrijwaard.

Mobiliteit

Mobiliteitsplan

Het gemeentelijk mobiliteitsplan van Sint-Niklaas werd goedgekeurd in april 2015.

Ruimtelijke elementen duurzaam scenario

Infrastructuren

Het duurzaam scenario gaat uit van het lobbenstadmodel:

- de 7 historische radiale invalswegen bieden een verknoping met de rondweg N70 – N41 –
R42;

- de rondweg moet het centrum ontlasten en fungeren als hoofdontsluiting van de stad voor
autoverkeer, ook verplaatsingen binnen Sint-Niklaas dienen maximaal afgeleid te worden via
de rondweg;

- gebruik van de rondweg zal gestimuleerd of zelfs afgedwongen worden door
circulatiemaatregelen;

- op lange termijn worden rondom het centrum 3 grote bezoekersparkings voorzien, waar kan
overgestapt worden op duurzame modi.

Om dit alles verkeerskundig goed te laten functioneren wordt de kamstructuur op korte termijn
vervolledigd met de oostelijke tangent. Van zodra deze is aangelegd, kan de N70 heringericht en
gedowngraded worden naar een lokale weg.

Projecten

In het duurzaam scenario wordt uitgegaan van 5 belangrijke knooppunten, waarvan volgende twee
knooppunten een invloed hebben op het plangebied:

- Het stadsknooppunt west als een sterk openbaarvervoerknooppunt:
Gezien de buurt rond dit knooppunt uitdrukkelijk in beeld komt als nieuwe locatie voor het
AZ Nikolaas kan deze locatie op termijn wel uitgroeien tot een sterk



4223683040_Rev01 | RUP AZ Nikolaas pagina 33

openbaarvervoerknooppunt. In combinatie met het stadsuitbreidingsproject de Winningen
en ‘Het Welzijnshuis’ zou deze as tot een sterke poot van het stadsnet kunnen uitgroeien.
Eerder dan het als een multimodaal knooppunt in te vullen wordt er dus voor een
openbaarvervoersknooppunt gekozen.

- Randparking ter hoogte van SVK (exacte locatie te bepalen):
Het lobbenstadmodel voorziet een randparking ter hoogte van SVK. De exacte locatie en
ontsluiting voor deze parking is nog te bepalen en hangt af van welke opportuniteiten zich
voordoen. Zo kan de verhuis van het AZ Nikolaas een opportuniteit bieden om deze
randparking te voorzien aan het stadsknooppunt west eerder dan aan SVK. Er dient dus
onderzocht te worden of de nieuwe locatie van het AZ Nikolaas geschikt is om deze functie
van randparking mee te integreren op één locatie.

Figuur 4-4 Vijf belangrijke knooppunten in Sint-Niklaas (mobiliteitsplan)

Verkeerskundige elementen duurzaam scenario

Volgende verkeerskundige elementen zullen worden uitgewerkt en gerealiseerd op korte of lange
termijn:

- Autoluwer centrum door vernieuwde wijkcirculatie;
- Stamassen voor het openbaar vervoer;
- Opbouw fietsnetwerk met lokale en regionaalstedelijke fietssingels;
- Sturend parkeerbeleid met langparkeren op randparkings.

Verhuis AZ Nikolaas

Het AZ Nikolaas – op dit moment gevestigd in de Moerlandstraat – is op zoek naar een nieuwe locatie
omdat de huidige locatie eventuele uitbreidingen hypothekeert. Als nieuwe locatie wordt
voornamelijk naar het gebied op de kruising van N70 en R42 gekeken.

Op de huidige locatie heeft het ziekenhuis een zeer goede OV-ontsluiting dankzij het stadsnet. In de
toekomst is het dan ook gewenst en noodzakelijk dat een degelijke OV-ontsluiting behouden blijft. Bij
het herbekijken van het stadsnet kan de nieuwe locatie van het ziekenhuis samen met de ontwikkeling
van de Winningen en “Het Welzijnshuis” in de Abingdonstraat een nieuwe sterke as in het stadsnet
vormen.
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Bovenlokaal fietsnetwerk

Binnen een overeenkomst tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse provincies werd een bovenlokaal
functioneel fietsroutenetwerk opgebouwd. Doel is dit netwerk te realiseren middels de samenwerking
tussen het Vlaams Gewest, de provincies, de gemeentebesturen en andere belanghebbenden.

Het functioneel fietsroutenetwerk bestaat uit drie soorten routes:

- Hoofdroutes zijn gemeentegrensoverschrijdend. Comfort (brede fietspaden in asfalt of
beton) en veiligheid (zo weinig mogelijk kruispunten) zijn zeer belangrijk;

- Functionele routes verbinden woonkernen en belangrijke functies. Ze zijn de kortste
verbinding en lopen daardoor dikwijls langs drukke wegen (historische steenwegen die van
centrum tot centrum lopen).

- Alternatieve routes zijn complementair aan de functionele routes, zodat de fietser kan kiezen
tussen de kortste (functionele) of de veiligste en aangenaamste (alternatieve) route.

Figuur 4-5 Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk, bron: www.gisoost.be

In Sint-Niklaas zijn er zeven regionaalstedelijke fietsroutes, waar de Heimolenstraat en de N41
langsheen ‘De Winningen’ deel van uitmaken. Dit zijn hoofdassen voor fietsverkeer waar vlot, snel en
veilig fietsen aan de basis liggen van de kwaliteitsstandaard: veilig, conflictvrij, voorrang op de
zeldzame kruispunten en ongelijkvloerse kruisingen met verkeerswegen. Deze structuur van radiale
invalsassen wordt rond het centrum van Sint-Niklaas versterkt met een lokale en regionaalstedelijke
fietssingel.

De zeven regionaalstedelijke fietsroutes, waaronder de Heimolenstraat en de N41 langsheen ‘De
Winningen’ zijn opgenomen in het Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF).

Recreatief fietsknooppuntennetwerk

Het fietsknooppuntennetwerk dat door Toerisme Oost-Vlaanderen werd ontwikkeld o.a. over het
grondgebied van Sint-Niklaas.

Het recreatief fietsknooppuntennetwerk vormt de voornaamste faciliteit in Vlaanderen voor
recreatief fietsen. Recreatief fietsen vormt op zijn beurt dan weer één van de belangrijkste vormen
van recreatie.
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Figuur 4-6 Recreatief fietsroutenetwerk, bron: www.fietsnet.be

De locatiealternatieven ‘Neerkouter’ en ‘De Winningen’ grenzen aan het recreatief fietsroutenetwerk.

Masterplan AZ Nikolaas

Voor het locatiealternatief ‘Neerkouter’ werd reeds een masterplan “AZ Nikolaas” met bijhorend
MOBER (zie 7.3) opgemaakt om de ruimtelijke inpasbaarheid ervan te onderzoeken.1

Programma

Om de ruimtelijke impact op de site te kunnen inschatten, werd aan de hand van plaatsbezoeken een
programma samengesteld voor de nieuwe ziekenhuiscampus:

TOTALE VLOEROPPERVLAKTE ZIEKENHUIS 103.000m²

waarvan N-1 (logistiek technieken) 13.000m²

 BVO ZIEKENHUIS 90.000m²

UITBREIDING 18.5000m²

NEVENPROGRAMMA:

BVO vrijstaande gebouwen 12.000m²

PARKEREN ZIEKENHUIS 55.000m²

waarvan 8000m² ondergronds onder ziekenhuisgebouw

van de resterende oppervlakte 1/5 ondergronds onder parkeergebouwen

 BVO PARKEREN ZIEKENHUIS 38.000m²

1 Voor het locatiealternatief ‘De Winningen’ is geen masterplan voorhanden.
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(GEÏNTEGREERDE RANDPARKING) 8000m²

BVO TOTAAL (inclusief uitbreiding + randparking) 166.500m²

Visie op het plangebied

De visie opgemaakt in het masterplan is opgebouwd rond volgende thematische benaderingen:

Landschappelijke integratie

- Behoud van het fijnmazig weefsel van perceelbeplanting die bestond uit boom- en
haagsingels gekoppeld aan de bestaande perceel- en grachtenstructuur voor het geven van
identiteit aan de campus en om de gebouwen van de campus af te schermen van de
naastliggende open ruimte.

Ziekenhuisgebouw

- De projectdefinitie voor het ziekenhuisgebouw is niet volledig uitgekristalliseerd. Hierdoor
voorziet het masterplan nog enige beperkende vrijheid voor de enveloppe van het
ziekenhuisgebouw. Een aantal beperkende voorwaarden worden reeds opgelegd:

 Maximale hoogte bedraagt 29m t.o.v. het maaiveld, waarboven plaatselijk enkel
technische uitbouwen mogelijk zijn, beperkt tot 9m extra.

 Eén ondergrondse laag voor logistiek en technisch programma, evenals een 8000m²
ondergronds parkeren voor specifieke doelgroepen.

Parkeren

- De parkeergebouwen worden zo compact mogelijk georganiseerd en optimaal gelokaliseerd
met een inplanting zo diep mogelijk op de campus en parallel met de grensbepalende
hoogspanningslijn. Een aantal beperkende voorwaarden worden reeds opgelegd:

 Maximale hoogte bedraagt 14m, gelijk aan de hoogte van de boomsingels.
 Eén ondergrondse parkeerlaag en maximum 4 bovengrondse lagen.

Vrijstaande gebouwen

- Het nevenprogramma (kinderopvang, revalidatie, psychosomatische zorg, …) wordt
geïntegreerd in de landschapskamers. Als beperkende voorwaarde wordt opgelegd:

 De hoogte is beperkt tot 2 à 3 bouwlagen.

Ontsluiting

- Uit de mobiliteitsstudie (zie 7.3) blijkt dat de campus volledig kan ontsloten worden d.m.v.
een lichten-gestuurd kruispunt N41 – Heimolenstraat. Eens op de campus worden de
verschillende stromen functioneel gescheiden.

- Een alternatieve ontsluiting voor de spoeddiensten is mogelijk op de N41 (rechts-in) en via
de Heimolenstraat richting N70.

- Een fietstunnel wordt onder de N41 voorzien.
- In de Heimolenstraat wordt voorbij de toegang tot de campus een ‘knip’ gerealiseerd.
- De fietsverbinding langs de ringgracht wordt doorgetrokken tot op de campus.

Randparking

- De voorziene 250 tot 300 parkeerplaatsen kunnen geïntegreerd worden in de
parkeergebouwen van AZ Nikolaas.

- In of nabij de parkeergebouwen wordt een kleinschalig bustransferium opgenomen.

Uitwerken masterplan tot RUP
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Indien de site ‘Neerkouter’ als voorkeurslocatie naar voor wordt geschoven, wordt bij de opmaak van
het RUP voorgesteld een beperkte zonering te voorzien met voorstellen naar invulling van de zones
toe. Het belangrijkste onderscheid wordt gemaakt in een opdeling Binnenhof en Buitenhof.

Binnenhof

- Geeft plaats aan de grootschalige infrastructuur van de nieuwe campus, het
ziekenhuisgebouw, de parkeergebouwen, de primaire wegeninfrastructuur.

- Inplanting, oriëntatie en organisatie van deze gebouwen is door de ontwerper van het
ziekenhuis ‘vrij’ te bepalen, binnen de in het masterplan bepaalde, en in het RUP verder te
verfijnen enveloppes.

Buitenhof

- De interface met de omringende open ruimte. Hier wordt het historisch traceerbaar
landschap de campus ingetrokken. In deze grenszone wordt de bestaande perceel- en
grachtenstructuur behouden, worden de singels georganiseerd en hierbij enkele
randvoorwaarden opgelegd.

Overgangszone

- In de overgang tussen Binnenhof en Buitenhof is er voldoende marge voor de verdere
landschappelijke vormgeving van de campus, akoestische bermen, waterbuffering en/of
zuivering, parkwegen, helikopterplatform, … .

Figuur 4-7 Masterplan "AZ Nikolaas" – synthese

De N41 is ter plaatse van de locatie ’Neerkouter’ als primaire weg gecatalogeerd. Dit houdt in dat er
in principe geen rechtstreekse toegang tot de gewestweg kan toegestaan worden. De enige mogelijke
ontsluitingen zijn:

a. Ontsluitingen via het lichtengeregeld kruispunt Heimolen.
b. Een rechts-in ontsluiting voor de hulpvoertuigen naar de spoeddiensten (waarvoor een

afwijking op bovengenoemd principe nodig is).
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Figuur 4-7 is m.a.w. niet helemaal correct: er kan slechts één nieuwe, rechts-in aansluiting op de N41
worden gerealiseerd.

Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Sinds 1 januari 2015 geldt één overkoepelende regelgeving voor monumenten, stads- en
dorpsgezichten, landschappen en archeologie. Het nieuwe Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013
vervangt drie voorgaande decreten (monumentendecreet van 1976, archeologiedecreet van 1993 en
landschapsdecreet van 1996) en een wet uit 1931 op het behoud van monumenten en landschappen.

Binnen de locaties ‘Neerkouter’ en ‘De Winningen’ komen geen relevante elementen voor.

De site ‘De Winningen’ situeert zich wel net ten zuidwesten van het bouwkundig erfgoed
‘Steenbakkerij Scheerders van Kerchove’s Verenigde Fabrieken N.V.’

Open ruimtebeleid

Biologische waarderingskaart (zie kaart 4)

De biologische waarderingskaart is een inventarisatie van het biologische milieu en de
bodembedekking in Vlaanderen en Brussel. Een inkleuring in groentinten duidt de biologische waarde
van het milieu op een overzichtelijke wijze. Hiertoe werd een uniforme evaluatie van het volledige
Vlaamse gewest gemaakt voor wat betreft plantengroei, grondgebruik en kleine
landschapselementen. De inventarisatie werd opgemaakt door het Instituut voor natuur- en
bosonderzoek (INBO).

Het locatiealternatief ‘Neerkouter’ is aangeduid als biologisch minder waardevol gebied, met
uitzondering van een kleine zone die aangeduid is als biologisch zeer waardevol, het betreft een
veedrinkpoel (bwk-code kn).

Het locatiealternatief ‘De Winningen’ is geheel biologisch minder waardevol gebied.

VEN en IVON (zie kaart 5)

De centrale doelstelling van het Vlaams gebiedsgericht natuurbeleid is de realisatie van een voldoende
omvangrijke en samenhangende ‘natuurlijke structuur’ van Vlaanderen. Om dit te bereiken dient eerst
het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) en het Integraal Verweving- en Ondersteunend Netwerk (IVON)
afgebakend te worden.

Het VEN, dat bestaat uit Grote Eenheden Natuur (GEN) en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling
(GENO), wordt afgebakend door Vlaanderen in overleg met de provinciale en gemeentelijke
overheden.

Het IVON bestaat uit NVWG (natuurverwevingsgebieden) en NVBG (natuurverbindingsgebieden). De
NVWG wordt afgebakend in het RSV. De NVBG worden echter afgebakend door de provincie, zij het
in functie van de reeds door het Vlaams Gewest afgebakende GEN, GENO en NVWG en aan de hand
van richtlijnen opgesteld op Vlaams niveau.

De Vlaamse regering besliste op 18 juli 2003 over de definitieve afbakening van het eerste deel van
het VEN. Het VEN 1e fase of Vlaams Ecologisch Netwerk staat voor 86.500 ha platteland waar natuur
en natuurbescherming de belangrijkste plaats innemen. De afbakening van de NVGB werd nog niet
beëindigd.

De locaties ‘Neerkouter’ en ‘De Winningen’ bevinden zich op respectievelijk ±5000m en ±6000m van
het GEN ‘De Vallei van de Boven Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding’.

Natura 2000 (zie kaart 6)

In 1979 werd door de Europese Gemeenschap de Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de
vogelstand uitgevaardigd, beter bekend als de Vogelrichtlijn. Het doel ervan is de instandhouding van
alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese grondgebied van de lidstaten te
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bevorderen. Volgens artikel 4 van deze Richtlijn moeten er speciale beschermingsmaatregelen
getroffen worden voor de leefgebieden van een aantal vogelsoorten, vermeld in de zogenaamde
Bijlage I van de richtlijn. Bovendien moet men ook de rui-, overwinterings- en rustplaatsen van
geregeld voorkomende trekvogelsoorten (onder andere watervogels en ganzen) beschermen. Als
belangrijkste maatregel dient elke lidstaat Speciale Beschermingszones (SBZ – V) aan te wijzen op basis
van opgegeven selectienormen. In deze gebieden dienen maatregelen getroffen te worden voor de
bescherming van de vogelsoorten en van hun leefgebieden. Ook buiten deze beschermingszones
moeten de lidstaten zich inzetten om de vervuiling en verslechtering van de leefgebieden van de
soorten te voorkomen. In Vlaanderen werden in 1988 in uitvoering van deze richtlijn een aantal
Speciale Beschermingszones, Vogelrichtlijngebieden of kortweg SBZ-V genoemd, aangeduid.

De continue achteruitgang van de natuurlijke habitats en de bedreiging voor het voortbestaan van
bepaalde wilde soorten zijn een centrale zorg in het milieubeleid van de Europese Unie (EU). Op 21
mei 1992 werd de Europese Richtlijn 92/43/EEG, inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats
en de wilde flora en fauna (zogenoemde ‘Habitatrichtlijn’), uitgevaardigd. Deze richtlijn heeft tot doel
de biodiversiteit in de lidstaten te behouden en streeft naar de instandhouding én het herstel van de
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. Bij deze richtlijn werd een
Europees ecologisch netwerk tot stand gebracht dat "Natura 2000" is genoemd. Dit netwerk bestaat
uit "speciale beschermingszones" die door alle lidstaten werden aangewezen overeenkomstig de
bepalingen van deze richtlijn (de zogenaamde ‘Habitatrichtlijngebieden’ of SBZ – H), alsmede uit de
speciale beschermingszones die uit hoofde van de vogelrichtlijn zijn ingesteld (zogenaamde
Vogelrichtlijngebieden).

Het locatiealternatief ‘Neerkouter’ is gelegen op ±5000m van het habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’, en op ±5000m van het vogelrichtlijngebied
‘Durme en de middenloop van de Schelde’.

Het locatiealternatief ‘De Winningen’ is gelegen op ±6000m van het habitatrichtlijngebied ‘Schelde-
en Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’, en op ±6000m van het vogelrichtlijngebied
‘Durme en de middenloop van de Schelde’.

Decreet integraal waterbeleid

Het decreet integraal waterbeleid heeft zowel aandacht voor waterkwaliteit als voor de kwantiteit
(hoeveelheid water). Binnen de bevoegdheid ruimtelijke ordening wordt uiteraard vooral rekening
gehouden met de hoeveelheid water (vermijden van overstromingen van bebouwde gebieden en
vermijden van verdroging van natte natuurgebieden). Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het
uitvoeringsbesluit voor de watertoets goed. Dit besluit geeft aan de overheden die vergunningen
afleveren richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Sinds 1 maart 2012 is er een aangepast
uitvoeringsbesluit inzake de watertoets in werking getreden.

Waterlopen (zie kaart 7)

Doorheen de site van het locatiealternatief ‘Neerkouter’ loopt de ringgracht, een geklasseerde
waterloop van 3de categorie (O1269). De ringgracht voert het water rondom Sint-Niklaas, langs de
westkant, naar de Molenbeek.

Door het noordelijk deel van locatiealternatief ‘De Winningen’ loopt een geklasseerde waterloop van
3de categorie (O1269). De oostelijke grens van het plangebied wordt gevormd door een niet-
geklasseerde waterloop.

Stroomgebiedbeheerplannen

In uitvoering van het decreet integraal waterbeleid, stelde de Vlaamse regering op 18 december 2015
de stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas voor de periode 2016-2021 vast.

Het stroomgebiedbeheerplan bepaalt de hoofdlijnen van het integraal waterbeleid voor het
desbetreffende stroomgebiedsdistrict en bevat maatregelen en acties om de waterkwaliteit te
beschermen en te herstellen, om het duurzame gebruik van water op langere termijn te garanderen
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en om de negatieve impact van overstromingen op mens, milieu, cultureel erfgoed en economie te
beperken.

Locatiealternatief ‘Neerkouter’ is deels gelegen binnen het ‘Bekken Gentse kanalen’, o.m. het
deelbekken ‘Kanaal van Stekene’, en deels gelegen binnen de ‘Beneden-Scheldebekken’, o.m. het
deelbekken ‘Barbierbeek’.

De site van locatiealternatief ‘De Winningen’ is gelegen binnen het ‘Bekken Gentse kanalen’, o.m. het
deelbekken ‘Kanaal van Stekene’.

Figuur 4-8 Vlaamse Hydrografische Atlas: VHA-bekkens en VHA-deelbekkens, bron:
www.geopunt.be

Watertoets 2017 (zie kaart 8)

Beide locaties zijn niet overstromingsgevoelig.

Erosiegevoeligheid (zie kaart 9)

De erosiegevoeligheidskaart ten behoeve van de watertoets is een tussenproduct binnen de studie
‘verfijning van de bodemerosiekaart’, uitgevoerd door de onderzoeksgroep fysische en regionale
geografie van de K.U. Leuven in opdracht van de afdeling Land van het vroeger AMINAL. De afbakening
van de erosiegevoelige gebieden heeft tot doel om belangrijke wijzigingen in bodemgebruik, die
mogelijk aanleiding kunnen geven tot versnelde afstroming van oppervlaktewater van hellingen en tot
afspoeling van bodemdeeltjes, voorafgaandelijk aan een vergunning of de goedkeuring van een plan
of programma, voor advies voor te leggen aan de bevoegde instantie.

Binnen beide locatiealternatieven komen verspreid zeer kleine zones voor aangeduid als
erosiegevoelig.

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden (zie kaart 10)

De kaart met de gebieden die gevoelig zijn voor grondwaterstroming ten behoeve van de watertoets
werd opgemaakt om te kunnen nagaan in welke gebieden er minder of meer aandacht moet uitgaan
naar de effecten van ingrepen op de grondwaterstroming. De richtlijnen voor de watertoets houden
rekening met een differentiatie van Vlaanderen in 3 types van gebieden, volgens de aard van
gevoeligheid voor grondwaterstroming.

Type 1: zeer gevoelig
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De zeer gevoelige gebieden zijn afgebakend aan de hand van de kaart van de Natuurlijk
Overstroombare Gebieden (NOG kaart). De NOG-kaart is gebaseerd op de bodemkaart waarbij de
bodemprofielen van alluviale, colluviale en poldergronden afgebakend zijn. De NOG gebieden met
uitzondering van colluvia zijn afgebakend als type 1 gebied. Indien er in type 1 gebied een
ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van meer dan 3m of een horizontale lengte
van meer dan 50m dient advies aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie.

Type 2: matig gevoelig

Onder de matig gevoelige gebieden vallen alle gebieden die niet tot type 1 (zeer gevoelig) of type 3
(weinig gevoelig) behoren. Indien er in type 2 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt
met een diepte van meer dan 5m en een horizontale lengte van meer dan 100m dient advies
aangevraagd te worden bij de bevoegde adviesinstantie.

Type 3: weinig gevoelig

Onder de weinig gevoelige gebieden vallen alle gebieden waar er een aquitard (meestal een kleilaag)
op geringe diepte voorkomt of het grondwaterpeil diep staat en die niet tot type 1 (zeer gevoelig)
behoren. Indien er in type 3 gebied een ondergrondse constructie gebouwd wordt met een diepte van
meer dan 10 m en een horizontale lengte van meer dan 50m dient advies aangevraagd te worden bij
de bevoegde adviesinstantie.

Locatiealternatief ‘Neerkouter’ is matig gevoelig voor grondwaterstroming.

Locatiealternatief ‘De Winningen’ is weinig gevoelig voor grondwaterstroming.

Infiltratiegevoeligheid (zie kaart 11)

De kaart met de infiltratiegevoelige bodems ten behoeve van de watertoets werd opgemaakt om te
kunnen nagaan in welke gebieden er relatief gemakkelijk hemelwater kan infiltreren naar de
ondergrond. Infiltratie van hemelwater naar het grondwater is belangrijk omdat daardoor de
oppervlakkige afstroming en dus ook de kans op wateroverlast afneemt. Bovendien staat infiltratie in
voor de aanvulling van de grondwatervoorraden en zodoende voor het tegengaan van verdroging van
watervoerende lagen en van waterafhankelijke natuur.

De kaart met infiltratiegevoelige bodems en behoeve van de watertoets werd afgeleid van de
bodemkaart. Ze bestaat uit twee types gebieden:

 Gebieden met de infiltratiegevoelige bodems

 Gebieden met de niet-infiltratiegevoelige bodems

De watertoetskaart met infiltratiegevoelige gebieden heeft tot doel om richtinggevend te zijn voor
individuele ingrepen op lokaal niveau. Bij dergelijke ingrepen moet beslist worden of de aanleg van
infiltratievoorzieningen of waterdoorlatende verhardingen al dan niet zinvol zijn, en of er mogelijk
schadelijke effecten kunnen optreden naar het grondwater toe zowel kwantitatief als kwalitatief bij
het al dan niet aanleggen van dergelijke voorzieningen.

Beide locaties zijn infiltratiegevoelig.
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Juridisch kader

Samenvattend overzicht

Locatiealternatief ‘Neerkouter’

TYPE

Gewestplan Nr.13 Sint-Niklaas-Lokeren (K.B. 07/11/1978)

Herbevestigde agrarische gebieden Ja

Plannen van aanleg

APA Neen

BPA Neen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gewestelijk RUP Neen

Provinciaal RUP Neen

Gemeentelijk RUP Neen

Verkavelingsvergunningen (geldig) Ja

Beschermingen

Beschermde monumenten Neen

Beschermde stads- of dorpsgezichten Neen

Beschermde landschappen Neen

Vogelrichtlijngebied Op ±5000m van het vogelrichtlijngebied ‘Durme en de
middenloop van de Schelde’

Habitatrichtlijngebied op ±5000m van het habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’

Weide- of akkervogelgebied Neen

VEN Op ±5000m van het GEN ‘De Vallei van de Boven
Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding’

Natuurreservaten Neen

Beschermingszone
grondwaterwinning

Neen

Overstromingsgebieden Vlaanderen:
risicozone overstromingen

Neen

Onbevaarbaar Waterloop, 3de categorie

Bevaarbaar Neen

Tabel 5.1 Samenvattend overzicht van het juridisch kader ‘Neerkouter’
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Locatiealternatief ‘De Winningen’

TYPE

Gewestplan Nr.13 Sint-Niklaas-Lokeren (K.B. 07/11/1978)

Herbevestigde agrarische gebieden Neen

Plannen van aanleg

APA Neen

BPA Neen

Ruimtelijke uitvoeringsplannen

Gewestelijk RUP Ja, GRUP ‘Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-
Niklaas’

Provinciaal RUP Neen

Gemeentelijk RUP Neen

Verkavelingsvergunningen (geldig) Neen

Beschermingen

Beschermde monumenten Neen

Beschermde stads- of dorpsgezichten Neen

Beschermde landschappen Neen

Vogelrichtlijngebied Op ±6000m van het vogelrichtlijngebied ‘Durme en de
middenloop van de Schelde’

Habitatrichtlijngebied op ±6000m van het habitatrichtlijngebied ‘Schelde- en
Durme-estuarium van de Nederlandse grens tot Gent’

Weide- of akkervogelgebied Neen

VEN Op ±6000m van het GEN ‘De Vallei van de Boven
Zeeschelde van de Dender- tot de Rupelmonding’

Natuurreservaten Neen

Beschermingszone
grondwaterwinning

Neen

Overstromingsgebieden Vlaanderen:
risicozone overstromingen

Neen

Onbevaarbaar Waterloop, 3de categorie

Bevaarbaar Neen

Tabel 5.2 Samenvattend overzicht van het juridisch kader ‘De Winningen’
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Gewestplan (zie kaart 14)

Het gewestplan van toepassing op het plangebied is het gewestplan nr. 13 Sint-Niklaas-Lokeren (K.B.
07/11/1978).

Het locatiealternatief ‘Neerkouter’ ligt volgens het gewestplan geheel binnen agrarisch gebied. Het
plangebied wordt omgeven door woongebied in het noorden, agrarisch gebied in het zuiden en
oosten, en woongebied met landelijk karakter in het westen.

Het locatiealternatief ‘De Winningen’ heeft volgens het gewestplan de grondkleur agrarisch gebied
met een overdruk als ontginningsgebied. De bestemming van het gewestplan werd vervangen binnen
het ‘GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas’ (zie 5.3.1).

Figuur 5-1 Uitsnede uit het gewestplan

Ruimtelijk uitvoeringsplannen

GRUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas

Het gewestelijk RUP Afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas werd goedgekeurd door de
Vlaamse Regering op 19/01/2007. Dit gewestelijk RUP bestaat enerzijds uit een grafisch plan met de
aanduiding van de afbakeningslijn en anderzijds uit enkele deelRUP’s die de gekozen opties van de
afbakening verfijnen. De afbakeningslijn trekt de grens tussen gebieden waar stedelijke ontwikkeling
gestimuleerd wordt en het buitengebied waar de bebouwingsvormen, de natuur, de landbouw, het
bos hun eigen groeiritme bezitten.

Het locatiealternatief ‘Neerkouter’ ligt niet binnen maar grenst net aan de afbakeningslijn van het
regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas.

De Winningen

Neerkouter
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Het locatiealternatief ‘De Winningen’ ligt binnen de afbakeningslijn van het regionaalstedelijk gebied
Sint-Niklaas. Het betreft deelgebied 6 waarvoor een deelRUP is opgemaakt. Het is bestemd als gebied
voor gemengd regionaal bedrijventerrein en de tijdelijke winning van oppervlaktedelfstoffen.

Figuur 5-2 Gewestelijk RUP Afbakening Regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas: Overzichtskaart

Figuur 5-3 Gewestelijk RUP 'Afbakening Regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas': Grafisch plan t.h.v.
deelgebied 6: Gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied De Winningen
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Verkavelingsvergunningen

Er is een geldende niet-vervallen verkavelingsvergunning gelegen binnen de site van locatiealternatief
‘Neerkouter’:

- Dossiernr.: V/SN765/1 – Heimolenstraat ZN, 9100 Sint-Niklaas – kadastraal gekend Sint-
Niklaas 4 AFD, sectie D, nr. 0407E – verkavelen van de grond in 3 loten.

Locatiealternatief ‘De Winningen’ kent geen goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen.

Atlas der trage wegen (zie kaart 13)

Binnen locatiealternatief ‘Neerkouter’ komt één trage weg voor, namelijk buurtweg nr. 83. De
buurtweg is nog zichtbaar in het landschap.

Binnen locatiealternatief ‘De Winningen’ loopt één trage weg, met name chemin nr. 16. Ook hier is de
buurtweg nog zichtbaar in het landschap.
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Motivatie inname HAG

Indien de locatie ‘Neerkouter’ als voorkeurslocatie wordt weerhouden, zal een herbestemming van
HAG dienen te gebeuren. Het plangebied van Neerkouter is immers gelegen in herbevestigd agrarisch
gebied (HAG), waardoor de herbestemming dient te beantwoorden aan de omzendbrief RO2010/01.
In se betreft het RUP de delegatie van een gewestelijke bevoegdheid. De Vlaamse Regering legde op
3 juni 2005 het kader vast voor het gewestelijk beleid dat ze ten aanzien van mogelijke gewestelijke
planningsinitiatieven in de herbevestigde agrarische gebieden wenst te voeren en besliste over een
reeks bewarende maatregelen inzake landbouw, natuur en bos binnen deze gebieden. Deze beslissing
blijft onverkort van kracht. Gelet op de stand van zaken van de uitvoering van het RSV zal bij een
planologische aanpassing van het herbevestigd agrarisch gebied waar mogelijk het planologisch
evenwicht hersteld worden en een degelijk onderbouwde motivering en verantwoording gehanteerd
worden.

Als algemeen uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt om de bestemming
van een herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen
hetzelfde planningsinitiatief, de nodige acties opneemt om het planologisch evenwicht te herstellen.
Prioriteit gaat daarbij naar acties om zonevreemde landbouw zone-eigen te maken (waarbij niet-
agrarische bestemmingen in landbouwgebruik herbestemd worden naar agrarisch gebied), verder
‘planologische ruil’ genoemd. Afwijken van dat algemeen uitgangspunt kan enkel mits uitdrukkelijke
en grondige motivatie door de initiatiefnemer (bv. omdat het praktisch onmogelijk is een geschikt
ruilgebied voor te stellen, omdat mogelijke ruilgronden reeds belast zijn met uitbatingsbeperkingen
tengevolge maatregelen inzake natuurbeheer of omdat het om een plan gaat dat enkel gericht is op
het zone-eigen maken van een bestaande vergunde zonevreemde toestand...).

Elementen die in de verantwoording minstens aan bod moeten komen zijn:

• Onderzoek naar de alternatieve locaties, buiten herbevestigd agrarisch gebied en een
verantwoording waarom de alternatieven buiten herbevestigd agrarisch gebied niet
weerhouden worden. Het is aan te bevelen om een dergelijk alternatievenonderzoek, in
voorkomend geval, op te nemen in de planmilieueffectenrapportage.

 Het alternatievenonderzoek werd gevoerd onder hoofdstuk 2.

• Onderzoek naar de impact op de ruimtelijk-functionele samenhang van de agrarische
structuur. De ruimtelijke kenmerken (ligging en configuratie van percelen en bedrijfszetels,
fysische kenmerken van de bodem, landschappelijke waarde van een gebied...), het huidige
effectieve landgebruik en de impact op individuele landbouwbedrijven etc. zijn elementen
die in een dergelijke beoordeling aan bod moeten komen. Het gegeven of de intentie van een
plan het zone-eigen maken is van een bestaande vergunde zonevreemde toestand dan wel
het aansnijden van een agrarisch gebied in landbouwgebruik voor andere ontwikkelingen kan
een element in deze beoordeling zijn.

 Voor een contour iets ruimer dan het plangebied Neerkouter werd een
landbouwimpactstudie (LIS) opgevraagd. Hieruit kunnen een aantal zaken worden afgeleid:

o In totaal zijn tien landbouwers betrokken in het gebied, waarvan er vier sterk
betrokken zijn (20 % of meer van het bedrijfsareaal gelegen binnen het studiegebied
of leefbaarheid verbonden met het bedrijfsareaal gelegen in het studiegebied).

o Er ligt één bedrijfszetel binnen het plangebied Neerkouter, met directe
bedrijfsweiden/-akkers.

o De perceelsimpact van een herbestemming is zeer hoog voor ± 48% van het
plangebied Neerkouter, hoog voor 23% en matig voor nog eens 23%. De resterende
6% betreft bebouwde of beboste gebieden of andere bestemmingen.

o Het landbouwgebruik is gemengd: akkerbouw, wei- of hooiland en voedergewassen.
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o De landbouwgebruikswaarde (het landbouwgebruik aangevuld met
bedrijfseconomische gegevens) is er over het algemeen hoog (± 60% van het areaal),
de rest is gemiddeld tot laag.

Figuur 6-1 Kaart van de landbouwimpact voor de locatie ‘Neerkouter’
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Figuur 6-2 Situering binnen het herbevestigd agrarisch gebied

Zoals duidelijk zichtbaar in Figuur 6-2, wordt het plangebied Neerkouter afgesneden van het
samenhangend landbouwgebied door de grootschalige infrastructuren N41 en E17.

• Onderzoek naar de mogelijke flankerende maatregelen voor landbouw. Voorstellen voor
planologische ruil of het ter beschikking stellen van bruikbare ruilgrond voor de getroffen
landbouwers kunnen deel uitmaken van dergelijke flankerende maatregelen.

 Een aanzienlijk aandeel van de percelen is verworven door AZ Nikolaas, waarbij de betrokken
landbouwers op billijke wijze werden vergoed. De delen van percelen ten oosten van de
hoogspanningslijn zijn niet nodig i.f.v. de ontwikkeling van de ziekenhuiscampus (zie contour
plangebied Neerkouter) en worden in pacht gegeven aan landbouwers.
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 De volledige ingenomen oppervlakte HAG wordt bovendien integraal gecompenseerd door
de herbestemming van woonuitbreidingsgebieden, gelegen op het grondgebied van Sint-
Niklaas (zie hierna).

Compensatie door planologische ruil

Teneinde het ingenomen HAG te compenseren, werd een screening gevoerd van
woonuitbreidingsgebieden die in aanmerking kunnen komen voor herbestemming naar
landbouwgebied. Via een aantal stappen in de analyse werd bepaald of een WUG in aanmerking kon
komen en zo ja, welke oppervlakte in aanmerking kon worden genomen:

1. Start vanuit de landbouwimpactstudie: welke oppervlakte is reeds in landbouwgebruik en
komt per definitie in aanmerking als compensatie?

2. Naast de percelen reeds in landbouwgebruik, worden weiden of graasland in
hobbylandbouwgebruik ook meegenomen, tuinen of beboste percelen worden uitgesloten.

3. Sluiten de gronden aan bij het samenhangend landbouwgebied, m.a.w. op HAG?

4. Zijn er andere bezwarende factoren? Bv. beschermingen, overstromingsgevoeligheid,
eigendomstoestand, GRS, etc.

5. Welke oppervlakte resteert als compensatiemogelijkheid?

Figuur 6-3 Ligging van de onderzochte woonuitbreidingsgebieden

In totaal werden vijf woonuitbreidingsgebieden onder de loep genomen, met name:

1. WUG Puivelde;
2. WUG Vrasenestraat;
3. WUG Wijnveld;
4. WUG Zonnestraat;
5. Een snipper WUG gelegen ten noorden van de Clementwijk.

Op elk van deze WUG’s wordt hierna dieper ingegaan.
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WUG Puivelde

Figuur 6-4 Ligging t.o.v. het herbevestigd agrarisch gebied (links) en landbouwgebruikskaart

Het WUG Puivelde is gelegen in de oksel van de Kemzekestraat en de Kruisstraat. Na aftrek van alle
gronden die niet in aanmerking komen voor compensatie (o.a. een toekomstig
groepswoningbouwproject in aansluiting op de Kemzekestraat), resteert nog een oppervlakte van ±
8,7ha (percelen voor hobbylandbouw en niet-professionele weides inbegrepen). Dit WUG bevindt zich
binnen het HAG, maar heeft wel degelijk nog de bestemming woonuitbreidingsgebied (de
bestemmingen van het gewestplan hebben voorrang op het HAG). Het huidige landbouwgebruik
bestaat in hoofdzaak uit voedergewassen (oranje) en wei- of hooiland (groen). Er zijn tien landbouwers
betrokken in het gebied, waarvan twee met bedrijfszetel.

WUG Vrasenestraat

Figuur 6-5 Ligging t.o.v. het herbevestigd agrarisch gebied (links) en landbouwgebruikskaart

Het WUG Vrasenestraat is gelegen tussen de Vrasenestraat en de Vlasbloemstraat. Na aftrek van alle
gronden die niet in aanmerking komen voor compensatie (o.a. de begraafplaats en enkele beboste
percelen), resteert nog een oppervlakte van ± 6,35ha (percelen voor hobbylandbouw en niet-
professionele weides inbegrepen). Dit WUG sluit aan de noordoostzijde aan op HAG. Het huidige
landbouwgebruik bestaat in hoofdzaak uit voedergewassen (oranje), wei- of hooiland (groen) en
akkerbouw (geel). De roze strook in het noordoosten betreft gespecialiseerde kapitaalsintensieve
teelten. Er zijn elf landbouwers betrokken in dit gebied, maar er is geen enkele bedrijfszetel gelegen
binnen de contour.
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WUG Wijnveld

Het WUG Wijnveld is gelegen tussen Wijnveld en de Hooimanstraat. Na aftrek van alle gronden die
niet in aanmerking komen voor compensatie, resteert nog een oppervlakte van ± 11,87ha (percelen
voor hobbylandbouw en niet-professionele weides inbegrepen). Dit WUG is afgesneden van het HAG
door het woonlint langs de Hooimanstraat. Het huidige landbouwgebruik bestaat in hoofdzaak uit
voedergewassen (oranje) en wei- of hooiland (groen). Er zijn zes landbouwers betrokken in dit gebied,
maar er is geen enkele bedrijfszetel gelegen binnen de contour.

WUG Zonnestraat

Het WUG Zonnestraat is gelegen tussen de Zonnestraat, de Heihoekstraat en de Ster/Slagmolenstraat.
Na aftrek van alle gronden die niet in aanmerking komen voor compensatie, resteert nog een
oppervlakte van ± 11,26ha (percelen voor hobbylandbouw en niet-professionele weides inbegrepen).
Dit WUG is afgesneden van het HAG door het woonlint langs de Zonnestraat. Het huidige
landbouwgebruik bestaat in hoofdzaak uit voedergewassen (oranje) en wei- of hooiland (groen). Er
zijn 13 landbouwers betrokken in dit gebied en er zijn twee bedrijfszetels gelegen binnen de contour.
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WUG Clementwijk-Noord

Figuur 6-6 Ligging t.o.v. het herbevestigd agrarisch gebied

Bij de herbestemming tot woongebied van de Clementwijk (afbakening RSG), bleef een kleine
oppervlakte van ± 1,4ha onmiddellijk ten noorden ervan nog bestemd als woonuitbreidingsgebied.
Deze snipper bevindt zich in het HAG, maar ook hier heeft het gewestplan voorrang en geldt dus de
bestemming woonuitbreidingsgebied.

Vergelijkende analyse

De WUG’s Puivelde en Vrasenestraat komen het beste uit de analyse, omwille van hun ligging in of
aansluitend op het samenhangend landbouwgebied, wat hier een doorslaggevend criterium is. Het
WUG Puivelde bevindt zich volgens de kaarten in HAG, maar heeft echter nog steeds de bestemming
WUG. Voor het overige scoren alle WUG’s op de relevante parameters gelijklopend. Het WUG
Clementwijk-Noord wordt sowieso meegenomen i.f.v. compensatie, als correctie van deze losse
snipper. De WUG’s Wijnveld en Zonnestraat worden niet meegenomen i.f.v. compensatie.

Samengevat kan dus een oppervlakte van 16,45ha in de weegschaal worden geworpen i.f.v. de 100%
sluitende planologische compensatie voor het ingenomen HAG t.h.v. de locatie Neerkouter. Dit

WUG Puiveldestraat Wijnveld Vrasenestraat Zonnestraat

Oppervlakte ± 9,6 ha ± 11,87 ha ± 6,35 ha ± 11,26 ha

Aansluitend bij HAG? In HAG Woonlint tussen ja Woonlint tussen

Landschap / ±400m van beschermd
stads- en dorpsgezicht

“Dorpskom Sinaai”

/ /

BWK 0,54ha biologisch
waardevol

3,92ha complex van
minder en (zeer)

waardevolle elementen

3,38ha complex van
minder en (zeer)

waardevolle elementen

0,38ha biologisch zeer
waardevol

0,90ha biologisch waardevol
3,65ha complex van minder

en (zeer) waardevolle
elementen

VEN en IVON / / / /

Natura 2000 / / / /

Waterlopen Geklasseerd 3de

categorie
Geklasseerd 3de

categorie
Geklasseerd 3de

categorie
Geklasseerd 3de categorie

Watertoets Niet
overstromingsgevoelig

Niet
overstromingsgevoelig

Niet
overstromingsgevoelig

Niet overstromingsgevoelig

Atlas der trage wegen sentier nr. 50
sentier nr. 51

/ sentier nr. 29
sentier nr. 30

sentier nr. 45
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gebeurt gelijktijdig met de herbestemming i.f.v. het ziekenhuis en in hetzelfde planinitiatief, met name
voorliggend RUP.
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Te onderzoeken effecten en inhoudelijke aanpak van de
effectbeoordelingen, met inbegrip van de methodologie

Bij de opmaak van dit RUP zal een volwaardige plan-MER uitgewerkt worden, waarbij alle mogelijk
milieueffecten onderzocht worden. In dit hoofdstuk wordt de methodologie toegelicht, alsook een
overzicht gegeven van de te onderzoeken disciplines.

Toetsing aan de plan-MER-plicht

Bepaalde plannen van administratieve overheden van gewestelijk, provinciaal of lokaal niveau dienen
onderworpen te worden aan een milieueffectenstudie, vooraleer zij definitief worden goedgekeurd.
Wie een plan met aanzienlijke milieueffecten wil opmaken, moet eerst de milieueffecten en de
eventuele alternatieven in kaart brengen.

Er is geen lijst die aangeeft welke plannen onder de plan-MER-plicht vallen. Volgens de geldende
regelgeving moet er een plan-MER voor het RUP worden opgemaakt omdat het een plan betreft inzake
o.a. waterbeheer en ruimtelijke ordening, het geen klein gebied op lokaal niveau of kleine wijziging
betreft, aanzienlijke effecten vooraf niet uit te sluiten zijn en dat het plan het kader kan vormen voor
de latere vergunning voor projecten uit de bijlagen van het mer-besluit:

Het RUP vormt een kader voor de toekenning van een vergunning voor een project opgesomd in
bijlage II van het project-m.e.r.-besluit van 10 december 2004 en wijzigingen (2013). Volgende rubriek
is van toepassing:

Bijlage II, Rubriek 10 – Infrastructuurprojecten

b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen,

• met betrekking tot de bouw van 1000 of meer woongelegenheden, of

• met een brutovloeroppervlakte van 5.000 m² handelsruimte of meer, of

• met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-
equivalenten per tijdsblok van 2 uur.

Algemene methodologische aspecten

Overzicht te onderzoeken disciplines en deskundigen

Liesbet Van den Schoor zal optreden als MER-coördinator. De volgende disciplines zullen in het plan-
MER worden behandeld door een erkend MER-deskundige:

• Mens - mobiliteit (Ann Vanhove, Vectris)

• Geluid en trillingen (Stephan Claes, Vinçotte)

• Lucht (Dirk Dermeaux)

• Bodem (Nonie Van Elst)

• Water (grondwater, oppervlaktewater en afvalwater) (Inge Van der Mueren)

• Biodiversiteit (Liesbet Van den Schoor)

• Landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie (Paul Arts)

• Mens - ruimtelijke aspecten (Paul Arts)

De relevante klimaataspecten worden besproken bij de disciplines lucht en water, in
overeenstemming met de handleiding ‘klimaat’ opgesteld door de dienst Mer.

De aspecten licht, warmte en straling maken deel uit van de discipline mens. De nabijheid van de
hoogspanningslijn zal behandeld worden binnen de discipline mens - ruimtelijke aspecten. Potentiële
lichthinder kan aan bod komen binnen de disciplines biodiversiteit en mens.

Ook de discipline mens-gezondheid komt aan bod in dit MER. Sinds 1 januari 2017 is het nieuwe
richtlijnenboek voor de discipline mens-gezondheid van kracht. Binnen deze discipline zullen daarom
ook de hinder- en gezondheidsaspecten worden bekeken of de effecten die rechtstreeks het gevolg
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zijn van het plan op de gezondheid van de mens volgens de geest van het richtlijnenboek. De discipline
mens-gezondheid zal worden uitgewerkt onder verantwoordelijkheid van de MER-coördinator,
aangezien op heden een overgangsperiode van kracht is waarbinnen de discipline mens-gezondheid
door de MER-coördinator kan uitgewerkt worden.

Uitwerking per milieudiscipline

Bij elke discipline in het MER worden achtereenvolgens behandeld:

• afbakening van het studiegebied (eventuele invloedsgebied van de effecten): dit hangt af van
de ligging en het type effect; zoals blijkt uit de beschrijvingen van het studiegebied in de
volgende paragraaf en in navolgende hoofdstukken per discipline;

• beschrijving van de juridische en beleidscontext en het beoordelings- en significantiekader
voor de effecten;

• beschrijving van de referentiesituatie: huidige toestand op het terrein of situatie zoals
beschreven in de meest recente beschikbare bronnen aangevuld met
ontwikkelingsscenario’s. Per thema binnen de verschillende disciplines kan voor de
referentiesituatie dit een ander jaartal betreffen. In het MER wordt indien nodig beschreven
welke referentiegegevens worden gehanteerd. Er wordt in principe uitgegaan van de meest
recent beschreven situatie. In deze startnota wordt reeds bondig informatie weergegeven uit
een aantal beschikbare bronnen. Deze informatie wordt in het MER zelf nog verder
uitgedetailleerd en aangevuld.

• beschrijving van de geplande toestand en beoordeling van de effecten (aanzet methodiek
effectbeoordeling). Indien er permanenten of aanzienlijke effecten te verwachten zijn naar
aanleiding van de aanlegfase worden deze effecten ook besproken en beoordeeld.

• Conclusie en beschrijving van milderende maatregelen en aanbevelingen ter optimalisatie2

van het plan.

Afbakening van het studiegebied en grensoverschrijdende effecten

Onder de term plangebied verstaat men het gebied waar de voorgenomen activiteiten gepland zullen
zijn (twee mogelijke locaties voor het ziekenhuis, inclusief de woonuitbreidingsgebieden i.f.v.
compensatie voor de inname van HAG bij zone ‘Neerkouter’). De effecten zullen op al deze
plangebieden in al de disciplines besproken worden. Met betrekking tot de ziekenhuissite zal een
beoordeling van een algemene inrichting van de site uitgaande van het programma uitgevoerd
worden. Er wordt geen beoordeling uitgevoerd volgens de inrichting van het masterplan voor locatie
‘Neerkouter’ gezien dit slechts een indicatieve indeling betreft.

De invulling van de site zal geleidelijk plaats vinden. Niet alle gebouwen zullen tegelijkertijd gebouwd
worden. Een exacte fasering is echter niet gekend in deze fase op planniveau. Bijgevolg wordt bij de
effectbespreking worst case uitgegaan van een volledige invulling van de site.

Per discipline is telkens getracht om het studiegebied af te bakenen. Het studiegebied wordt globaal
gedefinieerd als de plangebieden met daarbij het invloedsgebied van de effecten. De afbakening van
het studiegebied is afhankelijk van het invloedsgebied van de afzonderlijke ingrepen en
milieukarakteristieken. Dit kan per milieueffect verschillen.

• In principe wordt voor elke discipline een aparte afbakening van het studiegebied gemaakt.
Voor de meeste disciplines bestaat het studiegebied uit de plangebieden zelf en haar directe
omgeving. 200 m wordt aangenomen als standaardgrens voor de mogelijke omvang van de
directe invloedssfeer.

• Voor de discipline mens-mobiliteit en de daarvan afgeleide effecten inzake geluid en lucht is
het studiegebied mogelijks ruimer. Op lokaal niveau worden de belangrijkste ontsluitende

2 Deze aanbevelingen worden geformuleerd om het plan/project te verbeteren of milieuvriendelijker
te maken, maar worden niet strikt noodzakelijk geacht om het plan/project als haalbaar te
omschrijven. Wanneer deze aanbevelingen niet worden gerealiseerd zal dit niet leiden tot aanzienlijke
milieueffecten.
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kruispunten bekeken. De wegen worden op macroniveau bekeken (wegvakcapaciteiten). De
eventuele significantie van die invloed zal voortvloeien uit het eigenlijke
milieueffectenonderzoek.

Het studiegebied wordt verder verduidelijkt in de specifieke disciplines. In het MER zal de afbakening
van het studiegebied verder worden verfijnd op basis van bijkomende gegevens en terreinkenmerken.

De plangebieden liggen (in vogelvlucht) op meer dan 5 km van de grens met Nederland. Gezien de
aard van de voorgenomen activiteit en de afstand tot de landsgrens, worden er geen
grensoverschrijdende effecten verwacht.

Bepalen referentiesituatie en ontwikkelingsscenario’s

Een belangrijk aandachtspunt in het MER is de opbouw van de referentiesituatie. Conform het MOBER
wordt uitgegaan van 2030 omdat de ingebruikname van het ziekenhuis gepland is voor 2027. Tegen
dit moment kunnen in het studiegebied eveneens relevante ontwikkelingen zijn gebeurd, zowel
infrastructureel/verkeerskundig, als naar invulling van het studiegebied.

Ontwikkelingen die tegen het referentiejaar redelijkerwijs zijn gerealiseerd, worden beschouwd als
onderdeel van de referentiesituatie. Ontwikkelingen die wel zijn gepland, maar redelijkerwijs nog niet
gerealiseerd tegen het referentiejaar, worden in het MER behandeld als ‘ontwikkelingsscenario’. Voor
elk van volgende ontwikkelingen (niet-limitatief) zal nagegaan worden of deze dienen beschouwd te
worden als onderdeel van de referentietoestand of in aanmerking komen om te behandelen als
‘ontwikkelingsscenario’: de Oostelijke tangent, heraanleg N70, ontwikkeling van het lokaal
bedrijventerrein Botermelkstraat – Heimolenstraat en gemengd stedelijk ontwikkelingsgebied De
Winningen. Deze ontwikkelingsscenario’s zijn relevant voor de disciplines mobiliteit, geluid en lucht.

In MER’s voor ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt in principe uitgegaan van enerzijds de
planologische referentiesituatie en anderzijds – indien hiervan verschillend – de feitelijke
referentiesituatie. De focus in de effectbeoordeling ligt dan op de meest kwetsbare situatie inzake te
verwachten effecten. Er zal in het MER tevens een kwalitatieve vergelijking plaats vinden van het
verschil in effectbeoordeling ten aanzien van de minder kwetsbare situatie. Voor het plangebied
‘Neerkouter’ voor de ziekenhuissite zijn beide referentiesituaties gelijk en wordt bijgevolg slechts één
referentiesituatie opgenomen. Voor het plangebied ‘De Winningen’ en de woonuitbreidingsgebieden
verschillen beide referentiesituaties en zal bijgevolg bovenstaande methodiek toegepast worden.

Waardeschaal en effectbeoordeling

In dit MER zal de bespreking, beoordeling en evaluatie van de effecten van het plan (voor de
verschillende milieudisciplines) rekening houden met globale ingreep-effectrelaties. De beoordeling
zal zich baseren op:

Wat is de kwetsbaarheid van het milieu en significantie van de ingreep?

Het belang van het effect van de ingreep op het desbetreffende onderdeel wordt beoordeeld met de
termen 'significant' en met ‘kwetsbaarheid’ (zeer, matig, weinig). De significantie is een rechtstreeks
gevolg van de kwetsbaarheid van het gebied voor een bepaald onderdeel van een discipline. Wanneer
een gebied als kwetsbaar werd getypeerd voor een onderdeel, kan een ingreep die hierop een invloed
heeft significant zijn vanaf een bepaalde grootteorde. Significant betekent niet hetzelfde als
aanzienlijk, maar wel dat er een effect optreedt dat niet meer als verwaarloosbaar wordt beschouwd
(vanaf score +1 of -1).

Wat is de omvang van de effecten?

De omvang van de effecten wordt vastgesteld en uitgedrukt in termen als ‘groot’, ‘matig’ en
‘gering/beperkt’. Het vaststellen van de omvang van de effecten gebeurt a.d.h.v. de criteria die
hierboven werden beschreven, en dit naargelang de milieudiscipline waarop deze effecten invloed
uitoefenen.

Wat is het waardeoordeel?
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Het waardeoordeel van het effect wordt met de termen ‘positief’ en ‘negatief’ uitgedrukt. Hierin
worden nog gradaties onderscheiden, aangeduid met een aantal plus- en mintekens. Deze gradatie
verloopt exponentieel.

Een combinatie van deze elementen geeft verschillende mogelijkheden, samengevat in volgende
matrix.

Omvang van

het effect

kwetsbaarheid milieu3

Groot Matig Gering/beperkt Neutraal

Waardeoordeel

Positief negatief Positief negatief Positief negatief

Zeer kwetsbaar +++ --- ++/+++ --/--- ++ -- 0

Matig kwetsbaar ++/+++ --/--- ++ -- + - 0

Weinig kwetsbaar +/++ -/-- + - +/0 -/0 0

3 tekens: sterk effect; 2 tekens: matig effect; 1 teken: beperkt effect, zowel positief als negatief

Figuur 7-1: Matrix van de waardeschaal en de effectbeoordeling

Onafhankelijk van de omvang of significantie (lees kwetsbaarheid) kan een effect optreden dat
neutraal wordt beoordeeld wanneer de (deel)ingreep noch een positief noch een negatief effect
teweegbrengt.

De beoordeling van de effecten gebeurt o.b.v. expert judgement en is - waar dit mogelijk is - gebaseerd
op cijfermatige gegevens. Onder de methodologie per discipline kan nog een verfijnd
beoordelingskader zijn opgenomen (bijvoorbeeld voor geluid, mobiliteit of lucht).

Om een overzicht te verkrijgen van het belang van de verschillende effecten wordt voor elk effect
volgende indelingswijze gehanteerd over de verschillende disciplines heen:

aanzienlijk negatief (-3) aanzienlijk positief (+3)

negatief (-2) positief (+2)

beperkt negatief (-1) beperkt positief (+1)

geen effect/verwaarloosbaar effect (0)

Op basis van de grootte van de cijfergegevens kan vervolgens snel afgeleid worden in hoeverre de
deskundigen een effect als belangrijk beoordeeld hebben.

Hierbij duidt een positieve score op een gewenst effect. Dit kan bv. een verhoging, een ondersteuning
of een versterking van de betrokken eigenschap zijn. Een negatieve score wijst op een ongewenst
effect. Dit kan bv. gaan om het verdwijnen, een verlaging of een aantasting van een bepaalde
eigenschap. Voor elk relevant effect wordt een beoordelingskader geschetst dat zal gebruikt worden
bij de bepaling van het significantieniveau.

Op basis van de impactbeoordeling (van -3 tot +3) kan afgeleid worden in hoeverre een
maatregel/aanbeveling noodzakelijk is en welke de impact is van de maatregel/aanbeveling (resterend
effect): de milderende maatregelen/aanbevelingen worden gekoppeld aan de impactbeoordeling.

3 Ook de significantie kan een gradatie hebben of meer specifiek kan de graad van kwetsbaarheid (of de waarde
van een gebied) als zeer kwetsbaar, matig kwetsbaar of weinig kwetsbaar ingeschat worden; zodat de combinatie
van significantie van de ingreep (mate van kwetsbaarheid) en omvang van het effect een matrix oplevert die de
klasse-indeling van ernst oplevert door de combinatie van “zeer kwetsbaar gebied” respectievelijk “matig
kwetsbaar gebied” ... met respectievelijk “gering, matige of grote aantasting of omvang van effect”.
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In het richtlijnenboek milieueffectrapportage ‘Algemene methodologische en procedurele aspecten’
(oktober 2015) is een kader opgenomen waar de koppeling van effectbeoordeling met milderende
maatregelen is gemaakt4:

Voor alle gevallen geldt: indien er geen milderende maatregelen voorgesteld kunnen worden dient dit
gemotiveerd te worden.

In het MER zal een onderscheid gemaakt worden tussen noodzakelijke maatregelen en aandachts-
punten/aanbevelingen ter optimalisatie.

Volgens de handleiding Milderende Maatregelen kunnen maatregelen met impactscore -1 of
maatregelen die het resterend effect niet voldoende verkleinen soms beter als ‘aanbeveling’ worden
opgenomen dan wel als ‘maatregel’.

De MER-deskundige zal aangeven of een maatregelen noodzakelijk is (en aangeven wat het resterend
effect is).

Overzicht planingrepen en effectgroepen/disciplines

Gebaseerd op de algemene locatiekarakteristieken en de planbeschrijving worden hieronder de
voornaamste mogelijke effecten die t.g.v. de plannen redelijkerwijze kunnen verwacht worden in een
overzicht weergegeven.

Enkel effecten op planniveau worden besproken: dit zijn de permanente effecten tijdens de aanlegfase
en de permanente effecten tijdens de exploitatiefase. Het plan-MER zal voornamelijk dieper ingaan
op de effecten die zich kunnen voordoen tijdens de exploitatiefase (door ruimtebeslag, door wijziging
van de functies).

Bij de milieubeoordeling kunnen verschillende types van effecten onderscheiden worden. Enerzijds
kunnen effecten onderscheiden worden die het directe gevolg zijn van de aanwezigheid van de
activiteit, van de ruimte – inname. Het gaat hierbij onder meer om wijzigingen in de bodemstructuur
of – profiel, mogelijke aantasting van archeologische erfgoedwaarden, wijziging in de
grondwaterkwetsbaarheid, aantasting bouwkundige erfgoedwaarde, verlies van waardevolle
ecotopen door direct ruimtebeslag, barrièrewerking, … Bij deze effecten wordt voornamelijk gekeken
naar de kwetsbaarheid van de huidige omgeving voor het optreden van deze effecten.

Daarnaast zijn er de effecten te beschouwen die eerder het gevolg zijn van het toekomstig
functioneren. Hierbij worden vooral mogelijke emissies beschouwd, zoals de emissies van lucht, water,
geluid, alsook de mogelijke verkeersgenererende werking van een activiteit.

Deze indeling is echter niet absoluut en wordt hier enkel weergegeven ter verduidelijking van de
benadering van de milieubeoordeling. Effecten zoals wijziging in structuren en relaties, in perceptieve

4 Richtlijnenboek algemene methodologische en procedurele aspecten, Tabel 11 pagina 98.
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kenmerken en belevingswaarde kunnen het gevolg zijn van de aanwezigheid van een activiteit, lokaal,
alsook door het toekomstig functioneren, waardoor relaties wijzigingen. In het plan-MER zullen voor
alle duidelijkheid de effecten per discipline besproken worden.
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Tabel 7.1: Ingreep-effectschema

Deelingrepen Direct effect Discipline Indirect effect Discipline

De aanwezigheid van gebouwen en
infrastructuren

Ruimtebeslag: Wijziging
grondwaterhuishouding: wijziging
infiltratiemogelijkheden Wijziging in ruimte
voor water: hemelwater en
overstromingswater

Wijziging grondwaterstroming t.g.v. de
aanwezigheid van ondergrondse constructies

Water

Grondwaterstandsdaling met verlies
vegetatie

Grondwaterstandsdaling met risico op
zettingen

Biodiversiteit

Mens

Permanente profielvernietiging Bodem

Permanente wijziging erfgoedwaarde
(archeologisch patrimonium)

Wijziging Landschapsperceptie Wijziging
landschapsstructuur

Wijziging bouwkundig erfgoed

Landschap Wijziging visuele beleving Mens

Barrièrewerking,

Ruimtebeslag: biotoopverlies/winst

Biodiversiteit

Ingebruikname plangebied Wijziging in belasting wegennet,
verkeersveiligheid, parkeren, langzaam verkeer

Mens en mobiliteit Hinderaspecten geluid en lucht,
gezondheid

Geluid, Lucht

Biodiversiteit

Mens

Wijziging geluidsproductie t.g.v. de functies zelf
en de gewijzigde verkeersstroom

Geluid Hinderaspecten Mens

Wijziging luchtverontreinigende componenten
t.g.v. wijziging in de verkeersbewegingen en
bedrijvigheid

Lucht Hinderaspecten Mens

Biodiversiteit

Wijziging in afvalwaterproductie en –stroom Water Invloed op capaciteit rioleringsnet Water

Wijziging in functies Mens
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Discipline mobiliteit

Zoals eerder in voorliggende scopingnota aangegeven, werd het mobiliteitsonderzoek voor de
betrokken locatiealternatieven naar voor getrokken in het proces. Zodoende kon beter worden
bepaald welke locatiealternatieven als kansrijk konden worden beschouwd. Zo werd op die basis het
binnenstedelijk locatiealternatief Stationsomgeving-Noord niet weerhouden. Hierna wordt de
essentie van dit mobiliteitsonderzoek samengevat.

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt beschouwd als zijnde het plangebied, inclusief de omgeving waar de invloed
van de verkeersproductie- en attractie van het plan te verwachten zijn.

Voor het alternatief Neerkouter omvat deze omgeving de wegen waarop het plangebied kan worden
ontsloten - N41 en Heimolenstraat/Driegaaienhoek - tot aan en inclusief de kruispunten waarop het
door het plangebied gegenereerde verkeer wordt verdeeld in diffuse kleinere verkeersstromen. Het
gaat over de kruispunten N70 x Driegaaienhoek, N41 x N70 en N41 x E17. Omdat tijdens de opmaak
van de MOBER ook enkele vragen werden gesteld met betrekking tot de Kiemerstraat en de
Smisstraat, worden ook de effecten van het plan op deze straten beschouwd. Het traject
Kettermuitstraat – Derdermontsesteenweg wordt voor dit plan-MER niet als relevant beschouwd.
Bijkomend verkeer vanwege de ziekenhuiscampus zal geen gebruik maken van deze route, daar de
site niet ontsloten wordt aan de achterzijde. Wat het bestaande verkeer betreft worden geen
noemenswaardige verschuivingen verwacht van N41 naar Kettermuitstraat /
Dendermondsesteenweg, daar een vlotte verkeersafwikkeling op de N41 een randvoorwaarde vormt.

Voor het alternatief De Winningen omvat deze omgeving naar analogie met het alternatief Neerkouter
vooral de N41 en in mindere mate de Arnhoutstraat en de Tuinlaan. De betrokken recent aangelegde
rotonde die deze straten met elkaar verbindt, zal het belangrijkste kruispunt vormen.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met de geraamde verkeersproductie en -attractie van
plannen of geplande projecten in de omgeving waarvan een invloed kan worden verwacht binnen het
studiegebied.

MOBER ‘Neerkouter’

De stad Sint-Niklaas liet een mobiliteitseffectenrapport (MOBER) opmaken voor locatiealternatief
Neerkouter in het kader van de opmaak van een masterplan voor deze site (zie §4.4). In het MOBER
wordt nagegaan of de mobiliteitseffecten die de nieuwe functie zal veroorzaken, te verzoenen zijn met
de al aanwezige functies en of die effecten geen hypotheek zullen leggen op de toekomstige
ontwikkelingsmogelijkheden van het gebied.

Volgend programma van eisen wordt vooropgesteld:

- Minimaal twee ontsluitingen voor een optimale werking van het ziekenhuis, dit in het
bijzonder voor de spoeddienst.

- Opwaarderen van de fietsroute waarbij (indien mogelijk) wordt overgegaan naar een
ongelijkgrondse kruising van de N41.

- Verkeersleefbaarheid in de omgeving maximaal vrijwaren.
- Geen bijkomende doorbraak van de middenberm voor de spoeddiensten.

Ontsluitingsscenario’s

De ontsluiting van de projectsite kan gebeuren via het huidige kruispunt N41 x Heimolenstraat, mits
enkele structurele aanpassingen. Voor de ontsluiting op de N41 werden drie varianten van
ontsluitingsscenario’s overwogen:

- Een dubbelstrookrotonde, analoog aan de rotonde op de N41 x Tuinlaan x Arnhoutstraat iets
verderop;

- Een Hollands complex, zoals de kruising van de N41 met de N70;
- Een lichtengeregeld kruispunt, zoals het kruispunt N41 x Heimolenstraat.
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Een lichtengeregeld kruispunt wordt als voorkeursscenario vooropgesteld om de toekomstige
verkeersstromen vlot af te wikkelen.

Milderende maatregelen

Milderende maatregelen zijn maatregelen om de te verwachten effecten zo minimaal mogelijk te
houden. De maatregelen kunnen zowel verkeerstechnisch zijn als ingrijpen op de omvang van het
project.

Infrastructurele/verkeerstechnische maatregelen:

- Knip Heimolenstraat om sluipverkeer door de woonstraten te vermijden
- Aanpassing kruispunt N41 x Heimolenstraat

Ongelijkgrondse kruising N41 x Heideroute voor de zachte weggebruiker
- Bijkomende rechtsin-rechtsuit ontsluitingen voor spoeddiensten
- Maatregelen op de site

Bijkomende flankerende maatregelen

- Beperking gemotoriseerd verkeer
- Maatregelen die moeten verhinderen dat het gemotoriseerd verkeer problemen creëert o.a.

ontmoedigen van woon-werkverkeer per auto en parkeerregulering in omliggende straten;
- Maatregelen die gebruik van meer duurzame vervoerswijzen aantrekkelijker maken, o.a.

hoogwaardige busverbinding, bedrijfsvervoerplan, aanmoedigen woon-werkverkeer per
trein/bus/fiets.

MOBER ‘De Winningen’

Zoals in §2.2.4 aangegeven, is in kader van het onderzoek naar locatiealternatieven beslist om een
MOBER op te maken voor de randstedelijke locatie ‘De Winningen’ teneinde een vergelijkbare basis
te hebben t.o.v. het reeds opgemaakte MOBER voor ‘Neerkouter’.

Een volgend programma van eisen werd vooropgesteld:

- Minimaal twee ontsluitingen voor een optimale werking van het ziekenhuis, dit in het
bijzonder voor de spoeddienst.

- Verkeersleefbaarheid in de omgeving maximaal vrijwaren, de hoofdontsluiting van het AZ
Nikolaas via de N41.

Ontsluiting

De ontsluiting van de campus op de site De Winningen moet voor gemotoriseerd verkeer gebeuren
op het knooppunt N41 x R42. Het bijkomende verkeer zal echter niet kunnen worden afgewikkeld door
een rotonde. Hierbij wordt ook rekening gehouden met de nog te realiseren knip van de N16 die
opgenomen is in het circulatieplan van de stad. Met een verkeerslichtengeregeld kruispunt kan dat
wel. Wat het gemotoriseerd verkeer betreft, is het AZ Nikolaas op deze locatie mogelijk, al zullen grote
infrastructurele ingrepen nodig zijn.

Op de locatie De Winningen is een afzonderlijke ontsluiting op de N41 voor spoeddiensten mogelijk,
zij het enkel rechtsin-rechtsuit. Voor de bijkomende ontsluiting zijn infrastructurele aanpassingen
nodig om vlot in- en uitvoegen mogelijk te maken. Ter hoogte van de potentiële ontsluiting bestaat de
N41 maar uit één rijstrook, zonder pechstrook. Ook kruist de potentiële ontsluiting een functionele
fietsroute.

Sluipverkeer door woonstraten zal moeten worden vermeden aan de hand van ANPR-camera’s, zeer
duidelijke signalisatie en communicatie met GPS-operatoren. Ook is een knip van de Arnhoutstraat
nodig. De Tuinlaan blijft sowieso verbonden met de N41.

De locatie De Winningen is goed bereikbaar voor fietsers. Ze is goed gepositioneerd in het netwerk en
ook de huidige infrastructuur is al behoorlijk.

Milderende maatregelen
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Milderende maatregelen zijn maatregelen om de te verwachten effecten zo minimaal mogelijk te
houden. De maatregelen kunnen zowel verkeerstechnisch zijn als ingrijpen op de omvang van het
project.

Infrastructurele/verkeerstechnische maatregelen:

- De rotonde N41 x R42 x Tuinlaan zal moeten worden omgevormd tot een lichtengeregeld
kruispunt

- Bijkomende ontsluiting(en) voor spoeddiensten, voorkeur gaat uit naar een rechtsin -
rechtsuit in relatie tot de N41

- Maatregelen tegen sluipverkeer door het plaatsen van bijvoorbeeld ANPR-camera’s
- Maatregelen op de site

Bijkomende flankerende maatregelen

- Beperking gemotoriseerd verkeer
- Maatregelen die moeten verhinderen dat het gemotoriseerd verkeer problemen creëert o.a.

ontmoedigen van woon-werkverkeer per auto en parkeerregulering in omliggende straten;
- Maatregelen die gebruik van meer duurzame vervoerswijzen aantrekkelijker maken, o.a.

hoogwaardige busverbinding, bedrijfsvervoerplan, aanmoedigen woon-werkverkeer per
trein/bus/fiets.

Methodologie MER

Methodiek beschrijving bestaande situatie

Met betrekking tot de bestaande situatie wordt een omschrijving gegeven van de bestaande
netwerken, infrastructuren en beschikbare gegevens inzake verkeersintensiteiten. Dit gebeurt in de
mate van het mogelijke voor de diverse modi (personenwagens, vrachtwagens, lijnbussen en fietsers).
Omdat er in het kader van de opmaak van de MOBERs reeds verkeerstellingen werden uitgevoerd en
het Agentschap Wegen en Verkeer voor de kruispunten N41 x E17 verkeersindicatoren beschikbaar
stelt, wordt verder terreinonderzoek niet nodig geacht, uitgezonderd eventuele registratie van
wachtrijen, voor zover er voldoende recente telgegevens beschikbaar zijn.

Er zal rekening worden gehouden met informatie over de bestaande toestand die via inspraakreacties
meegedeeld is, in zoverre dit relevant is op planniveau.

Methodiek beschrijving referentiesituatie

De beschrijving van de referentiesituatie zal in grote mate overeenstemmen met het onderdeel
‘Bereikbaarheidsprofiel’ zoals opgesteld in de MOBERs, waarin het aanbod aan mobiliteit in 2030 werd
onderzocht. Als referentiejaar werd 2030 gekozen, terwijl de ingebruikname van de
nieuwbouwcampus van het ziekenhuis gepland is tegen 2027. Het bereikbaarheidsprofiel wordt waar
nodig verdiept of aangevuld, waarbij rekening wordt gehouden met het abstractieniveau van een plan-
MER.

Voor het bepalen van de referentiesituatie wordt er naast de autonome groei van de verkeersstromen
rekening gehouden met verkeersdragende en verkeersgenererende plannen en projecten waarvan
kan worden verwacht dat ze tegen 2030 gerealiseerd zijn.

Van de verkeersgenererende plannen en projecten wordt een mobiliteitsprofiel opgemaakt voor zover
het programma bekend is. De herverdeelde verkeersstromen door de verkeersdragende plannen en
projecten worden opgehoogd met de autonome groei van het verkeer. Bij de resulterende stromen
worden vervolgens de door de verkeersgenererende plannen en projecten gegenereerde
verkeersstromen opgeteld.

Er wordt geen gebruik gemaakt van een verkeersmodel. Aan de hand van actuele telgegevens voor de
oostelijke tangent kan een efficiënte betrouwbare beschrijving opgemaakt worden van de te
beoordelen toekomstsituaties.
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Dit alles leidt tot stroomdiagrammen op de belangrijkste knooppunten van de verwachte netwerken,
evenals het verwachte aanbod inzake openbaar vervoer, voor zover bekend.

Van de verschillende kruispunten binnen het studiegebied wordt de I/C-verhouding berekend. Deze is
een maat voor de doorstroming. Waar nodig en mogelijk worden aan de hand van de software COCON
de benodigde cyclustijden voor de verkeerslichten berekend, evenals de groentijden voor de
verschillende rijrichtingen en weggebruikers en de te verwachten wachtrijen. Op de verschillende
segmenten wordt de oversteekbaarheid berekend. Deze is een maat voor de verkeersleefbaarheid.

Methodiek effectvoorspelling en -beoordeling

Effectvoorspelling

De effecten met betrekking tot de omvorming van woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied
worden kwalitatief behandelt. Hiervoor worden geen modelleringen uitgevoerd.

De effectvoorspelling met betrekking tot de ziekenhuissite zal in grote mate overeenstemmen met de
onderdelen ‘mobiliteitsprofiel’ en ‘mobiliteitseffecten’ van de MOBERs, waarin de vraag naar
mobiliteit vanuit het plangebied wordt onderzocht en het mobiliteitsprofiel met het
bereikbaarheidsprofiel wordt geconfronteerd. Het mobiliteitsprofiel wordt waar nodig verdiept of
aangevuld, waarbij rekening wordt gehouden met het abstractieniveau van een plan-MER.

Hierbij dient wel vermeld dat de N41 ter plaatse van locatiealternatief Neerkouter als primaire weg is
gecatalogeerd. Dit houdt in dat er in principe geen rechtstreekse toegang tot de gewestweg kan
toegestaan worden. De enige mogelijke ontsluitingen zijn via de bestaande kruispunten en mogelijk
een rechts-in/rechts-uit ontsluiting voor de hulpvoertuigen naar de spoeddiensten (waarvoor een
afwijking op bovengenoemd principe nodig is).

Het mobiliteitsprofiel van het plangebied wordt geraamd op basis van het huidige mobiliteitsprofiel
van de bestaande campussen van AZ Nikolaas die zullen verhuizen naar de nieuwbouwcampus en de
parkeercapaciteit en gebruikers van de stadsrandparking. Het aantal in- en uitgaande bewegingen van
zowel personeel, patiënten, bezoek, logistiek, hulpdiensten als pendelaars wordt gekwantificeerd. Van
al deze groepen kan op basis van de huidige vervoerswijze of kengetallen een inschatting worden
gemaakt van de vervoerswijze. Omdat de huidige vervoerswijze niet noodzakelijk gelijk is aan de
toekomstige, zal met een vork worden gewerkt waarbij de duurzaamheidsgraad varieert. Hier is in
feite sprake van een modusalternatief. De verdeling van het bijkomende verkeer over het netwerk
gebeurt aan de hand van woonplaatsen van personeel en patiënten en de huidige verhoudingen van
de verkeersstromen in de omgeving.

De verdere inschatting van de mobiliteitseffecten gebeurt aan de hand van de confrontatie van het
bereikbaarheids- en het mobiliteitsprofiel. Hierbij wordt gezien de abstractiegraad van het plan-MER
gefocust op het gemotoriseerd verkeer.

De bijkomende verkeersstromen worden bij de verkeersstromen van de referentiestoestand opgeteld,
wat resulteert in de totale verkeersstromen op de segmenten en kruispunten binnen het studiegebied.
Ook hiervan kan de doorstroming en de verkeersleefbaarheid worden ingeschat.

Verder wordt nagegaan of volgende gegevens beschikbaar zijn:

- Hoe komen de patiënten, bezoekers en werknemers naar het huidige ziekenhuis? Zijn ze
voetganger, fietser, openbaarvervoersgebruiker, autobestuurder of –passagier? Waar parkeren
zij hun fiets of auto?

- Hoeveel personeelsleden combineren hun rit naar het werk met het brengen van kinderen naar
school?

- Combineren de mensen hun verplaatsing naar het werk met andere activiteiten in de stad
(boodschappen, kinderen naar school brengen, …)?

- Hoe wil AZN werknemers en bezoekers motiveren om bij een verhuis van het ziekenhuis buiten
het stadscentrum fiets en openbaar vervoer te verkiezen boven autogebruik?
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- Rol van de buscorridor, het bestaande fietsroutenetwerk, het publiek domein, onderwijs, handel
en diensten van de huidige locatie?

Effectbeoordeling

De mobiliteitseffecten van het plan worden beoordeeld op de aspecten functioneren van de
kruispunten, oversteekbaarheid, parkeervraag en multimodaal verkeerssysteem.

Functioneren kruispunten: In het studiegebied is vooral het functioneren van de kruispunten
verantwoordelijk voor de doorstroming.

De verzadigingsgraad van een kruispunt, de wachtrijlengte en de wachttijd zijn een indicatoren van
het functioneren van een kruispunt. De verzadigingsgraad is de I/C verhouding, met name de
verhouding intensiteiten ten opzichte van capaciteit, op niveau van een kruispunt. In het ideale geval
wordt de I/C verhouding berekend voor elke beweging op het kruispunt. Indien de I/C verhouding
groter is dan 80% à 90% is de kans op lange(re) wachtrijen reëel. Indien een arm/afslagbeweging een
hoge verzadigingsgraad kent, wordt nagegaan in hoeverre milderende maatregelen nodig en mogelijk
zijn.

Tabel 7.2: Significantiekader ‘I/C-verhouding’

Oversteekbaarheid: De oversteekbaarheid is een maat voor de verkeersleefbaarheid van een gebied.
De verkeersleefbaarheid is de mate dat andere verkeersdeelnemers en omwonenden gehinderd
worden door het verkeer.

De gemiddelde wachttijd voor oversteken is de indicator voor de oversteekbaarheid van een
wegsegment of kruispunt. De gemiddelde wachttijd wordt kwalitatief beoordeeld volgens volgende
tabel.

Tabel 7.3: Significantiekader van de gemiddelde wachttijd voor overstekende voetgangers, bron:
Richtlijnenboek Mens – Mobiliteit

De beoordeling van de effecten inzake oversteekbaarheid gebeurt verder aan de hand van
onderstaande tabel.
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Tabel 7.4: Beoordeling oversteekbaarheid door een vergelijking van plan/project met
referentietoestand, bron Richtlijnenboek Mens – Mobiliteit

Daarnaast kan de omgang met trage wegen in het gebied een impact hebben op de beoordeling van
de verkeersleefbaarheid van het gebied.

Indien verkeerstechnische maatregelen nodig zullen blijken, zullen deze worden opgenomen als
milderende maatregel in het MER.

Parkeervraag: de parkeervraag behelst het aantal voertuigen (opgesplitst naar fietsen en
personenwagens, naar personeel en bezoekers) die willen parkeren t.g.v. het plan op een aantal
gekozen referentiemomenten.

Het aantal parkeerplaatsen/fietsenstallingen noodzakelijk voor de verwachte parkeervraag op de
referentiemomenten is de indicator voor de parkeervraag.

Voor de beoordeling van de parkeervraag wordt er gebruik gemaakt van een absoluut
significantiekader, waar wordt gescoord of het aantal parkeerplaatsen voldoende is voor de
parkeervraag. Omdat het wenselijk is dat de ganse parkeerbehoefte opgevangen wordt door
bijkomende parkeerplaatsen op eigen terrein, is een parkeerbezetting tot 95% aanvaardbaar en zelfs
aangewezen, waarbij men rekening houdt met het nodige parkeermanagement. Een overaanbod is te
vermijden. Tevens wordt nagegaan in welke mate het parkeren voor de omwonenden verstoord kan
worden door een toename van de parkeerdruk vanwege de ziekenhuiscampus.

Multimodaal verkeerssysteem: Hier wordt de afstemming en overstap tussen de verschillende modi
beschreven. Dit is specifiek van toepassing op een eventuele pendelparking (park&ride / park&bike).
Aandacht gaat ook uit naar het aspect bereikbaarheid.

De kwaliteit van de overstapmogelijkheden en afstemming van de modi zal kwalitatief worden
beoordeeld, rekening houdend met het parkeeraanbod en –management en de
openbaarvervoerontsluiting van het ziekenhuis zelf, en op het detailniveau geschikt voor het plan-
MER.

Discipline geluid en trillingen

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied wordt beschouwd als zijnde de plangebieden, inclusief de omgeving waar de invloed
van geluids- en trillingsbronnen te verwachten zijn. Het studiegebied wordt gekozen rekening
houdende met de bepalingen uit Vlarem II.

Daarnaast wordt ook rekening gehouden met het verkeersgeluid. De meest relevante wegsegmenten
m.b.t. het planvoornemen worden in rekening gebracht, m.n. de wegen die de plangebieden
omsluiten, alsook de relevante ontsluitingswegen op grotere afstand van de plangebieden waar
wijzigingen in verkeersintensiteiten verwacht worden.
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Anderzijds wordt ook gekeken naar de effecten naar de plangebieden, vanuit de omgeving.

Juridische en beleidsmatige context

Volgens de voorschriften van Vlarem II, Bijlage 2.2.1. “Milieukwaliteitsnormen voor geluid in open
lucht” gelden volgende normen voor het LA95,1h van het oorspronkelijk omgevingsgeluid, afhankelijk
van de gewestplanbestemming (of daarmee equivalente BPA- of RUP-bestemming) of de ligging t.o.v.
een andere bestemming.

Tabel 7.5: milieukwaliteitsnormen Vlarem II voor geluid in open lucht (dB(A), LA95)

Gebied overdag ‘s avonds ’s nachts

1. Landelijke gebieden en gebieden voor verblijfsrecreatie 40 35 30

2. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van

industriegebieden niet vermeld in punt 3 of van gebieden

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare

nutsvoorzieningen

50 45 45

3. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m van

gebieden voor ambachtelijke bedrijven en middelgrote

ondernemingen, van dienstverleningsgebieden of van

ontginningsgebieden tijdens de ontginning

50 45 40

4. Woongebieden 45 40 35

5. Industriegebieden, dienstverleningsgebieden, gebieden

voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare

nutsvoorzieningen en ontginningsvoorzieningen tijdens

ontginning

60 55 55

6. Recreatiegebieden uitgezonderd gebieden voor

verblijfsrecreatie
50 45 40

7. Alle andere gebieden, uitgezonderd : bufferzones, militaire

domeinen en deze waarvoor in bijzondere besluiten

richtwaarden worden vastgesteld

45 40 35

8. Bufferzones 55 50 50

9. Gebieden of delen van gebieden op minder dan 500 m

gelegen van voor grindwinning bestemde

ontginningsgebieden tijdens ontginning

55 50 45

10. Agrarische gebieden 45 40 35

Opmerking: Als een gebied valt onder twee of meer punten van de tabel dan is in dat gebied de

hoogste richtwaarde van toepassing.

Dag: van 07.00 tot 19.00 uur

Avond: van 19.00 tot 22.00 uur

Nacht: van 22.00 tot 07.00 uur

De toetsing van de meetresultaten aan de milieukwaliteitsnormen of richtwaarden uit Vlarem II in
functie van de ligging van de evaluatiepunten volgens het gewestplan is juridisch vereist en geeft aan
in hoeverre de huidige geluidsbelasting hieraan conform is. Het verschil tussen het huidige
omgevingsgeluid en de milieukwaliteitsnorm geeft vervolgens aan welke toename van
omgevingsgeluid is toegelaten voor nieuwe Vlarem-ingedeelde inrichtingen. Deze toegelaten waarde
wordt vervolgens vergeleken met het verwachte specifieke geluid van geplande ziekenhuisfuncties
binnen het plangebied. Voor de bepaling van de toelaatbare waarde van het specifieke geluid (verder
afgekort als Lsp) dat door het planvoornemen mag worden veroorzaakt zal worden uitgegaan van het
VLAREM II gemiddeld LA95,1h van het oorspronkelijke omgevingsgeluid.

De belangrijkste geluidsbronnen in het plangebied en omgeving zijn zowel de bestaande industriële
bronnen als het verkeersgeluid, veroorzaakt door het wegverkeer hoofdzakelijk van de N41, de N70



4223683040_Rev01 | RUP AZ Nikolaas pagina 69

en mogelijk eveneens de E17. Tot op heden bestaan geen bindende Vlaamse richtwaarden voor
verkeersgeluid.

In afwachting van een officieel toetsingskader werden door de Vlaamse Overheid echter
“gedifferentieerde referentiewaarden” naar voor geschoven voor wegverkeer en spoorverkeer
(discussienota, 19/09/2008). Er is in die nota ook een opsplitsing voor primaire – en secundaire wegen
gemaakt. Deze referentiewaarden inclusief deze opsplitsing kan gebruikt worden als afwegingskader
voor nieuwe woonontwikkelingen.

Dat de waarden referentiewaarden zijn betekent dat er naar kan worden gerefereerd bij het bepalen
van een strategie voor de beheersing van het omgevingslawaai, zonder enkel concreet engagement
vanwege de betrokken actoren (AWV, NMBS, enz.). De gedifferentieerde referentiewaarden maken
differentiatie tussen type weg en bestaand/nieuw. Zo zijn de toetsingswaarden voor secundaire en
lokale wegen strenger dan voor primaire wegen. Ook de waarden voor nieuwe en bestaande wegen
zijn verschillend, waarbij die voor nieuwe wegen strenger zijn.

Tabel 7.6: gedifferentieerde referentiewaarden voor weg- en spoorverkeer (uit discussienota
19/09/2008)

Type infrastructuur

en classificatie

situatie Lden Lnight Opmerkingen

hoofd- en primaire

wegen

nieuwe woon-ontwikkeling 55 45 -

nieuwe wegen 60 50 -

bestaande wegen 70 60 -

secundaire wegen nieuwe woon-ontwikkeling 55 45 voor de beoordeling van het

geluidsdrukniveau bij woningen die:

ofwel over minstens één gevel beschikken

waarop de geluidsbelasting meer dan 20 dB

lager is dan de referentiewaarde

ofwel over minstens één gevel beschikken

die niet wordt blootgesteld aan een

geluidsbelasting boven de

referentiewaarden én voorzien zijn van

voldoende isolatie op alle gevels die wél

worden blootgesteld aan een hogere

geluidsbelasting, dient de toetsing te

gebeuren ten aanzien van de met 5 dB

verhoogde referentiewaarden

nieuwe wegen 55 45

bestaande wegen >55 >45

stand-still

65 55

lokale wegen nieuwe woon-ontwikkeling 55 45

nieuwe wegen 55 45

bestaande wegen >55 >45

stand-still

65 55

spoor nieuwe woon-ontwikkeling 62 52 -

nieuwe spoorwegen 67 57 -

Bestaande spoorwegen 73 63 -

Bij de bepaling van de referentiewaarden ter hoogte van de referentiepunten zal, waar relevant,
worden rekening gehouden met de bepalingen in de nieuwsbrief van de cel MER, gecommuniceerd
op datum van 16/12/2015:

“Indien het planvoornemen geen nieuwe/aanpassingen op weginfrastructuur voorziet, maar mogelijks
wel verhogingen inzake verkeersgeneratie om de omliggende wegen kan teweegbrengen, dan is het
van belang om te bekijken hoeveel effect het voorgenomen plan/project zelf genereert. Onder de 1
dB toename (+- <25% toename van verkeer): effect van voorgenomen plan/project is te klein om
milderende maatregelen voor te stellen. Een aftoetsing aan de gedifferentieerde referentiewaarden
is ook weinig zinvol, enkel om een slechte referentiesituatie in beeld te brengen.”
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Methodologie

Methodiek beschrijving bestaande situatie en referentiesituatie

Met betrekking tot de referentiesituatie wordt een omschrijving gegeven van de bestaande toestand
op basis van de geografische gegevens, de ligging van de wegen, de meest nabij gelegen
woonzones/industriezones en de beschikbare meetgegevens betreffende het huidige
omgevingsgeluid. Er zal nagegaan worden voor welke zones van het studiegebied er reeds
meetgegevens ter beschikking zijn uit eventuele vorige studies.

Ter beschrijving van het omgevingsgeluid worden er aanvullend continue en onbemande
immissiemetingen uitgevoerd op 3 meetpunten gedurende een periode van één week ter hoogte van
de meest nabij gelegen woonzones. De zones waarbinnen een geschikte locatie voor de vaste
meetpunten zal worden vastgelegd, worden in onderstaande figuren weergegeven. De concrete
ligging is afhankelijk van de medewerking van de bewoners.

Figuur 7-2: Zones waarbinnen een geschikte locatie voor de vaste meetpunten zal worden
vastgelegd voor locatiealternatief Neerkouter
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Figuur 7-3: Zones waarbinnen een geschikte locatie voor de vaste meetpunten zal worden
vastgelegd voor locatiealternatief De Winningen

Voor het bepalen van de referentiesituatie wordt er een overdrachtsmodel opgesteld voor de impact
van het verkeer in de referentiesituatie (referentiejaar 2030) te bepalen. Voor de opbouw van het
model zal de IMMI-software gebruikt worden op basis van de standaard rekenmethode SRM II. Voor
het verkeer in de referentiesituatie zullen de relevante gegevens uit de discipline mens - mobiliteit
gebruikt worden. Er worden tevens een aantal ambulante metingen uitgevoerd om het
overdrachtsmodel te controleren (5 tot 10 locaties gedurende 15 min. per locatie).

Eenmaal het geluidsmodel is opgebouwd voor de referentiesituatie zullen er berekeningen worden
uitgevoerd op een aantal discrete referentiepunten waarvoor er ook meetgegevens (van de bestaande
toestand) ter beschikking zijn. De berekende waarden zullen, waar mogelijk, vergeleken worden met
de effectieve gemeten waarden teneinde een bijkomende validatie van het geluidsmodel mogelijk te
maken. Daar waar de verschillen significant zijn zullen de mogelijke oorzaken verder onderzocht
worden.

Het is de bedoeling de meetlocaties te visualiseren en het omgevingsgeluid van de bestaande toestand
respectievelijk de referentiesituatie te vergelijken met de milieukwaliteitsnormen van Vlarem II en
met de consensustekst van LNE afdeling Lucht, Hinder, Risicobeheer, Milieu&Gezondheid met
betrekking tot de gedifferentieerde referentiewaarden voor weg- en spoorverkeer (discussienota van
19/09/2008).

Op basis van het geluidsmodel van de referentiesituatie worden er 2 berekeningen uitgevoerd:

• Berekeningen op een aantal relevante discrete punten (kritische punten en punten waar er
metingen zijn uitgevoerd);

• Rasterberekeningen op een vast raster van 10m x 10m voor de 4 parameters Lday, Levening,
Lnight en Lden voor het visualiseren van de geluidsbelasting op basis van contourkaarten.

Methodiek effectvoorspelling en -beoordeling

De effecten met betrekking tot de omvorming van woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied
worden kwalitatief behandelt. Hiervoor worden geen modelleringen uitgevoerd.
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Het geluidsmodel dat gebruikt werd voor de referentiesituatie wordt aangevuld met de wijzigingen
van het plan om de geplande situatie met betrekking tot de ziekenhuissite te kunnen berekenen. Het
model zal worden aangepast in functie van de nieuwe ziekenhuisinfrastructuur, de nieuwe
ziekenhuisfuncties (blootstelling binnen plangebied) en dit samen met de gewijzigde
verkeersgegevens (vanuit de discipline mens - mobiliteit).

Voor de herbestemming van het plangebied zal de te verwachten geluidsemissie in rekening gebracht
worden in het model. Indien er onvoldoende gegevens voorhanden zijn voor de geplande situatie met
betrekking tot de geluidsemissie van de diverse installaties van de ziekenhuisfuncties (koelcellen,
klimaatregelinginstallaties, branders, etc.) zal er gewerkt worden met de zogenaamde “kentallen” Dit
is eens te meer aangewezen indien de concrete lay-out en bestemming in het stadium van het plan-
MER nog niet helemaal gekend zijn. De kentallen zijn oppervlakte gerelateerde geluidsvermogens
uitgedrukt in te verwachte geluidsemissie in dB(A) per m² afhankelijk van de bestemming van het
gebied. Kentallen zijn afhankelijk van de stand der techniek van de geluidsbronnen en van de
efficiëntie van het grondgebruik. Op basis van deze kentallen voor specifieke (bedrijfs)terreinen en op
basis van de ingenomen oppervlakte kan de totale geluidsemissie worden ingeschat. Omgekeerd kan
het maximaal toelaatbare geluidsvermogenniveau per oppervlakte-eenheid bepaald worden in functie
van de gewenste milieukwaliteit in de omgeving.

In de discipline vindt een doorrekening plaats van de geplande situatie van het geplande scenario voor
de inplanting van het ziekenhuis (zowel voor het geluid afkomstig van het toekomstige verkeer als
tengevolge van de ziekenhuisinfrastructuur).

Voor de geplande situatie worden dezelfde berekeningen uitgevoerd zoals deze die omschreven zijn
voor de referentiesituatie, met name:

• Berekeningen op een aantal relevante discrete punten (kritische punten en punten waar er
metingen zijn uitgevoerd);

• Rasterberekeningen op een vast raster van 10m x 10m voor de 4 parameters Lday, Levening,
Lnight en Lden voor het visualiseren van de geluidsbelasting op basis van contourkaarten.

Op basis van de berekeningen zal de geplande situatie vergeleken worden met de referentiesituatie.
Op die manier kunnen de zones met positieve effecten en deze met negatieve effecten voor de
discipline geluid objectief gekwantificeerd worden. De berekende contourkaarten van de geplande
situatie zullen ter beschikking gesteld worden voor de disciplines mens - ruimtelijke aspecten en
hinder/gezondheid en biodiversiteit.

Er wordt slechts één voorkeursscenario (of desgevallend het worst-case scenario) van de geplande
toestand doorgerekend. Eventuele bijkomende alternatieve scenario’s zullen kwalitatief afgewogen
worden ten opzichte van het gemodelleerde scenario.

Gezien de specificiteit van het planvoornemen (ziekenhuis) wordt in het MER ook het sirenegeluid van
ambulances besproken. Dit kan kwalitatief behandeld worden middels een te verwachte
geluidsdrukniveau in functie van de afstand, indien een te verwachten bronvermogen van de sirene
afhankelijk van type of wetgeving beschikbaar is.

Binnen het planvoornemen is tevens een heliplatform voorzien. De impact van het landen en opstijgen
van een helikopter ter hoogte van de meest nabijgelegen woningen, zal kwalitatief behandeld worden
middels een te verwachte geluidsdrukniveau in functie van de afstand, uitgaande van publiek
beschikbare geluidsvermogens m.b.t. medische trauma en ambulance helikopters.

In de plan-MER zal in het hoofdstuk geluid duidelijk aangegeven worden welke milderende
maatregelen reeds in het plan voorzien zijn en welke milderende maatregelen – indien nodig – er
eventueel nog verder kunnen bestudeerd worden.

De evaluatie van de significantie van de effecten inzake geluid gebeurt op basis van het
significantiekader uit het richtlijnenboek geluid en trillingen, dat in eerste instantie rekening houdt
met de effecten van het plan of project zelf (verschil referentiesituatie-geplande situatie >
tussenscore), als met het al dan niet voldoen aan de Vlarem normen (eindscore na correctie):
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Tabel 7.7: Significantiekader discipline geluid en trillingen

Invloed op omgeving Eindscore na correctie

Voldoet aan het Vlarem ?

Lna-Lvoor* tussenscore Nieuw of verandering Bestaand

ΔLAX,T (effectscore) Lsp≤GW Lsp>GW Lsp≤RW RW<Lsp≤RW+10 Lsp>RW+10

ΔLAX,T>+6 -3 -1 -3 -1 -2 -3

+3<ΔLAX,T≤+6 -2 -1 -3 -1 -2 -3

+1<ΔLAX,T≤+3 -1 -1 -3 -1 -1 -3

-1≤ΔLAX,T≤+1 0 0 -1/-2 ** 0 -1 -3

-3≤ΔLAX,T<-1 +1 +1 - +1 +1 -

-6≤ΔLAX,T<-3 +2 +2 - +2 +2 -

ΔLAX,T<-6 +3 +3 - +3 +3 -

ΔLAX,T : verschil in omgevingsgeluid in dB(A) voor en nadat een project zal zijn uitgevoerd
Met T = duur in seconden
Met X:
“N” parameter van statistische analyse (LAN,T), in Vlarem wordt N = 95 gebruikt ter toetsing aan de milieukwaliteitsnorm
ofwel
“eq” voor het equivalente geluidsdrukniveau (LAeq,T), van het omgevingsgeluid.
GW : grenswaarde volgens het beslissingsschema 4.5.6.1 van Vlarem II
RW : richtwaarde
Lsp : specifiek geluid
*bij hervergunning dient Lvoor gebruikt te worden alsof het bestaande bedrijf er niet was. Bij een hervergunning van een
inrichting met een mix van bestaande & nieuwe bronnen is het oorspronkelijk omgevingsgeluid voor de nieuwe bronnen,
het omgevingsgeluid met de bestaande bronnen van de inrichting in werking.
** de keuze -1 ofwel -2 is afhankelijk van de grootte van de overschrijding van de GW (al dan niet binnen het
betrouwbaarheidsinterval van de berekende specifieke immissie).

Voor die uitzonderlijke situaties waarbij het geluidsklimaat (aanzienlijk) verbetert maar de
grenswaarden evengoed overschreden worden (vakje met “-“), zal de deskundige zelf een score
aangeven die vergezeld gaat van een degelijke motivatie.

De uiteindelijke negatieve scores worden als volgt gekoppeld aan milderende maatregelen:

-1 (beperkt significant
negatief)

Onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend,
maar indien de juridische en beleidsmatige randvoorwaarden
aangeven dat er zich een probleem kan stellen dan dient de
deskundige over te gaan tot voorstellen van milderende
maatregelen. Bij het ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te
worden.

-2 (significant negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende
maatregelen, te koppelen aan de langere termijn. Bij het
ontbreken ervan dient dit gemotiveerd te worden.

-3 (zeer significant negatief) Er dient noodzakelijkerwijs gezocht te worden naar milderende
maatregelen te koppelen aan de korte termijn. Bij het ontbreken
ervan dient dit gemotiveerd te worden.

De scores 0, +1, +2 en +3 krijgen respectievelijk de beoordeling verwaarloosbaar, beperkt positief,
positief en zeer positief.

Voor geluidsbronnen die niet onder de Vlarem wetgeving vallen – waaronder verkeersgeluid – is de
gecorrigeerde eindscore strikt genomen niet toepasbaar daar er geen wettelijke opgelegde
grenswaarden bestaan, en wordt er in eerste instantie rekening gehouden met de zgn. tussenscore of
dus de mate waarin het bestaande geluidsklimaat beïnvloed wordt door de geplande wijzigingen.

Evaluatie van de significantie van de wijziging in geluidimmissies ten gevolge van wegverkeer kan dan
als volgt gebeuren:
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Effectbeschrijving Significantie Effect op het omgevingsgeluid

Aanzienlijk positief +++ verlaging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer

Positief ++ verlaging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)

Beperkt positief + verlaging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)

verwaarloosbaar 0 verlaging/verhoging van het omgevingsgeluid < 1 dB(A)

Beperkt negatief - verhoging van het omgevingsgeluid met 1 tot 3 dB(A)

Negatief -- verhoging van het omgevingsgeluid met 3 tot 6 dB(A)

Aanzienlijk negatief --- verhoging van het omgevingsgeluid met 6 dB(A) of meer

Vervolgens kan men een aftoetsing te doen van de parameters Lden en Lnight aan de
gedifferentieerde richtwaarden om tot een eindscore te komen. Er dient hier evenwel te worden
opgemerkt dat de gedifferentieerde referentiewaarden geen juridisch bindende normen zijn en dat
het al dan niet noodzakelijk zijn van milderende maatregelen desgevallend eerder beoordeeld
dient te worden op basis van de tussenscore en dus op basis van de mate waarin het huidige
geluidsklimaat beïnvloed wordt, zeker indien het geluidsklimaat in de bestaande toestand de
gedifferentieerde referentiewaarden reeds overschrijdt. Er is op heden nog geen concreet
evaluatiekader voor Lden en Lnight vastgelegd.

Op basis van de bevindingen van dit plan-MER zal nagegaan worden in hoeverre dit planvoornemen
een wezenlijke impact kan hebben op de geluidsniveaus.

Discipline lucht

Afbakening van het studiegebied

Het verkeer t.g.v. het plan genereert luchtemissies. De wegsegmenten van de belangrijkste wegen van
en naar de plangebieden waar relevante wijzigingen te verwachten zijn, worden mee opgenomen in
het studiegebied. De afbakening van het studiegebied inzake verkeersemissies is bijgevolg hetzelfde
als voor de discipline mens - mobiliteit.

Verder wordt het studiegebied inzake lucht bepaald door de emissiebronnen van luchtpolluenten
t.g.v. de exploitatie van het plan (vnl. verwarmingsemissies).

Anderzijds wordt ook gekeken naar de effecten naar de plangebieden, vanuit de omgeving.

Methodologie

Methodiek beschrijving bestaande situatie en referentiesituatie

De actuele luchtkwaliteit wordt in kaart gebracht op basis van de gegevens van het VMM-meetnet en
VMM-kaarten inzake luchtkwaliteit. Verder zullen de verkeersemissies van de bestaande toestand
begroot worden. Dit gebeurt d.m.v. de verkeersemissiemodellen IFDM Traffic en/of CAR Vlaanderen
3.0. Voor de methodologie verwijzen we naar onderstaande paragraaf. De activiteiten die zich in het
studiegebied voordoen, zullen (indien relevant) kwalitatief behandeld/vermeld worden.

Methodiek effectvoorspelling en -beoordeling

De effecten met betrekking tot de omvorming van woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied
worden kwalitatief behandelt. Hiervoor worden geen modelleringen uitgevoerd.

Bij de effectbeoordeling van de discipline lucht zijn er ten gevolge van het geplande ziekenhuis 2
aspecten voornamelijk van belang: verkeersemissies en emissies t.g.v. de exploitatie van activiteiten
(o.m. emissies t.g.v. gebouwenverwarming, …). Hierbij wordt vnl. aandacht besteed aan de impact van
de meest milieurelevante stoffen zoals NO2 en (ultra) fijn stof (PM10, PM2,5, EC) waarvoor zich in het
studiegebied problemen kunnen stellen m.b.t. het respecteren van de luchtkwaliteitsdoelstellingen
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en/of waarvoor een belangrijke milieu-impact kan optreden, zelfs bij het voldoen aan de
doelstellingen, en waarbij de realisatie van het plan een aantoonbare impact kan veroorzaken. Verder
is het energetische aspect tevens van belang.

Verkeersemissies

Rekening houdend met de prognoses inzake wijziging verkeerstrafiek op de wegen, de
verkeersafwikkeling ten gevolge van het plan, de te verwachten evolutie inzake de samenstelling van
de uitlaatgassen en de achtergrond luchtkwaliteit wordt de bijdrage van het plan kwantitatief
ingeschat.

De verkeersemissies van zowel de bestaande als toekomstige toestand worden gemodelleerd m.b.v.
de verkeersemissiemodellen IFDM Traffic en/of CAR Vlaanderen 3.0. Het IFDM Traffic-model wordt
gehanteerd voor wegen in een open omgeving. Het model dient onder meer voor het doorrekenen
van mobiliteitsscenario’s naar luchtkwaliteit voor wegtransport op autosnelwegen, gewestwegen en
buitenstedelijke wegen in Vlaanderen. IFDM Traffic houdt geen rekening met afscherming door
bebouwing en zgn. ‘street canyon’-effecten, zodat IFDM Traffic een onderschatting van de effecten
inhoudt op wegen met bebouwing dicht bij de wegas (< 30 m). Voor deze wegen wordt het model
CAR-Vlaanderen 3.0 gehanteerd. Het model CAR Vlaanderen 3.0 werd ontwikkeld voor het bepalen
van binnenstedelijke luchtkwaliteit voor korte afstanden tot de wegas.

Voor IFDM Traffic en CAR Vlaanderen zal het referentiejaar 2025 gebruikt worden, i.f.v. een worst-
case inschatting. De relevante wegen zullen in de modellen geïmplementeerd worden. De te
behandelen wegen betreffen de wegen waarbij een wijziging in verkeersaantallen worden verwacht
bij realisatie van het plan (op basis van input vanuit discipline mens - mobiliteit). De verkeersgegevens
uit de discipline mens - mobiliteit zullen hierbij als input dienen. Bij beiden modellen (CAR Vlaanderen
en IFDM Traffic) worden enkel de immissies van de parameters NOx en fijn stof ruimtelijk gespreid
(per wegsegment) weergegeven.

Inzake klimaataspecten wordt de parameter CO2 eveneens met het IFDM Traffic-model berekend,
waarbij de totale emissies t.g.v. het gegenereerde verkeer in het ganse studiegebied voor deze
parameter kan geraadpleegd worden en de emissietoename t.g.v. het plan kan bepaald worden.

Door vergelijking tussen de bestaande en toekomstige toestand zal de bijdrage van de invulling van
het plangebied aan de lokale luchtkwaliteit ingeschat worden, en getoetst worden aan het
significantiekader lucht. Als toetsingskader worden de luchtkwaliteitsdoelstellingen gehanteerd, zoals
opgenomen in Vlarem II en Europese luchtkwaliteitsdoelstellingen.

De gemodelleerde immissiewaarden worden getoetst aan de Vlarem-normen (zie Tabel 7.8 - voor
PM2,5 zal tevens getoetst worden aan de toekomstige (strengere) norm van 20 µg/m³) en worden
vergeleken met de referentiesituatie om de bijdrage van het plan aan de lokale luchtimmissiewaarden
in te schatten.

De milieukwaliteitsnormen voor lucht worden beschreven in VLAREM II. In Tabel 7.8 worden de
normen gegeven voor de meest relevante stoffen NO2, PM10 (VLAREM II bijlage 2.5.3.11) en PM2,5

(VLAREM-bijlage 2.5.3.14) gerelateerd aan verkeersemissies. Er worden immissiegrenswaarden
gegeven enerzijds voor jaargemiddelden en anderzijds (behalve bij PM2,5) voor dag- of
uurgemiddelden (aantal toegelaten overschrijdingen per jaar).

Tabel 7.8: Immissiegrenswaarden volgens VLAREM II en Europese dochterrichtlijnen

Polluent Middelingstijd Grenswaarde µg/m³ # toegelaten overschrijdingen

NO2 1 uur 200 Max. 18 keer per jaar
Kalenderjaar 40 -

Fijn Stof (PM10) 24 uur 50 Max. 35 keer per jaar
Kalenderjaar 40 -

Fijn Stof (PM2,5) Kalenderjaar 25 (20 in 2020) -
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Tevens wordt getoetst aan de globale blootstellingsindex (GBI), ook de blootstelling binnen de
plangebieden wordt onderzocht.

EC (‘Elementair koolstof’, maat voor roet) is een polluent die vooral met betrekking tot
verkeersemissies en -immissies relevant is. Hiervoor zijn echter nog geen kwaliteitsdoelstellingen van
kracht.

Emissies bij exploitatie van activiteiten

In dit stadium (plan-MER) is het niet mogelijk om de potentiële emissies van het ziekenhuis in te
schatten, gezien de emissiekenmerken (geleide en/of niet-geleide emissies, debiet, temperatuur,
hoogte en diameter schouwen) in deze planningsfase nog niet gekend zijn. Zonder dergelijke gegevens
is het onmogelijk om een betrouwbare inschatting te maken van de te verwachten impact van de
activiteiten. Wel zullen op basis van beschikbare gegevens van bestaande ziekenhuizen de potentiële
emissies kwalitatief besproken worden, zowel ter hoogte van de site zelf als de emissies naar de
omgeving toe.

De invloed van gebouwverwarming wordt eveneens kwalitatief besproken. De emissies van
gebouwenverwarming zijn meestal echter ondergeschikt aan de emissies van verkeer.

Het aspect ‘energie’ wordt tevens kwalitatief behandeld, gezien op planniveau nog geen
detailgegevens gekend zijn.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt
de methodologie voor het onderzoeken van de impact en het significantiekader voor de beoordeling
van de impact weergegeven.
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Tabel 7.9: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline lucht

Effecten Criterium methodiek Significantiekader

Niet-geleide emissies Emissies en immissies t.g.v.
verkeer gegenereerd door het
plan

Bepaling immissieconcentratie op
straatniveau van NO2, PM10, PM2,5 en
EC d.m.v. het luchtmodel IFDM-
Traffic / Car Vlaanderen (huidige en
toekomstige situatie)

Toetsing t.o.v. immissienormen
Significantiekader lucht: bijdrage verkeer t.o.v.
milieukwaliteitsnorm

Geleide emissies Emissies en immissies t.g.v.
bedrijfsemissies,
gebouwenverwarming

Kwalitatieve inschatting

Absolute emissiehoeveelheden
(indien mogelijk)

Potentiële verhoging van de emissiewaarden in het studiegebied

Met betrekking tot de beoordeling van de effecten van het verkeer op luchtkwaliteit wordt het significantiekader van het richtlijnenboek lucht (2012) toegepast. De
beoordeling wordt bepaald door de procentuele bijdrage van het plan t.o.v. de milieukwaliteitsnorm ter hoogte van de relevante wegsegmenten:

< 1% van de milieukwaliteitsnorm: niet-significante bijdrage score: 0

1-3% van de milieukwaliteitsnorm: beperkte bijdrage score: -1

3-10% van de milieukwaliteitsnorm: belangrijke bijdrage score: -2

> 10% van de milieukwaliteitsnorm: zeer belangrijke bijdrage score: -3

De beoordeling gebeurt per relevante weg/straat in het studiegebied. Het significantiekader geldt zowel op locaties waar mensen kortstondig kunnen worden blootgesteld
(langs voetpaden, fietspaden, wegen) als op locaties waar mensen langer verblijven (bv. woningen). Het significantiekader wordt voor elke weg afzonderlijk toegepast.

De negatieve scores worden gekoppeld aan de wenselijkheid/noodzaak om milderende maatregelen te zoeken en toe te passen:

• Beperkte bijdrage: onderzoek naar milderende maatregelen is minder dwingend - tenzij de milieukwaliteitsnorm MKN in de referentiesituatie reeds voor 80%
ingenomen is (link met milieugebruiksruimte). In dit geval worden (ook) milderende maatregelen voorgesteld. Bij het ontbreken ervan zal dit gemotiveerd worden.

• Belangrijke bijdrage : milderende maatregelen moeten gezocht worden in het MER met zicht op implementatie ervan op korte termijn. Bij het ontbreken ervan zal
dit gemotiveerd worden.

• Zeer belangrijke bijdrage : milderende maatregelen zijn essentieel.
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Discipline bodem

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline bodem bestaat uit de plangebieden (ziekenhuissites en – indien
aan de orde (zie hfdst. 6) – woonuitbreidingsgebieden), met aandacht voor die zones waar
grondwerken kunnen plaatsvinden of waar tijdens de exploitatie nog een invloed op de bodem te
verwachten valt. Het studiegebied kan worden opengetrokken tot buiten de plangebieden wat
bodemkwaliteit betreft in functie van mogelijke effecten van verontreinigingsbronnen. Verder dient
er gekeken te worden naar de relatie van eventuele bemaling tot de bodemkwaliteit. Ook kunnen
zettingen ontstaan door bemaling of grondlichamen. Het studiegebied wordt afgebakend tot op 200
m van de terreingrens. Indien uit de effectbespreking blijkt dat de effecten tot buiten het studiegebied
reiken, zal het studiegebied uitgebreid worden.

De geologische situatie wordt beschreven tot op een realistische aanname van de maximale diepte
van een bouwput/uitgraving (o.a. in kader van de aanleg van eventuele ondergrondse constructies).

Methodologie

Methodiek beschrijving bestaande situatie en referentiesituatie

Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter
beschikking is of kan worden gesteld. Voor het onderzoek naar de bodemgesteldheid, bodemkwaliteit
en geologie in het studiegebied wordt gebruik gemaakt van o.a. volgende gegevensbronnen:

• geologische kaart van België;

• bodemkaart van Vlaanderen voor de beschrijving van de bodemtypes;

• website van de Databank Ondergrond Vlaanderen (http://dov.vlaanderen.be) waar
informatie omtrent boringen, sonderingen, peilputten, waardevolle bodems en/of
grondwaterwinningen wordt geraadpleegd;

• OVAM-databank met locatie van uitgevoerde bodemonderzoeken;

• geologie in relatie tot grondwaterhuishouding, meer bepaald grondwaterstanden en mogelijk
aanwezige watervoerende of afsluitende lagen: o.a. geologisch kaartmateriaal en
sonderingen op Databank Ondergrond Vlaanderen (dov);

• reliëfkaarten en Digitaal Hoogtemodel Vlaanderen (DHV)

Er worden geen veldanalyses, detailinventarisaties en veldwerkzaamheden (op het vlak van
bodemsoort/kwaliteit, gevoeligheid bodem voor zettingen e.d.) voorzien voor de opmaak van dit MER.

Er komen geen waardevolle bodems voor binnen de plangebieden.

Methodiek effectvoorspelling en -beoordeling

Het identificeren, meten en voorspellen van milieueffecten op of via de bodem gebeurt voornamelijk
via de bodemkenmerken en -hoedanigheden. Wijzigingen van de bodem (ruim opgevat) worden
meestal negatief beoordeeld omdat ze een verlies of verslechtering van de structuur inhouden. Bij de
beoordeling van de effecten gaat de aandacht vooral uit naar de aanlegfase: het aanleggen van
bouwputten, infrastructuur (o.a wegenis) e.d. gaat gepaard met vergraving. Hierdoor treden
structuur- en profielwijzigingen op in de bodem. Bij grondverzet dient aandacht besteed te worden
aan de kwaliteit van de grond en de locatie waar de grond tijdelijk al dan niet kan worden gestockeerd.
Tijdelijke bemaling zorgt voor een wijziging van het bodemvochtregime (link grondwater).

De wijziging van het bodemgebruik als wijziging van het grondgebruik wordt in het MER beschreven
en beoordeeld onder de discipline mens. De wijziging in de verharde-onverharde oppervlakte wordt
in het MER beschreven en beoordeeld onder de discipline water.
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De beschrijving van het grondverzet (berekening volumes van verschillende te vergraven, af te voeren
en aan te voeren bodems; mate van het sluitend zijn van de grondbalans) wordt indicatief geraamd.

Alle effecten worden, in de mate van het mogelijke, gekwantificeerd. De resultaten worden, indien
relevant, getoetst aan de van toepassing zijnde juridische randvoorwaarden, in dit geval voornamelijk
de normen uit het Vlarebo en Vlarem.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt
de methodologie voor het onderzoeken van de impact en het significantiekader voor de beoordeling
van de impact weergegeven.
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Tabel 7.10: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline bodem

Effecten Criterium Methodiek Significantiekader

Profielvernietiging Oppervlakte waarover bodem met
goed ontwikkeld bodemprofiel
vernietigd wordt door verharding
en bebouwing

Identificatie kwetsbaar bodemprofiel
op basis van de bodemkaart.

Bij ondiepe profielvernietiging wordt een onderscheid gemaakt in
bodems zonder profiel, bodems met profiel en bodems met een
waardevolle profielontwikkeling.

Structuurwijziging Oppervlakte aan
verdichtingsgevoelige bodems die
onderhevig is aan verdichting

GIS-analyse, Aan de hand van de
bodemkaart wordt de gevoeligheid
van de bodem voor verdichting
ingeschat.

Interpretatie sonderingen in
studiegebied.

Oppervlakte + duurtijd van verdichting per bodemtype. Wanneer
de zone na realisatie grotendeels verhard wordt, wordt
structuurwijziging als minder relevant beschouwd.

Wijziging
stabiliteitsaspecten

Risico op bodemzetting Uitgaande van een kwalitatieve
bespreking wordt het risico op
bodemzetting ingeschat. Er wordt
gebruik gemaakt van
sonderingsresultaten en geologische
kaarten.

Significantie is afhankelijk van de kwetsbaarheid van de
grondsoort, de draagkracht van de grond en de aanwezigheid van
structuren.

Wijziging bodemkwaliteit Risico op verspreiding van
verontreiniging door bouw en
exploitatie

Kwalitatieve bespreking op basis van
lokalisatie van mogelijks
verontreinigde bodems, uitgaande
van bestaande bodemonderzoeken
en op basis van te verwachten
opgeslagen producten ifv
bodemlagen/doorlaatbaarheid en
genomen maatregelen ter
voorkoming van verspreiding
verontreiniging.

Effecten zijn significant als verontreiniging ontstaat, verplaatst
wordt of wordt gesaneerd.
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De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.h.v. de omvang van het effect. De effectbeoordeling gebeurt waar mogelijk cijfermatig en aangevuld op kwalitatieve
wijze d.m.v. expert judgement, zoals aangegeven in het richtlijnenboeken bodem.
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Discipline water (grond-, oppervlakte en afvalwater)

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline water bestaat uit minimaal de plangebieden (ziekenhuissites en –
indien aan de orde (zie hfdst. 6) – woonuitbreidingsgebieden). Bijkomend zal het studiegebied worden
opengetrokken buiten de begrenzing en dit afhankelijk van de afvoer van afvalwater (relevant is de
riolering in de nabijgelegen wegenis) en hemelwater, de bemalingsstraal, waterlopen,
grondwaterlagen (grondwatervoerende lagen) en de relatie tot de deelbekkens.

Methodologie

Methodiek beschrijving bestaande situatie en referentiesituatie

Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter
beschikking is of kan worden gesteld. Voor het onderzoek naar de grond- en
oppervlaktewaterkwantiteit, -huishouding en -kwaliteit in het studiegebied wordt in het MER gebruik
gemaakt van o.a.:

• GIS-kaarten i.v.m. grondwaterkwetsbaarheid en grondwaterstromingsgevoeligheid.

• geologie in relatie tot grondwaterhuishouding, meer bepaald grondwaterstanden en mogelijk
aanwezige watervoerende of afsluitende lagen: o.a. geologisch kaartmateriaal en
sonderingen op Databank Ondergrond Vlaanderen (dov);

• Vlaamse hydrografische atlas;

• watertoetskaarten – met name watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden (2017);

• stroomgebiedbeheerplan van de Schelde;

• eventuele beschikbare boringen, sonderingsverslagen ;

• VMM-databank

• informatie over grondwaterstanden (o.b.v drainagestanden bodemkaart,
sonderingsverslagen)

• infiltratiemogelijkheden: de infiltratiemogelijkheden van het hemelwater naar het
grondwater toe worden beschreven op basis van enerzijds het optekenen van verharde zones
waar infiltratie in principe wordt tegengehouden en anderzijds het in kaart brengen van de
onverharde zones waar infiltratie wel mogelijk is: topografische kaart en orthofotoplan;

• waterzuiveringsbeleid en infrastructuur: zoneringsplan, informatie bij VMM en Aquafin.

Er worden geen veldanalyses, detailinventarisaties en veldwerkzaamheden (op het vlak van
grond/oppervlaktewaterstanden, -stroming, -kwaliteit, e.d.) voorzien voor de opmaak van dit MER.

Methodiek effectvoorspelling en -beoordeling

De volgende aspecten zullen op kwalitatieve wijze bekeken worden: afwateringssysteem,
waterkwaliteit (rioolwaterzuiveringsinfrastructuur), infiltratie en buffering van het hemelwater i.f.v.
geschatte verharde oppervlakte en overstromingsgevoeligheid.

Het gewijzigde bodemgebruik, de gewijzigde infiltratie van hemelwater t.g.v. verharding e.d.
beïnvloeden tijdens de exploitatiefase de grond- en oppervlaktewaterhuishouding. Op beschrijvende
manier wordt de geplande situatie beoordeeld. Effecten op oppervlaktewater zijn voornamelijk een
gevolg van permanente wijzigingen in waterhuishouding (waterkwantiteit) t.g.v. wijzigingen in
afvalwater en hemelwaterafvoer (door de aanwezigheid van gebouwen/infrastructuur) en door de
inname van ruimte voor water (verhardingen in overstromingsgevoelige gebieden). Hierbij zal de
aandacht voornamelijk gaan naar de mogelijkheden binnen de plangebieden voor (het behoud van)
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infiltratie. Ook de waterkwaliteit is een aandachtspunt. Op basis van de activiteiten op de huidige
ziekenhuissite wordt een inschatting gemaakt van de potentiële afvalwateremissies.

De impact op de grondwatertafel en –stromingen wordt in kaart gebracht. Er zal een kwalitatieve
beschrijving gebeuren o.b.v. mogelijk te verwachten wijzigingen in infiltratiemogelijkheden en
verharde oppervlakte en een aftoetsing van de mogelijkheden voor voorzieningen m.b.t. infiltratie &
hemelwateropvang. Een significant effect treedt op wanneer grondwaterstromen worden afgesneden
of opstuwing/verlaging een relevante invloed uitoefenen op gebouwen of vegetatie/fauna.

Watertoets

Naar aanleiding van het nieuw decreet integraal waterbeleid dient in de discipline water aandacht
besteed te worden aan de watertoets. In de watertoets wordt nagegaan of het plan schade kan
veroorzaken aan het watersysteem. In een afzonderlijke paragraaf zullen daarom de nodige
elementen worden aangereikt die het de bevoegde instantie mogelijk maakt om, bij het uitvoeren van
een watertoets, na te gaan of de waterhuishouding in de plangebieden wordt verstoord.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt
de methodologie voor het onderzoeken van de impact en het significantiekader voor de beoordeling
van de impact weergegeven.
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Tabel 7.11: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline water

Effecten Criterium methodiek Significantiekader

Wijziging
grondwaterkwantiteit en -
huishouding

Impact op grondwatertafel en -
stromingen

Ruimtelijke mogelijkheden voor
infiltratie nagaan (op basis van
verharding) en indien nodig
maatregelen voorstellen.

Kwalitatief o.b.v.
grondwaterstromingsrichting, diepte
grondwater, positionering gebouwen
en geologie.

Inschatting invloedsstraal van
grondwaterverlaging bij bemaling
o.b.v. eenvoudige formules.

Kwalitatieve beschrijving o.b.v. mogelijk te verwachten wijziging
infiltratiemogelijkheden en verharde oppervlakte en aftoetsing
mogelijkheden voor voorzieningen m.b.t.
infiltratie&hemelwateropvang.

Een significant effect treedt op wanneer grondwaterstromen
worden afgesneden of opstuwing/verlaging een relevante invloed
uitoefenen op gebouwen of vegetatie/fauna.

Wijziging
oppervlaktewater-
kwantiteit en -huishouding

Tijdelijke invloed van bemaling op
capaciteit ontvangende
waterlopen

Inschatten capaciteit van de
grachten, waterlopen in het
plangebied.

O.b.v. te verwachten hoeveelheid van
het geloosde bemalingswater, indien
voldoende detailgegevens bekend
zijn.

Effecten zijn significant afhankelijk van de waterloop waarin zal
worden geloosd – in relatie tot de overstromingsgevoeligheid.
Waterlopen met een gering debiet worden als kwetsbaar
beschouwd.

Wijziging aanvoer waterloop ten
gevolge van run-off

Kwalitatieve en kwantitatieve
beschrijving op basis van gewijzigde
situatie run-off / gewijzigde
infiltratiemogelijkheden (verharde
oppervlakten,
gebouwen&constructies en
ophogingen).

Effecten zijn significant wanneer t.g.v. de wijziging van de
waterkwantiteit overstromingsgevoeligheid wijzigt dus in relatie
met de capaciteit van de waterlopen en de bestaande
risicowaterlopen voor overstromen.

Wijziging overstromingsregime Wijziging inname van ruimte voor Effect is significant wanneer bergingsruimte wordt ingenomen
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Effecten Criterium methodiek Significantiekader

overstromingswater zonder oplossing.

Wijziging grond- en
oppervlaktewaterkwaliteit

Mogelijke verontreinigingen van
grond- en oppervlaktewater

Kwalitatieve bespreking, aannames
m.b.t. voorkomen calamiteiten,
huidige waterkwaliteit

Effecten zijn significant als de waterkwaliteit van de waterloop of
het grondwater wijzigt, als er een verontreiniging ontstaat,
verplaatst wordt of wordt gesaneerd.

Wijziging
structuurkwaliteit
waterlopen

Mogelijke wijziging
structuurkwaliteit van waterlopen

Kwalitatieve bespreking op basis van
lokalisatie van waterloopzones met
huidige of toekomstige waardevolle
structuurkwaliteit

Effecten zijn significant als de structuur van de waterlopen wijzigt.

Wijziging in capaciteit
rioleringsnet en
waterzuiverings-
infrastructuur

Effect t.g.v. verhoogde afvoer van
afvalwater

Check o.b.v. zoneringsgegevens VMM
of Aquafin nv of de
waterzuiveringsinfrastructuur is
voorzien op de gewenste
ontwikkeling.

Een significant effect treedt op wanneer de capaciteit van
rioleringen/RWZI overschreden wordt.

Anderzijds is het al dan niet aanwezig zijn van
rioleringsinfrastructuur/collectoren tijdens de ontwikkeling
eveneens significant.

Lozing: zie tabel hierna

De significantie wordt dan verder gespecificeerd a.h.v. de omvang van het effect. De effectbeoordeling gebeurt waar mogelijk cijfermatig en aangevuld op kwalitatieve
wijze d.m.v. expert judgement, zoals aangegeven in het richtlijnenboeken water.
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Volgens het richtlijnenboek voor de discipline water (LNE, 2011) kan de lozing van huishoudelijk
afvalwater en bedrijfsafvalwater op een riolering, die naar een RWZI leidt, op volgende wijze
beoordeeld worden (onder voorwaarde dat er voldoende gegevens bekend zijn over de aard van het
te verwachten afvalwater):

Wordt op basis van voorgaande de impact relevant beoordeeld, is verder onderzoek naar de mogelijke
impact op de effluentkwaliteit van de RWZI – kwaliteit ontvangend oppervlaktewater en/of de
mogelijke impact op de slibkwaliteit van de RWZI vereist.

Gezien er in deze fase van het plan nog geen info beschikbaar is over de specifieke aard van het
afvalwater, is een kwantitatieve toetsing aan bovenstaand significantiekader niet mogelijk. In het MER
zal een kwalitatieve inschatting van de potentiële afvalwateremissies gebeuren op basis van de
gegevens van bestaande ziekenhuissites/kencijfers.

Discipline biodiversiteit

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied voor de discipline biodiversiteit omvat alle gebieden met natuurpotenties die
beïnvloed kunnen worden door de ingrepen in het kader van het plan. Het studiegebied omvat
bijgevolg, naast de plangebieden zelf (ziekenhuissites en – indien aan de orde (zie hfdst. 6) –
woonuitbreidingsgebieden), ook de gehele zone die onderhevig is aan een gewijzigd geluidsklimaat
(rustverstoring), de zone tot waar zich mogelijks wijzigingen in de grondwaterstand of
oppervlaktewaterkwaliteit- en kwantiteit voordoen, de zone tot waar mogelijks
verontreinigingseffecten optreden, de zone waar permanent of tijdelijk (werfzones) ecotoopverlies
optreedt en de zone die eventueel beïnvloed wordt door barrière-effecten ten opzichte van andere
natuurgebieden.

Methodologie

Methodiek beschrijving bestaande situatie en referentiesituatie

Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter
beschikking is of kan worden gesteld. Er wordt gebruik gemaakt van o.a. volgende gegevensbronnen:

• biologische waarderingskaart (BWK).
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• bijzondere beschermingen (VEN-gebieden, Natura 2000 gebieden, …): afbakening speciale
beschermingszones en hun instandhoudingsdoelstellingen

• risicoatlas vogels en vleermuizen (Inbo)

• bestaande plannen en beleidsdocumenten

• bestaande inventarisatiegegevens (indien vrij / publiek beschikbaar)

Er worden verder interdisciplinaire links gelegd tussen de beschrijving van de hydrologie, hydrografie,
bodem, geluid en landschap. Relevante elementen uit deze disciplines met betrekking tot de discipline
biodiversiteit worden toegelicht, waarbij er verwezen wordt naar de betreffende hoofdstukken.

Methodiek effectvoorspelling en -beoordeling

Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen primaire en secundaire effecten. De primaire effecten
zijn de effecten die een rechtstreekse impact hebben op de aanwezige fauna en flora. Concreet gaat
het hier over ruimtebeslag (ecotoop-, en biotoopverlies) en versnippering/barrièrewerking. De
secundaire effecten zijn de effecten die een rechtstreekse impact hebben op een andere discipline en
die onrechtstreeks een effect zullen veroorzaken op de discipline biodiversiteit. Concreet gaat het hier
om bodemverstoring, de wijziging in kwaliteit en kwantiteit van oppervlaktewater en/of grondwater,
de wijziging in geluidsniveau en de wijziging in licht, de wijziging in de kwaliteit van lucht (eutrofiëring).

In de effectenanalyse zal hoofdzakelijk met het aspect gevoeligheid van populaties en ecotopen
gewerkt worden. Door deze gevoeligheden met de biologische waardering van het studiegebied te
combineren, kan de kwetsbaarheid van het gebied worden nagegaan:

• populaties: gevoeligheid van verschillende diergroepen (zoals kleine zoogdieren, grote
zoogdieren, vooral vogels, mogelijks ook insecten,...) voor de geplande ruimtelijke
ontwikkelingen,

• ecotopen: gevoeligheid van een specifieke soortensamenstelling en van een specifieke groep
van standplaatsfactoren, voor bv. toegenomen antropogene aanwezigheid.

Bij de afweging van de effecten worden vijf criteria gebruikt:

1. biologische basiskwaliteit

2. biologische representativiteit

3. biologische potenties

4. biologische infrastructuur

5. biologische ruimtebeslag

De ecologische evaluatie zal vnl. gebaseerd zijn op floristische aspecten (bijv. invloed van gewijzigde
grondwaterstanden) en tevens op faunistische aspecten (vnl. avifauna, maar ook andere beschermde
faunasoorten waar relevant).

Het studiegebied is niet gelegen in of nabij (< 2 km) VEN-gebied of Natura2000-gebied. Het opstellen
van een verscherpte natuurtoets en passende beoordeling wordt bijgevolg niet nodig geacht.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt
de methodologie voor het onderzoeken van de impact en het significantiekader voor de beoordeling
van de impact weergegeven.
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Tabel 7.12: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline biodiversiteit

Effecten Criterium Methodiek Significantie

Biotoopwijziging
(verlies/winst)

Oppervlakte waardevol gebied
(voor fauna en/of flora) dat zal
verdwijnen of gecreëerd
worden

GIS-analyse, terreinbezoek

Uitdrukking van verlies in
oppervlakte minder waardevolle en
waardevolle elementen (o.b.v. BWK)
+ indirect verlies aan leefbaarheid
van fauna op basis van bestaande
gegevens. Dit wordt verder in relatie
gesteld met herstel en/of creatie van
(nieuwe) biotopen gerelateerd aan
het plan.

Relatief belang (in waarde en oppervlakte) van te verdwijnen
biotoop in omgeving.

Effecten kunnen significant zijn wanneer waardevolle biotopen
verloren gaan of gecreëerd worden.

Vernatting/
verdroging

Oppervlakte gevoelig voor
vernatting/verdroging die
beïnvloed wordt.

Empirische formules + GIS-analys.

Bespreking op basis van de
kwetsbaarheid van vegetaties.

Effecten kunnen significant zijn wanneer vernatting/verdroging
leidt tot aantasting van de vegetatie en/of de populatie van
bepaalde diersoorten beïnvloed.

Verstoring biotopen
via wijziging
watersystemen

Effect van wijziging
oppervlakte- waterkwaliteit op
fauna en flora

Kwalitatieve beschrijving aan de
hand van conclusies discipline
oppervlaktewater en grondwater.

Relatief belang van waterlopen en gebieden die een mogelijke
impact kunnen ondervinden.

Verstoring Kwetsbare soorten /
Oppervlakte kwetsbaar gebied
die beïnvloed kunnen worden
door verstoring (licht en geluid)

Oppervlakte van eventueel beïnvloed
waardevol gebied en eventueel
aantal getroffen soorten op basis van
de te verwachten geluidsverhoging
(berekend onder aspect ‘geluid’) en
dit in relatie tot de richtwaarden van
verstoring en kwalitatieve bespreking
op basis van mogelijks voorkomende
soorten en te verwachte
lichtverstoring.

Omvang van het verstoorde gebied en belang van de getroffen
soorten.

Effecten kunnen significant zijn wanneer de verstoring ervoor
zorgt dat de populatie achteruitgaat.
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Effecten Criterium Methodiek Significantie

Versnippering en
barrière-effecten

Lokalisatie zones die gevoelig
zijn voor versnippering en
barrière-effecten.

Kwalitatieve bespreking op basis van
verlies aan (bos)vegetaties.

Effecten kunnen significant zijn wanneer de versnippering/
ontsnippering de verspreiding van soorten beïnvloed.

Eutrofiëring Waar is eutrofiëring te
verwachten

Kwalitatieve bespreking op basis van
de kwetsbaarheid van vegetaties.

Effecten kunnen significant zijn wanneer eutrofiëring
kwetsbare flora en fauna beïnvloedt.
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Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Afbakening van het studiegebied

Het studiegebied omvat minimaal de plangebieden (ziekenhuissites en – indien aan de orde (zie hfdst.
6) – woonuitbreidingsgebieden). De gebieden waar landschappelijke structuren, elementen en
componenten gewijzigd worden, maken deel uit van het studiegebied, evenals de gebieden waar er
invloed is op de landschappelijke en/of archeologische erfgoedwaarde. De omvang van het
studiegebied kan verruimd worden in functie van de visuele impact van de geplande ontwikkelingen
(perceptieve kenmerken).

Methodologie

Methodiek beschrijving bestaande situatie en referentiesituatie

Het landschap zal besproken worden op macroniveau, mesoniveau en microniveau. Op mesoniveau
wordt zowel de landschapstypologie, de landschapsstructuur als het landschapsbeeld besproken.
Hierbij worden zowel het archeologisch, het bouwkundig en landschappelijk erfgoed binnen het
studiegebied beschreven op basis van bestaand bronmateriaal. Voor het beschrijven van de
referentiesituatie baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter beschikking is of kan worden
gesteld. Waardevolle informatie ter afbakening van de referentiesituatie voor de discipline wordt
gehaald uit het geoportaal Onroerend Erfgoed (https://geo.onroerenderfgoed.be), de
Landschapsatlas (atlas van de relicten van de traditionele landschappen), de lijst van beschermde
monumenten, landschappen, stads- en dorpsgezichten, de landschapskenmerkenkaart, de Centraal
Archeologische Inventaris (CAI), de inventarissen onroerend erfgoed en de
landschapskenmerkenkaart. Tevens wordt informatie bekomen uit de discipline biodiversiteit. Voorts
wordt gebruik gemaakt van zowel historisch als actueel kaartmateriaal en orthofoto’s om de historiek
van het studiegebied na te gaan.

Tenslotte vormen de perceptieve kenmerken / belevingswaarde een belangrijk aandachtspunt binnen
de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. Dit noopt tot een:

• kwalitatieve bespreking van de huidige visuele beleving en kwaliteiten binnen het plangebied,

• kwalitatieve bespreking van de huidige visuele beleving van de rand van het plangebied
vanuit de directe omgeving.

De ruimtelijke opbouw van het landschap (landschapsstructuur) wordt onderzocht aan de hand van
een terreinbezoek. Hierbij zullen ook visuele karakteristieken en landschapsbeeldbepalende
elementen, die een invloed hebben op de belevingswaarde, geïnventariseerd worden.

Methodiek effectvoorspelling en -beoordeling

De ingrepen die de landschappelijke situatie veranderen, bestaan in essentie uit het toevoegen van
nieuwe elementen en het wijzigen of verwijderen van bestaande elementen. Het wijzigen van
elementen wordt onderverdeeld in wijzigingen met betrekking tot de toestand en functie enerzijds en
het voorkomen of uitzicht anderzijds.

De volgende effectgroepen zijn van belang voor deze discipline en worden op kwalitatieve wijze
behandeld:

• wijzigingen landschapsstructuur en landschappelijke relaties (compartimentering,
barrièrevorming, fysisch landschappelijke kenmerken bv. reliëfeenheden…);

• wijziging perceptieve kenmerken (zichtlijnen, beeldbepalende elementen, openheid en
schaal);

• verstoring van erfgoedaspecten:
o historisch geografische elementen en structuren: impact op occupatiepatronen
o historische continuïteit van het landschap: graad van historische continuïteit van

landschapselementen
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o bouwkundig erfgoed: aantasting van de historische context (eventueel via indirecte
effecten);

o verstoring archeologische relicten (rechtstreeks via vergraving of indirect via effecten op
het grondwatersysteem, ,…).

Beoordelingscriteria met betrekking tot de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie
kunnen nooit volledig uit kwantitatieve grootheden bestaan door de complexiteit en het holistisch
karakter van het studieobject. De beoordeling in de verschillende effectengroepen zal daarom
enerzijds steunen op objectieve criteriawaarden en anderzijds steunen op onderzoek met betrekking
tot invloed op omgevingsfactoren, perceptie en gedrag.

In hoofdzaak wordt hier uitgegaan van de perceptuele kenmerken omdat deze objectief kunnen
beschreven worden. Belevingskwaliteiten hangen nauw samen met een waardering en interpretatie
van de situatie en deze kunnen sterk verschillen afhankelijk van de invalshoek waaruit en hoe men
een gebied bekijkt.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt
de methodologie voor het onderzoeken van de impact en het significantiekader voor de beoordeling
van de impact weergegeven.
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Tabel 7.13: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

Effectgroep Criterium Methodologie Significantie

Impact op de
landschaps-
structuur

Wijziging huidige landschapsstructuur Beschrijvende, kwalitatieve
beoordeling.

Huidige landschapsstructuur toetsen
aan ruimtelijke invulling plangebied.

Omvang van de wijzigingen.

Een effect is significant wanneer een
waardevolle landschapsstructuur
positief of negatief wordt
beïnvloedt.

Aantasting
erfgoedwaarden
en
cultuurhistorische
waarden

Verlies of verstoring van bouwkundig
erfgoed / relicten

Kwalitatieve beschrijving en
lokalisering op kaart van de
cultuurhistorisch waardevolle
relicten die door het plan kunnen
aangetast worden of verdwijnen.

Waarde van het te verdwijnen/aan
te tasten erfgoed + mate van
aantasting.

Impact op
archeologie

Verlies of verstoring van
archeologische relicten

Aantasting archeologische potenties

Inschatting archeologische potentie
gebied o.b.v. CAI, historisch
kaartmateriaal, bodemkenmerken
en uitgevoerd archeologisch
onderzoek op de site.

Archeologische waarde/potentie van
het plangebied + mate van
aantasting.

Effecten kunnen significant zijn
wanneer archeologisch erfgoed
verloren gaat (indien gekend).

Impact op
perceptieve
kenmerken /
landschapsbeeld

Wijziging visueel-ruimtelijke
kenmerken / landschapsbeeld / vista’s
/ architecturale kwaliteit

Beschrijvende, kwalitatieve
beoordeling.

Huidige landschapsbeeld toetsen
aan ruimtelijke invulling plangebied.

Een effect is significant wanneer
omwonenden, recreanten
nadrukkelijke wijzigingen kunnen
ondervinden wanneer
(niet)waardevolle zichten
veranderen.
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Aan de hand van voornoemde criteria kan volgend significantiekader worden gehanteerd:

Kwetsbaarheid Schaal Milieueffect

Kwetsbaar Grote of middelmatige verandering aanzienlijk significant (3)

Matig Kwetsbaar Middelmatige verandering Positief / negatief (2)

Gering of matig
kwetsbaar

Geringe verandering beperkt significant (1)

Om duidelijk te maken wat bedoeld wordt met een grote, middelmatige en geringe verandering
kunnen volgende criteria voor de graad van verandering inzake landschapsaantasting aangewend
worden (naar: Richtlijnenboek landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie – augustus 2006):

Schaal van verandering Criteria

Groot - Verlies van landschaps- en/of cultuurhistorische elementen,
beïnvloeding van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur
en functie op een dergelijke schaal dat het potentieel voor het
behoud/onderhoud van de karakteristieke landschaps- en/of
cultuurhistorische elementen verloren gaat.

- Opmerkelijke wijzigingen in de landschaps- en/of cultuurhistorische
kenmerken of -elementen over een grote oppervlakte of zeer sterke
wijzigingen over een beperkte oppervlakte.

- Verstoring van archeologische vindplaatsen met noodzaak tot
opgraving

Matig - Effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen,
beïnvloeding van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur
en functie op een dergelijke schaal dat het potentieel voor het
behoud/onderhoud van de karakteristieke landschaps- en/of
cultuurhistorische elementen aangetast of ondermijnd wordt.

- Matige of lokale wijzigingen

- Verstoring van archeologische vindplaatsen zonder noodzaak tot
opgraving

Gering - Effecten op landschaps- en/of cultuurhistorische elementen,
beïnvloeding van de integriteit op het vlak van samenhang, structuur
en functie op een dergelijke schaal dat het potentieel voor het
behoud/onderhoud van de karakteristieke landschaps- en/of
cultuurhistorische elementen verminderd wordt.

- Quasi niet waarneembare wijzigingen

- Wijzigingen binnen de opvangcapaciteit inzake “landschappelijke
draagkracht”
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Discipline mens – ruimtelijke aspecten en hinder/gezondheid

Afbakening van het studiegebied

Inzake ruimtelijke en functionele aspecten beperkt het studiegebied zich tot de plangebieden
(ziekenhuissites en – indien aan de orde (zie hfdst. 6) – woonuitbreidingsgebieden) en de directe
omgeving. Wat betreft hinder-/gezondheidsaspecten wordt het studiegebied uitgebreid tot de nog
relevante zone waar zich effecten voor de mens kunnen voordoen (bv. door geluidshinder, significante
invloed op luchtkwaliteit, visuele beïnvloeding, …). Deze uitbreiding van het studiegebied zal dus deels
het gevolg zijn van de resultaten van de effectbepalingen voor de andere disciplines.

Methodologie

Methodiek beschrijving bestaande situatie en referentiesituatie

In deze discipline worden m.b.t. de bestaande toestand volgende aspecten beschouwd:

• bestemming: compatibiliteit van de bestaande functies met de geldende juridische
bestemmingen en de beleidsvisie(s);

• gebruikswaarde: aanwezige functies (natuur, landbouw, werken, recreatie); het functioneren
van de activiteiten in en rond het plangebied;

• leefbaarheid, woonkwaliteit en gezondheid: bewoning; tewerkstelling en voorzieningen;
actuele omgevingskwaliteit (geluidskwaliteit, luchtkwaliteit, visuele verblijfskwaliteit,
veiligheid voor overstromen), deels af te leiden uit de hoofdstukken geluid, lucht en water.

Alle aspecten die rechtstreeks met het verkeer te maken hebben (bereikbaarheid, verkeersveiligheid,
doorstroming) komen aan bod bij de discipline mens-mobiliteit. Geluidshinder en luchthinder komen
aan bod in de respectievelijke disciplines. De beeld- en belevingswaarde (perceptieve kenmerken)
wordt behandeld in de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie. Onder mens worden
de relevante hinderaspecten samengevat en getoetst aan aantallen waar mogelijk.

Voor het beschrijven van de referentiesituatie baseert de deskundige zich op basisinformatie die ter
beschikking is of kan worden gesteld:

• kaart van het Herbevestigd Agrarisch gebied;

• landbouwgebruikspercelen (ALV) en Landbouwimpactstudie (Departement Landbouw en
Visserij);

• gewestplan;

• ligging SEVESO-bedrijven en hoogspanningsleidingen

• in kaart brengen van kwetsbare functies.

Methodiek effectvoorspelling en -beoordeling

Deze discipline behandelt de effecten van de aanwezigheid en de werking van het bestudeerde plan
op het wonen, het werken, de recreatie en vrijetijdsbesteding in het studiegebied. Dergelijke effecten
hebben meestal een sociaal-economisch karakter.

De belangrijkste types impact van het plan op het aspect mens-ruimtelijke aspecten, die zullen
onderzocht worden, zijn:

• Gebruikswaarde (functies): De gebruikswaarde wordt bepaald door de sterkte of de zwakte
van de functionele deelsystemen (natuur, wonen, recreatie, werken) en hun onderlinge
ruimtelijke samenhang. Het gaat om de mate waarin terreinen nu en in de toekomst al dan
niet benut (kunnen) worden, functies vervangen worden door andere (ruimtebalans).

• Beeld- en belevingswaarde: De beeld- en belevingswaarde is het resultaat van de ruimtelijke
analyse. De belangrijkste aspecten op meso- en macroniveau zijn visuele impact en
barrièrewerking. De waarde is sterk afhankelijk van de wijzigingen in het landschap.
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• Leefbaarheid en woonkwaliteit: De huidige en geplande toestand op socio-economisch vlak
(woongelegenheid, voorzieningen, tewerkstelling) en hinderbeleving worden onderzocht in
het MER.

Een aandachtpunt is de impact op landbouw gezien herbevestigd agrarisch gebied ingenomen zal
worden en gecompenseerd zal worden. De effecten op de agrarische structuur, evenals de mogelijke
flankerende maatregelen, zullen in deze discipline uitvoerig aan bod komen.

Binnen de discipline mens worden ook de hinder- en gezondheidsaspecten bekeken of de effecten
die rechtstreeks het gevolg zijn van het plan op de gezondheid van de mens. Dit zal gebeuren in de
geest van het richtlijnenboek ‘mens-gezondheid’. De uitwerking van het onderdeel mens-gezondheid
omvat:

• korte bespreking relevante elementen uit disciplines lucht en geluid

• kwalitatieve beoordeling van blootstelling binnen plangebied en op omgeving (desgevallend
inschatting aantal woningen binnen immissie/verschilcontouren)

Inzake geluidshinder kan de output van de resultaten uit de discipline geluid en trillingen gehanteerd
worden. Voor de effecten van luchtverontreiniging worden de resultaten van de een luchtmodellering
voor de verkeersemissies geraadpleegd.

Inzake hinder wordt tevens de impact t.g.v. potentiële licht- en geuremissies t.a.v. de mens
beoordeeld.

Inzake veiligheid wordt het type invulling en de ligging nabij SEVESO-inrichtingen en
hoogspanningsleidingen besproken. Met betrekking tot hoogspanningsleidingen worden de
gemiddelde corridorbreedtes van de leidingen getoetst aan de voorziene kwetsbare functies, dit
gezien er steeds om veiligheidsredenen een zekere afstand bewaard dient te worden tot de
hoogspanningsleidingen en -cabines. Voor SEVESO-inrichtingen wordt verwezen naar het
veiligheidsrapport dat een apart en integraal onderdeel uitmaakt van het RUP-dossier.

In onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van de te verwachten effectengroepen. Ook wordt
de methodologie voor het onderzoeken van de impact en het significantiekader voor de beoordeling
van de impact weergegeven.
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Tabel 7.14: Beoordelingscriteria en significantiekader voor de discipline mens – ruimtelijke aspecten en hinder/gezondheid

Effecten Criterium Methodiek Significantiekader

Gebruikswaarde en
functionele aspecten

Winst / verlies aan functies

Functioneren activiteiten rond
plangebied

Kwantitatieve afweging
(ruimtebalans)

Kwalitatieve beschrijving

Toename / afname aan gebruikswaarde. Het effect wordt als
significant beoordeeld als het bodemgebruik wijzigt en dit een
invloed heeft op het ruimtelijk en maatschappelijk functioneren
(r.m.f)

r.m.f. verhinderd of vernieuwd = sterk significant

r.m.f. bemoeilijkt of versterkt = beperkt tot matig significant

Leefbaarheid,
woonkwaliteit en
gezondheid: effecten
t.g.v. gewijzigde
luchtkwaliteit en
geluidsklimaat

Effect op woningaanbod,
tewerkstelling en
voorzieningenniveau

Hinderbeleving

Gezondheidseffecten door
geluids-/luchtemissies

Kwalitatieve beschrijving

Kwantitatieve afweging van
immissieniveaus (aan te
leveren vanuit disciplines
geluid en lucht)

Wijziging ernstig gehinderden
in effectgebied

Indien relevant (bij impact -2 en -3): % sterk gehinderden en %
slaap-verstoorden o.b.v. dosis-respons-formules

Omvang van de beïnvloede populatie en ernst van het effect.

Leefbaarheid,
woonkwaliteit en
gezondheid:

veiligheid

Wijziging in het
(on)veiligheidsgevoel

Kwalitatieve bespreking

Wijziging in
overstroming(szones)

Type invulling

Het effect wordt als significant beoordeeld als de kans op
overstromingen wijzigt

Beeld- en
belevingswaarde

Zie discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie.
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Overige elementen plan-MER

Leemten in de kennis

Het plan-MER zal aangeven welke de leemten in de kennis zijn die tijdens het uitvoeren van het
milieueffectenonderzoek werden vastgesteld. Deze leemten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben
op de concrete inrichting van de plangebieden, maar kunnen ook betrekking hebben op de gebruikte
methode en het inzicht in het milieueffectenonderzoek. Het plan-MER zal aangeven hoe met deze
leemten is omgegaan en hoe zij kunnen doorwerken in de verdere besluitvorming.

Eindsynthese en integratie

Het plan-MER zal in een discipline-overschrijdende samenvatting aangeven wat de verwachte
gevolgen voor het milieu zijn, en hoe en in welke mate de voorgestelde maatregelen deze kunnen
voorkomen of milderen. De milderende maatregelen en aanbevelingen zullen eveneens in één
overzichtelijke tabel opgelijst worden. Bij de milderende maatregelen zal aangegeven worden hoe
deze zullen/kunnen doorwerken.

Niet technische samenvatting

Het plan-MER zal een niet-technische samenvatting bevatten, als een afzonderlijk leesbaar deel, waar
de essentie van de overige delen beknopt en correct worden weergegeven.
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Bijlage

Basiskaarten

Plan bestaande en juridische toestand

Orthofotoplan

Verslag participatiemoment eerste ter inzagelegging

Besprekingen adviezen en inspraakreacties

MOBER



0 100 200 30050 m A3

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas
Kaart 1
Situering

Schaal:

4223685000/edwKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

1 / 14

Bron:

Datum: 15 juli 2019°
1:7.500

1. Vectoriële versie van Streetnet, versie 2003 
2. Contour gebaseerd op het GRB aangeleverd door AGIV
3. Kadastrale gegevens van GRB aangeleverd door AGIV

Verklaring:
Wegverbinding
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Administratief perceel



A3

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas
Kaart 2
Landschap

Schaal:

4223685000/edwKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

2 / 14
Datum: 15 juli 2019

1:7.500
0 100 200 30050 m

°

Bron: 1. Vectoriële versie van de Landschapsatlas, MVG-LIN-AMINAL
    Monumenten en Landschappen (GIS-Vlaanderen) versie 1.0 
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Wegverbinding
Plancontour De Winningen
Plancontour Neerkouter
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Administratief perceel
UNESCO werelderfgoed
Erfgoedlandschappen
Beschermde stads- en dorpsgezichten
Beschermde monumenten
Beschermde cultuurhistorische landschappen
Beschermde archeologische sites



A3

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas
Kaart 3
Inventarisitems

Schaal:

4223685000/edwKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

3 / 14
Datum: 15 juli 2019

1:10.000
0 100 200 30050 m

°

Bron: 1. Vectoriele versie van bouwkundig erfgoed opgemaakt door VIOE
     Vlaams instituut voor onroerend erfgoed, versie 2013/05/23
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Wegverbinding
Plancontour
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Administratief perceel

Vastgestelde acheologische zone
Vastgestelde landschapsatlasrelicten
Vastgestelde relicten uit de landschapsatlas

Relicten uit de wetenschappelijke inventaris van 
het bouwkundig erfgoed

Vastgestelde inventaris van historische tuinen 
en parkenVastgestelde inventaris van houtige beplanting 
met erfgoedwaarde



A3

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas
Kaart 4
Biologische waarderingskaart

Schaal:

4223685000/edwKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

4 / 14
Datum: 15 juli 2019

1:7.500
0 100 200 30050 m

°

Bron: 1. Vectoriële versie van de Bioligische waarderingskaart 
    versie 2,2 - 2010 (INBO-AGIV)
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Wegverbinding
Administratief perceel
Hoofdgebouw
Bijgebouw

Biologische waarderingskaart
Biologisch minder waardevol
Complex van biologisch minder waardevolle en waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle, waardevolle en zeer waardevolle elementen
Complex van biologisch minder waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch waardevol
Complex van biologisch waardevolle en zeer waardevolle elementen
Biologisch zeer waardevol



A3

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas
Kaart 5
VEN en IVON

Schaal:

4223685000/edwKenmerk:

Plannr.:
Formaat:

5 / 14
Datum: 15 juli 2019

1:25.000
0 500 1.000 1.500250 m

°

Bron: 1. Vectoriële versie van het VEN/IVON, Agentschap voor Natuur
    en Bos, versie 08/08/2011 (AGIV)
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Wegverbinding
Administratief perceel
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Grote eenheid natuur



A3

Kaart 6
Natura 2000

Schaal:

Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

6 / 14
Datum:

1:25.000
0 500 1.000 1.500250 m

°

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas

4223685000/edw

Bron:

15 juli 2019

1. Vectoriële versie van Vogelrichtlijngebieden, 
    toestand 22/07/2005 (ANB-AGIV)
2. Vectoriële versie van Habitatrichtlijngebieden 
    15/02/2008, (ANB- AGIV)
3. Contour gebaseerd op het GRB
4. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
5. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Vogelrichtlijngebieden
Habitatrichtlijngebieden
Administratief perceel
Hoofdgebouw



A3

Kaart 7
Waterlopen

Schaal:

Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

7 / 14
Datum:

1:7.500
0 100 200 30050 m

°

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas

4223685000/edw

Bron:

15 juli 2019

1. Vectoriële versie van de VHA-waterlopen & -zones, Vlaamse 
    Milieumaatschappij - Afdeling Operationeel Waterbeheer (AGIV)   
    (versie 07/10/2011)
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Plancontour De Winningen
Plancontour Neerkouter
Geklasseerd, derde categorie
Bijgebouw
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Administratief perceel



A3

Kaart 8
Watertoets (2017)

Schaal:

Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

8 / 14
Datum:

1:7.500
0 100 200 30050 m

°

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas

4223685000/edw

Bron:

Oktober 2017

1. Overstromingsgevoelige gebieden uitgave 20170601, 
    Watertoetskaarten, AGIV & CIW (AGIV-product)
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Geklasseerd, derde categorie
Wegverbinding
Bijgebouw
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Administratief perceel
Niet overstromingsgevoelig
Effectief overstromingsgevoelig
Mogelijk overstromingsgevoelig



A3

Kaart 9
Erosiegevoelige gebieden

Schaal:

Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

9 / 14
Datum:

1:7.500
0 100 200 30050 m

°

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas

4223685000/edw

Bron:

15 juli 2019

1. Watertoetskaarten toestand 20/07/2006, AGIV & CIW 
    (AGIV-product) : Erosiegevoelgie gebieden
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Wegverbinding
Administratief perceel
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Erosiegevoelig



A3

Kaart 10

Schaal:

Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

10 / 14
Datum:

1:7.500

Grondwaterstromingsgevoelige gebieden

0 100 200 30050 m
°

Verklaring:
Plancontour De Winningen
Plancontour Neerkouter
Bijgebouw
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Administratief perceel
Zeer gevoelig voor grondwaterstroming (type 1)
Matig gevoelig voor grondwaterstroming (type 2)
Weinig gevoelig voor grondwaterstroming (type 3)

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas

4223685000/edw

Bron:

15 juli 2019

1. Watertoetskaarten toestand 20/07/2006, AGIV & CIW 
    (AGIV-product) : grondwaterstromingsgevoelige gebieden
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02



A3

Kaart 11
Infiltratiegevoelige gebieden
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Bron:

15 juli 2019

1. Watertoetskaarten toestand 20/07/2006, AGIV & CIW 
    (AGIV-product) : infiltratiegevoelige gebieden
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Wegverbinding
Administratief perceel
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Infiltratiegevoelig
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Kaart 12
Bodemsamenstelling
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Plannr.:
Formaat:
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Bron:

15 juli 2019

1. Digitale versie van de Bodemkaart van Vlaanderen, IWT,
    uitgave 2001 (OC GIS-Vlaanderen).
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Wegverbinding
Administratief perceel
Hoofdgebouw
Bijgebouw
01. Antropogeen
03. Nat zand
04. Vochtig zand
05. Droog zand
09. Nat zandleem
01. Antropogeen
03. Nat zand
04. Vochtig zand
05. Droog zand
09. Nat zandleem
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Kaart 13
Atlas der trage wegen

Schaal:

Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:
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Verklaring:
Plancontour De Winningen
Plancontour Neerkouter
Bijgebouw
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Administratief perceel

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas

4223685000/edw

Bron:

15 juli 2019

1. Contour gebaseerd op het GRB
2. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
3. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02
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A3

Kaart 14
Gewestplan

Schaal:

Kenmerk:

Plannr.:
Formaat:

14 / 14
Datum:

1:10.000
0 100 200 30050 m
°

RUP AZ Nikolaas
Stad Sint-Niklaas

4223685000/edw

Bron:

15 juli 2019

1. Vectoriële versie van het Gewestplan, MVG-LIN-AROHM-
    Ruimtelijke Planning, 2002 (OC-GIS-Vlaanderen)
2. Contour gebaseerd op het GRB
3. Digitale kadastrale percelenplannen GRB (toestand 26-03-2016), 
aangeleverd door AGIV
4. Orthofotomozaïek, middenschalig, winteropnamen, kleur, 
meest recent, Vlaanderen 2014.02

Verklaring:
Bijgebouw
Hoofdgebouw
Bijgebouw
Administratief perceel
0100- woongebied
0102- woongebied met landelijk karakter

^ ^

^ ^0401- gebieden voor dagrecreatie
1000- industriegebieden
1100- ambachtelijke bedrijven en kmo's
1200- ontginningsgebieden
0900- agrarische gebieden

0200- gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut
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VERSLAG PARTICIPATIEMOMENT 

Project/onderwerp 422368 | RUP AZ Nikolaas | Verslag participatiemoment 
Ons kenmerk 4223683024_rev01.docx/dwe 
Datum 16 juni 2018 
Plaats Syntra, Hogekouter 1, Sint-Niklaas 
Bijlagen Infopanelen 

Reactiekaart 
Vrijgave CM/PL Alexander Maekelberg 

 

Aanwezig Namens Mailadres 
Bart Van Lokeren Sint-Niklaas (S-N) Bart.VanLokeren@sint-niklaas.be 
Jurgen Goeminne  Sint-Niklaas (S-N) Jurgen.Goeminne@sint-niklaas.be  
Alexander Maekelberg Antea Group (AG) Alexander.maekelberg@anteagroup.com 
Evy De Wilde Antea Group (AG) Evy.dewilde@anteagroup.com  

 

Verontschuldigd Namens Mailadres 
/   

 

Bijkomend verzenden Namens Mailadres 
/   

 

Nr. Verslag Actie door 

1. Doelstelling  
 Op 16 juni werd een participatiemoment georganiseerd door de stad Sint-Niklaas zoals 

bedoeld in artikel 2.2.18. van  de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, aangaande het 
informeren en raadplegen van de bevolking van de stad over de startnota van het RUP AZ 
Nikolaas. 

 

   
2. Verloop participatiemoment  
 Het participatiemoment vond plaats in de vorm van een doorlopende infomarkt 

gedurende 3 uur. Toelichting werd gegeven door de aanwezige leden van het planteam. 
De mogelijkheid werd geboden om bijkomende vragen te stellen. Er werd aangespoord de 
reacties schriftelijk over te maken, ofwel ter plaatse via het invullen van een reactiekaart 
ofwel achteraf per mail of brief. Een overzicht van de gestelde vragen/opmerkingen wordt 
hierna weergegeven.    

 

3. Gestelde vragen/opmerkingen:  

De ontvangen vragen/opmerkingen worden onderverdeeld per thema: 

Algemeen: 

- Vraag of de omliggende woningen niet in waarde zullen dalen met voorliggend 
planvoornemen. 

- Er wordt opgemerkt dat het plan het zicht naar het openruimtegebied van de 
omwonenden zal wegnemen. 

 

mailto:Bart.VanLokeren@sint-niklaas.be
mailto:Jurgen.Goeminne@sint-niklaas.be
mailto:Alexander.maekelberg@anteagroup.com
mailto:Evy.dewilde@anteagroup.com
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- Een vraag m.b.t. het perceel langsheen de Smisstraat waarlangs een verbinding 
voor traag verkeer en een nood in- en uitrit voor hulpdiensten wordt voorzien. Op 
het aanpalende perceel staat een woning in halfopen bouworde, tegen de 
wachtgevel is niet aangebouwd. Indien hier niet wordt aangebouwd, zal de 
wachtgevel niet worden verstevigd. Voorstel van de aanpalende om de helft of 
een deel van het betreffende perceel te kopen, zodat de wachtgevel kan worden 
verstevigd en het onderhoud ervan ook kan gebeuren. 

Locatie: 

- Vraag of het samenvoegen van Kiemerstraat 1 en Kiemstraat 2 is bekeken. 
- Vraag van een locatie weg van de woonomgeving: dichter naar E17 of 

locatiealternatief ‘De Winningen’ toevoegen. 

Inrichting:  

- Vraag naar de hoogte van de gebouwen in functie van inkijk naar de 
woonomgeving toe. 

Mobiliteit: 

- Vraag om Kiemerstraat opnieuw open te stellen. 
- Vraag naar goede openbaar vervoersverbindingen (o.a. naar het centrum en het 

station) en veilige verbindingen voor zachte weggebruikers. 
- De startnota mist de doorkijk naar nieuwe mobiliteitsvormen op lange termijn, 

zoals zelfrijdende auto’s, autodelen, … . 
- De Heimolenstraat wordt voorbij de toegang tot de campus ‘geknipt’. Kan de 

mogelijkheid worden voorzien om bewoners wel toegang te verlenen? 
- Opgemerkt wordt dat het verkeer op het kruispunt Heimolenstraat / Smisstraat 

regelmatig stil staat waarbij het verkeer uit de Botermelkstraat 
(éénrichtingsstraat) niet weg kan rijden.  

- Vraag om de Smisstraat en Heimolenstraat van snelheidsverminderende 
maatregelen te voorzien, o.a. door het aanpassen van het straatprofiel, het 
voorzien van een voetpad of fiets(suggestie)strook, het plaatsen van 
verkeerssignalisatie, etc. 

- Vraag om van de Heimolenstraat, Driegaaienhoek en Smisstraat 
éénrichtingsstraten te maken. 

- Vraag naar welke maatregelen genomen zullen worden om sluipverkeer te 
vermijden.  

- Vraag om de ligging van de ongelijkvloerse fietsverbinding onder de N41 meer 
noordwaarts te voorzien zodat een minder bochtig parcours wordt bekomen. 

- Bezorgdheid wordt geuit over de leefbaarheid van de woonomgeving. 
- Er is schrik voor parkeeroverlast in de omliggende straten van bezoekers die niet 

betalend willen parkeren. 
- De vraag wordt gesteld of er voldoende gratis parkeerplaatsen voor 

gehandicapten worden voorzien. 

De startnota wordt op basis van alle reacties en opmerkingen verwerkt tot een 
scopingsnota. De scopingsnota geeft aan op welke wijze er met de informatie is omgegaan 
en deelt het resultaat ervan mee. 
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Bespreking adviezen en inspraakreacties

Adviezen startnota

Adviesinstantie Samenvatting advies Bespreking advies

Proces

Departement Omgeving Het advies van departement Omgeving dient aansluitend te beschouwen bij
de eerdere inbreng als lid van het planteam overeenkomstig artikel 2.2.3 van
de VCRO.

Ok.

Departement Omgeving Aangegeven wordt dat het team Milieueffectrapportage tot het departement
Omgeving behoort, maar geen advies geeft op de startnota. Omdat er een
plan-MER wordt opgemaakt, maakt het team Milieueffectrapportage deel uit
van het planteam. In een latere fase zal team Milieueffectrapportage de
relevante elementen uit ontvangen adviezen en inspraak mee verwerken in de
scopingnota., die richting zal geven aan de verdere uitwerking van het plan-
MER.

Ok.

Vlaamse Milieumaatschappij De dienst MER zal beslissen op basis van de effectinschatting en de adviezen
of er een MER dient opgemaakt te worden.

De opmaak van een milieueffectenonderzoek is
lopende en gekoppeld aan de RUP-procedure.

Agentschap Wegen & Verkeer Onder 7.3.2.3 Methodiek effectvoorspelling en –beoordeling (pagina 57)
wordt melding gemaakt van mogelijke methodes, echter een concrete
effectvoorspelling en –beoordeling is niet terug te vinden. AWV zou graag deze
effectbeoordeling zien alvorens dat er een definitieve keuze gemaakt wordt.

Er is geen uitwerking van milderende maatregelen. Deze zijn slechts in de rand
aangehaald en blijven zeer voorwaardelijk. AWV wenst een degelijke
beschrijving van milderende maatregelen. In de rand willen wij er op wijzen
dat de aanleg van milderende maatregelen ten gevolge van de bouw van een
nieuw ziekenhuis ten laste van de aanvrager zijn.

AWV vraagt de effecten van mobiliteit uit te werken
alvorens een definitieve keuze wordt gemaakt van de
locatie. De mobiliteitseffecten uitwerken van alle 16
zoeklocaties is niet aangewezen, net omwille van de
methodiek van uitsluitingscriteria, waarbij bepaalde
zoekzones per definitie niet in aanmerking komen
vanuit andere criteria.

Uitgewerkte milderende maatregelen zullen uiteraard
volgen uit de milieueffectrapportage. In de startnota is
slechts de methodiek beschreven.

Departement Omgeving – De dienst VR stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’ (nog) niet behandeld De dienst Veiligheidsrapportering van het
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dienst Veiligheidsrapportering werd in de startnota.

De dienst VR beslist dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient opgemaakt
te worden, gelet op het feit dat:

- volgens de gegevens van de dienst VR in het plangebied geen Seveso-
inrichtingen aanwezig zijn;

- volgens de gegevens verstrekt in de startnota in het plangebied geen
Seveso-inrichtingen mogelijk zijn. Het gaat met name niet om
industriegebied;

- volgens de gegevens van de dienst VR het plangebied wel gelegen is
binnen de consultatiezone van een Seveso-inrichting. Met name de lage
drempel Seveso-inrichting Suez Recyper nv op ca. 1km ten oosten van het
plangebied;

- de dienst VR voldoende elementen in handen heeft om de risico’s in te
schatten waaraan mensen in de omgeving van deze inrichting blootgesteld
worden ten gevolge van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen bij dit
bedrijf en te besluiten dat de inplanting van de aandachtsgebieden te
verzoenen is met de aanwezigheid van deze Seveso-inrichting.

Departement Omgeving geeft aan dat het aspect
‘externe veiligheid’ nog ontbreekt. Dit wordt
aangevuld.

Elia Elia vraagt in het projectdossier rekening te houden met de aanwezigheid van
de hoogspanningslijnen 70 kV 70.703 (IN325) en 150 kV 150.179 (IN338), en
optische vezel (stippellijn) welke zich in het gebied situeren.

Elia vraagt om de geldende veiligheidsvoorschriften
i.k.v. de hoogspanningsleidingen mee op te nemen bij
de verdere uitwerking van het RUP. Dit wordt
meegenomen. In principe is de hoogspanningslijn zelf
niet gelegen binnen het plangebied, de 30m
erfdienstbaarheidsstrook wel.
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Er wordt gevraagd om de hoogspanningsinstallaties te willen opnemen in de
verdere ontwikkelingsplannen (RUP, BPA, …), zodat enerzijds deze installaties
in de mate van het mogelijke in stand gehouden kunnen worden en er
anderzijds rekening gehouden wordt met de geldende
veiligheidsvoorschriften. Hieronder vind u alvast onze standaardtekst die
hiervoor gebruik kan worden:

Hoogspanningsleiding: de aanduiding is bestemd voor bestaande en
nieuwe hoogspanningsleidingen en aanhorigheden.

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, de exploitatie en
de wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar aanhorigheden zijn
toegelaten. De aanvragen voor vergunningen voor
hoogspanningsleidingen en hun aanhorigheden worden beoordeeld
rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming. De
bestemming is van toepassing in zoverre de aanleg, de exploitatie en de
wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleiding niet in het gedrang
wordt gebracht.

Voor bovengrondse hoogspanningsleidingen gelden veiligheidsafstanden
tot constructies en voor werken zoals o.m. bepaald in de artikels 164, 192
en 266 van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties).
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Gelieve het advies van Elia in te winnen bij bouw- en/of
milieuvergunningsaanvragen en bij bouw-, graaf- en constructie-
activiteiten in de nabijheid.

De geleiders van een bovengrondse hoogspanningslijn kunnen zowel
horizontaal als verticaal bewegen. Voor vaste constructies en bij de uitvoering
van werken in de nabijheid van bovengrondse hoogspanningslijnen gelden
veiligheidsafstanden zoals onder meer bepaald in de artikel 164, 192 en 266
van het AREI (Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties). De
hoogtebeperking die hieruit volgt wordt door meerdere factoren bepaald (o.a.
het type van verbinding en de kabel, de afstand tussen 2 pylonen,
omgevingsvariabelen wind en temperatuur, de belasting op de
hoogspanningslijn), hieronder vindt u de van toepassing zijnde
hoogtebepalingen):

De bovenvermelde uitzwaaizone is de zone langs weerszijden vanuit de
buitenste geleider van de hoogspanningslijn waarin de maximum toegelaten
bouw- en werkhoogte niet mag overschreden worden.

Bij de vaste constructies horen ook de constructies bovenop daken zoals liften,
airco, zonnepanelen en schoorstenen. Ook voor verlichtingspalen,
reclameborden, tijdelijke constructies zoals tenten en wegneembare serres
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zijn de veiligheidsafstanden voor constructies van toepassing.

Bij werken vragen wij bijzondere aandacht voor de opstelling van bouwkraan,
uitvoering van kraanwerken, hoogtewerkers, betonpompen, stellingen,
ladders, vrachtwagens met kipbak, heftrucks, …).

Als algemene regel wordt minstens in een strook van 25m langs beide zijden
vanuit de as van de hoogspanningslijn rekening gehouden met mogelijke
beperkingen.

Dezelfde veiligheidsafstanden zijn van toepassing voor groenaanplanting
onder en naast de hoogspanningslijnen.

Naast de in acht te nemen veiligheidsafstanden t.o.v. de geleiders van een
luchtlijn, is het eveneens belangrijk om rekening te houden met de aanwezige
pylonen. Er zijn dan ook hier veiligheidsafstanden van toepassing naargelang
de activiteit die errond uitgevoerd zal worden. Graafwerken,
grondwaterbemaling, wijzigingen aan het niveau van het maaiveld, … kunnen
stabiliteit van de pylonen in gevaar brengen en de funderingen en
aardingslussen beschadigen. De pylonen dienen steeds toegankelijk te zijn
voor de medewerkers, voor controle en onderhoudswerkzaamheden, zoals bij
eventuele problemen de elektriciteitsbevoorrading verder gegarandeerd kan
worden.

De veiligheidsvoorschriften worden meegegeven met betrekking tot werken
in de omgeving van ondergrondse hoogspannings- en glasvezelkabels.

Er mag niet uit het oog verloren worden dat boven en vlakbij de ondergrondse
leidingen, allen gelegen in het openbaar domein, geen diepgewortelde
begroeiing mag komen omdat deze de leidingen kan beschadigen. Bij
technische problemen moet de grond worden uitgegraven wat verstoring van
de directe omgeving met zich brengt.

Agentschap Wonen-
Vlaanderen

Het advies van IVA Wonen Oost-Vlaanderen voor de startnota is gunstig. Dit
advies beperkt zich tot het aspect wonen, het doet echter geen uitspraak over
andere aspecten, in het bijzonder over ruimtelijke ordening.

Ok.



4223683040_Rev01 | RUP AZ Nikolaas pagina 103

De Lijn Positief advies. Ok.

Locatieonderzoek

Gecoro De verhuis staat haaks op de visie van de Vlaams Bouwmeester om de
ruimtelijke verrommeling tegen te gaan.

De verhuis staat haaks op de visie uit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
dat regionale voorzieningen zich lokaliseren in de compacte gemengde
stadskern langsheen de stedelijke corridor.

De voorgestelde nieuwbouwlocatie staat haaks op de visie om de Z-vormige
bosstructuur te versterken (GRS) en het landbouwareaal maximaal te
behouden (Witboek, actieplan 84).

In een recent opiniestuk in De Morgen spreken een aantal docenten
ruimtelijke planning en mobiliteit zich uit tegen een ziekenhuis aan de
stadsrand.

Een alternatief in de stadskern dient eveneens onderzocht te worden, alvorens
met het dossier verder te gaan. Dit alternatief kan bestaan uit het behoud van
een deel van de huidige campus met ingebruikname van een deel van het park
en connectie met de stedelijke corridor.

De vaststellingen van de GECORO omtrent de
ruimtelijke aspecten kloppen, echter spelen hier ook
andere criteria. Ontsluiting en mobiliteit is van zeer
groot belang, alsook het ruimtelijk-organisatorische
aspect en de positionering binnen een regionaal
zorgnetwerk, zoals beschreven in de inleiding van de
startnota. Deze hedendaagse, voortschrijdende
inzichten kunnen leiden tot een inplanting die
inderdaad haaks staat op bestaande visiedocumenten.

Vanuit diverse hoeken wordt de vraag gesteld om
alternatieven in de binnenstad te onderzoeken. Het
alternatievenonderzoek zal dan ook worden
aangevuld met een screening van potentiële locaties
in de binnenstad, gelegen langs de corridor (conform
GRS).

Provincie Oost-Vlaanderen Het plangebied is gelegen in het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas, binnen
het E17-netwerk. Als onderdeel van de Vlaamse Ruit moet dit netwerk de
(stedelijke) dynamiek opvangen in het spanningsveld tussen Antwerpen en
Gent. Binnen het E17-netwerk, geselecteerd in het PRS, blijft Sint-Niklaas de
belangrijkste stedelijke kern. Het beleid is erop gericht om de interne en
externe bereikbaarheid te structureren, voldoende ruimte te bieden om
bijkomende ontwikkelingen op te vangen, om woonomgevingskwaliteit in het
netwerk te versterken en om de relatie tussen de openruimtegebieden
doorheen het E17-netwerk te behouden.

Voor de ontwikkeling van grootschalige gemeenschapsvoorzieningen werd
niet expliciet een beleid uitgewerkt, doch kunnen de principes voor het

Een regionaal ziekenhuis is naar behoeften en
oppervlakte toe vergelijkbaar met een regionaal
bedrijventerrein. De provincie stelt dat dezelfde
aandachtspunten gelden, met name ontsluitbaarheid,
bereikbaarheid met het openbaar vervoer en een
ruimtelijke en functionele koppeling met de stedelijke
kern met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit en
multifunctionaliteit. Deze aandachtspunten zijn als
eliminerende criteria opgenomen binnen het
doorgevoerde locatieonderzoek. Andere locaties
binnen het netwerk zijn m.a.w. onderzocht.
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voorzien van bedrijvigheid hier enige toepassing vinden gezien de vele
werknemers die het ziekenhuis te werk stelt en de grote mobiliteitsstromen
naar de site. Bij bedrijvigheid moet vooral aandacht gaan naar het optimaal
gebruik van de bestaande mogelijkheden binnen het geheel van het E17-
netwerk.

Om de economische groei in het E17-netwerk op te vangen, worden
bijkomende bedrijventerreinen voorzien waarbij voor (regionale)
bedrijventerreinen (lees in die zin ook regionale ziekenhuizen) de
aandachtspunten de volgende zijn: een goed ontsloten locatie, bereikbaarheid
voor het openbaar vervoer en een ruimtelijke en functionele koppeling van het
bedrijventerrein met stedelijk kern met aandacht voor de ruimtelijke kwaliteit
en multifunctionaliteit. Verder is ook het bundelen van economische
activiteiten (gekoppeld aan bedrijventerrein Botermelkstraat) met aandacht
voor het buitengebied; het voorzien in een kwantitatief en kwalitatief aanbod
aan bedrijventerreinen; het efficiënt en doordacht ruimtegebruik op
bedrijventerreinen van belang.

Verder wordt gesteld dat bij de ontwikkeling van nieuwe bovenlokale
voorzieningen, waartoe deze ziekenhuiscampus kan gerekend worden, moet
onderzocht worden of andere locaties in het netwerk niet beter geschikt zijn,
zodat de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt wordt, geen dubbele
investeringen op de gemeenschap afgewenteld worden en zich geen
ongewenste neveneffecten elders in het netwerk voordoen.

Provincie Oost-Vlaanderen De planopties voor het nieuwe ziekenhuis zijn in overeenstemming met het
PRS met dien verstande dat de ontwikkeling van de nieuwe site kan
verantwoord worden vanuit het principe van gedeconcentreerde bundeling
nabij het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas en dat dergelijke mobiliteits-
aantrekkende functie gesitueerd is op een goed ontsloten plek voor wat
betreft het autoverkeer en dat deze goede ontsluiting ook wordt gerealiseerd
voor de andere vervoersmodi als busverkeer en veilige fietsverbindingen met
link naar het centrum en omliggende gebieden.

Ok.
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Departement Landbouw &
Visserij

Er werden 16 locaties onderzocht (pagina 7-15). Door doorslaggevende
uitsluitingscriteria werden de zoekzones verder getrechterd naar uiteindelijk
één voorkeurslocatie. De uitsluitingscriteria werden voldoende onderbouwd
in de startnota. Door de uitsluitingscriteria te hanteren, blijft enkel de locatie
Neerkouter over als voorkeurslocatie.

Ok.

Agentschap Wegen & Verkeer Locatie 2 “De Winningen” wordt niet weerhouden in de nota. De reden die
hiervoor opgegeven wordt is dat er onvoldoende ruimte overblijft nadat dit
gebied deels ingevuld wordt als bedrijventerrein om de beperkte realisatie van
bedrijvigheid op “Westakkers” te compenseren. De mogelijkheden om deze
compensatie elders te zoeken, bijvoorbeeld op locatie 5, en zo toch ruimte te
creëren op locatie 2 “De Winningen” dient verder onderzocht te worden.

Locatie 2 komt daarenboven op vandaag al tegemoet aan een deel van het
programma van eisen:

a. Ontsluiting is vlot mogelijk via het reeds aangelegde rondpunt.
b. Ongelijkgrondse kruisingen (fietstunnels) zijn hier reeds gerealiseerd,

dit gebied voldoet dus op vandaag al aan een deel van de eisten van
duurzame verbindingen.

c. De gewestweg N70 vormt hier geen barrière voor verplaatsingen naar
het station en de hogeschool Odisee, wat eveneens de duurzame
verplaatsingen bevordert.

Locatie 2 is gelegen langs een deel van de N41 dat als secundaire weg
gecatalogeerd is. De mogelijkheden voor een rechtstreekse ontsluiting van en
naar de spoeddiensten zijn hier groter.

In essentie wordt een vergelijkende analyse gevraagd
tussen twee scenario’s. Enerzijds de inplanting van het
ziekenhuis op Neerkouter en een KMO-zone op de
Winningen, en anderzijds een omgekeerd scenario.

Er zal worden nagegaan in hoeverre bijkomende
motivatie kan worden gegeven voor de reservatie van
de Winningen voor regionale bedrijvigheid. Bovendien
wordt ook afgetoetst of het AZ Nikolaas geen deel kan
uitmaken van de taakstelling regionale bedrijvigheid.

De suggestie van AWV om een regionaal
bedrijventerrein op de Winningen en het AZ Nikolaas
op Neerkouter te vergelijken met een scenario waarbij
de twee worden gewisseld, wordt niet gevolgd. Ten
tijde van het GRUP ARSG werd Neerkouter immers
reeds gesuggereerd als locatie i.f.v. bedrijvigheid,
maar er werd geen draagvlak gevonden. Een
ziekenhuis daarentegen is een functie die kadert in het
algemeen belang.

Gecoro De nieuwbouwlocatie dient ook vanuit fietsbereikbaarheid onderzocht te
worden.

Maakt onderdeel uit van het
milieueffectenonderzoek, discipline mobiliteit.

Departement Omgeving De locatie Neerkouter blijft over als voorkeurslocatie. Deze voorkeurslocatie is
gelegen grenzend aan, maar buiten de afbakening van het regionaalstedelijk
gebied Sint-Niklaas (BVR 19/01/2007) waardoor, gelet op de aard en schaal
van het project, dit planproces feitelijk een verschuiving van de afbakeningslijn

De delegatiemogelijkheid is besproken in het
planteam en gebeurt ten laatste bij de plenaire
vergadering.
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inhoudt. Dit valt in principe onder de Vlaamse planningsbevoegdheid, maar
deze planningsbevoegdheid kan gedelegeerd worden naar de stad in
toepassing van art. 2.2.2 §2 van de VCRO en dit uiterlijk op of naar aanleiding
van de plenaire vergadering of de adviesvraag over het voorontwerp van plan
waarvoor de delegatie vereist is. De argumenten hiertoe zijn te vinden vanuit
een doorgedreven subsidiariteitsbenadering, aansluitend bij het reeds het
doorlopen stedelijk traject. Het is logisch dat desgevallend de feitelijke
delegatievraag aan de minister wordt gesteld na het doorlopen van de
milieueffectenrapportering.

Departement Landbouw &
Visserij

Het plangebied is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied (HAG). Bijgevolg
moet de inname van het agrarisch gebied getoetst worden aan de
omzendbrief RO2010/01. Gelet op het feit dat het een gewestelijke
bevoegdheid betreft en gelet ook op de stand van zaken van de uitvoering van
het RSV zal een planologisch evenwicht moeten hersteld worden, waar
mogelijk. Elementen die in de verantwoording voor de inname aan HAG aan
bod moeten komen, zijn:

1. Onderzoek naar alternatieve locaties

Er werd een alternatievenonderzoek gevoerd.

2. De impact op de landbouw werd onderzocht

Er werd een landbouwstudie opgevraagd. Hierbij werd vastgesteld dat er 10
landbouwers betrokken zijn in het gebied, waarvan 4 sterk betrokken. Tevens
ligt er 1 bedrijfszetel binnen het plangebied met huiskavel, volgens de
verzamelaanvraag. De huidige situatie is echter sterk gewijzigd omdat een deel
van de landbouwpercelen zijn aangekocht en ook deels vrij van pacht. Bij de
opmaak van het RUP moet de laatste stand van zaken meegedeeld worden.

3. Onderzoek naar flankerende maatregelen

Dit wordt summier besproken. Men geeft aan dat de planologische ruil of
bruikbare ruilgrond mogelijk is. Het departement Landbouw & Visserij vraagt
dat er een duidelijke communicatie is met de plaatselijke landbouwers en dat

Het Departement Landbouw & Visserij geeft aan dat
de informatie gehaald uit de landbouwimpactstudie
niet meer actueel is, o.a. net als gevolg van
grondaankopen door het AZ Nikolaas. Dit wordt
geactualiseerd.

Het Departement vraagt een duidelijke communicatie
met de plaatselijke landbouwers die grond verliezen.
De flankerende maatregelen dienen verder
uitgebouwd te worden met concretere stappen of
duidelijke afspraken.

Reeds een groot aandeel van de gronden is in
eigendom van AZ Nikolaas. De landbouwers (eigenaars
en gebruikers) zijn hiervoor billijk vergoed. Delen van
percelen die terug in pacht konden worden gegeven,
zijn dat ook.
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zij goed begeleid worden bij verlies van grond of huiskavel of
bedrijfsgebouwen. Er moet bij de opmaak van het RUP concretere stappen of
duidelijke afspraken zijn genomen als onderdeel van de flankerende
maatregelen.

4. Compensatie door planologische ruil

Er wordt uit 3 woonuitbreidingsgebieden (WUG) 3 gebieden gedestilleerd die
in aanmerking komen voor herbestemming naar agrarisch gebied dat in
landbouwgebruik is of gemakkelijk inzetbaar is voor professioneel
landbouwgebruik (bv. percelen in hobbylandbouwgebruik die aansluiten bij
het samenhangend landbouwgebied): 8,7ha uit het WUG Puivelde: 6,35ha uit
het WUG Vrasenestraat en 1,4ha uit het WUG Clementwijk-Noord.

Gecoro De nieuwbouwlocatie heeft impact op een melkproducerend bedrijf voor
menselijke consumptie.

Departement Omgeving De voorkeurslocatie is gelegen in herbevestigd agrarisch gebied zodat de
betreffende omzendbrief RO2010/01 dient toegepast en een planologisch
evenwicht zal moeten hersteld worden binnen het planproces. Het document
vermeldt hiertoe de nodige compensaties middels het herbestemmen van een
aantal woonuitbreidingsgebieden.

Ok.

Departement Landbouw &
Visserij

De planologische ruil moet in het RUP mee opgenomen. De planologische ruil zal binnen het ruimtelijk
uitvoeringsplan worden opgenomen, zoals reeds
vermeld in de startnota.

Programma

Gecoro Een gelijktijdige studie is opportuun om te onderzoeken wat er met de vrij te
komen campusdelen zal gebeuren zodat er bij verhuis geen leegstand ontstaat
en een synergie met de binnenstad wordt behouden.

Het is de intentie van de stad om tijdens de
bestuursperiode een masterplan/haalbaarheidsstudie
uit te werken.

Gecoro Bij een verhuis krijgen andere functies terug ruimte in de stad (onderwijs,
ouderenvoorzieningen, sociaal wonen, ….).

Ok.
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Gecoro Bij een nieuw ziekenhuis moet verder nagedacht worden in de tijd, mee in
functie van eventuele uitbreidingsmogelijkheden.

Het ziekenhuis heeft zijn masterplan uitgewerkt
volgens een lange termijn perspectief waardoor de
benodigde terreinoppervlakte voldoende moet zijn
voor de komende decennia.Departement Landbouw &

Visserij
Er wordt globaal één groot ziekenhuisgebouw opgericht met ruimte voor
uitbreiding. Er komen lagere vrijstaande gebouwen voor nevenfuncties zoals
kinderopvang, revalidatie, psychomatische zorg, … . Daarnaast komt er een
groot parkeergebouw, die ook dient zal doen als randparking in de omgeving.
Er moet ook nog voldoende ruimte zijn voor toegang, ontsluiting en
landschappelijke integratie.

In het begin had het AZ Nikolaas vooropgesteld ca. 21ha nodig te hebben voor
het nieuwe ziekenhuiscomplex. Men heeft in dit dossier uiteindelijk gestreefd
naar een zo kleine mogelijke inname, nl. ca. 16ha.

Mobiliteit

Agentschap Wegen & Verkeer De realisatie van ongelijkgrondse kruisingen (fietserstunnel) op locatie 5 is in
praktijk zeer moeilijk realiseerbaar, gezien de beperkte ruimte om
toegangshellingen te realiseren.

De technische haalbaarheid van de ongelijkgrondse
kruisingen wordt afgetoetst.

Agentschap Wegen & Verkeer Op figuur 4-7 Masterplan AZ Nikolaas – synthese (pagina 32) staan drie
ontsluitingen ingetekend. Dit is in tegenspraak met de teksten in de nota. De
N41 is ter plaatse van locatie 5 als primaire weg gecatalogeerd. Dit houdt in
dat er in principe geen rechtstreekse toegang tot de gewestweg kan
toegestaan worden. De enige mogelijke ontsluitingen zijn:

a. Ontsluitingen via het lichtengeregeld kruispunt Heimolen.
b. Een rechts-in ontsluiting voor de hulpvoertuigen naar de

spoeddiensten (waarvoor een afwijking op bovengenoemd principe
nodig is).

De figuur dient dan ook aangepast te worden.

De figuur wordt op het vlak van ontsluiting aangepast
en dit scenario wordt becijferd in het MER.

Agentschap Wegen & Verkeer Op pagina 58 is te lezen dat gebruik wordt gemaakt van de resultaten en Er zal inderdaad moeten vertrokken worden van meer
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doorrekeningen die met het provinciaal verkeersmodel gebeurden in het
kader van het GRUP Oostelijke tangent. Deze resultaten dateren echter al van
2010 en zijn dus niet meer geschikt om als basis te dienen voor een
toekomstperspectief 2027.

actuele telgegevens.

Water

Provincie Oost-Vlaanderen Door de dienst Integraal Waterbeleid wordt aangedrongen om bij realisatie
van verharde oppervlaktes van meer dan 1000m², bovenop de geldende
verordening meer gebiedsgerichte maatregelen te nemen om het effect van
deze verhardingen te milderen om zo de (versnelde) afvoer naar de
waterlopen te vermijden of te beperken. Deze maatregelen houden rekening
met de terreinkenmerken (bodemtextuur en grondwaterstand), de
overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de omvang van de
verharding. Ze worden opgesomd in het provinciaal beleidskader (zie
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/waterlopen/watertoets.html).

Binnen het plangebied zijn drie waterlopen gelegen. Aan de rand van het
plangebied stroomt de waterloop O1269 van 3de categorie, in het plangebied
zelf stromen de oud-geklasseerde waterlopen O4-239 en O6-239.

Aangezien het plangebied geklasseerde en oud-geklasseerde waterlopen
omvat is o.a. volgende wetgeving m.b.t. de waterlopen van toepassing:

- Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1972 art. 17 &1 en 2 die
stelt dat aangelanden van de geklasseerde waterlopen verplicht zijn,
zonder recht op schadevergoeding binnen een strook van 5m:

- doorgang te verlenen aan de waterloopbeheerder;

- op hun eigendommen de maai- en ruimingsspecie te aanvaarden
afkomstig uit de waterloop, voor zover deze producten niet
schadelijk zijn voor het milieu;

- werktuigen en materialen nodig voor het uitvoeren van werken aan
de waterloop te laten plaatsen

De dienst Integraal Waterbeleid van de provincie
vraagt om het tracé van de waterloop O1269 via een
indicatieve overdruk op het grafisch plan aan te duiden
om zo de ruimte in de onmiddellijke omgeving een
specifieke invulling te geven. Dit wordt meegenomen
bij de verdere uitwerking van het RUP.
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- Wet op de onbevaarbare waterlopen van 28-12-1967 art. 12 en 14 die
stellen dat buitengewone werken van verbetering of wijziging aan
geklasseerde waterlopen maar mogen uitgevoerd worden na machtiging
van de deputatie.

- Provinciaal reglement 27-05-1955 art. 14 dat stelt dat werken uitvoeren
aan oud-geklasseerde waterlopen enkel kan na machtiging van de
deputatie.

De dienst Integraal Waterbeleid vraagt om het tracé van de waterloop O1269
via een indicatieve overdruk op het grafisch plan aan te duiden. Op die manier
wordt duidelijk gemaakt dat de ruimte in de onmiddellijke omgeving van de
waterloop een specifieke invulling dient te krijgen die compatibel dient te zijn
met de aanwezigheid van de waterloop. Het tracé is indicatief om eventuele
(al dan niet natuurlijke) verplaatsingen van de waterloop niet te
hypothekeren. Waterlopen vormen immers functionele verbindingen i.k.v.
waterafvoer- en bevoorrading en i.k.v. ecologie en landschap.

Vlaamse Milieumaatschappij Betreffende de discipline water zullen het afwateringsysteem, de
waterkwaliteit (rioolwaterzuiveringsinfrastructuur), infiltratie en buffering van
het hemelwater in functie van de geschatte verharde oppervlakte en de
overstromingsgevoeligheid kwalitatief bekeken worden. Er zal vooral
aandacht gaan naar de mogelijkheden voor infiltratie binnen het plangebied
en naar waterkwaliteit.

In de beschrijving van de plannen is ook sprake van een fietstunnel, een
ondergrondse parkeergarage en van een ondergrondse laag voor logistiek en
technisch programma. Derhalve dient ook het aspect grondwater aan bod te
komen, zowel het effect op de grondwaterkwantiteit (bemaling) als het effect
op grondwaterstroming.

Een voorwaardelijk gunstig advies wordt gegeven mits de bestaande
regelgeving strikt wordt gerespecteerd (hemelwaterverordening, Vlarem,
zoneringsplan, …) en mits de aspecten grondwaterkwantiteit en
grondwaterstroming kwalitatief worden besproken.

De effecten op water zullen uitvoerig worden
besproken in het milieueffectenonderzoek. Zij krijgen
de nodige vertaling in de stedenbouwkundige
voorschriften van het RUP.
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Tekstuele opmerkingen

Departement Landbouw &
Visserij

Het programma van het nieuwe ziekenhuis is niet zo duidelijk opgesteld. De
noodzakelijke vloeroppervlakte zou best ook vertaald worden in gebouwen-
oppervlakte. Zodat duidelijk wordt aangetoond dat er zuinig met de ruimte
wordt omgegaan. In het RUP moet dit verduidelijkt worden.

De vertaalslag van vloeroppervlakte naar bebouwde
oppervlakte zal worden gedaan, temeer omdat dit ook
noodzakelijk zal zijn in het kader van de inschatting van
de effecten op het watersysteem.
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Opmerkingen en reacties raadpleging bevolking en participatiemoment

Er werden 21 reacties ingediend, samen met het participatiemoment. Het aantal keer dat een reactie is voorgekomen is weergegeven in de eerste kolom.

# Samenvatting reactie/opmerking Bespreking reactie/opmerking

Proces

1x Vraag om het RUP ook te laten adviseren op bovenlokaal niveau, bv. in de vervoersregioraad, de provincie en
Interwaas.

Door het bovenlokaal karakter van het plan
zetelen binnen het planteam reeds een aantal
bovenlokale overheidsinstanties. Het planteam
bestaat uit: betrokken ambtenaren van de stad
Sint-Niklaas, departement Omgeving, dienst
Mer, departement Landbouw & Visserij en
studiebureau Antea Group. Deze
overheidsinstanties en overige belanghebbende
instanties worden ook om officieel advies
gevraagd, dit tweemaal gedurende het
planproces.

Beleidscontext

4x Het RUP AZN is gelegen buiten het gewestelijk RUP afbakening regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas. Het
stedenbeleid in het kader van het RSV wordt bijgevolg niet gevolgd.

Gaat de voorgestelde locatie niet in tegen het huidig ruimtelijk beleid:

- Behoud van de open ruimte?

- Tegengaan van verstedelijking?

- Ruimte voor water?

De gegeven reactie kan gevolgd worden en ligt in
lijn met een onderdeel van het advies van de
GECORO.

Hedendaagse, voortschrijdende inzichten
kunnen leiden tot een inplanting die inderdaad
minder goed strookt met bestaand beleid. Er kan
echter op gemotiveerde wijze worden
afgeweken van het structuurplan (VCRO 2.1.2.).

Niettemin wordt vanuit diverse hoeken de vraag
gesteld om alternatieven in de binnenstad te
onderzoeken. Het alternatievenonderzoek zal
dan ook worden aangevuld met een screening
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van potentiële locaties in de binnenstad, gelegen
langs de corridor (conform GRS).Het ingenomen
landbouwgebied zal worden gecompenseerd
door een herbestemming van
woonuitbreidingsgebieden naar agrarisch
gebied.

De gewestelijke hemelwaterverordening zal
worden gerespecteerd.

2x Er wordt verwezen naar de startnota (p.25):

“Het RUP wordt opgemaakt in afwijking van de richtinggevende bepaling van het GRS met betrekking tot de
gewenste ruimtelijke structuur. Middels de opmaak van dit RUP wordt deze afwijking uitgebreid gemotiveerd.”

Artikel 2.1.2. §3 VCRO stelt:

“Het richtinggevend gedeelte van een ruimtelijk structuurplan is het deel van het ruimtelijk structuurplan
waarvan een overheid bij het nemen van beslissingen niet mag afwijken, tenzij omwille van onvoorziene
ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten of omwille van
dringende sociale, economische en 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.
Onverminderd voormelde uitzonderingsgronden wordt tevens het richtinggevend gedeelte van een
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan afgeweken indien zulks genoodzaakt wordt door maatregelen die vereist
zijn voor de verwezenlijking van het bindend sociaal objectief, vermeld in artikel 4.1.2 van het decreet van 27
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid.”

Het GRS van de stad Sint-Niklaas – waarin het behoud van het ziekenhuis op de huidige locatie wordt benadrukt
– dateert nog maar van 2006. Het is onduidelijk welke onvoorziene ontwikkelingen – ten opzichte van 2006 –
er zich thans kunnen voordoen.

In de startnota staat enkel te lezen dat het ‘de intentie is van het ziekenhuis om zich elders te vestigen, er staat
niets over een onvoorziene ontwikkeling. Dit moet verduidelijkt worden.

Het GRS dateert van vóór het samenvoegen van
de twee ziekenhuizen tot het AZ Nikolaas,
waardoor deze evolutie nog niet mee is
opgenomen in het GRS.

Het AZ Nikolaas kent daarnaast een steeds
intensievere samenwerking met het AZ Lokeren,
zoals aangegeven in de inleiding van de
startnota, en neemt een positie in als een hub
binnen het bovenlokaal zorgnetwerk met o.a.
ook Beveren, Temse, etc. Deze steeds
evoluerende organisatievorm leidt tot
voortschrijdende inzichten, die er nog niet waren
ten tijde van de opmaak van het structuurplan.

De aanleiding en de noodzaak voor verhuis staan
uitvoerig beschreven onder de inleidende
paragraaf van de startnota.
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Locatieonderzoek

10x Er wordt gesteld dat de studie opgemaakt door Nero in 2011 die de mogelijkheden op de huidige site hebben
onderzocht, niet alle mogelijkheden heeft onderzocht.

Bijkomend onderzoek wordt gevraagd naar:

- synergie van de huidige ziekenhuiscampus met de kernstad: stedelijke functies, park, buscorridor,
fietsroutenetwerk, publiek domein, sociale cohesie, onderwijs, handel en diensten

- onderzoek van het voorstel om groenzone voor de ingang van de Moerlandstraat in te nemen, een wissel
met de Sint-Carolusschool of Odiseecampus voor een meer compacte ziekenhuiscampus. Hierbij wordt
verwezen naar de studie van ABBLO om een klein stukje stadspark in te nemen in ruil voor een nieuw
park op de huidige site van campus Lodewijk De Raetstraat.

- verticale verdichting binnen de huidige ziekenhuiscampus

- welke nieuwe invulling krijgt de huidige campus? Voorstel voor een cultureel centrum met vergaderzalen
voor verenigingen, tentoonstellingen, voordrachten, lezingen, bibliotheek, … binnen een groen park

Vraag om de huidige ziekenhuissite ook als volwaardig alternatief mee te nemen en uit te werken met een
geactualiseerde en gedetailleerde maatschappelijke kosten-batenanalyse.

Vanuit diverse hoeken wordt de vraag gesteld
om alternatieven in de binnenstad te
onderzoeken. Het alternatievenonderzoek zal
dan ook worden aangevuld met een screening
van potentiële locaties in de binnenstad, gelegen
langs de corridor (conform GRS).

Indien er twee of meer alternatieven overblijven,
kan een MKBA inderdaad nuttig zijn. Deze kan
echter niet worden gebruikt om bepaalde
alternatieven uit te sluiten. Het is m.a.w. geen
uitsluitingscriterium, noch een onderdeel van
een MER-discipline.

1x De stationsomgeving wordt als de ideale locatie gezien voor het nieuwe ziekenhuiscomplex, met als volgende
voordelen:

- Een vlotte toegang voor voetgangers, fietsers, trein, bus en taxi

- De binnenstad beschikt over vrij busbanen

- Een grote parking is reeds aanwezig en wordt vandaag onderbenut

- Er zijn voldoende alternatieve vervoersmiddelen van en naar het ziekenhuis

- Optimale benutting van het openbaar vervoer

Vanuit diverse hoeken wordt de vraag gesteld
om alternatieven in de binnenstad te
onderzoeken. Het alternatievenonderzoek zal
dan ook worden aangevuld met een screening
van potentiële locaties in de binnenstad, gelegen
langs de corridor (conform GRS).

2x De vraag wordt gesteld op basis van welke studie de zestien weerhouden locaties werden gekozen. Een blik op
de luchtfoto van Sint-Niklaas leert dat er nog talrijke andere locaties in aanmerking kunnen komen, maar niet
onderzocht worden.

De zestien locaties zijn de gebieden die bij de
afbakening van het regionaalstedelijk gebied
Sint-Niklaas in overweging werden genomen
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voor bijkomende regionale bedrijvigheid. De
vergelijking met een regionaal bedrijventerrein
wordt gemaakt gezien beide functies
gelijkaardige behoeften en oppervlaktenoden
hebben. De 16 locaties werden aangeduid op
basis van de gewenste ruimtelijke structuur en
het aanwezige maatschappelijk draagvlak.

1x Voorstel om Kiemerstraat 1 (13,3ha) en Kiemerstraat 2 (14,2ha) samen te bekijken als alternatief. Aangegeven
wordt dat het niet duidelijk is waarom deze gesplitst worden weergegeven.

De locaties Kiemerstraat 1 en Kiemerstraat 2
worden ruimtelijk gescheiden door de N41,
waardoor deze niet als één locatie kunnen
worden benaderd.

1x Kan het Vlaams Gewest de locatie ‘De Winningen’ niet herbestemmen? Deze locatie lijkt de meest aangewezen
locatie naar oppervlakte en uitbreidingsmogelijkheden, ontsluiting en hinder.

Er zal worden nagegaan in hoeverre een
ziekenhuis deel kan uitmaken van de taakstelling
bedrijvigheid. Het is in elk geval geen optie om
het verlies aan ruimte voor bedrijvigheid te
compenseren op Neerkouter. Ten tijde van het
GRUP ARSG werd Neerkouter immers reeds
gesuggereerd als locatie i.f.v. bedrijvigheid, maar
er werd geen draagvlak gevonden. Een
ziekenhuis daarentegen is een functie die kadert
in het algemeen belang.

3x Het locatieonderzoek doet uitschijnen dat het eindresultaat gestuurd is door de gehanteerde selectiecriteria.
Het is onduidelijk hoe men tot de gekomen selectiecriteria is gekomen. Er worden geen maatschappelijke, toch
vrij relevante criteria aanschouwd, zoals maatschappelijke kostprijs en hinderaspecten.

De criteria betreffen de meest relevante
ruimtelijke criteria, die aan de basis dienen te
liggen van een ruimtelijk uitvoeringsplan.

3x Er wordt geoordeeld dat een slechte weging is gegeven aan de verschillende criteria.

- De criteria 1 en 3 werken zeer beperkend, waardoor ruimtelijk meer gewenste alternatieven vanuit de
landbouwsector zoals de ontwikkeling van Westakkers automatisch geliquideerd worden. Het
uitsluitingscriterium 5 (ligging t.a.v. regionaalstedelijk gebied (RSG) Sint-Niklaas) weegt duidelijk ook
minder door dan criteria 1 en 3.

- De criteria 1 en 3 (resp. ligging t.a.v. de westrand en ligging langs de N41), werken beperkend in de selectie

Het dient benadrukt dat het uitsluitingscriteria
betreft en geen afwegingscriteria. Met andere
woorden: er is geen directe weging, wanneer een
locatie niet voldoet aan één van de criteria wordt
ze uitgesloten.
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van de alternatieven. De marktanalyse gaat er verkeerdelijk vanuit dat de oostelijke stadsrand van Sint-
Niklaas bediend wordt door de nieuwe ziekenhuiscampus van AZ Nikolaas in Beveren (in gebruik sinds
2016). Het dienstenpakket van de ziekenhuiscampus van AZ Nikolaas in Beveren overlapt slechts zeer
beperkt met het dienstenpakket van het voorgestelde nieuwe ziekenhuis (lokaal ziekenhuis versus
bovenlokaal ziekenhuis). De marktanalyse houdt te weinig rekening met toekomstige
mobiliteitsontwikkelingen zoals de Oostelijke Tangent en de mogelijke veranderingen en nieuwe
samenwerkingsvormen in het ziekenhuis.

- Daarbij wordt aangegeven dat een nieuwe bovenlokaal ziekenhuis meer gewenst is tussen Beveren en
Sint-Niklaas door de groei van de bevolking in deze regio. Lokeren en Bornem beschikken namelijk over
een volwaardig lokaal ziekenhuis.

- Uitsluitingscriterium 5 (ligging t.a.v. regionaalstedelijk gebied (RSG) Sint-Niklaas) sluit nauw aan bij het
toekomstig Vlaams beleid rond ruimteneutraliteit en het vermijden van bijkomend ruimtebeslag in de
open ruimte. Dit criterium dient meer doorslag te geven in de gemaakte afweging.

- Het uitsluitingscriterium 6 ‘ontwikkelingsmogelijkheden op korte termijn’ wordt niet als laatste criterium
aanvaard. Welke waarde heeft een alternatievenonderzoek als het al ‘bezet’ is. Zo kan je eigenlijk ook
stellen dat het plangebied binnen HAG ook al geclaimd is.

2x Voorstel van bijkomende/andere uitsluitingscriteria:

- de onmiddellijke nabijheid van een hoogspanningslijn
- de herbestemming van waardevol landbouwgebied
- betonstop
- huidige belasting van de westrand
- huidige verkeerssituatie
- luchtverontreiniging
- gevolgen voor de binnenstad
- centrale positie
- zuinig ruimtegebruik
- synergie
- kwaliteit publiek domein
- omgevingskwaliteit

Het overgrote deel van deze criteria zal aan bod
komen bij de milieueffectenrapportage.
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1x De landbouwsector is niet betrokken geweest bij het alternatievenonderzoek. De voorkeurslocatie is bekomen
zonder rekening te houden met doorslaggevende criteria voor de landbouwsector, met name:

- Vrijwaren van HAG

- Rekening houden met het landbouwgebruik van de omringende percelen, met name de ontwatering van
de percelen, de toegankelijkheid en de bufferzone zodat het gebruik van bemesting en
gewasbeschermingsmiddelen niet tot conflicten kan leiden

- Impact van de omliggende bedrijfszetels in kaart brengen

De landbouwraad is nauw betrokken doorheen
het volledige proces via diverse toelichtingen.
Reeds een groot aandeel van de gronden is
bovendien in eigendom van AZ Nikolaas. De
landbouwers (eigenaars en gebruikers) zijn
hiervoor billijk vergoed. Delen van percelen die
terug in pacht konden worden gegeven, zijn dat
ook.

Er wordt nagegaan in hoeverre effecten op de
landbouw mee kunnen worden genomen in het
milieueffectenonderzoek.

1x Er wordt verwezen naar nieuwe ziekenhuiscampussen nabij de stad die goed functioneren, maar er zijn ook
tegenvoorbeelden. Het Ziekenhuis Maas en Kempen in Maaseik en het Sint-Blasiusziekenhuis in Dendermonde
hebben geen regulier bediende bushalte, terwijl het station op minder dan een kilometer ligt. De vraag wordt
gesteld of er voldoende oog is voor de eigen specifieke situatie en noden?

De aangehaalde praktijkvoorbeelden gelden
louter als benchmark voor de benodigde
oppervlaktes. Ze vormen geen referentie naar
kwaliteit.

Programma en inrichting

2x De ziekenhuiscampus wordt onvoldoende landschappelijk geïntegreerd. Het voorgestelde groen en de
concrete bouwstructurele oplossingen zijn te beperkt.

De maatregelen voorzien in het masterplan zijn
als indicatief te beschouwen.

De landschappelijke integratie zal volgen als
milderende maatregel uit het
milieueffectenonderzoek. Ze krijgen vervolgens
een uitwerking op het grafisch plan en de
stedenbouwkundige voorschriften.

1x De keuze voor een parkeertoren wordt in het landschap niet aanvaard:

- Maximaal 2 bouwlagen zijn integreerbaar in het landschap

- Het aantal voorziene parkeerplaatsen beperken tot het ziekenhuispersoneel en patiënten

- Voorkeur voor ondergronds of parkeren in een breder of langer talud te voorzien

De impact op het landschap zal in het
milieueffectenonderzoek worden onderzocht en
in detail worden beschreven. Waar nodig zullen
milderende maatregelen worden opgenomen,
die dan doorvertaald worden in de
stedenbouwkundige voorschriften.

2x Aangegeven wordt dat inkijk zoveel mogelijk vermeden moet worden, in kader van veiligheid, privacy en de De impact wordt onderzocht in het
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waarde van de omliggende woningen. milieueffectenonderzoek, waar nodig zullen
milderende maatregelen worden opgenomen en
worden doorvertaald in de stedenbouwkundige
voorschriften.

1x Voorstel om het hoofdgebouw zoveel mogelijk naar het noordoosten te voorzien. Dit zal worden onderzocht in het
milieueffectenonderzoek, waar nodig zullen
milderende maatregelen worden opgenomen en
worden doorvertaald in de stedenbouwkundige
voorschriften.

Mobiliteit

6x Bijkomend onderzoek wordt gevraagd naar het verplaatsingsprofiel en bereikbaarheid, en de synergie tussen
het ziekenhuis en de binnenstad.

Een antwoord wordt gevraagd op volgende vragen:

- Hoe komen de patiënten, bezoekers en werknemers in 2018 naar het huidige ziekenhuis? Zijn ze
voetganger, fietser, openbaarvervoersgebruiker, autobestuurder of –passagier? Waar parkeren zij hun
fiets of auto?

- Hoeveel personeelsleden combineren hun rit naar het werk met het brengen van kinderen naar school?

- Combineren de mensen hun verplaatsing naar het werk met andere activiteiten in de stad
(boodschappen, kinderen naar school brengen, …)?

- Hoe wil AZN werknemers en bezoekers motiveren om bij een verhuis van het ziekenhuis buiten het
stadscentrum fiets en openbaar vervoer te verkiezen boven autogebruik?

- Rol van de buscorridor, het bestaande fietsroutenetwerk, het publiek domein, onderwijs, handel en
diensten van de huidige locatie?

- Welke maatregelen worden er genomen bij een verhuis? Optimaliseren van de busverbindingen? Welke
fietspaden worden vernieuwd en verbreed?

Er zal worden nagegaan in hoeverre deze
gegevens beschikbaar zijn.

5x Openbaar vervoer komt te weinig aan bod in de startnota:

- onderzoek naar huidige en toekomstige sterkten/zwakten van het openbaar vervoer

Openbaar vervoer zal worden onderzocht in de
discipline mobiliteit binnen het
milieueffectenonderzoek.
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- aanvullen met een operationeel vervoersplan

- aanvullen met het kernnet van de stad en regio en hoe bijkomende buslijnen hier op aansluiten

1x Het is onduidelijk hoe het knooppunt N70/N41 voor het openbaar vervoer en de fietser vorm zal krijgen. Bij de opmaak van het masterplan werd reeds
een MOBER opgemaakt, besproken onder §4.3.2
van de startnota. Hierin werden drie types
scenario’s overwogen voor de ontsluiting van het
ziekenhuis op de N41. Als meest optimaal
scenario wordt een lichtgeregeld kruispunt naar
voor geschoven, dat de geraamde toekomstige
verkeersstromen vlot kan afwentelen.

De MOBER zal binnen het op te maken plan-MER
verder worden verdiept en aangevuld.

De verkeersafwikkeling wordt mee opgenomen
in de discipline mobiliteit van het
milieueffectenonderzoek. Indien milderende
maatregelen noodzakelijk blijken, worden deze
meegenomen in het RUP.

1x Voorstel om de ongelijkvloerse fietsverbinding onder de N41 meer noordwaarts te voorzien, zodat een minder
bochtig parcours wordt bekomen.

Nevenstaand voorstel zal verder technisch
worden bekeken.

5x De verkeersimpact in de Smisstraat en Dendermondse Steenweg is onvoldoende in beeld gebracht:

- Uit de startnota blijkt dat de impact van het autoverkeer naar en van de voorkeurslocatie uitsluitend
wordt bekeken vanuit de Heimolenstraat, waar de uitgang van het ziekenhuis moet komen

- De verkeerssituatie in de omliggende straten van de voorkeurslocatie is momenteel al onhoudbaar

- De Dendermondse Steenweg en de Smisstraat zijn aangelegd zonder snelheidsbeperkende maatregelen

- Het verkeer in de Heimolenstraat en Smisstraat staat regelmatig stil waardoor het verkeer uit de
Botermelkstraat (éénrichtingsstraat) niet kan wegrijden

- De voorziene toegang voor traag verkeer wordt voorzien t.h.v. de Colruyt en zal voor conflictsituaties
zorgen

De verkeersafwikkeling en ontsluiting zullen
uitvoerig worden opgenomen binnen de
discipline mobiliteit van het
milieueffectenonderzoek.
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- De Smitsstraat is niet voorzien van fietspaden

- Uit verkeerstellingen blijkt dat de pieken samenvallen met de openings- en sluitingstijden van het
Waasland shopping center

- In de Smisstraat is recent een nieuwe Colruyt vergund, met een in- en uitgang langsheen de Smisstraat

- Nieuwe ontwikkelingen worden ook verwacht op het perceel rechtover de kapel in de Kapelstraat

- De te verwachten verplaatsingen met de komst van het ziekenhuis dienen in beeld gebracht te worden

3x Vraag voor verkeerstechnische maatregelen:

- snelheidsbeperkende maatregelen in de Smisstraat

- maatregelen tegen sluipverkeer

- Heimolenstraat, Driegaaienhoek en Smisstraat omvormen tot éénrichtingsstraten

- Kiemerstraat terug openstellen

Het milieueffectenonderzoek analyseert binnen
de discipline mobiliteit de verkeerseffecten ten
gevolge van het plangebied. Indien
verkeerstechnische maatregelen noodzakelijk
blijken, zullen deze binnen de milderende
maatregelen worden opgenomen.

1x Het masterplan voorziet een ‘knip’ voorbij de toegang van de campus. Kan de mogelijkheid worden voorzien
om bewoners wel toegang te verlenen?

Verder te onderzoeken binnen het RUP en het
milieueffectenonderzoek.

2x Volgende vragen naar parkeerbeleid toe worden gesteld:

- het aantal autoparkeerplaatsen afstemmen op het verminderd openbaar vervoer en fietsgebruik

- de noodzaak aantonen om de parking van het ziekenhuis ook als stadsrandparking in te zetten.
Aangegeven wordt dat er in de omgeving reeds een groot aantal gratis parkings op minder dan 5min van
deze locatie en in verbinding met het openbaar vervoer zijn: parkeergelegenheid ter hoogte van de
begraafplaats Heimolen, Syntra, Waasland Shopping Center, Euroshop, … .

- voldoende gratis parkeerplaatsen voor gehandicapten voorzien

- welk parkeerbeleid wordt in de omliggende straten toegepast om parkeerdruk in de omgeving te mijden

Onderzoek naar het parkeerbeleid zal eveneens
onderdeel uitmaken van de uit te werken
discipline mobiliteit binnen het
milieueffectenonderzoek.

1x In beeld brengen van toekomstige verplaatsingsmethoden:

- deelsystemen

De beschreven toekomstige
verplaatsingsmethoden hebben invloed op de
vertreklocatie, maar niet op de locatie van
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- zelfrijdende wagens

- wagens met elektromotor of op waterstof

aankomst, met name het ziekenhuis.

Planologische ruil

3x Er wordt verwezen naar de rechtspraak rond woonuitbreidingsgebied, zoals opgenomen in het KB van 1972:

“De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid
over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit
tot vastlegging van de uitgaven voor de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen
met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor.”

In het Arrest van de RvVb 4 december 2012, nr. A/2012/0511 wordt dit verduidelijkt:

“Onder groepswoningbouw in de zin van artikel 5.1.1 van het inrichtingsbesluit dient te worden verstaan het
gelijktijdig oprichten van meerdere gebouwen bestemd voor bewoning die één samenhangend geheel vormen.”

Een groepswoningbouwproject kan steeds – ook wanneer de planologische overheid is overgegaan tot de
ordening van het WUG – aangevraagd worden en hierbij dient geen woonbehoefte aangetoond te worden (zie
o.m. RvVb 18 november 2014, nr. a/2014/0769):

“Nu het vast staat dat voor het betreffende woonuitbreidingsgebied geen ordening bestaat, is de gevraagde
groepswoningbouw mogelijk en toegelaten en dit zonder voorwaarde van woonbehoeftestudie. Artikel 5.1.1
Inrichtingsbesluit voorziet immers niet dat voor de verwezenlijking van de basisbestemming
(groepswoningbouw) nog andere beslissingen dienen genomen te worden. Om groepswoningbouw te
verwezenlijken moet geen nood aan woonbehoefte aangetoond worden.”

Volgende repliek wordt gegeven:

- Het gewestplan geldt als vigerend bestemmingsplan.

- Met andere woorden, zolang op één van voormelde manieren niet over de ordening van het WUG beslist
werd, kan middels groepswoningbouw tot ontwikkeling van voormeld woonuitbreidingsgebied
overgegaan worden.

- Het woonuitbreidingsgebied wordt herbestemd naar agrarisch gebied, toepassing makend van de

De screening waarbij de drie beschreven WUG’s
als compensatie naar voor werden geschoven,
dient ook toegevoegd aan de startnota. Nu zijn
enkel de conclusies meegenomen, met name de
WUG’s die zullen worden herbestemd, zonder
motivatie waarom net deze gebieden werden
geselecteerd. De regelgeving m.b.t. planschade is
volop in transitie en wordt in deze fase nog niet
opgenomen.
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omzendbrief RO/2010/01.

- De eigenaars van het WUG worden geschaad in hun (toekomstige) ontwikkelingsmogelijkheden:

 Beide WUG’s zijn ontwikkelbaar voor groepswoningbouw, zonder dat de woonbehoefte moet
aangetoond worden

 Het “WUG Vrasenestraat” is te ontsluiten op minimaal drie lokale wegen. Er is een niet-verharde
wege aangelegd tussen het kerkhof en de Vlasbloemstraat. Het WUG wordt omringd door
bestaande woonfuncties (gelegen in woongebied) en ligt dicht bij de kern van Nieuwkerken-Waas.

 Het “WUG Puivelde” is ontsluitbaar op de Kruisstraat. Het gebied sluit aan bij de kern van de
gemeente Puivelde.

5x Er wordt verwezen naar de omzendbrief RO/2010/01 m.b.t. herbevestigde agrarische gebieden:

“Als algemeen uitgangspunt geldt dat de overheid die een planningsinitiatief neemt om de bestemming van een
herbevestigd agrarisch gebied te wijzigen in de mate van het mogelijke en bij voorkeur binnen hetzelfde
planningsinitiatief, de nodige acties opneemt om het planologisch evenwicht te herstellen. Prioriteit gaat
daarbij naar acties om zonevreemde landbouw zone-eigen te maken (waarbij niet-agrarische bestemmingen in
landbouwgebruik herbestemd worden naar agrarisch gebied), verder ‘planologische ruil’ genoemd. Afwijken
van dat algemeen uitgangspunt kan enkel mits uitdrukkelijke en grondige motivatie door de initiatiefnemer (bv.
omdat het praktisch onmogelijk is een geschikt ruilgebied voor te stellen, omdat mogelijke ruilgronden reeds
belast zijn met uitbatingsbeperkingen tengevolge maatregelen inzake natuurbeheer of omdat het om een plan
gaat dat enkel gericht is op het zone-eigen maken van een bestaande vergunde zonevreemde toestand...).”

Volgende republiek wordt gegeven:

- In uiterste nood kan ervoor gekozen worden om herbevestigd agrarisch gebied te gaan herbestemmen,
mits compensatie in de vorm van planologische ruil. De uiterste nood komt in de startnota niet aan bod.

- Kan zonevreemde landbouw in andere bestemmingsgebieden niet worden herbestemd naar landbouw?

- Het “WUG Vrasenestraat” heeft geen hoge graad aan bestaande zonevreemde landbouwfunctie. Slechts
een deel van het WUG komt in aanmerking voor compensatie. Voor het overige deel moet een ander
gebied gezocht worden.

- Het lijkt aangewezen om andere woonuitbreidingsgebieden met een hoger percentage aan zonevreemde

Dit wordt onderzocht binnen het
milieueffectenonderzoek.
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landbouw te herbestemmen naar agrarisch gebied. Voorstel voor het WUG langsheen de Ster,
Zonnestraat en de Hoekstraat.

- Er wordt onvoldoende gecompenseerd naar kwaliteit van landbouwgebied. De te compenseren WUG’s
kennen geen beroepslandbouwgebruik, er zijn geen bedrijfszetels of huiskavels gelegen wat wel het geval
is binnen het te ontwikkelen HAG.

2x Voorstel om de planologische compensatie te koppelen aan het RUP “Stadsrandbos Noord” waar zones voor
landbouw tot stand worden gebracht.

Het RUP Stadsrandbos Noord kan niet worden
aangewend i.f.v. compensatie van ingenomen
HAG. Het betreft afzonderlijke planinitiatieven
met een andere tijdslijn. Het eerstgenoemd RUP
zal per definitie trager lopen, daar het item
planschade hier een zeer belangrijke rol speelt.
Deze regelgeving is volop in transitie en het
betreft een omzetting van effectief woongebied
naar open ruimte.

1x Er wordt gevraagd om de landbouwsector te betrekken bij de planningsprocessen waarbij actieve
landbouwbedrijven getroffen worden. Er moet o.a. rekening worden gehouden met de percelen in
beroepslandbouwgebruik die reeds verloren gingen, maar nooit eerder werden gecompenseerd.

Het Departement Landbouw & Visserij is
opgenomen binnen het planteam en verdedigt
de belangen van de landbouwers. Er is daarnaast
ook reeds verschillende keren samengezeten
met de landbouwraad.

3x Planschade komt nergens aan bod.

De waarde van woonuitbreidingsgebied – hetwelk ontwikkeld zou kunnen worden – dient geschat te worden
op 80 euro/m². Deze financiële waarde is afgestemd met het RUP Bellestraat-Zonnebeke.

Momenteel bevinden we ons in de eerste fase
van het proces, de startnotafase. In deze fase
wordt de aanleiding en doel van het planopzet
uiteengezet aangevuld met de beleidscontext en
relevante studies. De planschaderegeling komt
later aan bod bij de verdere uitwerking van het
ruimtelijk uitvoeringsplan en is bovendien
momenteel volop in transitie.
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Plancontour

3x Naar plancontour toe worden volgende vragen gesteld:

- de omliggende landbouwgrond te herbestemmen naar bos- of parkgebied

- de open ruimte gelegen tegenover de waardevolle historische Erfgoedkapel op de hoek Kapelstraat-
Dendermondse Steenweg te vrijwaren

- de waardevolle kapel te verbinden met het groen- en parkgebied Puytvoet

- extra beklemtonen dat het naastliggende openruimtegebied tussen de Kiemstraat, N41, kleine
hoogspanningslijn, Heimolenstraat, Smisstraat, Tereken en Dendermondse Steenweg wordt behouden

- het stuk landbouwgrond ingesloten door het RUP, Heimolenstraat en Smisstraat, kadastraal gekend als
sectie D nrs. 379G, 390B en 393R, mee op te nemen binnen het plangebied

De gemeenteraad heeft het engagement
genomen om niet meer te ontwikkelen dan
datgene opgenomen in de startnota. Bovendien
moet de contour zo compact mogelijk blijven.

1x De vraag wordt gesteld om een strook van het stuk grond voorzien voor de uitweg voor traag verkeer en als
nood in- en uitrit naast het goed van de Smisstraat nr. 108 af te staan, dit in functie van het afwerken en isoleren
van de wachtgevel waartegen nooit zal gebouwd worden.

Dit gegeven maakt geen onderdeel uit van het
RUP, maar zal met de desbetreffende eigenaars
verder worden bekeken.

Tekstuele opmerkingen en varia

1x Het RUP dient aangevuld te worden met volgende elementen:

- De visie op een nieuw AZ Nikolaas in een (wijzigende) maatschappelijke, verkeers-, en vervoerskundige
en ruimtelijke context.

- Een ruimtelijk concept van de kernstad en het ommeland waarin AZN past.

- Een kwalitatieve en kwantitatieve taakstelling van een nieuw AZN binnen de ruimtelijke-, verkeers- en
vervoersstructuur van stad en ommeland.

Hiervoor wordt verwezen naar de marktanalyse
van het ziekenhuis.

1x In de startnota ontbreken de preventieve maatregelen tegen milieuvervuiling zoals geluids- licht- en
luchtpollutie. Het gebruikte referentiekader is te ruim. Volgende aanvullingen worden gevraagd:

- Welke concrete maatregelen worden er opgelegd om lichtvervuiling op de site te vermijden?

- Welke geluidswerende materialen moeten gebruikt worden voor de aanleg van de parking,

De effecten op het milieu zullen uitvoerig worden
besproken in het milieueffectenonderzoek in de
disciplines geluid, lucht, mens, etc. Milderende
maatregelen zullen worden doorvertaald in het
RUP, indien aangewezen.
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koelinstallatie, medische straling en afval?

- Wat is de minimale afstand van het heliplatform tot aan de dichtstbijzijnde woningen?
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