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• Samenvatting proces tot op heden

• Waar staan we vandaag?

• Ontwerp RUP

• Vervolgtraject



3

• Huidig ziekenhuis door Hospitaalstraat →moeilijke organisatie

• 2008-2010: onderzoek naar behoud op huidige locatie

• Behoud huidige inplanting blijkt zeer moeilijk haalbaar

• 2013: beslissing door AZN om de campus te herlokaliseren

→Waar? Herbestemming nodig? Impact op omgeving? …
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• 2015: beslissing tot opmaak masterplan + MOBER

• GR 28 april 2017: goedkeuring masterplan en beslissing tot opmaak RUP + plan-MER

• najaar 2017: start planproces
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Planteam

Administratief overleg

• Stad Sint-Niklaas

• Provincie Oost-Vlaanderen

• Departement Omgeving – team ruimte

• Departement Omgeving – team MER

• Departement Landbouw en Visserij

• Agentschap Wegen en Verkeer

• Antea Group, procesbegeleider

Stuurgroep

Voorbereidend overleg (terugkoppeling)
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Geïntegreerde procedure

• RUP + Plan-MER 

• Administratief proces onder leiding van een ‘planteam’

• Minstens 2 inspraakrondes

• Besluitvorming door het college van burgemeester en schepenen

• Kwaliteitsbeoordeling van het plan-MER door de dienst Mer
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• Plandoelstellingen

• Alternatieven

• Relatie met beleidsplannen

• Beschrijving te onderzoeken effecten en 
onderzoeksmethodiek
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Advies / Inspraak

Scopingnota

Verdere verwerking startnota op basis van 
reacties tijdens eerste ter inzagelegging
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• Periode: 22/5/2018 – 20/7/2018

• Participatiemoment: 16/6/2018

→ Aanleiding tot verder onderzoek
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• Locatieafweging op basis van 6 
uitsluitingscriteria:

1. Ligging in westrand van Sint-Niklaas

2. Voldoende beschikbare oppervlakte
(bruto 16ha)

3. Ligging en ontsluiting langs N41

4. Ligging en bereikbaarheid vanuit 
stadscentrum (straal ca. 2,5km)

5. Ligging t.a.v. afbakeningslijn stedelijk 
gebied Sint-Niklaas 

6. Termijn van realisatie (exploitatie 2027)
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• Op basis van input tijdens eerste ter inzagelegging
• Screening van binnenstedelijke alternatieven op drie criteria

(overige drie criteria niet van belang door centrumstedelijke ligging)

Nr. Site Oppervlakte Min. 2 ontsluitingspunten Haalbaarheid binnen 
termijn 

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

OK Afhankelijk van verder 
onderzoek 

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

OK Niet haalbaar als 
gevolg van 
bescherming als 
landschap 

3 Gemeenschapsonderwijs-
parklaan 

4,5ha   

4 Aveve/Carrefour August 
De Boeckstraat 

3,35ha   

5 Parking Waasland 
Shopping Center 

2,34ha   

6 Ondertunnelen van de 
N16 

3,44ha   
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Verder mobiliteitsonderzoek bleek nodig voor Stationsomgeving Noord en De Winningen
Voor Neerkouter werd reeds in het verleden een MOBER uitgewerkt 

→Mobiliteitsonderzoek als voorafname van het MER, teneinde te bepalen welke alternatieven 
effectief zouden worden meegenomen in het MER.

→Zowel De Winningen als Neerkouter bleken mobiliteitstechnisch haalbaar. Stationsomgeving 
Noord werd uitgesloten wegens onhaalbare verkeersafwikkeling.
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➔ Neerkouter en
De Winningen meenemen 
als volwaardige  
alternatieven binnen MER
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➔als compensatie 
worden 3 
woonuitbreidings-
gebieden omgezet naar 
agrarisch gebied

➔Puivelde, Clementwijk 
en Vrasenestraat

➔Bijkomend opgenomen in het MER: Neerkouter is gelegen in HAG (herbevestigd 
agrarisch gebied)
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• mobiliteit

• geluid en trillingen

• lucht

• bodem

• water (grond-, oppervlakte- en afvalwater)

• biodiversiteit

• landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie

• mens - ruimtelijke aspecten en hinder/gezondheid
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➔Veelal vergelijkbare effecten (en maatregelen/aanbevelingen) in Neerkouter en De 
Winningen, dus geen uitgesproken voorkeursalternatief op basis van milieueffecten

➔Verschillen in hoofdzaak:
• de mobiliteitseffecten op de kruispunten en tevens de afgeleide effecten (geluid, lucht en 

gezondheid) langs de rechtstreekse ontsluitingsweg van de beide gebieden;
• verschillen in de aanwezigheid van (nabije) bewoning;
• de impact op landbouw: de Winningen is op heden bestemd als regionaal 

bedrijventerrein, terwijl Neerkouter landbouwgebied betreft volgens het gewestplan. 
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• Beslissing locatie: CBS 17/8/2020 

• Opmaak voorontwerp RUP: najaar 2020

• Plenaire vergadering: 18/12/2020

• Delegatiebevoegdheid: BVR 5/2/2021
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• Aanpassing grenslijn regionaalstedelijk
gebied

• Het gebied is bestemd voor een 
ziekenhuis, met alle bijhorende 
complementaire voorzieningen inherent 
aan het functioneren ervan.  Een 
stedelijke randparking is eveneens 
toegestaan.

• Globale inrichtingsstudie met 
voorwaarden, o.a. zo intensief mogelijk 
ruimtegebruik

• Beperkte bufferzone waar deze werd 
gevraagd door het MER

• Singels in overdruk

• Max. 1/3 inname door gebouwen + 1/3
inname door verharding

• Max. bouwhoogte = 29m + 9m 
(referentiepeil onderzijde onderste 
dorpel t.h.v. hoofdingang)

• Halte OV zo dicht mogelijk bij 
hoofdingang
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• Beroepslandbouw (ook tuinbouw) + hoevetoerisme (dat valt onder de noemer verblijfsgelegenheid), verkoop van eigen landbouwproducten, 
zorgboerderijen en landbouweducatie voor zover dat een integrerend deel uitmaakt van een bedrijf, waterverzamelbekken op niveau van het bedrijf, 
kleinschalige werken om erosie te vermijden of te bestrijden. (typevoorschriften Vlaamse Overheid)

• Compensatiegebieden voor inname van landbouwgebied door AZ Nikolaas
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