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RUIMTE | VERGUNNINGEN 

Vragen naar: Vanessa Joly
Tel.: 016-26 75 46
E-mail: omgevingsvergunning@vlaamsbrabant.be
Ons kenmerk: 
Dossierkenmerk: 2018-1041-BGP-OND-01
Projectnummer OMV: OMV_2018055503

VERSLAG VAN DE PROVINCIALE OMGEVINGSAMBTENAAR

BETREFT:
Het beroep 2018-1041-BGP-ID-01 ingediend door Herman Fonck, derde.
Het beroep 2018-1041-BGP-ID-02 (afgesloten) ingediend door Herman Fonck, derde.
Het beroep 2018-1041-BGP-ID-03 (afgesloten) ingediend door Herman Fonck, derde.

Het beroep wordt ingesteld tegen de vergunning onder voorwaarden van het college van 
burgemeester en schepenen van Oud-Heverlee van 8 oktober 2018, verleend aan Dominique 
Jans, Beekstraat 25, 3051 Oud-Heverlee voor de uitbreiding van de winkelruimte en aanleg van 
een parkeerzone, gelegen Beekstraat 17-19-21-21a, 3051 Oud-Heverlee.

Energieprestatienummer: 24086-G-OMV_2018055503

1. Wetgeving en reglementering
Het omgevingsvergunningsdecreet, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), het 
DABM, het decreet betreffende de kleinhandelsactiviteiten, het decreet betreffende het 
natuurbehoud en het natuurlijk milieu, met al hun wijzigingen en uitvoeringsbesluiten.

2. Ontvankelijkheid en volledigheid
Het beroep 2018-1041-BGP-ID-01 werd ingediend op 13 november 2018 en na aanvulling op 
13 december 2018 volledig en ontvankelijk verklaard.
Het beroep 2018-1041-BGP-ID-02 (afgesloten) werd ingediend op 13 november 2018 en na 
aanvulling op 13 december 2018 niet ontvankelijk verklaard.
Het beroep 2018-1041-BGP-ID-03 (afgesloten) werd ingediend op 13 november 2018 en na 
aanvulling op 13 december 2018 niet ontvankelijk verklaard.

3. Samenhang met ander dossier
Voorliggende aanvraag hangt samen met een andere, afzonderlijke aanvraag tot 
omgevingsvergunning die een bijkomende uitbreiding van de parking voorziet en waarvoor het 
college van burgemeester op 13 november 2018 een vergunning afleverde (projectnummer 
OMV: OMV_2018088067). Ook tegen deze beslissing werd intussen een beroepsprocedure 
opgestart (dossierkenmerk: 2018-1380-BGP-OND-01). Beide aanvragen vormen samen één 
groter project. Voorliggend ontwerp is echter uitvoerbaar onafhankelijk van de later ingediende 
aanvraag. 

4. Bestreden besluit
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Het college van burgemeester en schepenen verleende op 8 oktober 2018 de vergunning, op 
basis van volgende motivering:
- de aanvraag is in overeenstemming met de wettelijke bepalingen inzake ruimtelijke 

ordening en is verenigbaar met de goede plaatselijke ordening en met zijn onmiddellijke 
omgeving, voor zover er aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan;

- het ingediend project brengt de goede ruimtelijke ordening en de ontwikkeling van het 
gebied niet in het gedrang;

- de exploitatie is, mits inachtname van de voorwaarden, niet van die aard dat zij een 
bijkomend risico voor de mens of een aantasting van het leefmilieu inhoudt of de bestaande 
hinder vergroot. 

Aan deze vergunning werden de volgende specifieke voorwaarden verbonden:
- aanvoer en afvoer van vrachtwagens op schooldagen is niet toegestaan tussen 8u en 9u, 

op maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u en 16u, op woensdag tussen 11u30 en 
12u30 en vrijdag tussen 14u30 en 15u30;

- naast de reeds opgelegde voorwaarden inzake leveringstermijnen is het wenselijk 
geluidshinder voor de buren te beperken. Leveringen door grote vrachtwagens van meer 
dan 7,5 ton zijn niet toegelaten tussen 22u en 6u30;

- inzake de fietsenstallingen dienen minstens 20 plaatsen fietsenstallingen met een 
tussenafstand van 75 cm en degelijke steun + minstens twee plaatsen voor buitenmaatse 
fietsen voorzien te worden;

- er moet een minimum aan verlichting voorzien worden op de parking;
- één laadpaal voor elektrische wagens moet op de parking voorzien worden;
- de vrije ruimte tussen de parkeerplaatsen wordt gereduceerd tot 6,5 m in plaats van de 

voorziene 7 m en 7,36 m. De vrijgekomen ruimte vooraan wordt gebruikt als extra 
groenzone voor streekeigen, bijvriendelijke beplanting en moet minstens 1 m hoogte 
bereiken om voldoende afscherming te bieden. 

De beroepsindiener komt in beroep tegen deze vergunningsbeslissing, om volgende redenen:
- het project heeft een negatieve impact op de verkeersveiligheid: de leveranciers moeten 

achterwaarts de parking oprijden om de loskade te bereiken ter hoogte van de kruising van 
de Beekstraat met de uiterst smalle Pastoor Tilemansstraat. Deze laatste vormt de 
belangrijkste toegangsweg voor de kleuter- en lagere school in deze straat. De situatie is nu 
reeds onveilig voor de zwakke weggebruikers omwille van het aantal verkeersbewegingen 
en een gebrek aan ruimte voor de jonge fietsertjes. Gezien de grondigheid van de 
verbouwing, zijn er tal van varianten denkbaar waarbij geen nood is aan achterwaartse 
inrijmanoeuvres;

- de opgelegde voorwaarde met betrekking tot leveringstijden ligt niet binnen de 
controlemogelijkheden van de aanvrager en werd onvoldoende duidelijk geformuleerd;

- het mobiliteitsaspect wordt in de beoordeling van de aanvraag niet voldoende in rekening 
gebracht waardoor de aanvraag niet voldoet aan de vereisten van een goede ruimtelijke 
ordening;

- het ontwerp is niet in overeenstemming met verschillende aspecten van het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan. Hoewel er geen RUP is opgemaakt en deze bepalingen niet 
bindend zijn voor de aanvrager, zijn ze wel richtinggevend voor de vergunningverlenende 
overheid;

- de gemeente is als vergunningverlenende overheid betrokkene en belanghebbende en 
daardoor niet onpartijdig: de gemeente engageerde zich, voorafgaand aan de aanvraag en 
de beoordeling van de omgevingsvergunning bij notariële akte (in de verkoopsakte van 
hoeve Clabots, Beekstraat 15 toekomstig geplande uitbreiding van de parking van de 
Delhaize) rond de inrichting van de parking, met inbegrip van de toegankelijkheid en de 
groeninrichting.

5. Aanvraag
Beschrijving van de plaats
Het goed is gelegen in het centrale woongebied van Sint-Joris-Weert, een deelgemeente van 
Oud-Heverlee, meer bepaald langs de Beekstraat. De bebouwing in de omgeving heeft een 
overwegend gesloten karakter. Meer westelijk, richting Neerijsebaan, bestaat de bebouwing 
voornamelijk uit vrijstaande eengezinswoningen. 
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De betrokken percelengroep die naar achteren afhelt heeft aan de straatzijde een totale breedte 
van ruim 85 m en een gemiddelde diepte van zo’n 49,50 m en is van rechts naar links bebouwd 
met een gebouwenrij die is samengesteld uit een supermarkt, een meergezinswoning en twee 
gekoppelde eengezinswoningen. Het gebouw dat dienst doet als supermarkt en dat is ingeplant 
op 8,34 m van de rechter perceelsgrens, heeft een breedte van 38,13 m en een diepte van 
31,26 m. Het volume heeft twee bouwlagen en is aan de rechterzijde over ongeveer 1/5de van 
de voorgevelbreedte afgewerkt met een plat dak met een kroonlijsthoogte van bijna 7 m ten 
opzichte van de voorliggende stoep. De rest van het volume heeft een iets hogere 
kroonlijsthoogte en is afgewerkt met een zadeldak met een nokhoogte van zo’n 12 m. De 
benedenverdieping van het gebouw wordt volledig ingenomen door de supermarkt. De 
verdieping die een bouwdiepte van zo’n 9,60 m heeft, is samen met de ruimtes onder het dak 
ingericht met zes appartementen (met huisnummers 21 A/11, 21 A/12, 21 A/13, 23 A/11, 23 
A/12 en 23 A/13). Achter het hoofdvolume, op een deel van het dak van de onderliggende 
supermarkt, liggen de private terrassen van deze woonunits. 

De resterende vrije ruimte rechts en achter de supermarkt, is volledig verhard en ingericht als 
parking met 26 autostaanplaatsen. De autostaanplaatsen achter de supermarkt liggen bijna tot 
tegen de achtergevel van de woning die aan de zuidelijke zijde ligt met als adres Serrenstraat 3. 

Tegen de linker gevel van de supermarkt staat een meergezinswoning met een bouwdiepte van 
circa 12 m met nog zes appartementen (met huisnummers 21/01, 21/02, 21/11, 21/12, 21/13 en 
21/14) waarvan er twee op de benedenverdieping en vier op de verdieping en de dakverdieping 
liggen. De resterende perceeldiepte achter de meergezinswoning is ingericht met een parking 
met twee lagen waarvan er één ondergronds ligt en één op straatniveau. Op het ondergronds 
niveau zijn in totaal 28 autostaanplaatsen waarvan er 11 zijn voorbehouden voor de bewoners 
van de appartementen. De overige 17 kunnen door bezoekers van de supermarkt worden 
gebruikt, net als de 18 parkeerplaatsen die op straatniveau liggen. De benedenverdieping van 
de linker helft van de meergezinswoning is open uitgewerkt en hier liggen twee uitritten naast 
elkaar: één van de ondergrondse parking en één die uitgang biedt van de alle achterliggende 
bovengrondse autostaanplaatsen. 

De percelen aan de linkerzijde van de meergezinswoning zijn bebouwd met twee woningen in 
halfopen verband die in verbinding staan met de meergezinswoning door een garage met één 
bouwlaag. Nog meer naar links liggen een hoeve, een ontmoetingscentrum en het voormalige 
gemeentehuis dat dienst doet als scoutslokaal. Rechts van het betrokken gebied staat een 
gesloten bouwrij tot aan de Neerveldstraat, samengesteld uit woningen met één en twee 
bouwlagen.

Het straatbeeld aan de overzijde van de straat bestaat uit klassieke, overwegend gekoppelde 
rijbebouwing met twee bouwlagen.  

Beschrijving van de aanvraag
De aanvraag, die zowel een stedenbouwkundig als een milieuluik bevat, voorziet in een 
uitbreiding van de winkelruimte, een herinrichting van de onbebouwde perceelsoppervlakte met 
een herschikking van de bestaande autostaanplaatsen en de sloop van de gekoppelde 
woningen met het oog op het aanleggen van nieuwe parkeerplaatsen. 

Het bestaande winkelvolume wordt uitgebreid tot zo’n 37 m bouwdiepte waardoor de 
verkoopsruimte wordt uitgebreid. Appartement 21/02 wordt opgenomen in de winkelruimte. De 
nuttige vloeroppervlakte van de supermarkt komt hiermee op 1.305 m² waarvan 1.030 m² 
publiek toegankelijk is. De autostaanplaatsen in de bouwvrije strook aan de rechterzijde en 
achter het gebouw worden geschrapt. Tegen de rechter zijgevel wordt een deels overdekte 
loszone voorzien met een breedte van 3,65 m en met een kroonlijsthoogte van 4 m ten opzichte 
van de nulpas. De appartementen op de verdiepingen blijven ongewijzigd.  

De voorgevel van de supermarkt wordt deels opnieuw bekleed met houten latten, net als de 
verdieping van de meergezinswoning boven de doorgangen uit de parkings. De toegang tot de 
winkel aan de straatzijde wordt naar links verschoven.  



-04955
4 / 10

De ondergrondse parking wijzigt niet maar de inrichting van de bovenliggende parking wordt 
herschikt. De 18 bestaande autostaanplaatsen worden herleid naar 9 autostaanplaatsen 
waarvan 4 voor mindervaliden. Bijkomend wordt er een fietsenstalling voorzien.  

De gekoppelde woningen worden gesloopt en de betrokken percelen worden volledig ingericht 
als parking. Hiertoe wordt het terrein opgehoogd en aan de perceelsgrenzen afgewerkt met 
keerwanden. De 36 autostaanplaatsen worden aangelegd in grasdallen, de toegangen en de 
doorritten in asfalt. Onder het terrein wordt een infiltratievoorziening aangelegd met een totale 
inhoud van 14.760 l en een oppervlakte van 24 m². Aan de linkerzijde wordt over een breedte 
van minstens 1 m een groenscherm aangelegd en ook aan de straatzijde wordt de parking 
afgewerkt met een beperkte groene strook. Op de parking worden 6 bomen aangeplant. 

In de nieuwe toestand worden er voor bezoekers aan de supermarkt in totaal 17 
autostaanplaatsen in de ondergrondse parking voorzien en 45 op straatniveau. De 
verkeersdoorstroming op het terrein wordt ook aangepast: de resterende doorgang naast de 
nieuwe loskade aan de rechterzijde van de winkel, die momenteel de enige toegang tot het 
terrein is, wordt voorbehouden voor personeel, brandweer en bewoners van de appartementen. 
Bezoekers van de supermarkt kunnen via de gekoppelde in- en uitrit aan de rechterzijde van 
het nieuwe parkeerterrein de parking op rijden en ook verlaten. De bestaande uitrit van de 
bovengrondse parkeerplaatsen, die onder de meergezinswoning doorloopt, wordt omgevormd 
tot een in- en uitgang voor zwakke weggebruikers. De uitrit van de ondergrondse garage, die 
hier naast ligt, blijft behouden.  

Zoals onder 3. reeds werd aangehaald, hangt het voorliggende dossier samen met een andere 
aanvraag tot omgevingsvergunning. Deze aanvraag omvat de sloop van de hoeve op het links 
aangrenzende perceel met het oog op een bijkomende uitbreiding van de parking die hierboven 
wordt beschreven. De parking, waarvoor op 13 november 2018 een omgevingsvergunning werd 
afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen, voorziet in de aanleg van nog 
eens 39 bijkomende bovengrondse autostaanplaatsen. Deze maken geen deel uit van de 
onderstaande beoordeling.

Voor wat betreft het milieu-aspect worden de bestaande koelinstallaties vervangen en/of 
uitgebreid. Het vermogen in rubriek 16.3.1.1 (klasse 3) neemt toe met 78 kW, tot een totaal 
vermogen van 90 kW. Een vergunde stookinstallatie met een vermogen van 400 kW en de 
opslag van 2.500 l stookolie worden stopgezet. Rubriek 47.1 (koelinstallatie winkel, 15 kW) is 
opgeheven (geschrapt in de indelingslijst). De overige activiteiten blijven behouden.

6. Historiek
Volgende stedenbouwkundige vergunningen zijn relevant: 
Historiek Omschrijving
CBS
752.3/1999-02
23 februari 1999

De regularisatie van een handelszaak (spar)

CBS
509/6
25 februari 2005

Het uitbreiden van de winkel

CBS
509/8
12 april 2007

Het verbouwen van twee woningen tot drie 
appartementen boven bestaande winkel en vier 
nieuwbouw appartementen met onder- en 
bovengrondse parking

CBS
509/9
7 juni 2007

Het verbouwen van twee woningen tot drie 
appartementen boven bestaande winkel en vier 
nieuwbouw appartementen met onder- en 
bovengrondse parking en uitbreiding 
winkelruimte

CBS
509/10
31 januari 2008

Wijzigen van de materiaalkeuze en 
raamafmetingen ten opzichte van reeds 
bestaande vergunning

CBS Renovatie van twee appartementen en de 
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509/11
4 december 2012

nieuwbouw van één appartement boven de 
winkelruimte

7. Openbaar onderzoek 
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek werden er zeven bezwaarschriften ontvangen. 
Deze handelen voornamelijk over:
- de inname van bouwgrond in de kern voor de inrichting van een parking;
- de capaciteitsbehoefte van de parking wordt verkeerd ingeschat; 
- de supermarkt en de nieuwe parking zijn te groot voor de omgeving;
- de uitbreiding van de winkel veroorzaakt een bijkomende belasting van de drukke 

Beekstraat;
- de voorziene laad- en loszone veroorzaakt hinder op vlak van mobiliteit en is gevaarlijk voor 

de zwakke weggebruikers en in het bijzonder voor de schoolgaande kinderen van de vlakbij 
gelegen basisschool;

- het grote aantal in- en uitritten zorgt voor een onoverzichtelijke situatie;
- er is te weinig aandacht voor de plaatselijke waterhuishouding;
- het dossier werd niet voorgelegd aan de Gecoro ondanks de impact ervan op het dorp;
- er is nood aan een globalere visie rond mobiliteit in de kern van Sint-Joris-Weert;
- de aanvraag is niet in overeenstemming met de visie rond de ontwikkeling van de kern 

zoals vooropgesteld in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
- de gemeente kocht het naastliggende perceel aan en verkocht het onmiddellijk door aan de 

aanvrager onder bepaalde voorwaarden en is dus betrokken partij.

De gemeentelijke omgevingsambtenaar heeft deze bezwaarschriften behandeld en deels in 
aanmerking genomen.

8. Adviezen
Volgende instanties werden om advies verzocht en verleenden volgende adviezen:
Adviesinstantie Datum ontvangst Advies
Oud-Heverlee 18 december 2018 Gunstig onder voorwaarden
Dienst Waterlopen Provincie 
Vlaams-Brabant

19 december 2018 Gunstig

FOD Binnenlandse Zaken - 
ASTRID veiligheidscommissie

3 juli 2018 Gunstig

Onroerend Erfgoed 13 december 2018 Geen advies vereist

9. Horen
Een hoorzitting werd gevraagd door:
Naam Type
Herman Fonck Beroepsindiener 
Dominique Jans Aanvrager 

10. Bespreking

a) Watertoets
Hoofdstuk III, afdeling I, artikel 1.3.1.1 van het decreet betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018, legt bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden 
genoemd. Deze watertoets houdt in dat de eventuele schadelijke effecten van het innemen van 
ruimte ten koste van de watersystemen worden ingeschat. Het betrokken goed is niet gelegen 
binnen een overstromingsgevoelige zone. Er dringen zich in het kader van de watertoets geen 
maatregelen op inzake overstromingsvrij bouwen of beperkingen inzake de inname van 
komberging.

De autostaanplaatsen zelf worden aangelegd met grasdallen. De circulatieruimte tussen de 
plaatsen wordt echter volledig geasfalteerd waardoor niet wordt voldaan aan de provinciale 
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stedenbouwkundige verordening met betrekking tot verhardingen. Hierop wordt een afwijking 
gevraagd. De voorgestelde materiaalkeuze wordt gemotiveerd vanuit de nood aan 
overrijdbaarheid door winkelwagens, die moeilijk is als er gebruik wordt gemaakt van 
waterdoorlatende materialen. Ter compensatie voor de bijkomende verharding wordt een 
infiltratievoorziening geplaatst met een inhoud van 44.280 liter en met een oppervlakte van 82 
m². Hiermee wordt voldaan aan de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van 
afvalwater en hemelwater. Er werd een gunstig advies verleend door de dienst Waterlopen van 
de provincie. 

In deze omstandigheden kan in alle redelijkheid verwacht worden dat er geen schadelijk effect 
wordt veroorzaakt in de plaatselijke waterhuishouding, noch dat dit mag verwacht worden ten 
aanzien van het eigendom in aanvraag. 

b) Verordening toegankelijkheid
Inter verleende op 20 juli 2018 een voorwaardelijk gunstig advies over het ontwerp. Er worden 
voorwaarden opgelegd betreffende de publiek toegankelijke ruimte, de breedte van en de 
signalisatie bij de aangepaste autostaanplaatsen en voor de normen betreffende de deur en de 
situering van de toestellen bij het aangepast toilet. Deze worden integraal opgenomen in de 
voorwaarden.   

c) Erfgoed-/archeologietoets
Volgens artikel 5.4.1 van het Onroerenderfgoeddecreet dient bij deze aanvraag een 
bekrachtigde archeologienota gevoegd te worden. Het agentschap Onroerend Erfgoed heeft de 
bijgevoegde archeologienota met ID https://id.erfgoed.net/archeologie/archeologienotas/6617 
en met onderwerp Vooronderzoek_Oud-Heverlee_Beekstraat bekrachtigd op 8 maart 2018 met 
volgende motivering:
“De archeologienota voldoet aan de beoordelingsrichtlijn archeologienota’s zoals meegedeeld 
aan de Vlaamse Regering op 16 december 2016, met name:
- de doorgevoerde inschatting van de archeologische waarde van het onderzochte gebied is 

plausibel en gemotiveerd onderbouwd;
- het programma van maatregelen dat wordt voorgesteld is adequaat mits voldaan wordt aan 

de hieronder genoemde voorwaarden
- het programma van maatregelen is begrijpelijk voor en uitvoerbaar door derden.”
De voorwaarden bij de bekrachtigde archeologienota worden opgenomen in de voorwaarden. 

d) Planologisch
Het goed is niet gelegen binnen de grenzen van een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg of 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan en het maakt geen deel uit van een niet vervallen verkaveling.
Volgens het gewestplan Leuven is het goed gelegen in een woongebied. Artikel 5 van het KB 
van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 
ontwerpgewestplannen en de gewestplannen is van toepassing. De voorliggende aanvraag, die 
een uitbreiding van een handelszaak omvat die voorziet in de basisbehoeften van de bewoners 
van het woongebied, hoort bij uitstek thuis in een woongebied, voor zover de omvang en de 
inrichting zich integreert in de omgeving. Dit is een feitenkwestie. De gevraagde uitbreiding aan 
de winkel zelf is beperkt en leidt niet tot een onbestaanbaarheid met het woongebied. Bij een 
supermarkt hoort een parking. De aanvraag is dan ook niet in strijd met de planologische 
bestemmingsvoorschriften van het woongebied.

e) MER-screening
In navolging van het Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 dient er voor de 
voorliggende aanvraag een project-MER-screening te gebeuren (bijlage III bij het project-MER-
besluit). De supermarkt en de parkeerplaatsen worden namelijk beschouwd als een 
stadsontwikkelingsproject en uitbreidingen ervan vallen onder bijlage III rubriek 13: ‘Wijziging of 
uitbreiding van projecten van bijlage I, II of III waarvoor reeds een vergunning is afgegeven en 
die zijn of worden uitgevoerd (niet in bijlage I of II opgenomen wijziging of uitbreiding).’ Deze 
rubriek is van toepassing als de wijziging en/ of de uitbreiding van het betrokken 
stadsontwikkelingsproject een intensiteitsverhoging van de activiteiten kan inhouden, op korte 
of op lange termijn. 
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De project-MER-screening stelt de aanvrager in staat om aan te tonen dat het gevraagde 
project geen significante negatieve milieueffecten heeft voor mens en milieu en strekt ertoe de 
mogelijkheid te bieden om te onderzoeken of er al dan niet een effectieve MER moet worden 
uitgevoerd alvorens een vergunning kan worden verleend.  

De MER-screening die in het dossier is terug te vinden, is vrij beperkt en geeft enkel een 
mogelijk te verwachten effect aan op vlak van mobiliteit. Gezien het belang hiervan in deze 
beroepsprocedure, wordt deze discipline hieronder apart besproken. Voor de andere disciplines 
van de MER-screening zoals mogelijke effecten op het watersysteem, de bodem, de 
luchtkwaliteit, geluid en trillingen of andere relevante effecten wordt telkens de optie aangevinkt 
dat er geen mogelijke effecten op de omgeving denkbaar zijn. De aanvrager concludeert dan 
ook dat de mogelijke milieueffecten van het voorliggend project niet aanzienlijk zijn.

f) Mobiliteit en capaciteit van de parking
In de MER-screening geeft de aanvrager aan dat er geen mobiliteitsstudie moest worden 
opgemaakt. Er wordt wel informatie gegeven over het geschatte aantal bezoekers aan de 
supermarkt. Zo zouden er per week 5.000 klanten de winkel bezoeken met een maximum van 
700 per dag. In de berekening gaat men er van uit dat de voorziene uitbreiding geen stijging 
van het aantal bezoekers tot gevolg zal hebben. De supermarkt is vijf volledige dagen per week 
geopend. Op maandag en zondag zijn er afwijkende openingsuren: op maandag is de winkel 
enkel geopend in de namiddag, en op zondag, de drukste dag van de week met circa 440 
bezoekers, enkel in de voormiddag. Op basis van het aantal bezoekers op zondagmiddag wordt 
er berekend dat er 55 autostaanplaatsen nodig zijn. Dit aantal wordt volgens de motivatie 
behaald door de voorziene 45 autostaanplaatsen op het straatniveau en de 17 ondergrondse 
parkeerplaatsen. Bovendien wordt er in de berekening vanuit gegaan dat alle klanten met de 
wagen komen. Er kan dus worden aangenomen dat er met de voorziene uitbreiding wordt 
voldaan aan de parkeerbehoefte van de supermarkt. 

Er wordt wel opgemerkt dat in de latere aanvraag met referentie OMV_2018088067 (onze 
referentie 2018-1380-BGP-OND-01), die slechts enkele maanden na dit dossier werd ingediend 
en waarvoor ook een beroepsprocedure lopende is, wordt bovenop de voorliggende uitbreiding 
een vergroting van de  parkeercapaciteit met 39 plaatsen aangevraagd. Opnieuw wordt de 
berekening gemaakt op basis van maximum 5.000 bezoekers per week maar ditmaal met een 
maximum van 750 in plaats van 700 klanten per dag. Het aantal bezoekers aan de winkel op 
zondagvoormiddag wordt uitgebreid van 440 naar circa 500 klanten. Op basis van het 
bezoekersaantal aan de winkel op zondagvoormiddag wordt berekend dat er 62,5 
autostaanplaatsen nodig zijn. Ook hierbij wordt er vanuit gegaan dat iedereen de winkel 
bezoekt met de wagen. Bijkomend wordt een groei van 15% van het aantal bezoekers 
ingecalculeerd waardoor nog 10 bijkomende autostaanplaatsen worden gemotiveerd, wat de 
totale behoefte op een capaciteit van 84 plaatsen brengt. Bijkomend worden alle ondergrondse 
autostaanplaatsen nu voorbehouden voor personeel en voor bewoners van de appartementen. 
Het totaal aantal bovengrondse parkeerplaatsen, dat kan worden gebruikt door klanten van de 
supermarkt, komt hiermee op 84 te liggen wat overeen komt met de door de aanvrager 
berekende nood. De beoordeling van de uitbreiding van de parking gebeurt in het vermelde 
dossier. Uit de onderbouwing van de voorliggende aanvraag blijkt dat de voorliggende parking 
met beperkte omvang de gemiddelde behoefte voldoende kan opvangen.

Tijdens de beroepsprocedure werd bijkomende informatie aangeleverd over de uren van 
levering die volgens een vaste planning verlopen. Er gebeuren maximum drie leveringen per 
dag, met vrachtwagens met vaste assen.

g) Loskade 
Momenteel is er geen loskade voorzien aan de winkel. Bij leveringen worden de 
autostaanplaatsen voor mindervaliden, die aan de straatzijde tegen de rechter perceelsgrens 
liggen, gebruikt door de vrachtwagens. Bezoekers aan de supermarkt moeten op deze 
momenten met hun wagen of winkelkar tussen de winkel en eventuele lossende vrachtwagens 
door om de parking te bereiken. Bovendien worden de aangepaste parkeerplaatsen bij een 
verwachte levering op voorhand afgezet zodat ze op regelmatige basis niet bruikbaar zijn voor 
klanten. Als er twee vrachtwagens tegelijkertijd leveren, moet er één van beide wachten op de 
straat tot de andere is uitgeladen.
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Het ontwerp verbetert deze ongunstige situatie door te voorzien in een loskade voor 
vrachtwagens aan de rechterzijde van de winkel. Omdat deze vrachtwagens vanuit de 
Beekstraat, vlakbij de kruising met de Pastoor Tilemansstraat, achteruit de loszone in moeten 
rijden, wordt er volgens de beroepsindiener een onveilige verkeerssituatie gecreëerd waarbij de 
veiligheid van de passanten waaronder veel schoolgaande kinderen, op een onaanvaardbare 
wijze in gevaar wordt gebracht. Om de Beekstraat te ontlasten tijdens de begin- en de einduren 
van de school, legde de gemeente in de voorwaarden van de vergunning een aantal 
tijdsblokken vast waarin niet mag worden geleverd.  

De nieuwe loskade zorgt voor een vlottere organisatie van de frequente leveringen, die 
onlosmakelijk zijn verbonden met een supermarkt die verse eetwaren aanbiedt. De stelling van 
de beroepsindiener dat er tal van alternatieven zijn voor de vrachtwagens om vooruit op het 
terrein te rijden, te lossen en via een andere uitrit het terrein terug te verlaten zonder dat er 
achteruit moet worden gemanoeuvreerd, kan niet zonder meer worden gevolgd. Een doorgang 
die fysisch geschikt is voor een personenwagen, is dat daarom niet voor een vrachtwagen. Er 
zijn namelijk grote verschillen in gewicht en in omvang van de voertuigen waardoor een 
aanpassing van de ondergrond en van de voorziene passages en draaicirkels nodig zou zijn. 
Ook voor de veiligheid van de bezoekers van de supermarkt die gebruik maken van de parking, 
is het veiliger dat deze geen doorgang biedt aan vrachtwagens. 

Er kan worden besloten dat de voorgestelde loskade en de daarmee samenhangende 
herinrichting van het terrein, die zorgt voor een duidelijke scheiding van de bewegingen van de 
verschillende gebruikersgroepen op het terrein zelf, op vlak van veiligheid een hele verbetering 
inhoudt ten opzichte van de bestaande situatie. Er wordt naast de loskade ook ruimte gecreëerd 
voor een eventuele tweede vrachtwagen waardoor deze niet meer op de straat moet wachten, 
wat dan weer positieve impact heeft op de doorstroming van het verkeer en de veiligheid in de 
Beekstraat zelf. Door bijkomend leveringen uit te sluiten op de momenten waarop de school 
begint en eindigt, en tijdens dewelke dus een concentratie aan zwakke weggebruikers in de 
straat kan worden verwacht, worden de nodige garanties ingebouwd. Dit wordt opgenomen in 
de voorwaarden. 

h) Reorganisatie en uitbreiding van het terrein
Naast de voorziene uitbreiding gaat de aanleg van de voorliggende nieuwe parking ook 
gepaard met een reorganisatie van de autostaanplaatsen op het terrein en een wijziging van de 
hierboven reeds aangehaalde verschillende verkeersstromen. In de bestaande toestand, die 
historisch is gegroeid vanuit een kleine buurtwinkel die door de jaren heen verschillende 
uitbreidingen heeft gekend, is het terrein verre van ideaal ingericht. De parkeerplaatsen in de 
bouwvrije strook aan de rechterzijde van het perceel bemoeilijken de doorgang en de 
autostaanplaatsen aan de achterzijde komen tot tegen de achtergevel van de achterliggende 
woning. Zoals hierboven besproken is er momenteel geen aparte locatie voorzien voor de 
leveringen en lopen de verschillende functies op het terrein door elkaar. Er kan worden gesteld 
dat omwille van de omvang die de supermarkt door de jaren heeft gekregen, de noden niet 
meer kunnen worden opgevangen op het eigen terrein. 

De voorgestelde uitbreiding, waarbij twee aanpalende percelen mee worden opgenomen in de 
supermarktsite, betekent een aanzienlijke verbetering voor alle gebruikers ervan en biedt hier 
een antwoord op. Waar er in de huidige situatie noodgedwongen heel diverse 
gebruikersprofielen worden gecombineerd, zijn deze in het ontwerp duidelijk van elkaar 
afgescheiden. Bovendien wordt er ook aandacht besteed aan de zwakke weggebruiker. Door 
het voorzien van een aparte toegang voor fietsers en voetgangers en door het plaatsen van 
fietsenstallingen vlakbij de tweede ingang achteraan de winkel, wordt het comfortabeler, veiliger 
en dus ook aantrekkelijker om de supermarkt te voet of met de fiets te bezoeken. Bovendien 
worden de in- en de uitrit van de parking gebundeld en verder van de kruising met de Pastoor 
Tilemansstraat geplaatst, wat de doorstroming van het verkeer in de Beekstraat ten goede 
komt. Het gebruik van de twee naastliggende gronden om te voldoen aan de parkeerbehoeften 
van de supermarkt is dus aanvaardbaar en de grootte ervan veroorzaakt geen schaalbreuk met 
de onmiddellijke omgeving, namelijk de compacte kern van Sint-Joris-Weert.
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Bij het ontwerp van de parking kan worden opgemerkt dat, waar aan de linkerzijde van de 
parking een groenscherm wordt voorzien tussen de keerwand en de perceelsgrens, aan de 
achterzijde op de perceelsgrens een keermuur wordt geplaatst met een hoogte van een meter. 
Ook hier moet over de volledige perceelsbreedte een afwerking met een groenscherm van 
minstens 1,50 m diep worden voorzien tussen de keermuur en de perceelsgrens zodat het 
groene karakter van de achterliggende tuinzone wordt gerespecteerd. Door de breedte van de 
circulatieruimtes tussen de rijen autostaanplaatsen die parallel liggen met de straat, is er een 
verschuiving mogelijk zonder dat er moet worden ingeboet aan capaciteit. Dit wordt opgenomen 
in de voorwaarden.

i) Milieu
Op 23 februari 1999 werd door het college van burgemeester en schepenen een vergunning 
verleend voor de regularisatie van een handelszaak (buurtsupermarkt met beenhouwerij), met 
de volgende activiteiten van klasse 3:
- het lozen van 600 m³/jaar huishoudelijk afvalwater (rubriek 3.6.1); 
- het lozen van 4,5 m²/uur bedrijfsafvalwater (rubriek 3.6.2.1);
- een stalplaats voor 25 voertuigen (rubriek 15.1.1);
- koelinstallaties en een airco, met een totaal vermogen van 12 kW (rubriek 16.3.1.1);
- de opslag van 500 kg detergenten (rubriek 17.3.3.1);
- de opslag van 2.500 l stookolie (rubriek 17.3.6.1.b);
- een stookinstallatie met een vermogen van 400 kW (rubriek 43.1.1);
- een verkooppunt en uitsnijderij van vlees (rubriek 45.4.d);
- koelinstallaties in de winkel, met een totaal vermogen van 15 kW (rubriek 47.1);

Het lozen van maximum 600 m³/ jaar huishoudelijk afvalwater is volgens de huidige indelingslijst 
(bijlage 1 van Vlarem II) niet meer ingedeeld. Een septische put en een vetvanger zijn, 
overeenkomstig de opmerkingen vermeld bij rubriek 3 (lozen afvalwater) van de indelingslijst 
omgevingsvergunning, niet meer ingedeeld als waterzuiveringsinstallatie. Het dossier bevat te 
weinig gegevens (inzake debiet, zonering, en dergelijke) om de juiste indelingsrubriek te 
bepalen. Dit dient bijgevolg, in samenspraak met VMM of een studiebureau, onderzocht te 
worden. Aan de resultaten van het onderzoek moet zo snel mogelijk gevolg worden gegeven. 
Dit zal als bijzondere voorwaarde worden opgelegd. 

De bestaande koelinstallaties worden vervangen door geluidsarmere exemplaren met minder 
schadelijke koelmiddelen. Het totale vermogen aan koelinstallaties neemt toe met 78 kW, tot in 
totaal 90 kW. Rubriek 16.3.1.1 (klasse 3) blijft van toepassing.

De opslag van 2.500 l stookolie en de stookinstallatie met een vermogen van 400 kW wordt 
stopgezet. Rubriek 47.1 (koelinstallaties winkel) werd in het verleden opgeheven. De rubriek 
voor de opslag van 500 kg detergenten dient aangepast te worden aan de bepalingen in de 
CLP-verordening (indeling, etikettering en verpakking van gevaarlijke stoffen). Het aantal 
stalplaatsen voor voertuigen, andere dan personenwagens, blijft ongewijzigd. Voor de 
beenhouwerij blijft rubriek 45.4.d van toepassing. 

j) Goede ruimtelijke ordening 
In toepassing van art. 4.3.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(beoordelingsgronden) kunnen geen opmerkingen gemaakt worden inzake de visueel-
vormelijke elementen. De voorgestelde uitbreiding van de supermarkt en van de parking, die 
een gewijzigd ruimtegebruik inhoudt, is functioneel inpasbaar en de nieuwe inrichting van de 
site, waarbij een aparte zone voor het lossen van vrachtwagens wordt aangelegd, zorgt voor 
meer veiligheid en comfort voor de gebruikers ervan en voor het verkeer langs de Beekstraat. 
Er zijn geen cultuurhistorische aspecten die wegen op de beoordeling. De voorgestelde 
reliëfwijzigingen die nodig zijn voor de nieuwe parking zijn aanvaardbaar. De schaal van het 
project wijzigt maar is aanvaardbaar binnen de omgeving. De aanvraag heeft een positieve 
impact op de mobiliteit en op de veiligheid van passanten. De activiteiten zijn, mits het naleven 
van de voorwaarden, in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. 

Conclusie
De aanvraag komt in aanmerking voor vergunning om volgende redenen:
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- de voorgestelde uitbreiding en inrichting van het supermarktterrein heeft een positieve 
impact op de veiligheid en het comfort van de gebruikers ervan en op de doorstroming van 
het verkeer langs de Beekstraat;

- de activiteiten zijn in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening;
- globaal kan gesteld worden dat de risico’s voor de externen veiligheid, de hinder, de 

effecten op het leefmilieu, op de wateren, op de natuur en op de mens buiten de inrichting 
veroorzaakt door de gevraagde exploitatie bij naleving van de opgelegde 
exploitatievoorwaarden tot een aanvaardbaar niveau kunnen beperkt worden.

Advies

1. In beroep de melding voor een ingedeelde inrichting ingediend door Dominique Jans, 
Beekstraat 25, 3051 Oud-Heverlee namens bvba Agenturen De Clercq voor de exploitatie 
van de winkelruimte en de aanleg van een parkeerzone, gelegen Beekstraat 17-19-21-21a 
te 3051 Oud-Heverlee, kadastraal bekend: afdeling 5, sectie B, 101 r, 101 s, 103 t 002, 103 
w 002, 542 a (capakeys: 24100B0101/00R000, 24100B0103/00W002, 
24100B0542/00A000, 24100B0101/00S000, 24100B0103/00T002) met als 
inrichtingsnummer 20180329-0025 te akteren voor onbepaalde duur;

2. In beroep de aanvraag ingediend door Dominique Jans, Beekstraat 25, 3051 Oud-Heverlee 
namens bvba Agenturen De Clercq voor de uitbreiding van de winkelruimte en aanleg van 
een parkeerzone, gelegen Beekstraat 17-19-21-21a te 3051 Oud-Heverlee, kadastraal 
bekend: afdeling 5, sectie B, 101 r, 101 s, 103 t 002, 103 w 002, 542 a (capakeys: 
24100B0101/00R000, 24100B0103/00W002, 24100B0542/00A000, 24100B0101/00S000, 
24100B0103/00T002) te vergunnen met volgende voorwaarden;
- voor het milieuluik dient de juiste indelingsrubriek in samenspraak met de VMM of een 

studiebureau onderzocht te worden. Aan de resultaten van het onderzoek moet zo snel 
mogelijk gevolg worden gegeven;

- de voorwaarden gesteld in het advies van Inter van 20 juli 2018 (als bijlage) worden 
stipt nageleefd;

- het programma van maatregelen, zoals in de archeologienota bekrachtigd op 8 maart 
2018 met referentienummer 6617 wordt stipt nageleefd;

- tussen de achterste perceelsgrens en de keermuur wordt over de volledige 
perceelsbreedte een groenscherm met een diepte van minstens 1,50 m aangeplant;

- de groenvoorzieningen opgetekend op het inplantingsplan en opgelegd in de 
voorwaarden worden aangelegd met streekeigen bomen en/of beplanting en dit ten 
laatste het eerste plantseizoen volgend op de uitvoering van de vergunde werken;

- de volgende voorwaarden uit de beslissing/het advies van het college van 
burgemeester en schepenen van 8 oktober 2018 worden stipt nageleefd: 
 de bomen moeten inheemse hoogstammen zijn waarvan de stam op 1 meter 

hoogte een diameter heeft van 15 cm. De groenschermen dienen eveneens 
inheems te zijn;

 aanvoer en afvoer van vrachtwagens op schooldagen is niet toegestaan tussen 
08u00 en 09u00, op maandag, dinsdag en donderdag tussen 15u00 en 16u00, op 
woensdag tussen 11u30 en 12u30 en vrijdag tussen 14u30 en 15u30;

 leveringen door grote vrachtwagens van meer dan 7,5 ton zijn niet toegelaten 
tussen 22u en 6u30;

 er worden minstens 9 hoogstammige inheemse bomen aangeplant met een 
stamomtrek bij aanplant van 25 cm op 1 m hoogte;

 inzake de fietsenstallingen dienen minstens 20 plaatsen fietsenstallingen met een 
tussenafstand van 75 cm en degelijke steun + minstens twee plaatsen voor 
buitenmaatse fietsen voorzien te worden;

 er moet een minimum aan verlichting voorzien worden op de parking.

Leuven 27 februari 2019,

Luitje Afschrift,
provinciale omgevingsambtenaar
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