PROVINCIE LIMBURG
PRUP ‘Grondwerken R. Beuten’ te Dilsen-Stokkem
Procesnota – maart 2020
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Samenstelling van het planteam
Het PRUP ”Grondwerken R. Beuten” te Dilsen-Stokkem wordt opgemaakt door een planteam dat
bestaat uit verschillende personen van de betrokken overheidsinstanties die werken in een
samenwerkingsverband. De provincie Limburg laat zich tevens bijstaan door het extern adviesbureau
Antea Group. Het planteam omvat tenminste één erkend ruimtelijk planner.
Het planteam voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken,
integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue
kwaliteitsbewaking.
Planteam

Namens

Sonja Jacobs

Provincie Limburg Directie Omgeving – dienst Ruimtelijke Planning en
Beleid

Gülay Aydogan

Provincie Limburg Directie Omgeving – dienst Ruimtelijke Planning en
Beleid

Inge Bangels

Dep Omgeving Ruimte Vlaanderen

Els Stevens

Dep Omgeving Land en Visserij (met als vervanger Lieve Vandebroeck
of Jan Cielen)

Stijn Vercampt

POM

Sarah Gilissen

Vlaamse Waterweg

Wim Verhaegen

Vlaamse Milieumaatschappij

Naud Peters

Omgevingsambtenaar Dilsen-Stokkem

Danny Klingeleers

Milieuambtenaar Dilsen-Stokkem

Lien Poelmans

Agentschap voor Natuur en Bos

Eline Mulkens

Antea Group – Erkend ruimtelijk planner

Pieter-Jan Gommé

Antea Group – Erkend ruimtelijk planner

Het Departement Omgeving - team Veiligheidsrapportering is niet opgenomen in het planteam
aangezien ervan uitgegaan wordt dat de opmaak van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) niet
vereist is.
Er vanuit gaande dat op basis van het planologisch attest dat niet plan-MER-plichtig was, maakt het
Departement Omgeving – team MER geen deel uit van het planteam. Ze worden aangeschreven in het
kader van adviesverlening in de verdere procedure van het PRUP.

Bijkomend te betrekken


Afvaardiging College Burgemeester en Schepenen gemeente Dilsen-Stokkem



bedrijf R. Beuten aansluitend aan het planteam en/of bilateraal
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Adviesinstanties, actoren en stakeholders

2.1

Adviserende instanties
De deputatie vraagt advies over de startnota,
het voorontwerp van RUP en, in voorkomend
geval, over het ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten aan:

Aanleiding

1.

De provinciale commissie voor ruimtelijke
ordening

Altijd vereist

2.

Het Provinciebestuur Limburg

3.

Het Departement Omgeving

Altijd vereist

4.

Het Departement Omgeving - Limburg

Altijd vereist

5.

Departement Landbouw en Visserij

Plangebied is bestemd als landbouwgebied

6.

Agentschap Innoveren en Ondernemen

Gronden worden bestemd voor bedrijvigheid

7.

De Vlaamse Waterweg nv

Aanvullend te adviseren instantie

8.

OVAM

Op het aanpalende perceel werd een
beschrijvend bodemonderzoek verricht.
Er bevinden zich bedrijven die onderworpen
zijn aan de milieuvergunningsplicht klasse I

9.

Het Vlaams Energieagentschap

Altijd vereist

10. Agentschap voor Natuur en Bos

Aanvullend te adviseren instantie (Grenst
aan natuurgebied)

11. Agentschap Wonen Vlaanderen

Plangebied (DP2) is bestemd als
woonuitbreidingsgebied

12. Departement Mobiliteit & Openbare werken
13. Het Agentschap Wegen & Verkeer
14. POM Limburg

Aanvullend te adviseren instantie

15. Gemeente Dilsen-Stokkem – College van
burgemeester en schepenen
16. OVAM
17. Vlaamse Milieumaatschappij

Aanvullend te adviseren instantie
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2.2

Actoren en stakeholders
De deputatie kan volgende actoren betrekken in
het planproces

Aanleiding

18. POM Limburg

Vertegenwoordigd binnen het planteam

19. Betrokken provinciale diensten

Worden via intern ambtelijk overleg
geraadpleegd en vertegenwoordigd door de
provinciale dienst Ruimtelijke Planning en
Beleid binnen het planteam

20. Betrokken bedrijven

Kunnen rechtstreeks worden geraadpleegd
door (een afvaardiging van) het planteam
onder vorm van bilateraal overleg

21. Bevolking

Worden geraadpleegd volgens de
inspraakmogelijkheden genoemd in
hoofdstuk 4.
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Wijze van communicatie en participatie
De provincie informeert en raadpleegt de bevolking omtrent de opmaak van het PRUP ‘Grondwerken
Beuten’ op twee momenten: naar aanleiding van de startnota en naar aanleiding van de voorlopige
vaststelling van het ontwerp RUP door de provincieraad.
Telkens wordt een raadplegingsperiode van zestig dagen gehouden, en wordt tijdens deze periode
één participatiemoment voor de bevolking georganiseerd.

3.1.1

Inspraak op de startnota
Raadpleging startnota

Datum

Raadplegingsperiode van zestig dagen:

Van 12/11/2019 tem 10/01/2020

De startnota en de procesnota kunnen
geraadpleegd worden op volgende plaatsen:

-

Provincie Limburg: Dienst
Ruimtelijke Planning en Beleid,
Universiteitslaan 1 3500 Hasselt;

-

Website provincie Limburg:
www.limburg.be/ruimtelijkeordenin
g

-

Gemeentehuis Gemeente DilsenStokkem: Europalaan 25, 3650
Dilsen-Stokkem

Infoavond voor de bevolking:

25/11/2019, Ontmoetingscentrum
Helliniplein 1 te Elen

Uiterste datum van ontvangst van reacties:

10/01/2020

Bezorgingswijze reacties:

Enkel schriftelijk te bezorgen aan de
Deputatie van de Provincie Limburg, op
volgende wijzen:
-

Via aangetekend schrijven: Provincie
Limburg, Dienst Ruimtelijke Planning
en Beleid, Universiteitslaan 1 3500
Hasselt, of per mail aan
roplangroep@limburg.be

-

Via schrijven tegen ontvangstbewijs
te bezorgen bij de stad DilsenStokkem, dienst Ruimtelijke
ordening, Europalaan 25, 3650
Dilsen-Stokkem

De deputatie maakt een verslag van het participatiemoment en neemt op basis van de
inspraakreacties (2.3.1) en de adviesverlening de nodige maatregelen voor de opmaak van de
scopingsnota.
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3.1.2

Inspraak op het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan
Raadpleging ontwerp RUP

Datum

Raadplegingsperiode van zestig dagen:

Te bepalen

Het ontwerp RUP en in voorkomend geval de
instrumenten kunnen geraadpleegd worden op
volgende plaatsen:

-

Provincie Limburg: Dienst
Ruimtelijke Planning en Beleid,
Universiteitslaan 1 3500 Hasselt;

-

Website provincie Limburg:
www.limburg.be/ruimtelijkeordenin
g

-

Gemeente Dilsen-Stokkem

Inspraakmoment:

Te bepalen (tijdens raadplegingsperiode)

Uiterste datum van ontvangst van reacties:

Te bepalen

Bezorgingswijze reacties:

Enkel schriftelijk te bezorgen aan de
Deputatie van de Provincie Limburg, op
volgende wijzen:
-

Via aangetekend schrijven: Provincie
Limburg, Dienst Ruimtelijke Planning
en Beleid, Universiteitslaan 1 3500
Hasselt, of per mail aan
roplangroep@limburg.be

-

Via schrijven tegen ontvangstbewijs
te bezorgen bij de stad DilsenStokkem, dienst Ruimtelijke
ordening, Europalaan 25, 3650
Dilsen-Stokkem

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen,
opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek
gemotiveerd advies uit bij de provincieraad.
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Doorlopen en geplande processtappen
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Besluitvormingsproces
Het besluitvormingsproces verloopt volgens de decretale bepalingen gecoördineerd in de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening, Afdeling 3 Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, Artikel 2.2.12.
t.e.m. Artikel 2.2.25, raad te plegen via de volgende website van de Vlaamse Overheid:
https://www.ruimtelijkeordening.be/VCRO.
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6.1

Bijlagen

Verslag participatiemoment
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VERSLAG PARTICIPATIEMOMENT
“PRUP Grondwerken R. Beuten” te Dilsen-Stokkem – Participatiemoment
455025 – “PRUP Grondwerken R. Beuten” te Dilsen-Stokkem - Participatiemoment
4550253011/pgo
26/11/2019
Ontmoetingscentrum Elen

Project/onderwerp
Ons kenmerk
Datum
Plaats
Toelichting

Namens

Pieter-Jan Gommé
Gülay Aydogan
Leen Coenegrachts

Antea Group
Provincie Limburg – RO
Provincie Limburg – RO Afdelingschef

Nr.

Verslag

1.

Doelstelling

Mailadres

Telefoonnummer

Actie door

Participatiemoment zoals bedoeld in artikel 2.2.12. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
ordening, aangaande het informeren en raadplegen van de bevolking van de gemeente
Dilsen-Stokkem over de startnota van het PRUP “Grondwerken R. Beuten”.
2.

Toelichting door de provincie Limburg en het adviserend studiebureau Antea Group.

3.

Vraag en antwoord:
-

-

-

Er is geen grotere/ruimere visie op provinciaal niveau aanwezig in dit RUP. Met dit
RUP wordt er een plan opgemaakt voor slechts één bedrijf en wordt enkel de
bestaande toestand bestendigd zoals die ten tijde van de gewestplannen is
opgemaakt. Dit is geen ruimte voor de uitbouw van een bedrijventerrein.
 De opmaak van dit RUP is het gevolg van een voorwaardelijk gunstig
planologisch attest. Met dit instrument is het mogelijk een oplossing te
bieden voor bedrijven die in de problemen komen met hun uitbreiding.
Reeds in het planologisch attest is er onderzocht of er andere mogelijkheden
waren om het bedrijf te laten herlocaliseren, deze bleken niet haalbaar te
zijn.
Ten noorden en ten zuiden bevinden zich twee kleine natuurgebieden. Het
plangebied valt daar nu middenin waardoor het creëren van een natuurverbinding of
een recreatieve verbinding langsheen het kanaal niet mogelijk is. Dit is een gemiste
kans.
 De effectieve natuurwaarde van de natuurgebieden is beperkt gezien hun
oppervlakte. De grotere natuurwaarden bevinden zich namelijk elders in de
gemeente. Verder is er vandaag de dag reeds een recreatieve verbinding
langsheen het kanaal. Deze verbinding zal in stand gehouden worden en
maakt verder geen deel uit van het RUP.
Er zou ook nagedacht kunnen worden om de terreinen in te schakelen in functie van
de herlocalisering van zonevreemde bivaks – problematiek waarbij deze zone kan
gebruikt worden voor natuurrecreatie die ontsloten wordt naar het aangrenzende
bos en langzame verbindingen in de omgeving. Zelfs de bestaande gebouwen zouden
een functie kunnen spelen indien er wordt gekozen om hier een zone voor bivaks te
voorzien.
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-

-

1

In het GRS wordt het volgende omschreven: “De complexiteit van de functies
in deze open ruimte maakt dat er een gebiedspecifiek RUP voor deze ruimte,
met inbegrip van de kanaalstraat, wordt vooropgesteld. Hierin worden ook
de zonevreemde activiteiten een oplossing geboden.” De opmaak van dit RUP
kadert niet in het zoeken naar een oplossing van de zonevreemde
jeugdverblijfrecreatie maar in het ruimtelijk vraagstuk van de benodigde
uitbreiding voor het grondverwerkingsbedrijf. Hiervoor wordt een specifiek
RUP opgemaakt1.
Aan de overzijde van het kanaal bevindt zich een uitgestrekt bedrijventerrein met
voldoende plaats voor de bedrijven om zich te vestigen.
 De herlocalisatie van het bedrijf naar de overzijde van het kanaal is
onderzocht en was economisch gezien niet haalbaar. (Zie planologisch attest
voor verdere onderbouwing)
Voor het kleine bedrijventerrein ten noorden (waar het bedrijf Drejaco gevestigd is)
wordt een uifdoofbeleid vooropgesteld. Dit staat omschreven in het GRS (p48
richtinggevend deel). Waarom dient dit bedrijf (Drejaco) uit te doven en niet de
bedrijven gelegen aan het kanaal ?
 “Het lokale bedrijventerrein aan de Vaartstraat wordt niet verder ontwikkeld
en zal op termijn verdwijnen (uitdoofscenario). De lokale bedrijvenzone aan
de Eindestraat wordt beter ingepast in zijn omgeving.” Het GRS stelt duidelijk
dat het bedrijventerrein aan de Eindestraat beter in zijn omgeving dient
ingepast te worden. In het RUP worden hiervoor de nodige acties
ondernomen.
 De Zuid-Willemsvaart wordt gezien als een drager van de bedrijvigheid. Dit
biedt ook kansen voor watergebonden bedrijvigheid. Het bedrijf heeft
intenties om in de toekomst in te zetten op watergebonden bedrijvigheid
zoals het GRS voorschrijft. Het bedrijf en zijn verdere ontwikkeling is conform
de visie van de gemeente Dilsen-Stokkem.

Vlaanderen is reeds gestart met de opmaak van een Gewestelijk RUP.
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