
 
 

Verslag tweede Plenaire vergadering RUP ‘Zonevreemde Sport- en 

Recreatieterreinen’ - 11 mei 2015 

02.1 Deelnemers overleg 

Deelnemers Afk. Contactpersoon E-mail Aanwezig Verspreid 
verslag 

Geosted JLS 
PV 

Jean Luc Schepmans 
Percijn Vlaming 

j.schepmans@geosted.be 
percijn.vlaming@geosted.be  

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Gemeente Riemst RS 
KO 
MV 
JM 

Rob Schoufs 
Katja Onclin 
Mark Vos 
Josiane Merken 

rob.schoufs@riemst.be 
katja.onclin@riemst.be 
mark.vos @riemst.be 
josiane.merken@cleuren-merken.be  

Ja 
Ja 
Nee 
Ja 

Ja 
Ja 
Ja 
Ja 

Provincie Limburg SL 
GA 

Sara Lemmens 
Gulay Aydogan 

sara.lemmens@limburg.be 
gulay.aydogan@limburg.be  

Ja 
Ja 

Ja 
Ja 

Dep. Landbouw en 
Visserij 

ES Els Stevens elsje.stevens@lv.vlaanderen.be  Ja Ja 

Ruimte Vlaanderen VC Viviane Claes viviane.claes@rwo.vlaanderen.be  Nee Ja 

Prov. - Dienst 
Water & Domeinen 

RC Raf Cox raf.cox@limburg.be  Nee Ja 

Wonen Limburg JG Jos Gorssen jos.gorssen@rwo.vlaanderen.be  Nee Ja 

LNE PB 
SV 

Patrick Boel 
Stijn Van Noten 

patrick.boel@lne.vlaanderen.be  
stijn.vannoten@lne.vlaanderen.be  

Nee 
Nee 

Ja 
Ja 

Onroerend Erfgoed IB Inge Bangels inge.bangels@rwo.vlaanderen.be  Nee Ja 

VLM PD Paul de Vis paul.devis@vlm.be Nee Ja 

Zolad+ TV Tim Vanderbeken tim@zolad.be  Nee Ja 

Toerisme 
Vlaanderen 

ML Mia Lammens mia.lammens@toerismevlaanderen  Nee Ja 

ANB KJ Katrien Janssen advies.lim.anb@vlaanderen.be  Nee Ja 

 

02.2 Administratie 

 Ruimte Vlaanderen, Wonen Limburg, Departement LNE, diensten Land en 
Bodembescherming, MER en VR en het Agentschap Natuur en Bos laten zich 
verontschuldigen en hebben hun advies schriftelijk overgemaakt; 

 Zolad+ heeft haar advies mondeling overgebracht; 

 Toerisme Vlaanderen heeft haar advies schriftelijk overgemaakt; 

 Onroerend Erfgoed, VLM en VMM werden  op de hoogte gesteld van de plenaire 
vergadering. Er werd echter geen advies vanwege deze instanties ontvangen; 

PV geeft aan wie zich verontschuldigd heeft. 
Het advies van de Deputatie wordt bij aanvang van de plenaire vergadering overhandigd aan het 
Afdelingshoofd Ruimtelijke Ordening en Wonen van de gemeente Riemst. 
De verschillende uitgebrachte adviezen worden als bijlage van dit verslag opgenomen. 
 
02.3 Besproken punten 

Huidig 
verslag 

Omschrijving 

02.3.1 PV schetst kort de historiek en geeft een korte toelichting van het RUP ‘Zonevreemde sport- en 
recreatieterreinen’. Het advies van de Provincie wordt overlopen door SL. De Provincie geeft het 
volgende advies met verscheidene opmerkingen: 
- deelplan 1: Voetbalterreinen Genoelselderen - voorwaardelijk gunstig; 
- deelplan 2: Voetbalterrein Vroenhoven - voorwaardelijk gunstig; 
- deelplan 3: Zwembad Millen - voorwaardelijk gunstig; 
- deelplan 4: Voetbal Valmeer - ongunstig; 
- deelplan 5: Voetbalterrein Kanne - gunstig; 
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- deelplan 6: Voetbalterrein Membruggen - voorwaardelijk gunstig; 
- deelplan 7: Voetbalterrein Zichen - voorwaardelijk gunstig; 
- deelplan 8: WUG Herderen (compensatie HAG) - voorwaardelijk gunstig. 
Het RUP wordt per deelplan doorgenomen aan de hand van het advies van de deputatie, waarbij ES 
de opmerkingen uit het advies van ANB meegeeft en eveneens het advies van Ruimte Vlaanderen 
wordt meegenomen. 
Algemene opmerkingen: 

o Milderende maatregelen in de screening moeten max. doorvertaald te worden naar de 
stedenbouwkundige voorschriften; 

o Toelichtingsnota is voor verschillende deelplannen niet up to date en een grondige her-
/bijwerking is noodzakelijk; 

o Verschillende passages uit de toelichtingsnota werden niet doorvertaald naar het plan en de 
voorschriften; 

o De vergunningstoestand en functies van de gebouwen is niet duidelijk weergegeven; 
o Er moet een planbaten/schaderegister worden opgenomen; 
o ES voegt toe dat het plan een oppervlakte beslaat van 23ha waarvan veel agrarisch 

gebieden en geeft aan dat ANB haar bedenkingen heeft bij een bestendiging van 24 
voetbalvelden. Er wordt gevraagd naar een behoefteraming en een visie op waar de 
activiteiten geclusterd kunnen worden, deze afweging dient terug te komen in de 
toelichtingsnota. KO gaat in op de door SL genoemde kunstgrasvelden: deze komen in 
Vlijtingen en Millen en dienen o.a. te ondervangen dat de jeugdspelertjes in de winter door 
kunnen trainen. Deze velden staan al jaren op de begroting en zijn voorzien in aansluiting op 
de kernen. PV en RS geven aan dat het bestendigen van voetbalterreinen niet de intentie 
van het RUP is. De intentie van het bestuur is om bij iedere kern in haar gemeente gronden 
te reserveren voor sport en/of recreatieve activiteiten, zowel voor huidig gebruik als richting 
de toekomst. Het bestuur wil ruimte voor deze activiteiten voorzien in het kader van het 
lokale gemeenschapsleven. 

Deelplan 1: 

 Het diffuse groenscherm aan de zuidzijde dient meegenomen te worden op het grafisch 
plan; 

 Het is beter de electriciteitscabine niet zo strikt af te bakenen binnen het RUP, maar 
algemeen in de zone toe te staan. In de Algemene bepalingen wordt dit reeds toegestaan; 

 Art.1 ihkv. duurzaamheid halfopen en open bebouwing voorzien ipv. alleen open bebouwing. 
Er wordt best gewerkt met een begroeningspercentage voor de wijk. JM stelt voor het groen 
op te nemen binnen art. 5 voor de zone voor landschappelijk ingericht plein en de nieuwe 
wijk; 

 Art.3 extra toegang door de groenbuffer aan Hoolstraat voorzien van een max. breedte en 
alleen voor langzaam verkeer; 

 Buurtweg ontbreekt op plan bestaande toestand; 

 ES voegt toe dat er betreffende het parkeren geen motivatie is terug te vinden. De gemeente 
licht toe dat het parkeren betreft voor niet alleen de sportterreinen, maar ook het zaaltje, de 
school, …; 

 SL vraagt zich af of de hondenclub in de huidige voorschriften mogelijk is; 
 Deelplan 2: 

 Voor deelplan 2 werd één alternatief bekeken. Verschillende adviezen stellen vragen bij de 
keuze om niet voor dit alternatief te gaan. In dit gebied worden nu 170 pp. gerealiseerd die 
bijkomend gebruikt kunnen worden t.b.v. een voetbalplein. KO en JLS geven aan dat het 
weliswaar geen ruimtelijke overweging is maar de bestaande locatie is gekend en de 
gemeente heeft geldelijk ondersteund en onderhoudssubsidie verleend. RS geeft aan dat het 
inzetten van WUG een zeer dure manier wordt om de intentie van de gemeente waar te 
maken. De gemeente heeft nog maar weinig WUG ter beschikking. KO benadrukt dat het 
beleid zich uitermate richt op het gaan voor leefbaarheid in de kernen van de gemeente. 
Tenslotte nuanceert SL dat er onderzoek moet worden gedaan naar alternatieve locaties en 
bijkomend gemotiveerd dient te worden waarom er geen andere locatie geschikt bevonden 
werd, ook al is er slechts één alternatief; 

Deelplan 3: 



 
 

 PV formuleert de opmerking van Ruimte Vlaanderen dat de tennis expliciet niet wordt 
toegelaten. PV licht aan de vergadering toe dat het hier niet gaat om de aanpalende 
onvergunde loods. Deze worden evenals de omliggende voetbalpleinen niet bestendigd door 
voorliggend RUP; 

 SL vraagt naar de functies en vergunningstoestand op de bestaande toestand en benadrukt 
nogmaals dat een grondige screening noodzakelijk is van de documenten; 

 ES vraagt om een onderbouwing van de parkings en wijst op het feit dat de aanwezige 
dennen geen streekeigen groen betreft. Mbt. de parkings zal bijkomend gemotiveerd 
worden en eveneens duidelijker worden gekeken naar de inrichting mbt. speeltuintje e.d. 
Daarbij stelt ES dat alleen akkoord gegaan kan worden als de voetbalpleinen, gesitueerd in 
agrarisch gebied uitdoven. JLS geeft aan dat deze evenals de tennisloods niet worden 
meegenomen in het RUP dus dat het beleid van de gemeente is dat deze niet worden 
ondersteund. SL geeft aan dat dit dus niet kan worden opgenomen binnen dit RUP. ES vraagt 
de gemeente om engagement de eigenaar te bewegen de velden te laten uitdoven. JM reikt 
de mogelijkheid aan het verkrijgen van een vergunning te verbinden aan het kappen van de 
dennenbomen zodat de terreinen weer bij de open ruimte kunnen worden getrokken. Dit zal 
zorgen voor een landschappelijke verankering en is de stap vlugger gezet naar agrarisch 
gebruik; 

Deelplan 4: 

 SL geeft aan dat het onjuiste advies was gebaseerd op de onjuiste info zoals opgenomen in 
de toelichtingsnota. KO geeft een toelichting betreffende de huidige situatie, waarna RS 
aangeeft de benodigde info aan het studiebureau te bezorgen zodat de correcte situatie kan 
worden weergegeven. ES geeft aan dat dit niet kan voor het departement. Indien echter 
blijkt dat de gebouwen inderdaad vergund zijn valt nog steeds niet te ontkennen dat het in 
HAG is gelegen en niet te spreken is over de manier waarop tot de huidige situatie is 
gekomen. KO geeft een toelichting betreffende het huidige gebruik en het verloop 
hiernaartoe. De gemeente was vragende partij om hier te huisvesten, na verschillende 
sportclubs te hebben benaderd bleek de vzw t stupke een geschikt partij. De gemeente heeft 
er niet bij stil gestaan de beleidsadviserende instanties voorbij te gaan. SL geeft aan dat het 
ruimtelijk niet de optimale locatie is. JLS stelt voor het deelplan grondig te bekijken in functie 
van agrarisch gebruik; 

KO verlaat de vergadering. 
Deelplan 5: 

 Geen opmerkingen; 
Deelplan 6: 

 SL geeft aan dat de situatie vergelijkbaar is als in Vroenhoven en bijkomend gemotiveerd 
dient te worden; 

 JLS geeft een beknopte toelichting mbt dit deelplan: de oorspronkelijke toegang voor auto’s 
langsheen de landbouwweg en de aankoop door de gemeente van de gronden mbt. de 
ontsluiting langsheen de uitgeruste weg. Het alternatief voor deze locatie zal altijd in HAG 
zijn gelegen. ES geeft aan dat de alternatieve locatie inderdaad in agrarisch gebruik is, maar 
vraagt om een motivatie indien er twee pleinen worden voorzien als één voldoende blijkt, 
wanneer duidelijk wordt gemotiveerd heeft ES (het departement) er veel minder moeite 
mee. ES benadrukt daarbij dat een multifunctioneel gebruik van de terreinen voorop dient et 
staan (bijv. petanqueclub oid.); 

 SL benadrukt dat alleen akkoord kan worden gegaan mits de gebouwen vergund zijn (geldt in 
het algemeen). ES geeft bijkomend aan dat wanneer de keuze gaat tussen twee gebieden 
gaat, beide in HAG, de voorkeur uitgaat naar het in gebruik zijnde gebied; 

Deelplan 7: 

 Weinig opmerkingen; 
Deelplan 8: 

 ES durft mee te gaan in de redenatie achter de motivatie. Er dient echter wel gekeken te 
worden naar de zonevreemd gelegen agrarische activiteiten; 

 Er worden vragen gesteld bij het opgenomen RUP ‘Handelsperimeter’ waarvoor nog geen 
plenaire vergadering werd georganiseerd. ES geeft aan dat het werkt volgens het principe 
‘first come, first served’, dus dat het voorliggend RUP volledig gecompenseerd kan worden. 



 
 

02.3.2 Er wordt afgesproken dat de aangepaste documenten zullen worden voorgelegd aan zowel SL als ES, 
waarna JLS de volgende conclusies trekt mbt de verschillende deelgebieden: 

 deelplan 1: weinig opmerkingen; 

 deelplan 2: de motivatie mbt. de alternatieve locatie zal bijkomend worden onderbouwd; 

 deelplan 3: beleid zal de voorwaarde bekijken van het kappen van de dennen rond de 
voetbalpleinen om deze te koppelen aan het afleveren van de eerste stedenbouwkundige 
vergunning in het plangebied; 

 deelplan 4: nieuwe invulling aftoetsen op basis van het door te sturen masterplan/ 
businessplan en de afgeleverde vergunning voor de aanplant van een speelbos. De 
aanpassing van het RUP bekijken ifv de nieuwe behoefte en deze concreet aantonen en 
kijken naar de mogelijkheid het resterende deel  de bestemming van agrarisch gebied met 
recreatie medegebruik te geven  ifv bijv. zomerkampen; 

 deelplan 5: geen opmerkingen; 

 deelplan 6: de motivatie mbt. de alternatieve locatie zal bijkomend worden onderbouwd; 

 deelplan 7: toelichtingsnota bijwerken obv. het laatste plan; 

 deelplan 8: met de motivatie betreffende de gereduceerde compensatie, zoals gesteld in de 
motiveringsnota (en gezien het compensatieverleden van de gemeente) kunnen zowel SL als 
ES akkoord gaan, het is echter niet aangewezen nu reeds te compenseren voor het RUP 
‘Handelsperimeters’, gezien het feit dat dit dossier nog niet gereed is voor voorlopige 
goedkeuring. Binnen het WUG zal daarom het voorliggend RUP volledig worden 
gecompenseerd en de compensatie van het RUP ‘Handelsperimeter’ worden geregeld in de 
betreffende procedure waarbij de motivatie zal worden gebruikt betreffende de 
gereduceerde compensatie.  

02.3.3 De adviezen van de overige instanties: 

 Wonen Vlaanderen: geen opmerkingen; 

 LNE, dienst VR: gunstig, geen opmerkingen; 

 LNE, dienst Land en Bodembescherming: geen opmerkingen; 

 LNE, dienst MER: gunstig, de dienst wijst erop dat de dienst uiterlijk bij de voorlopige 
vaststelling van het plan een beslissing moet hebben over de plan-MER-plicht. Daarnaast 
dienen de milieumaatregelen, in zoverre dit nog niet zo is, maximaal opgenomen te worden 
in het plan en minimaal verschoven naar het projectniveau of het flankerend beleid. 
Tenslotte wanneer het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering zal m.b.t. de aanpassing 
opnieuw aan de dienst een beslissing dienen te worden gevraagd; 

 Toerisme Vlaanderen: Pleiten voor een jeugdlokaal mogelijks te koppelen aan een gebruik 
als jeugdverblijf in de deelgebieden Genoelselderen en Membruggen. Voor het gebruik als 
jeugdverblijf dient geen aparte verblijfsaccomodatie ingericht te worden maar kan gebruik 
worden gemaakt van de bestaande infrastructuur; 

 ANB: KJ wil de nadruk leggen op inheems en autochtoon plantmateriaal voor het aanplanten 
van de bufferzones. Het deelgebied Membruggen ligt in de nabijheid van een grottenstelsel 
(vleermuizen). Het is van het grootste belang maatregelen te nemen teneinde lichthinder 
voor vleermuizen te vermijden. Voor deelgebied Vroenhoven zal herlokalisatie naar het 
WUG dienen te worden onderzocht. ANB geeft een gunstig advies. 

 Ruimte Vlaanderen: de verschillende opmerkingen van Ruimte Vlaanderen werden reeds 
grotendeels aangehaald bij het bespreken van de verschillende deelgebieden. Er wordt 
gunstig geadviseerd voor de deelplannen 1, 3, 5, 7 en 8 en ongunstig voor de deelplannen 2, 
4 en 6. Na telefonisch contact tussen RS en VC is gebleken dat het belangrijkste bezwaar zich 
concentreert op het grondig herwerken van de toelichtingsnota.  

 

Opgemaakt te Bilzen, 18 mei 2015 


