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Gemeentelijk RUP Eversel
Gemeente Heusden-Zolder

Verzoek tot raadpleging

1 ONDERWERP VAN HET VERZOEK TOT ADVIES
1.1 DOELSTELLING
Het RUP “Eversel” waarop deze nota van toepassing is, is een herziening van het Bijzonder Plan van
Aanleg nr. 12 “Eversel” uit 1986. Het BPA voldoet niet meer aan de huidige noden en de gewenste
ruimtelijke invullingen van de gemeente en haar bewoners. Om deze reden wenst de gemeente
Heusden-Zolder een RUP op te maken.
Het RUP omvat voornamelijk een bestendiging van de bestaande toestand in de kern van Eversel,
met actualisatie van de voorschriften. Daarnaast worden in het RUP 4 projectzones afgebakend
waarin woonontwikkelingen worden nagestreefd. Verder worden enkele bestaande bedrijven in het
zuiden van de kern opgenomen in een zone met overdruk lokale bedrijvigheid. De doelstelling is om
de bestaande bedrijvigheid te laten uitdoven en bestemmingen voor wonen en voor agrarische
doeleinden in te stellen. De recreatiecluster in het centrum van Eversel wordt in het RUP bevestigd
in een zone voor sport en spel. De gemeenschapsvoorzieningen (ontmoetingscentrum, jeugdhuis,…)
rond de kerk en de school aan de Everselkiezel worden opgenomen in een zone voor openbaar nut.
In het RUP wordt ook de toegankelijkheid van de kern voor langzaam verkeer bekeken, ondermeer
de school aan de Everselkiezel krijgt een aparte verbinding voor fietsers en voetgangers naar de
Sint-Jacobusstraat.
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Figuur 1

Situering van het plangebied en de omgeving op een topografische kaart
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Sportzone

Figuur 2

Situering van het plangebied en de omgeving op een orthofoto, met aanduiding
van de 4 projectzones

1.2 SITUERING
Het RUP “Eversel” is gelegen in de kern van Eversel, een deelgemeente van Heusden-Zolder. Eversel
ligt in het westen van de gemeente tussen het Albertkanaal, de E314 autosnelweg en de N72. Het
plangebied omvat het centrum van Eversel met de Everselkiezel als centrale ontsluitingsas. Het
plangebied wordt afgebakend door de bebouwing langs de Vroenweg, Pastoor Beckersstraat,
Padbroekweg, Bavosstraat, Bovenstraat en Zagerijstraat.
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Figuur 3
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Situering van het plangebied en de omgeving op een stratenatlas

1.3 RUIMTELIJKE HERBESTEMMINGEN VIA RUP
Momenteel is het plangebied gedeeltelijk opgenomen in het BPA “Eversel”, de bestemmingen zijn:
zone voor losse bebouwing, zone voor gemengde bebouwing, zone behorende bij het sociaal leven,
zone voor hovingen, zone voor non-aedificandi, zone voor openbaar nut, zone voor wegenis en zone
voor recreatie.
Het overige deel van het plangebied is gelegen in landelijk woongebieden volgens het gewestplan en
een beperkte oppervlakte bosgebieden en agrarische gebieden.
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De bestemmingen voor wonen in het BPA en op het gewestplan worden grotendeels behouden in het
RUP als zone voor wonen en zone voor gemengde bestemming. De zone rond de kerk en het
buurthuis en de zone rond de school worden opgenomen in een zone voor openbaar nut in het RUP.
De zone voor sport en spel blijft behouden, het kerkhof wordt opgenomen in een zone voor
kerkhof. De bestaande bedrijven worden opgenomen in een zone met overdruk voor lokale
bedrijvigheid. De perceelsdelen die overlappen met bosgebied worden bestemd voor bos. Naast
deze bestemmingen die voornamelijk de huidige toestand bestendigen worden in het RUP 4
projectzones voor woonontwikkelingen opgenomen.

2 INLICHTINGEN EN COÖRDINATEN VAN DE INITIATIEFNEMER
Gemeentebestuur Heusden-Zolder
Afdeling Grondgebiedszaken
Heldenplein 1
3550 Heusden-Zolder

3 OPMERKING VOORAF
In deze screeningsnota wordt ten behoeve van de beoordeling van de milieueffecten van het plan,
gebruik gemaakt van kwantitatieve- en kwalitatieve gegevens inzake geplande ruimtelijke
bestemmingen, die ontleend worden aan het RUP in zijn actuele stand van uitwerking (voorstudie).
Naarmate het RUP verder wordt uitgewerkt kunnen deze gegevens uiteraard nog in zekere mate
wijzigen. De principes en uitgangspunten van het RUP zoals geschetst in deze nota, zullen uiteraard
onveranderd blijven. Ondermeer inzake de kwantificering van de verschillende planologische
bestemmingen moet rekening gehouden worden met mogelijke beperkte wijzigingen in oppervlakte.

4 TOETSING PLAN-MER-PLICHT OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4.2.6
§1,5° VAN HET D.A.B.M.1
Het plan dat het onderwerp is van deze screeningsnota is niet van rechtswege plan-MER-plichtig.

4.1 KADER VOOR VERGUNNINGEN VOOR BIJLAGE I EN II PROJECTEN
Het plan vormt geen kader voor de toekenning van een vergunning voor de in bijlagen I en II van het
besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 20042 opgesomde projecten. Dit wordt hierna
afgetoetst aan de rubrieken van bijlage I en II van het Besluit, voor de
activiteitengroepen/inrichtingen die via het RUP worden herbestemd.

4.1.1 Infrastructuurprojecten (bijlage II rubriek 10)
De ontwikkeling van de binnengebieden in het RUP door de afbakening van zone voor wonen, zone
voor gemengde bestemming, projectzone en zone voor openbaar nut vormt geen kader voor:
a) 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 5000 m² handelsruimte of meer, of met een

1

Decreet Algemeen Milieubeleid

2

Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de categorieën van projecten onderworpen aan
milieueffectrapportage
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verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per
tijdsblok van 2 uur.
In het RUP worden in de projectzones ruimte voor ca. 75 woningen gecreëerd. De handelszaken in
het plangebied hebben een lokale en kleinschalige aard. De zone voor openbaar nut omvat de
omgeving van de kerk met parochiecentrum en de omgeving van de school.

4.1.2 Toerisme en recreatie
Het instellen van zone voor sport en spel betreft geen kader voor:
a)

Vakantiedorpen, hotelcomplexen buiten stedelijke zones, permanente kampeer- en
caravanterreinen, themaparken, skihellingen en kabelspoorwegen, met bijbehorende
voorzieningen, met een terreinoppervlakte van 5 ha of mee, of met een
verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenauto-equivalenten per
tijdsblok van 2 uur.

De zone voor sport en spel in het RUP omvat de bestaande sportzone van Eversel met
voetbalterreinen en tennisvelden.

4.1.3 Overige bestemmingen
Ook het instellen van zone voor tuin, zone voor agrarisch gebied, zone voor bos, zone voor
kerkhof en zone voor wegen betreft geen kader voor een project dat is opgenomen in de bijlage I
of II van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 december 2004.

4.2 PASSENDE BEOORDELING
Het plangebied is niet gelegen binnen de afbakening van een Speciale Beschermingszone.
De dichtstbijzijnde SBZ zijn het habitatrichtlijngebied “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek,
Bolisserbeek en Dommel met heide en ven-gebieden” en het vogelrichtlijngebied “Militair domein
en de vallei van de Zwarte Beek” en dit gebied ligt ongeveer 2000 m ten noorden van het
plangebied.
Ten zuiden van Eversel ligt het habitatrichtlijngebied “Valleien van de Laambeek, Zonderrikbeek,
Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en heiden” en het vogelrichtlijngebied “Het
vijvercomplex van Midden Limburg”. Ten oosten ligt het habitatrichtlijngebied “Mangelbeek en
heide- en vengebieden tussen Houthalen en Gruitrode”. (Figuur 4)
De realisatie van het plan veroorzaakt geen directe impact op de SBZ in de ruime omgeving
(habitatverlies) en gezien er ook geen indirecte effecten op het functioneren van de SBZ verwacht
worden (via waterrelaties, emissies) wordt geoordeeld dat er geen significante impact op de SBZ zal
zijn ten gevolge van de realisatie van het plan.
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Overzicht Speciale Beschermingszones in de omgeving van het plangebied

5 HUIDIGE SITUATIE
5.1 BESTAANDE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
5.1.1 Mesoniveau
De gemeente Heusden-Zolder situeert zich op de rand van het Kempisch plateau in het midden van
de provincie Limburg. De omliggende gemeenten zijn: in het noorden Beringen, in het oosten
Houthalen-Helchteren en Zonhoven, in het zuiden Hasselt (Kuringen, Stokrooie) en in het westen de
gemeente Lummen. In de nabije omgeving zijn de centra van Hasselt, Genk en Diest gelegen. De
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autosnelweg E314 (Brussel-Genk-Aken) doorsnijdt de gemeente en vormt bijgevolg een belangrijke
verbindingsas voor het autoverkeer. Juist buiten de gemeente, op grondgebied van de gemeente
Lummen, bevindt zich de verkeerswisselaar met de E313 (Antwerpen-Hasselt-Luik) die samen met
het Albertkanaal een infrastructurenbundel vormt.
De gemeente Heusden-Zolder bestaat uit acht kerkdorpen: Eversel, Heusden, Berkenbos, Zolder,
Boekt, Viversel, Bolderberg en Zolder-Voort. De belangrijkste waterlopen op het grondgebied van de
gemeente zijn de Helderbeek, Mangelbeek, Echelbeek, Laambeek en Bolderbergbeek. Zij stromen
door de gemeente van het noordoosten naar het zuidwesten. Door de aanwezigheid van deze
parallelle beekvalleien is de nederzettingenstructuur in de gemeente lineair opgebouwd en wordt
ze voornamelijk bepaald door de twee belangrijke bebouwingsstroken Heusden en Zolder (Figuur
5). Deze stroken zijn ontstaan doordat de oorspronkelijke landelijke kernen uitgebreid zijn en aan
elkaar gegroeid. De stroken vormen zo aaneengesloten gehelen van gesloten en open
bebouwingsvormen, geconcentreerd op de heuvelruggen tussen de beekvalleien. Onder de invloed
van het mijngebeuren in de streek zijn ook een aantal (sociale) verkavelingen en tuinwijken
ontstaan. De evenwijdige lopende beekvalleien en de daartussen liggende bebouwde strips geven
Heusden-Zolder een duidelijke structuur. Hierdoor zijn er in de gemeente potenties voor de
ontwikkeling en vrijwaring van groencorridors.
Het studiegebied situeert zich in de Strook Eversel-Heusden-Berkenbos-Voort en vormt een relatief
dicht bebouwde ruimte tussen de vallei van de Helderbeek en de vallei van de Mangelbeek. De
N719, het mijnterrein van Zolder, de tuinwijken, de Halbeek en het domeinbos van Soest zijn
structuurbepalende elementen. Het deelgebied is hoofdzakelijk gericht op wonen en lokale,
ondersteunende functies.

5.1.2 Microniveau
Eversel is een relatief compacte landelijke kern met een beperkte concentratie aan lokale
voorzieningen. Het betreft zowel lokale handel en diensten als openbare instellingen zoals een
bibliotheek, sporthal en parochiecentrum. Eversel is van het centrum van Heusden afgesneden door
een biologisch waardevol bosgebied (domeinbos van Soest). Vanuit dit gebied vertrekt een
landschappelijk waardevolle kasteeldreef naar het kasteel van Obbeek, dat een beeldbepalend
element vormt. Tussen de kern en het kanaal, aan de westzijde van Eversel is een belangrijk
waardevol landbouwgebied gelegen. De landbouwgebieden ten noorden en ten zuiden van de Pater
Beckersstraat zijn eveneens waardevol. De landbouwgebieden ten zuiden van de Kanaalweg
(omgeving Ubbersel) zijn agrarisch minder interessant.
Eversel is met het centrum van Heusden verbonden via de Everselsekiezel of de Kanaalweg. Het
centrum kent een zekere verkeersoverlast ten gevolge van doorgaand (sluik)verkeer richting
Beringen en Lummen.
De landelijke woonkern van Eversel wordt in het westen begrensd door het Albertkanaal, in het
noorden door het bedrijventerrein van Beringen en in het oosten door een bosgebied, gelegen op de
zandige heuvelrug tussen de Mangelbeekvallei en de vallei van de Helderbeek.
In de kern van Eversel is een recreatiezone aanwezig, deze omvat 2 voetbalvelden, 4 tennisvelden,
een speelruimte en de gemeentelijk sporthal (met ook de kleedkamers van de voetbal en het
tennislokaal).
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Heusden

Zolder

Figuur 5

Bestaande ruimtelijke structuur van Heusden-Zolder
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5.2 JURIDISCH BELEIDSMATIGE SITUATIE
Thema

Relatie tot het plan

Ruimtelijk
Structuurplan
Vlaanderen3

Volgens de bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) ligt de
gemeente Heusden-Zolder in het buitengebied, een gebied waarin de open,
onbebouwde ruimte overweegt. De belangrijkste taken voor de gemeente
betreffen die van lokale aard: een economisch zuinig ruimtegebruik
bewerkstelligen door te streven naar de minimale dichtheid van 15 wo/ha in de
kernen van het buitengebied en een maximaal behoud van de open ruimte.
De gemeente Heusden-Zolder maakt deel uit van het stedelijk netwerk Limburgs
mijngebied. Als onderdeel van het economisch Albertkanaal (ENA) is HeusdenZolder geselecteerd als economisch knooppunt. De autosnelweg E314/A2, die de
gemeente van oost naar west doorsnijdt, is geselecteerd als een hoofdweg, het
Albertkanaal is geselecteerd bij het hoofdwaterwegennet.

Provinciaal Ruimtelijk
Structuurplan Limburg4

Heusden-Zolder behoort tot de hoofdruimte “netwerk Midden-Limburg”, de
motor van de verstedelijking van de provincie. Binnen het “netwerk MiddenLimburg” behoort de gemeente ruimtelijk-morfologisch tot de deelruimte
“Strokengebied” en bevat elementen van de deelruimte “Vijvergebied”.
Volgende ruimtelijke principes, met betrekking tot het plangebied zijn van
toepassing:
behoud van de verschillende beekvalleien is essentieel voor het beeld van
de deelruimte;
economische ontwikkelingen (langs het Albertkanaal) doorkruisen de
nederzettingsstructuur, het behoud van de leefbaarheid van de
aanpalende woonkernen en van de beekvalleien is essentieel;
het bouwen in door overstroming bedreigde gebieden moet beperkt en
voorkomen worden.
Wegens haar positie in het stedelijk netwerk Midden-Limburg wordt de gemeente
Heusden-Zolder geselecteerd als structuurondersteunende gemeente binnen het
strokengebied. Het strokengebied heeft geen centrale stedelijke kern en er
wordt geopteerd om de stedelijke ontwikkelingen te concentreren in meerdere
goed gespreide knooppunten. Heusden is als structuurondersteunend hoofddorp
geselecteerd, Eversel als woonkern.
De provincie stimuleert een kerngericht beleid met een goede planning van de
kleinhandelsactiviteiten waarbij het accent ligt op bundeling en op verweving
met andere activiteiten ter versterking van de kernen en ter bescherming van de
open ruimte. De commerciële hiërarchie stemt overeen met de hiërarchie van
de kernen.
Landbouw is beperkt aanwezig.
Er zijn nauwelijks grote aaneengesloten
landbouwgebieden. De provincie beschouwt grondgebonden landbouw in de
aanwezige open ruimte verbindingen als buffer tegen de verstedelijking. In
beekvalleien is ruimte voor grondgebonden landbouw met natuurverweving of als
beheerslandbouw.
Heusden-Zolder behoort tot het toeristisch-recreatief netwerk Mijnstreek. Het
kolenspoor fungeert hier als ondersteunende infrastructuur en verbindt de
verschillende mijnterreinen met elkaar. Bijkomstig is de gemeente geselecteerd
als toeristisch-recreatieve pool (toeristisch-recreatief knooppunt type I).
De N72 wordt over het volledige grondgebied van Heusden-Zolder geselecteerd

3

Het RSV werd als beleidsdocument goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 23.09.1997, gedeeltelijk
herzien en definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering op 12.12.2003.
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Relatie tot het plan
als secundaire weg type III.
Het stedelijk “netwerk Midden Limburg” wordt geselecteerd als complex nieuw
landschap, waar Heusden-Zolder deel van uitmaakt. Met betrekking tot het
plangebied dient de aandacht gevestigd te worden op een belangrijk te vrijwaren
open ruimteverbinding namelijk: tussen Heusden/Berkenbos en Zolder.

Gemeentelijk
Ruimtelijk
Structuurplan5

Het plangebied situeert zich in de deelruimte “strook Eversel-Heusden-BerkbosLindeman-Voort”. In het zuiden wordt het studiegebied begrensd door de
deelruimte “Mangelbeekvallei”.
De deelruimte “strook Eversel-Heusden-Berkbos-Lindeman-Voort” vervult wat
handel en diensten betreft, de meest centrale rol in de gemeente. De
verschillende kernen vormen een sterk gestructureerd geheel met een ruime
uitrustingsgraad en een belangrijk structuurondersteunende functie binnen het
netwerk Midden-Limburg. Om uitvoering te geven aan het kernversterkend beleid
is het belangrijk een differentiatie aan te duiden in dichtheid en zwaartepunten
binnen de woonkernen. De voornaamste voorzieningen en de handel worden
daarom geconcentreerd rondom de centraal gelegen N719, meer specifiek in het
structuurondersteunend hoofddorp Heusden. Het contact met de omliggende
open ruimte gebieden (beekvalleien) wordt versterkt door het aanleggen van een
kleinschalig netwerk van voet- en fietspaden die vanuit de woonstroken
aantakken op de bovenlokale fietsroutes in de beekvalleien. Eversel blijft in de
toekomst een compacte landelijke woonkern. Eversel is van de overige kernen
gescheiden door het domeinbos “van Soest”. Dit bosgebied vormt op lokaal
niveau een open ruimtecorridor doorheen deze strook en fungeert bovendien als
droge natuurverbinding tussen valleigebieden van de Mangelbeek en de
Helderbeek.
Ontwikkelingsperspectieven op gemeentelijk niveau met betrekking tot het
plangebied:
Een gedifferentieerd en gefaseerd woonbeleid: Binnen de deelruimte worden
nieuwe woonprojecten gestimuleerd en gefaseerd overeenkomstig de
woonbehoefte en de selectie van de kernen. Het aansnijden van
woonuitbreidingsgebied is in principe binnen de planperiode niet
noodzakelijk. Inspanningen dienen geleverd te worden om de
realiseerbaarheid en ruimtelijke kwaliteit van sommige gebieden te
bevorderen (opmaak structuurschets, aanleggen infrastructuur, wijzigen
BPA,…).
Verweving en bundeling van kerngebonden recreatieve functies: Naast de
veelheid aan commerciële voorzieningen wordt de deelruimte gekenmerkt
door een grote aanwezigheid van sport- en recreatiefaciliteiten. De
verschillende sportterreinen worden zoveel mogelijk verweven in het
bestaande weefsel voor zover ze geen overlast ten opzichte van de omgeving
veroorzaken.
Creëren van kwalitatieve openbare verblijfsruimten: Een kwalitatieve
inrichting van de openbare ruimten verhoogt de leefbaarheid van de
woonkern, verhoogt het “rendement” van de openbare ruimte en schept
karakter en identiteit. Een kwalitatieve inrichting is verkeersveilig, biedt
een aantrekkelijk ruimtelijk beeld en wordt ontwikkeld in functie van de
directe woonomgeving.

4

Goedgekeurd door Ministerieel Besluit op 12 februari 2003.

5

Goedgekeurd door de bestendige deputatie van de provincie Limburg op 9 maart 2006
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Relatie tot het plan
Centrumontwikkeling Eversel: De bestaande kern van Eversel wordt
ruimtelijk afgebakend. Handel en buurtgebonden diensten worden
overeenkomstig het niveau en de ruimtelijke draagkracht van de woonkern
geclusterd rondom de kerk. Een bufferzone (bouwvrije zone) tussen het
regionaal bedrijventerrein aan het Albertkanaal en de kern is gewenst. Er
bevinden zich bovendien nog enkele wooninbreidingsgebieden die
onmiddellijk ontwikkeld kunnen worden, overeenkomstig de natuurlijke
bevolkingsaangroei in de kern. De bestaande ambachtelijke zone (3
bedrijven) blijft gehandhaafd.
Met betrekking tot elementen van bovenlokaal niveau wordt voor het
plangebied gesuggereerd de ontwikkeling van het bosgebied “van Soest” te
kaderen in de uitwerking van het bovenlokaal natuurverbindingsgebied
geselecteerd in het provinciaal ruimtelijk structuurplan.
De gemeente houdt bij de mogelijke ontwikkeling van wooninbreidingsgebieden
rekening met de specifieke ligging van de gebieden in de deelruimte. Voor
inbreidingsgebieden gelegen in een centrumlocatie kan de gemeente extra
randvoorwaarden opleggen met betrekking tot de gewenste dichtheden (vb. min.
25 wo/ha) en typologie en kan er een minimum aanbod aan kernversterkende
functies (handel en diensten) opgelegd worden, conform de richtlijnen in het
structuurplan. De gemeente kan hiertoe specifieke bestemmingsvoorschriften
opnemen in in-herziening-gestelde BPA’s of in nieuw op te stellen ruimtelijke
uitvoeringsplannen.
In de bindende bepalingen van het GRS wordt de selectie van Eversel als
woonkern bevestigd, wordt een buurtvoorzieningscentrum geselecteerd in de
kern van Eversel, wordt het lokaal bedrijventerrein Everselheide geselecteerd als
lokaal bedrijventerrein, wordt Everselheide/Het Heike geselecteerd als lokale
gebiedsontsluitingsweg type II en wordt de open ruimte tussen Eversel en Heide
geselecteerd al lokale openruimteverbinding.
In bindende bepaling 19 geeft de gemeente aan om de procedures voor de in
opmaak zijn en in herzieninggestelde BPA’s her op te starten volgens decretaal
bepaalde procedures voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Gewestplan

Het plangebied is gelegen op het gewestplan Hasselt-Genk, goedgekeurd bij KB
op 3 april 1979. Dit plan werd gewijzigd ter hoogte van het mijnterrein en terril
door het M.B. op 6 oktober 2000, maar deze wijziging is niet van toepassing op
het plangebied. Het RUP “Eversel” is voornamelijk gelegen in woongebieden,
woongebieden met landelijk karakter en een belangrijk deel is gelegen in
gebieden voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen (Figuur 6). In het
zuiden van het plangebied ligt een zone voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s.
De zuidelijke en westelijke grens van het RUP wordt gevormd door een agrarisch
gebied. De overige zones grenzend aan het RUP betreffen hoofdzakelijk
bosgebieden.

BPA

Het BPA nr. 12 “Eversel” (Figuur 7) goedgekeurd door MB 07/02/1996 is van
toepassing op delen van het plangebied. Het BPA betreft een verfijning van het
gewestplan, instellen van specifieke voorschriften voor de woonzone,
gedeeltelijke wijziging van de zone voor gemeenschapsvoorzieningen en
openbaar nut in recreatie, specifieke voorschriften voor de zone voor
ambachtelijke bedrijven en KMO’s vertaalt in een zone voor gemengde
bebouwing.

Speciale
Beschermingszones

De kern van Eversel is niet gelegen binnen de afbakening van een Speciale
Beschermingszone.
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Relatie tot het plan
Ten zuiden van Eversel liggen het habitatrichtlijngebied “Valleien van de
Laambeek, Zonderikbeek, Slangebeek en Roosterbeek met vijvergebieden en
heiden” en het vogelrichtlijngebied “Vijvercomplex Midden-Limburg” (afstand
ca. 3000 m van het plangebied). Ten noorden van Eversel zijn het
habitatrichtlijngebied “Vallei- en brongebied van de Zwarte Beek, Bolisserbeek
en Dommel met heide en vengebieden” en het vogelrichtlijngebied “Militair
domein en vallei van de Zwarte Beek” gelegen (ca 3000 m). (Figuur 4)

VEN-gebieden

Het plangebied situeert zich niet in VEN-gebied.
Het VEN-gebied “De Midden- en benedenloop van de Zwarte Beek” ligt ca 600 ten
westen van het plangebied (Figuur 8).

Beschermde
landschappen,
monumenten en
dorpsgezichten

Beschermde Landschappen:
Het beschermde landschap “Landschap gevormd door het domein van Terlaemen
en Bolderberg” is het dichtstbijzijnde beschermde landschap en is gelegen op ca
3000 m van het plangebied (Figuur 9).
Beschermde Monumenten:
Het orgel in de Sint-Jacobskerk in Eversel is aanwezig als beschermd monument
in het plangebied.
Beschermde Dorpsgezichten:
Er zijn geen beschermde dorpsgezichten in of in de omgeving van het plangebied.

Landschapsatlas

Het plangebied is niet gelegen in een relictzone of ankerplaats. De Mangelbeek
ten zuiden van het plangebied en het kanaal Bocholt-Herentals ten westen zijn
aangeduid als lijnrelict.
Er zijn geen puntrelicten aanwezig in het plangebied. (Figuur 9)

Archeologische waarden

In het plangebied zijn geen gekende archeologische waarden aanwezig (Centraal
Archeologische Inventaris).
In de omgeving van het plangebied zijn een verdedigingselement (schans) uit de
Nieuwe Tijd (nr. 55263) en een vondst van een muntschat uit de 18e-19e eeuw
(nr. 700845) opgenomen in de CAI (Figuur 10).
Het historische gehucht Eversel was gelegen rond de Sint-Jacobskapel (bouwjaar
1750). Op de Ferrariskaart staan Eversel aangeduid als een kleine concentratie
huizen rond de kapel. De huidige Sint-Jacobuskerk werd gebouwd in 1849 in
neoclassicistische stijl. In de tweede helft van de 20e eeuw groeide Eversel van
een landbouwgehucht uit tot een woondorp, mede door het mijngebeuren in de
streek.
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Figuur 6

Gewestplan
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Figuur 7

BPA Eversel: ligging en bestemmingen
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Figuur 8 VEN-gebieden in de omgeving van het plangebied
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Figuur 9

Landschapsatlas
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Centraal Archeologische Inventaris

5.3 HUIDIGE TOESTAND
In onderstaande paragraaf wordt de huidige toestand van het plangebied besproken, voor zover dit
nog niet werd vermeld in voorgaande paragrafen “Bestaande ruimtelijke structuur” en “JuridischBeleidsmatig deel”. Aspecten die hier achtereenvolgens aan bod komen zijn; bodem (samenstelling
en gebruik), water, fauna & flora, ecosysteemkwetsbaarheid. De huidige toestand zal hierbij
voornamelijk aan de hand van kaartmateriaal beschreven worden.

5.3.1 Bodem
5.3.1.1 Bodemgebruik;
Het bodemgebruik in het plangebied wordt voornamelijk bepaald door de bebouwing van de kern
van Eversel met woningen en kleine handelszaken. Tussen de bebouwing zijn in het plangebied
binnengebieden gesitueerd. Deze binnengebieden zijn voornamelijk in gebruik als tuinen bij de
woningen aan de omliggende straten. In het binnengebied tussen de Pater Beckersstraat, de
Padbroekweg en de Butastraat ligt een recreatiezone met twee voetbalvelden en een speelruimte.
Deze recreatiezone sluit aan bij de sporthal en tennisinfrastructuur aan de Padbroekstraat. Ook de
begraafplaats is hier gelegen.
In het RUP worden 6 locaties ontwikkeld tot projectzone of zone voor openbaar nut. Het huidige
bodemgebruik op deze locaties is als volgt:
projectzone 1 (binnengebied in hoek Butastraat en Everselkiezel): percelen met een
klein bosje, braakliggend terrein;
projectzone 2 (aan Everselkiezel): oude school (verlaten) met tuin;
projectzone 3 (hoek Everselkiezel en Sint-Jacobusstraat): braakliggend;
projectzone 4 (binnengebied tussen Everselkiezel): braak, weide, tuinen, vegetatie;
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zone voor openbaar nut 1 (hoek Padbroekstraat en Everselkiezel): sporthal,
tennislokaal, parking, kerk, plein, beplanting;
zone voor openbaar nut 2 (Everselkiezel): schoolgebouw met speelplaats.
5.3.1.2 Samenstelling van de bodem (Figuur 11);
De bodems in het plangebied zijn gedeeltelijk antropogeen verstoord door de bebouwing in de kern
van Eversel volgens de bodemkaart. De niet verstoorde bodems in het plangebied kenmerken zich
door matig droge zandbodems (w-Zcmc, w-Zcfc). Gezien de huidige bebouwingsgraad in de kern
van Eversel kan aangenomen worden dat het aandeel verstoorde bodems in het plangebied hoger
ligt dan weergegeven op de bodemkaart.
5.3.1.3 Bodemverontreiniging
In de databank van OVAM is één verontreinigde locatie opgenomen in het plangebied
(dossiernummer 29664).
Op deze locatie werd een beschrijvend bodemonderzoek uitgevoerd op het perceel aan de
Vroenweg 25-27. De aanleiding van het onderzoek was een lek van de ondergrondse mazouttank
waarbij 300-500l stookolie in het oppervlaktewater terechtgekomen is (via het oppompen van
grondwater). De tank werd leeggepompt en de verontreinigde grond werd afgegraven. Uit analyseresultaten van de wand- en bodemstalen van de ontgraven zone bleek dat er een
restverontreiniging boven de bodemsaneringsnorm voor minerale olie aanwezig is. De
verontreiniging werd niet beoordeeld als actueel noch potentieel een ernstige bedreiging. Er zijn
geen bijkomende bodemsaneringsmaatregelen noodzakelijk.
Uit de naburige grachten werd 3000-4000l verontreinigd oppervlaktewater opgepompt. Nadien
werd met behulp van absorberende matten in de grachten de verontreiniging in het
oppervlaktewater volledig verwijderd. Er zijn geen indicaties dat de bodem of wand van de
grachten verontreinigd zouden zijn.
Aan de Everselkiezel, net buiten het plangebied is het dossiernummer 21553 opgenomen in de
databank van OVAM. Het betreft een oriënterend en een beschrijvend bodemonderzoek. In het
oriënterend bodemonderzoek werd een historische verontreiniging van zink in het grondwater en
een gemengde verontreiniging van minerale olie in het grondwater aangetroffen en werd een
onbekende geur waargenomen. Het perceel werd opgenomen in het register van verontreinigde
gronden en een beschrijvend bodemonderzoek werd uitgevoerd. Daarbij werd een historische
verontreiniging waargenomen van PAK’s in het vaste deel van de bodem, er is geen
saneringsnoodzaak.
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Figuur 11

Bodemkaart
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5.3.2 Water
De kern van Eversel is gelegen tussen de valleigebieden van de Halbeek (categorie 2) in het
noorden en de Mangelbeek (categorie 2) in het zuiden. De kern wordt in het westen begrensd door
het Albertkanaal.
In onderstaande tabel worden de watertoetskaarten weergegeven voor het plangebied en de
omgeving.
Overstromingsgevoelige gebieden

Hellingenkaart

De kern van Eversel is niet gelegen in
overstromingsgevoelig gebied. In de omgeving zijn
de valleigebieden van de Mangelbeek en de Halbeek
wel aangeduid als overstromingsgevoelig.

De hellingen in het plangebied zijn overwegend
kleiner dan 5 %.

Erosiegevoelige gebieden

Winterbedkaart

Het plangebied is overwegend niet erosiegevoelig.

Het plangebied is niet gelegen in het winterbed van
de grote rivieren.
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Infiltratiegevoelige bodems

Grondwaterstromingsgevoeligheid

De bodems in het plangebied zijn infiltratiegevoelig.

Het plangebied wordt weergegeven als matig
gevoelig voor grondwaterstroming (type II). De
valleigebieden van de Halbeek en de Mangelbeek
zijn weergegeven als zeer gevoelig (type III).

5.3.3 Fauna & Flora
5.3.3.1 Biologische Waarderingskaart
De vegetatie in het plangebied wordt niet beschouwd als biologisch waardevol volgens de eerste
versie van de biologische waarderingskaart. Ten oosten grenst het plangebied wel aan het
biologisch waardevol domeinbos “van Soest”. De bwk-eenheden zijn “pmb” (naaldhoutaanplant
met ondergroei van struiken en bomen), “pa” (naaldhoutaanplant zonder ondergroei) en enkele
stukken biologisch waardevolle “qb” (eiken-berkenbos). Tussen de kern van Eversel en het
Albertkanaal ligt een biologisch waardevol soortenarm permanent cultuurgrasland met een
bomenrij met dominantie van Zomereik.
5.3.3.2 Terreinopname
projectzone 1: een groot deel van het binnengebied wordt ingenomen door een
bosje, de overige percelen zijn tuinen en braakliggend;
projectzone 2: tuin bij de oude school;
projectzone 3: braakliggend perceel;
projectzone 4: voornamelijk weide en een braakliggend perceel, verspreide vegetatie
snippers.
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Figuur 12

Terreinopname voor de projectzones 1 tot 4
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Biologische waarderingskaart

5.3.4 Ecosysteemkwetsbaarheidskaarten
Uit de ecosysteemkwetsbaarheidskaarten (Figuur 14-Figuur 17) blijkt dat de vegetatie in het
plangebied weinig of niet kwetsbaar is voor verzuring, ecotoopverlies, eutrofiëring of verdroging.
Het bosgebied “van Soest” ten oosten van het plangebied wordt wel beschouwd als gevoelig voor
verzuring, ecotoopverlies of eutrofiëring.
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Figuur 14

Figuur 15

Ecosysteemkwetsbaarheidskaart voor verzuring

Ecosysteemkwetsbaarheidskaart voor ecotoopverlies
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Figuur 16

Ecosysteemkwetsbaarheidskaart voor eutrofiëring

Figuur 17

Ecosysteemkwetsbaarheidskaart voor verdroging
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7 BESCHRIJVING VAN HET VOORGENOMEN PLAN
7.1 DOELSTELLING VAN HET PLAN
Het plangebied overlapt met de afbakening van het BPA Eversel (1996). De voorschriften en
bestemmingen van dit BPA zijn echter niet meer aangepast aan de huidige situatie en aan de
gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Om deze reden wordt het RUP “Eversel” opgemaakt. Naast
een actualisatie van de voorschriften en bestemmingen omvat het RUP ook de afbakening van de 4
projectzones voor wonen.

7.2 RUP EVERSEL: RUIMTELIJKE HERBESTEMMINGEN EN RANDVOORWAARDEN
De visie op de ontwikkeling van de dorpskern Eversel past, omwille van zijn geografische ligging, in
de visie van het RSV op het buitengebied. Het centrale uitgangspunt is het verder versterken en
verweven van de aanwezige dorpsfuncties, waarbij de eigenheid en de draagkracht van iedere plek
wordt behouden. Er dienen duidelijke uitgangspunten en voorschriften voor nieuwe ontwikkelingen
in de dorpskern te worden opgesteld. Het RSV stelt dat bij nieuw te ontwikkelen woongebieden,
gelegen in een woonkern van het buitengebied, men moet streven naar een gemiddelde
woondichtheid van 15 wo/ha.
De uitgangspunten voor de centrumontwikkeling van Eversel wordt beschreven in het GRS van
Heusden-Zolder, deze vormen de visie voor het ontwerp van het RUP.
Bij de ontwikkeling van de kern van Eversel moet rekening gehouden worden met de knelpunten en
potenties van het plangebied:
Belangrijke potenties: inbreidingsmogelijkheden in het centrum, mogelijkheid tot
uitbouwen van een centraal recreatiecentrum met aanliggend groen voor de omgeving;
Belangrijke knelpunten: ongestructureerde recreatieruimte, de zone voor sport en spel
moet beter als één geheel uitgewerkt worden, veilige bereikbaarheid van de school voor
langzaam verkeer, herbestemming oude jongensschool.
Het RUP vertrekt vanuit 5 ruimtelijke principes:
Versterken van het recreatiegebied in de kern van Eversel: concentratie van jeugd en sport
in de kern;
Doorgankelijkheid - toegankelijkheid: alternatieve wandelroutes voor langzaam verkeer,
gekoppeld aan nieuwe woonprojecten;
Inbreidingsprojecten: versterking van de kern en differentiatie van het woningaanbod;
Handhaving ambachtelijke zone: Behoud van huidige activiteiten, buffering, omvorming van
het voorliggende gedeelte tot woonzone;
Openbaar nut: bestendigen van de school, uitbreiden woningaanbod met sociale woningen.
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Grafisch plan

De ruimtelijke herbestemmingen in het RUP zijn ten eerste van toepassing op 4 projectzones voor
wonen in de kern van Eversel:
Projectzone 1: De projectzone is gelegen langs de Everselkiezel en wordt omsloten door
wonen en openbare nutsvoorzieningen. Hoofdbestemming voor deze zone is dan ook wonen.
Langs de Everselkiezel worden op het gelijkvloers, als nevenbestemming, ook handel,
horeca,
kantoren,
diensten,
vrije
beroepen,
openbare
nutsfuncties
en
gemeenschapsvoorzieningen toegestaan. In het binnengebied zijn enkel vrije beroepen
toegestaan. Daarnaast gaat bijzondere aandacht naar het langzame verkeer. De
doorwaadbaarheid van het gebied is in dit geval belangrijk gelet op de ligging aansluitend
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bij de zone voor openbaar nut, waarin het ontmoetingscentrum, het speelbos, de kerk en
het jeugdhuis zich situeren. Als bebouwingsdichtheid wordt 24 wo/ha voorgesteld op een
oppervlakte van 1,26 ha.
Projectzone 2: De projectzone beslaat de site van de oude school. Ze is gelegen langs de
Everselkiezel en wordt omringd door wonen. De hoofdbestemming is wonen met het oog op
het realiseren van kleine wooneenheden voor bijzondere doelgroepen, onder andere
bejaarden, alleenstaanden,…. Als nevenbestemming zijn openbare nutsfuncties,
gemeenschapsvoorzieningen, diensten zonder loketfunctie en vrije beroepen toegestaan. De
oppervlakte van de zone is 0,2 ha, de bestaande bebouwing heeft een oppervlakte van 0,04
ha. Er wordt 0,07 ha als maximaal te bebouwen oppervlakte (B/T=0,35) en 0,18 ha
(V/T=0,90) als maximaal toegelaten vloeroppervlakte opgenomen.
Projectzone 3: Deze projectzone is gelegen op de hoek van de Everselkiezel en de SintJacobsstraat en wordt omringd door wonen. Hoofdbestemming voor deze zone is dan ook
wonen. Langs en gericht naar de Everselkiezel worden op het gelijkvloers, als
nevenbestemming, ook handel, horeca, kantoren, diensten, vrije beroepen, openbare
nutsfuncties en gemeenschapsvoorzieningen toegestaan. In de Sint-Jacobsstraat zijn enkel
vrije beroepen toegestaan. Als bebouwingsdichtheid wordt 40 wo/ha voorgesteld op een
oppervlakte van 0,29 ha. De maximaal te bebouwen oppervlakte bedraagt 0,07ha
(B/T=0,25) en de maximaal toegelaten vloeroppervlakte is 0,18ha (V/T=0,62).
Projectzone 4: De projectzone is achter de school gelegen en sluit aan bij de woningen
langs de Everselkiezel en de Bovenstraat. Hoofdbestemming voor deze zone is wonen. Als
nevenbestemming zijn enkel vrije beroepen en diensten zonder loketfunctie toegestaan. De
ontsluiting van de zone gebeurt via de Sint-Jacobsstraat. Naar langzaam verkeer toe is de
doorwandelbaarheid van het gebied belangrijk gelet op de ligging aansluitend bij de school.
Het gebied zal tevens de toegang tot de school voor fietsers en voetgangers verzorgen. De
richtdichtheid is 24 wo/ha op een oppervlakte van 1 ha.
Voor de 4 projectzones geldt dat alle gebouwen en constructies worden opgetrokken in duurzame
materialen. Verder worden, gelet op de eigenheid van de locaties en aangezien er bovendien
gestreefd wordt naar een kwalitatieve invulling van de gebieden, de ontwikkeling van de projecten
begeleidt door de GECORO.
Ten tweede worden in het RUP 2 zones voor openbaar nut afgebakend. De eerste zone omvat de
sporthal, kerk, ontmoetingscentrum,…. In de tweede zone is de school met speelplaats gesitueerd.
In de zone voor openbaar nut in het RUP zijn enkel gebouwen en gebouwencomplexen voor
openbare nuts- en gemeenschapsvoorzieningen toegelaten. De betrokken werken, handelingen en
wijzigingen kunnen worden toegelaten, ongeacht het publiek- of privaatrechterlijke statuut van de
initiatiefnemer of het al dan niet aanwezig zijn van winstoogmerk. Alvorens om het even welk
bouwwerk op te richten, zal voorafgaandelijk een gedetailleerde inplantings- en volumestudie ter
goedkeuring worden voorgelegd aan het College van Burgemeester en Schepenen en AROHL
Limburg. De oppervlakte van de zone 1 op het grafisch plan bedraagt 2,2 ha, de bestaande
bebouwing is 0,4 ha en de toegelaten bebouwing 0,6 ha. Zone 2 heeft een oppervlakte van 0,9 ha,
de bestaande bebouwing is 0,15 ha en de toegelaten bebouwing 0,24 ha.
De overige bestemmingen in het RUP zijn:
Zone voor wonen: Wonen is de hoofdbestemming, dit houdt in dat minimum 50% van de
totale vloeroppervlakte een woonbestemming heeft. Maximaal twee wooneenheden per
theoretisch perceel,
Zone voor gemengde bestemming: De hoofdbestemmingen zijn wonen met een minimum
van 25% van de gemengde vloeroppervlakte, handel, horeca en openbare nutsfuncties (voor
zover deze functies behoren tot de normale uitrusting van de woonomgeving en geen hinder
vormen voor de normale woonkwaliteit). Maximaal twee wooneenheden per theoretisch
perceel.
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Zone voor wonen - overdruk lokale bedrijvigheid: Deze zone wordt momenteel ingenomen
door verschillende bedrijven. Doel van deze zone is de bestaande bedrijvigheid verder te
laten uitoefenen, maar de bestemming niet te weerhouden na het aflopen van de huidige
milieuvergunningen die tot 2030 geldig zijn. Er is slechts een uitbreiding van de bestaande
bebouwing toegelaten tot maximum 10% van de bestaande vloeroppervlakte op het ogenblik
van de goedkeuring van het RUP. Vervangen van bestaande vloeroppervlakte door
nieuwbouw is toegestaan. Na stopzetting van de huidige activiteiten en uiterlijk in 2030
treden de voorschriften van zone voor wonen in werking.
Zone voor wonen - overdruk buffer: Deze zone wordt uiterlijk tot eind 2030 gereserveerd
voor de inrichting van een buffer tussen de woonfunctie en de ambachtelijke activiteiten.
Op het ogenblik dat door de aanpalende zone de bestemming van de grondkleur ingaat
(wonen), krijgt deze zone de bestemming “zone voor wonen” zoals de grondkleur aangeeft.
De overdruk buffer heeft een esthetisch en afschermende functie tot doel. Om de
afschermende functie te kunnen vervullen moet de beplanting een dichte structuur hebben:
de buffer is permanent en gelaagd (kruidlaag, heestermassieven, hoogstammig groen).
Doorbreken is enkel toegelaten om toegang tot de zone voor lokale bedrijvigheid te
realiseren (indicatief aangeduid op het grafisch plan). De bedrijven staan in voor de aanleg
en het beheer. De gemeente zal er steeds zorg voor dragen dat de vooropgestelde
doelstelling, namelijk die afschermende functie ten opzichte van de woningen,wordt
gegarandeerd.
Zone voor tuin: Delen van percelen op meer dan 50m van de rooilijn. Enkel het oprichten
van kleinschalige stallingen voor dieren is toegelaten.
Zone voor sport en spel: Dit gebied is aangeduid voor de inrichting van recreatieve
voorzieningen op lokaal niveau. De oppervlakte van de zone bedraagt 30855 m², de
bestaande bebouwde oppervlakte 0,03 m² en maximaal bebouwbare oppervlakte 0,07 m².
Zone voor agrarisch gebied - overdruk medegebruik tuinen: Deze zones beslaan delen van
percelen gelegen in goedgekeurde verkavelingen die op het gewestplan de bestemming
agrarisch gebied hebben. De agrarische bestemming als grondkleur blijft behouden, maar
een medegebruik als private tuin wordt toegestaan gelet op de ligging in een goedgekeurde
verkaveling. De zone wordt bouwvrij gehouden met uitzondering van de mogelijke
inplanting van een stalling voor weidedieren en/of pluimvee.
Zone voor agrarisch gebied - overdruk lokale bedrijvigheid: Deze zone wordt momenteel
ingenomen door verschillende bedrijven. Doel van deze zone is de bestaande bedrijvigheid
verder te laten uitoefenen, maar de bestemming niet te weerhouden na het aflopen van de
huidige milieuvergunningen die tot 2030 geldig zijn. Er is slechts een uitbreiding van de
bestaande bebouwing toegelaten tot maximum 10% van de bestaande vloeroppervlakte op
het ogenblik van de goedkeuring van het RUP. Vervangen van bestaande vloeroppervlakte
door nieuwbouw is toegestaan. Na stopzetting van de huidige activiteiten en uiterlijk in
2030 treden de voorschriften van de zone voor agrarisch gebied in werking.
Zone voor agrarisch gebied - overdruk buffer: Deze zone wordt uiterlijk tot eind 2030
gereserveerd voor de inrichting van een buffer tussen de open ruimte en de ambachtelijke
activiteiten. Op het ogenblik dat door de aanpalende zone de bestemming van de
grondkleur ingaat (agrarisch gebied), krijgt deze zone de bestemming “zone voor agrarisch
gebied zoals de grondkleur aangeeft. De overdruk buffer heeft een esthetisch en
afschermende functie tot doel. Om de afschermende functie te kunnen vervullen moet de
beplanting een dichte structuur hebben: de buffer is permanent en gelaagd (kruidlaag,
heestermassieven, hoogstammig groen). Doorbreken is enkel toegelaten om toegang tot de
zone voor lokale bedrijvigheid te realiseren (indicatief aangeduid op het grafisch plan). De
bedrijven staan in voor de aanleg en het beheer. De gemeente zal er steeds zorg voor
dragen dat de vooropgestelde doelstelling, namelijk die afschermende functie ten opzichte
van de woningen,wordt gegarandeerd.
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Zone voor bos - overdruk medegebruik tuinen: Deze zones beslaan delen van percelen
gelegen in goedgekeurde verkavelingen die op het gewestplan de bestemming bosgebied
hebben. De bestemming bosgebied als grondkleur blijft behouden, maar een medegebruik
als private tuin wordt toegestaan gelet op de ligging in een goedgekeurde verkaveling. De
zone wordt bouwvrij gehouden en het bestaande bomenbestand wordt maximaal behouden.
Zone voor wegen: Deze zone omvat de openbare wegen in het plangebied. Ze worden
aangelegd met voldoende aandacht voor zowel de ontsluitingsfuncties als de
verblijfsfunctie, gelet op de rol van het plangebied als woonkern.
Zone voor kerkhof: Zone voorbehouden voor de aanleg van een kerkhof. Constructies in
relatie met de zone zijn toegelaten (150 m²).
Zone voor buffer: De overdruk buffer heeft een esthetisch en afschermende functie tot
doel. De aanleg van een aarden wal is toegelaten. Om de afschermende functie te kunnen
vervullen moet de beplanting een dichte structuur hebben: de buffer is permanent en
gelaagd (kruidlaag, heestermassieven, hoogstammig groen). Doorbreken is enkel toegelaten
om toegang tot de zone voor lokale bedrijvigheid te realiseren (indicatief aangeduid op het
grafisch plan). De bedrijven staan in voor de aanleg en het beheer. De gemeente zal er
steeds zorg voor dragen dat de vooropgestelde doelstelling, namelijk die afschermende
functie ten opzichte van de woningen,wordt gegarandeerd.

7.3 HERBESTEMMINGEN RUP: RELATIE MET HUIDIG BODEMGEBRUIK EN
GEWESTPLANBESTEMMING
De gewestplanbestemmingen in het plangebied zijn woongebieden, landelijke woongebieden, zone
voor openbaar nut, zone voor ambachtelijke bedrijven en kmo’s en bosgebieden. Het plangebied
overlapt ook met het BPA “Eversel” (1996). In onderstaande tabel wordt de relatie tussen het
bestaande bodemgebruik, de huidige bestemmingen en de bestemmingen in het RUP weergegeven.
Tabel 1 Herbestemmingen in het RUP
Gewestplan/BPA

Huidig bodemgebruik

Bestemming in het RUP
Nieuwe bestemmingen

Zone voor losse
bebouwing

Woningen

Zone voor wonen

Tuinen, braak, weide

Projectzone 4

Schoolgebouw met
speelplaats

Zone voor openbaar nut 2

Tuinen, braak

Zone voor tuinen, Zone voor wonen

Zone voor non aedificandi
Landelijke woongebieden
Landelijke woongebieden

Zone voor hovingen

Projectzone 1
Projectzone 3
Zone voor openbaar nut

Kerk,
gemeenschapscentrum

Zone voor openbaar nut 1

Kerkhof

Zone voor kerkhof

Oude school

Projectzone 2

Zone voor gemengde
bestemmingen

Lokale bedrijvigheid,
woningen

Overdruk lokale bedrijvigheid

Zone voor recreatie

Voetbalvelden,

Zone voor recreatie

Zone voor wonen
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tennisvelden, speelruimte

Bosgebieden

Jeugdhuis

Zone voor openbaar nut 1

Bos

Zone voor bos - overdruk medegebruik
tuinen

de zones verbonden met wonen in het huidige BPA worden in het RUP grotendeels
bestendigd in een zone voor wonen;
in restgebieden worden projectzones voor wonen afgebakend;
het schoolgebouw met de speelplaats wordt opgenomen in een zone voor openbaar nut;
de oude school krijgt een nieuwe bestemming voor wonen;
de kerk, het gemeenschapscentrum, de sporthal en het jeugdhuis worden opgenomen in een
zone voor openbaar nut;
de bestaande bedrijven krijgen een overdruk voor lokale bedrijvigheid, die uitdooft na het
verstrijken van de milieuvergunning;
de recreatiezone blijft behouden, er wordt geen uitbreiding voorzien, enkel een lichte
verschuiving;
het kerkhof wordt opgenomen in een aparte zone;
de tuinen gelegen in bosgebied krijgen een overdruk voor bos;

7.4 INRICHTING PLANGEBIED
In het RUP worden 4 projectzones afgebakend voor woonontwikkelingen. Voor deze 4 projectzones
werden enkele inrichtingsconcepten uitgewerkt die hieronder worden weergegeven.

Projectzone 1

Projectzone 2
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Projectzone 4

In deze 4 projectzones voor wonen worden ongeveer 75 woningen voorzien.
Projectzone 1: een dichtheid van 24 wo/ha op 1,6 ha geeft 30 woningen
Projectzone 2: omvorming van het oude schoolgebouw tot ca. 10 wooneenheden
Projectzone 3: 40 wo/ha op 0,29 ha geeft 12 woningen
Projectzone 4: 24 wo/ha op 1 ha geeft 24 woningen

7.5 BALANS VAN RUIMTELIJKE BESTEMMINGSWIJZIGINGEN
De oppervlakte van het plangebied van het RUP “Eversel” bedraagt ca. 58 ha. In het westelijk deel
van het plangebied worden de bestemming bepaald door het BPA “Eversel”, in het oostelijk deel
gelden de gewestplanbestemmingen.
Het BPA Eversel heeft een oppervlakte van ca 28 ha. De nieuwe bestemmingen in het RUP zijn:
Zone voor wonen (ca. 15ha)
Zone voor gemengde bebouwing
Projectzones
Zone voor sport en spel (ca. 3ha)
Zone voor openbaar nut (ca. 2ha)
Zone voor tuin
Zone voor kerkhof
Zone voor buffer
Zone voor wegen
De overige delen van het plangebied zijn gelegen in de gewestplanbestemmingen (30 ha): landelijke
woongebieden (24 ha), agrarische gebieden (5 ha), bosgebieden (0,2 ha) en zone voor ambachtelijke
bedrijven en KMO’s (0,8 ha). De bestemmingen in het RUP zijn:
Zone voor wonen (met overdruk)(ca. 19 ha)
Projectzone
Zone voor openbaar nut (1 ha)
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Zone voor tuin
Zone voor agrarisch gebied (met overdruk)
Zone voor bos (met overdruk)
Zone voor wegen

8 VOORAFGAANDE RELEVANTE PLANNINGSPROCESSEN EN STUDIES
In de bindende bepalingen van het GRS wordt de selectie van Eversel als woonkern bevestigd, wordt
een buurtvoorzieningscentrum geselecteerd in de kern van Eversel, wordt het lokaal
bedrijventerrein Everselheide geselecteerd als lokaal bedrijventerrein, wordt Everselheide/Het
Heike geselecteerd als lokale gebiedsontsluitingsweg type II en wordt de open ruimte tussen Eversel
en Heide geselecteerd al lokale openruimteverbinding.
In bindende bepaling 19 geeft de gemeente aan om de procedures voor de in opmaak zijn en in
herzieninggestelde BPA’s her op te starten volgens decretaal bepaalde procedures voor de opmaak
van ruimtelijke uitvoeringsplannen.

9 ALTERNATIEVEN VOOR HET PLAN OF VOOR ONDERDELEN ERVAN
Het nulalternatief houdt in dat het huidige BPA “Eversel” van toepassing blijft. De bestemmingen en
voorschriften van dit BPA zijn echter niet meer aangepast aan de huidige situatie en gewenste
ontwikkelingen.

10 BEOORDELING
GRENSOF
AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN

GEWESTOVERSCHRIJDENDE

Gezien de aard en omvang van de ontwikkelingen volgens het plan en de ligging van het plangebied,
zijn er geen grens- of gewestgrensoverschrijdende milieueffecten te verwachten.

11 MOGELIJKE
AANZIENLIJKE
VOORGENOMEN PLAN

MILIEUEFFECTEN

VAN

HET

11.1 MOGELIJKE AANZIENLIJKE MILIEUEFFECTEN VAN HET PLAN EN SCREENING
NAAR SIGNIFICANTIE VAN DE EFFECTEN
Als referentiesituatie wordt de bestaande toestand van het plangebied beschouwd. Het plangebied
is gedeeltelijk opgenomen in het BPA “Eversel” en de functies zijn voornamelijk wonen en lokale
handelszaken. In het centrum zijn een recreatiezone en enkele gemeenschapsvoorzieningen
gesitueerd. Ten zuiden van de kern liggen enkele bestaande, lokale bedrijven.
Er dient algemeen onderscheid gemaakt te worden tussen effecten op het milieu ten gevolge van
ruimte-inname door de infrastructuur en effecten ten gevolge van het gebruik van de infrastructuur.
Ruimte-inname en gebruik zullen enerzijds rechtstreekse effecten hebben op het landschap,
fauna/flora en mens, maar zullen ook via de abiotische disciplines een onrechtstreekse invloed op
de receptoren hebben. Milieueffecten ten gevolge van werkzaamheden in de aanlegfase worden
slechts in aanmerking genomen indien er kans is op permanente schade (bv. verdroging van
natuurwaarden door langdurige bemaling). De tijdelijke hinder die quasi steeds gepaard gaat met
de werffase (werfverkeer, geluidshinder, trillingshinder) wordt niet beschouwd als bepalend in een
planningscontext.
Aan de hand van onderstaande standaard-afstiplijst van mogelijke milieueffecten van plannen en
programma’s, wordt het voorkomen en de relevantie van mogelijke milieueffecten op de
verschillende
milieudisciplines
onderzocht.
In
de
conclusie
wordt
een
globale
disciplineoverschrijdende beoordeling uitgevoerd die rekening houdt met cumulatieve effecten.
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Effecten

Mogelijke milieueffecten. Ja / neen

Significantie van effecten

Fysische veranderingen in de omgeving
(topografie, wijzigingen in watersysteem,
enz.…)

Topografie: de realisatie van het plan zal
het reliëf in het plangebied niet aanzienlijk
wijzigen.

Topografie: Het plan voorziet niet in een significante wijziging van het reliëf in
het plangebied.

Watersysteem: er is geen directe ingreep
van het plan op waterlopen
(tracéwijzigingen, inbuizingen). Het plan
voorziet niet in een aanzienlijke toename
van de verharde oppervlakte
Landgebruik: het bestaande landgebruik in
de kern van Eversel wordt grotendeels
bestendigd. Enkel op 4 locaties worden
nieuwe ontwikkelingen voor wonen
nagestreefd. Voor het overige houdt het RUP
enkel beperkte verschuivingen van de
bestemmingen in.

1

Watersysteem: De kern van Eversel is gelegen tussen de parallelle valleien van
de Halbeek en de Mangelbeek. Het plangebied is niet gelegen in
overstromingsgevoelige gebieden. De bijkomende woningen en gebouwen in het
RUP zorgen voor een toename van de verharde oppervlakte. Voor de
bijkomende dakoppervlakten en verharde oppervlakten zal voldaan worden aan
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening met betrekking tot
hemelwater. In eerste instanties zal hergebruik en infiltratie van hemelwater
nagestreefd worden en in tweede instantie buffering. Afvalwater afkomstig van
de nieuwe gebouwen zal afgevoerd worden via een gescheiden stelsel. Er
worden geen significante effecten op het watersysteem verwacht
Landgebruik: De nieuwe ontwikkelingen voor wonen zijn gesitueerd in
binnengebieden in de kern van Eversel. Er wordt geen bijkomende open ruimte
ingenomen. In het RUP worden verder de zone voor openbaar nut en de
recreatiezone in het centrum licht gewijzigd. De bestaande bedrijven ten
zuiden van de kern behouden een overdruk voor lokale bedrijvigheid, maar na
het uitdoven van de activiteiten zal de hoofdbestemming voor wonen of
landbouw ingaan.
Geen significante effecten.

Gebruik van natuurlijke grondstoffen, in
het bijzonder niet-hernieuwbare of
schaarse grondstoffen

Het plan geeft geen aanleiding tot een
lokale winning van delfstoffen. Voor de
realisatie van gebouwen en infrastructuur
ten behoeve van bepaalde functies, zullen
normale hoeveelheden aan grondstoffen
(bouwzand ed.) worden aangewend.

Geen significante effecten.

Gebruik, opslag, transport, productie van
stoffen of materialen die schadelijk zijn
voor de gezondheid of het milieu

Het plan houdt geen productie, transport,
gebruik of opslag van gevaarlijke stoffen in.

Geen significante effecten.

3

4

Vrijstelling van verontreinigingen of

De realisatie van het plan gaat gepaard met

Verkeersemissies: De emissies in het plangebied tengevolge van het verkeer

2
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de emissie van luchtverontreinigde stoffen
door het verkeer en de emissies van
verwarmingsinstallaties van gebouwen.

zullen beperkt toenemen ten gevolge van de nieuwe ontwikkelingen, maar
zullen vergelijkbaar zijn met de huidige emissies in en rond de kern van Eversel.

Productie van vaste afvalstoffen

De realisatie van het plan gaat niet gepaard
met de productie van vaste afvalstoffen,
andere dan het normaal huishoudelijk afval.

Geen significante effecten.

Veroorzaken van geluid en trillingen of
vrijstelling van licht, warmte of straling

De realisatie van het plan veroorzaakt
mogelijk bijkomende vrijstelling van geluid
en licht.

Verstoringen door geluid en licht door de wijzigingen in het landgebruik
(projectzones voor wonen) zijn mogelijk, maar beperkt en vergelijkbaar met de
huidige verstoringen in de kern van Eversel.

5

6

Gebouwenverwarming: Het RUP voorziet slechts in een beperkte toename van
het aantal gebouwen (woningen). Er wordt geen significante toename van de
emissies ten gevolge van gebouwenverwarming verwacht.

Geen significante effecten.
Risico’s op verontreiniging van bodem of
water als gevolg van emissies naar de
bodem of in oppervlaktewater of
grondwater

De huishoudelijke afvalwaters van de
woningen en handelszaken zullen worden
afgevoerd via een gescheiden stelsel.

Risico op ongevallen gedurende bouw of
exploitatie die de menselijke gezondheid
of het milieu kunnen schaden

Er kunnen negatieve effecten optreden bij
calamiteiten tijdens de aanlegfase en
exploitatiefase. Het risico op het optreden

7

8

Geen significante effecten.

De mogelijke, beperkte toename in run-off
door bijkomende verhardingen zal geen
aanleiding geven tot significante aanvoer
van verontreinigde stoffen naar het
oppervlaktewater/grondwater, aangezien
het run-offwater niet of slechts licht
vervuild wordt (bv. oliesporen)
In het RUP worden bestemmingen voor wonen voorzien. Woongebieden zijn
aandachtsgebieden in de zin van het RVR-besluit (Besluit van de Vlaamse
Regering van 26 januari 2007 houdende nadere regels inzake ruimtelijke
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beperkt. Indien nodig wordt ogenblikkelijk
een sanering uitgevoerd.
Ten westen van het plangebied, op een
afstand van ca. 500m, aan de overzijde van
het kanaal zijn twee lagedrempal-SEVESO
bedrijven gelegen: Demarol en Verboven
petroleumproducten.
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veiligheidsrapportage). Om uit te maken of al dan niet een ruimtelijk
veiligheidsrapport6 opgesteld moet worden bij de opmaak van een RUP, maakt
de dienst Veiligheidsrapportering gebruik van onderstaand beslissingdiagram,
dat in bijlage van het Besluit van 26-01-2007 is gevoegd:

6

Ruimtelijke veiligheidsrapportage is de procedure die al dan niet leidt tot het opstellen van een ruimtelijk veiligheidsrapport bij een ruimtelijk uitvoeringsplan. De
ruimtelijke veiligheidsrapportage ziet erop toe dat door de nieuwe bestemming of het gebruik van grond, de preventie of de beperking van de gevolgen van zware
ongevallen niet in het gedrang komt.
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Het RUP vormt geen kader voor de vestiging van een SEVESO-inrichting
in het plangebied, maar de bestemmingen voor wonen worden wel
beschouwd als aandachtsgebied. Vermits een lagedrempel SEVESOinrichting aanwezig is binnen een straal van 2km rond het
aandachtsgebied, is voor het RUP “Eversel” geval B of C van toepassing.
Of geval B, C1, C2 of C3 geldig is, is afhankelijk van het advies van de
dienst Veiligheidsrapportering.
9

Sociale veranderingen bvb. in
demografie, tewerkstelling, …

De realisatie van het plan veroorzaakt geen
nadelige sociale effecten.

10

Afgeleide ontwikkelingen die kunnen
leiden tot milieueffecten of cumulatieve
effecten met andere bestaande of
geplande activiteiten in de omgeving

De uitvoering van het RUP gaat niet gepaard
met significante afgeleide ontwikkelingen of
cumulatieve effecten met bestaande of
geplande activiteiten in de omgeving.

Effecten op deelgebieden in de omgeving
die beschermd zijn omwille van
ecologische, landschappelijke of
cultuurhistorische waarden

Landschappelijk en cultuurhistorisch:

Landschappelijk en cultuurhistorisch:

Het plangebied is niet gelegen binnen de
afbakening van een beschermd landschap,
stads- of dorpsgezicht.

Het beschermde monument in de Sint-Jacobskerk blijft behouden in het RUP.
De kerk is opgenomen in een zone voor openbaar nut.

Het orgel in de Sint-Jacobskerk in Eversel is
aanwezig als beschermd monument in het
plangebied
11

12

Effecten op voor fauna of flora
waardevolle of kwetsbare gebieden in de

Geen significante effecten.

Geen significante effecten.

Er is geen significante impact op beschermde erfgoedelementen ten gevolge van
de realisatie van het RUP.
Ecologisch:

Ecologisch: De dichtstbijzijnde SBZ zijn het
habitatrichtlijngebied “Vallei- en brongebied
van de Zwarte Beek, Bolisserbeek en
Dommek met heide en ven-gebieden” en het
vogelrichtlijngebied “Militair domein en de
vallei van de Zwarte Beek” en deze
gebieden liggen ongeveer 2000 m ten
noorden van het plangebied.

De realisatie van het plan veroorzaakt geen directe impact op SBZ in de ruime
omgeving van het plangebied en aangezien er ook geen indirecte verstoring is
van de kenmerken van de SBZ worden geen significante effecten verwacht.

De vegetatie in het plangebied wordt
volgens de BWK (versie 1) grotendeels als

Het plangebied overlapt zeer beperkt met een uitloper van het bosgebied Van
Soest. Dit deel wordt opgenomen in een zone voor bos met medegebruik voor
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omgeving

biologisch minder waardevol beschouwd.

tuinen, rekening houdend met de ligging in een goedgekeurde verkaveling.

Het bosgebied van Soest ten oosten van het
plangebied wordt weergegeven als
waardevol.

Bij de ontwikkeling van de projectzones is de verwijdering van bepaalde
vegetatie-elementen mogelijk noodzakelijk. Het zijn kleine bosjes van ruige
vegetatie die beperkt zijn in oppervlakte. Indien bosvegetaties dienen
verwijderd te worden voor de realisatie van het plan zal voldaan worden aan de
wetgeving inzake boscompensatie en ontheffing van het verbod op ontheffing.

Ten westen, tussen de kern en het
Albertkanaal is een waardevol permanent
cultuurgrasland gelegen met waardevolle
houtkanten en bomenrijen.
Gebieden of elementen met grote
landschappelijke waarde of elementen
van historische- of cultuurhistorische
waarde, die door het plan kunnen
beïnvloed worden

Gezien de kleine oppervlaktes van de vegetatie, de mate van versnippering en
de ligging in de kern van Eversel, worden geen significante effecten verwacht.

Landschappelijke waarde:

Landschappelijke waarde:

Het plangebied is niet gelegen in een
relictzone of ankerplaats. Er zijn ook geen
punt- of lijnrelicten aanwezig in het
plangebied.

De realisatie van het plan betekent geen significante verstoring van
landschappelijk waardevolle elementen of gebieden in de omgeving.

Archeologische waarde:

Er zijn geen gekende archeologische vondsten opgenomen in de Centraal
Archeologische Inventaris ter hoogte van het plangebied. Er is geen significante
impact op het gekende archeologische erfgoed.

Bij grootschalige bouwwerken in de
ondergrond dient rekening gehouden te
worden met mogelijk ongekende
archeologische waarden in de ondergrond.
13
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Archeologische waarde:

Aangezien het RUP voorziet in verstoring van de ondergrond door vergraving of
bebouwing (kelders, parking,…) en gezien de ligging van het plangebied in de
kern van Eversel is er een mogelijke impact op ongekende archeologische
waarden. Om deze redenen gebeurt, bij de realisatie van de projecten, best
een vroegtijdige afstemming met het Agentschap R-O Vlaanderen Afdeling
Onroerend Erfgoed. Indien een onderzoek naar de archeologische potenties van
de site noodzakelijk wordt geacht zijn drie stappen mogelijk:
Stap 1: terreininventarisatie: bureaustudie, veldkartering, boringen
(i.f.v. pre-historische sites), proefputtenonderzoek (waardering van
prehistorische sites) en proefsleuven (i.f.v. niet-prehistorische sites).
Noodzakelijk om de archeologische waarde van een terrein in te
schatten en keuzes te maken naar beheer (behoud in situ), opgraving
of vrijgave van terreinen. Afwegen economische kost en alternatieven
voor archeologisch beheer.
Stap 2: opgraving + basisrapportage: indien een vindplaats bedreigd
wordt door de ontwikkeling van het terrein kan deze op voorhand
opgegraven worden (=behoud ex situ). De opvragingsgegevens worden
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minimaal verwerkt (basisrapportage).
Stap 3: vrijgave van terrein (door Agentschap R-O Vlaanderen
Onroerend Erfgoed).
Geen significante effecten.
14

Waterlopen, kust- of zeewateren die
door het plan beïnvloed worden.

Het plan heeft geen invloed op waterlopen,
kust- of zeewateren.

Geen significante effecten.

Publieke toegangswegen die door het
plan worden beïnvloed

Er worden geen publieke toegangswegen
door het plan afgeschaft.

De bestaande wegen in het plangebied worden opgenomen in een zone voor
wegen.
Voor de ontsluiting van de nieuwe woningen in de projectzones is de aanleg van
lokale wegen nodig.

15

In het RUP wordt rekening gehouden met het langzaam verkeer (fietsers,
voetgangers) ondermeer de school aan de Everselkiezel krijgt een
achterontsluiting voor fietsers en voetgangers om de verkeersveiligheid te
verhogen.
Geen significante effecten.

16
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Transportroutes in de omgeving die
kwetsbaar zijn t.a.v. congestie of die
omgevingshinder veroorzaken en die
door het project kunnen worden
beïnvloed.

De toename van het verkeer in het
plangebied en de onmiddellijke omgeving is
eerder beperkt.

Gezien de beperkte nieuwe ontwikkelingen die in het RUP worden voorzien,
wordt geen significante impact op transportroutes in de omgeving verwacht.

Bestaande landgebruiksvormen die door
het project kunnen worden beïnvloed
(woningen, tuinen, andere private
eigendommen, industrie, handel,
recreatie, publieke open ruimte,
gemeenschapsvoorzieningen, landbouw,
bosbouw, toerisme, grondstofdelving, …).

De projectzones zijn gelegen in restzones in
het centrum van Eversel, er wordt geen
bijkomende open ruimte ingenomen.

Geen significante effecten.

Geplande landgebruiksvormen die door

Er worden geen geplande
landgebruiksvormen door het plan

De lokale bedrijvigheid in het zuiden van de
kern wordt voorlopige bevestigd in het RUP,
maar zal uitdoven ten laatste in 2030, als de
huidige milieuvergunningen aflopen.
Geen significante effecten.

63-36430

GEMEENTELIJK RUP EVERSEL
SCREENING NAAR PLAN-MER-PLICHT

19

het project kunnen beïnvloed worden.

beïnvloedt.

Dichtbewoonde zones, kwetsbare
landgebruiksvormen (ziekenhuizen,
scholen, bejaardentehuizen,
gemeenschapsvoorzieningen) die door het
plan kunnen verstoord worden.

In de directe omgeving van het plangebied
worden geen kwetsbare landgebruiksvormen
verwacht.

Zones die reeds onderhevig zijn aan
verontreiniging of milieuhinder (bvb.
waar milieunormen reeds overschreden
worden) en die door het plan kunnen
beïnvloed worden.

In het plangebied, aan de Vroenweg, werd
een beschrijvend bodemonderzoek
uitgevoerd (OVAM dossiernummer 29664). De
verontreiniging is afkomstig van een
calamiteit met een ondergrondse
stookolietank. De vervuilde grond werd
afgegraven.

20

Geen significante effecten.

De school in het plangebied wordt
opgenomen in een zone voor openbaar nut
en blijft behouden. Een nieuwe verbinding
voor fietsers en voetgangers wordt voorzien,
om de verkeersveiligheid in de omgeving van
de school te verhogen.
Er is geen significant effect op verontreinigde zones in het plangebied.

De huidige bestemmingen van het perceel
voor agrarische gebieden en landelijke
woongebieden blijven behouden, enkel de
overdruk voor medegebruik tuinen wordt
ingesteld.
Duurzaamheid

21
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Bij nieuwe projecten van de gemeente of
aanpassingswerken wordt steeds gekozen
voor energie- of waterbesparende
materialen of methoden. De afvalstoffen in
gemeente gebouwen worden systematisch
gesorteerd. Er zijn recipiënten voorzien
voor de verschillende afvalfracties: PMD,
glas, GFT, papier & karton, …

Geen significante effecten.
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12 BESLUIT
De noodzaak tot het opstellen van een MER (screening) werd nagegaan op basis van het optreden
van “aanzienlijke effecten”, zoals dit blijkt uit de aard van het plan en de ligging van het
plangebied.
Op basis van een toetsing van de plan-MER-plicht overeenkomstig artikel 4.2.6 §1 5° van het
D.A.B.M. kan geoordeeld worden dat:
De opmaak van het RUP “Eversel” valt onder de definitie van een plan of programma;
Het RUP valt onder het toepassingsgebied van het D.A.B.M. omdat het een plan is dat een
kader vormt voor de toekenning van een project;
Het RUP is niet van rechtswege plan-MER-plichtig, aangezien het plan geen kader vormt
voor vergunningen van bijlage I en bijlage II-projecten en aangezien voor het plan de
opmaak van een passende beoordeling niet noodzakelijk wordt geacht. Om deze reden werd
een screening uitgevoerd teneinde te oordelen of het plan aanzienlijke milieueffecten kan
hebben.
Screening plan-MER-plicht: onderzoek aanzienlijke milieueffecten
De geplande bestemmingswijzigingen hebben betrekking op de actualisatie van de voorschriften en
bestemmingen in de kern Eversel en op bijkomende ontwikkelingen voor wonen.
Rekening houdend met de beperkte bijkomende bebouwing en verharding in het plangebied,
veroorzaakt de realisatie van het plan geen belangrijke fysische veranderingen en abiotische
verstoringen van het bodem- en watersysteem.
De exploitatie van de woningen, handelszaken en lokale bedrijven binnen het plangebied
leidt niet tot potentiële risico’s met potentieel schadelijke milieueffecten.
Gezien de beperkte schaal van de nieuwe ontwikkelingen in de kern van Eversel wordt geen
significante impact op de verkeersontsluiting verwacht.
Rekening houdend met de beperkte uitbreiding van de activiteiten binnen het plangebied
zal de lucht- en geluidskwaliteit ten gevolge van emissies van het verkeer niet significant
wijzigen.
Er treden geen significante verstoringen op van beschermde of waardevolle ecologische,
landschappelijke of cultuurhistorische elementen.
Globaal kan geoordeeld worden dat het plan niet resulteert in aanzienlijke milieueffecten en
bijgevolg niet plan-MER-plichtig is.
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