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1

INLEIDING

1.1

ALGEMEEN

Het stadsbestuur van Zottegem heeft SOLVA op 4 juni 2018 aangesteld voor
de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Sanitary’.
Het RUP wordt opgemaakt overeenkomstig de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening (VCRO). Artikel 2.2.5 §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
bepaalt de inhoud van een ruimtelijk uitvoeringsplan. De volgende
onderdelen dienen opgenomen te worden in het plan:
]
een grafisch plan dat aangeeft voor welk gebied of welke
gebieden het plan van toepassing is;
]
de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften inzake
bestemming, inrichting en/of beheer;
]
een weergave van de feitelijke en juridische toestand;
]
de relatie met het ruimtelijk structuurplan of de
structuurplannen waarvan het een uitvoering is;
]
in voorkomend geval, een limitatieve opgave van de
voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die opgeheven
worden;
]
in voorkomend geval, een overzicht van de conclusies van
plan-MER, passende beoordeling, VR, …;
]
in voorkomend geval, een register, al dan niet grafisch, van
de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt
doorgevoerd die aanleiding kunnen geven tot
planschadevergoeding,
planbatenheffing
of
een
compensatie in de zin van het decreet betreffende het
grond- en pandenbeleid.
Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuw decreet
waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in
het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden.

Overeenkomstig artikel 2.2.1. §1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening gaat
het om een geïntegreerd planningsproces: de effectbeoordelingen worden
tijdens het ruimtelijk planningsproces procedureel en inhoudelijk
geïntegreerd in hetzelfde proces. De integratie houdt in dat de
effectbeoordelingen plaatsvinden tijdens het proces voor de opmaak van het
ruimtelijk uitvoeringsplan. De effectbeoordelingen leveren gegevens over de
mogelijke effecten van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan. Die
gegevens worden verwerkt in het planningsproces voor het voorgenomen
ruimtelijk uitvoeringsplan.
Het geïntegreerde planningsproces (zie artikel 2.2.4. §1) bestaat uit vijf fasen,
waarbij het resultaat telkens geconsolideerd wordt in een van de volgende
documenten:
]
de startnota,
]
de scopingnota,
]
het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan,
]
het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan,
]
het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan.
Het voorliggend document betreft het definitief ruimtelijk uitvoeringsplan.

1.2

AANLEIDING TOT OPMAAK EN DOELSTELLING
VAN HET RUP

De belangrijkste administratieve functies van de stad Zottegem zijn
geconcentreerd op de site Sanitary aansluitend op het stadscentrum. De site
Sanitary huisvest het administratief centrum Sanitary, de Stedelijke Academie
voor Beeldende Kunst (SABK) en een afdeling van de Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans (SAMWD). In de directe omgeving van de site
Sanitary komen diverse andere functies voor zoals het Koninklijk Atheneum
Zottegem, het station van Zottegem, het AZ Sint-Elisabeth Zottegem,
enzovoort.
Gezien de centralisatie van deze voornaamste functies en de ligging binnen
de stadskern dat tevens deel uitmaakt van het stedelijk gebied, wenst het
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stadsbestuur van Zottegem deze site nog verder op te laden met stedelijke
functies om zo zijn positie in de kern te versterken. Het stadsbestuur wenst
deze locatie uit te breiden met een nieuw cultuurcentrum en een
gecentraliseerde Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
De vooropgestelde locatie site Sanitary is momenteel onderhevig aan de
stedenbouwkundige voorschriften vastgelegd door het bijzonder plan van
aanleg (BPA) ‘Sanitary’ dat weinig perspectief biedt voor de vestiging van een
nieuw cultuurcentrum en Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
Om deze ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken dient het
bestaande BPA opgeheven te worden door voorliggend ruimtelijk
uitvoeringsplan (RUP). Het RUP dient tegelijkertijd als instrument om de
goede ruimtelijke kwaliteit van toekomstige projecten te waarborgen.

1.3

AFBAKENING PLANGEBIED

De afbakening gebeurt aansluitend aan de intekening opgenomen in het
BPA ‘Sanitary’ (M.B. 30 maart 2007), opdat het volledige BPA wordt opgeven.
Het plangebied heeft een totale oppervlakte van 3,73 ha.

1.4

REIKWIJDTE

De reikwijdte van het RUP betreft het binnengebied gevormd door de
Trapstraat in het noordoosten, de Gustaaf Schockaertstraat in het oosten, de
Burgemeester Firmin De Meyerstraat in het zuiden, de Meerlaan in het
westen en de Molenstraat in het noordwesten. Het betreft het volledige
plangebied van het BPA ‘Sanitary’. De meest voorkomende bestemmingen
in het BPA zijn de zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, de
woonzone, de zone voor koeren en hovingen, en openbare wegenis.

1.5

DETAILLERINGSGRAAD

Het RUP Sanitary is een juridisch-planologisch initiatief op gemeentelijk
niveau. In dit RUP wordt er, daar waar mogelijk, gewerkt op het niveau van
de kadastrale percelen, in functie van het vastleggen van bestemmings-,
inrichtings- en beheervoorschriften.

9

De detailleringsgraad van het RUP is hoger dan de detailleringsgraad van het
gewestplan.

1.6

ALTERNATIEVEN VOOR HET PLANGEBIED

1.6.1

LOCATIEALTERNATIEF

Een locatiealternatief is een alternatief dat erin bestaat het plan (of delen
ervan) te realiseren op een andere locatie dan die voorzien in het
basisalternatief.
De realisatie van een nieuw cultuurcentrum en Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans op de site Sanitary beoogd de versterking van de
stedelijke functies op één plaats. De site Sanitary huisvest al verschillende
administratieve en culturele functies. De uitbreiding van deze site met
bovenstaande functies maakt van dit gebied een belangrijke pool binnen de
stad.
Het uitvoeren van een locatiealternatief betekent dat dit gebied niet meer
verder wordt versterkt met de voorziene (culturele) functies en dat de te
ontwikkelen functies op een andere plaats moet worden uitgevoerd. Gezien
het stadsbestuur al ruime investeringen heeft gedaan om onder meer de
voormalige historische textielfabriek Sanitary om te vormen tot een
administratief centrum waar het gros van de stedelijke administratieve
functies in zijn ondergebracht en een deel van de Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunsten op dezelfde site wordt opgevangen, wordt gepleit om
deze locatie te behouden voor de ontwikkeling van een nieuw
cultuurcentrum en Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans. Het
voorzien van het nieuw cultuurcentrum, Stedelijke Academie voor Muziek,
Woord en Dans en eventuele andere voorzieningen gebundeld met de reeds
bestaande gemeenschapsvoorzieningen draagt bij tot de bundeling van een
levendige stad. Daarbij voldoet de locatie aan de visie van de ontwikkelingen
in de stedelijk gebieden (zie 3.2.1 Zottegem als behoorlijk goed uitgeruste
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2
2.1

SITUERING VAN HET
PLANGEBIED
SITUERING VAN DE STAD ZOTTEGEM IN DE REGIO

] KAART ORTHOFOTO 2017
De stad Zottegem is een kleine stad gelegen in het zuiden van de provincie
Oost-Vlaanderen. De stad situeert zich ten zuiden van het stadsgewest Gent
langs de assen Gent-Geraardsbergen (N42) en Aalst-Oudenaarde (N46). Ze
is omgeven door de buurgemeenten Oosterzele en Sint-Lievens-Houtem in
het noorden en Herzele in het oosten. De zuidelijke grens wordt gevormd
door de gemeenten Lierde en Brakel. Zwalm en Gavere zijn de westelijke
buurgemeenten.
De huidige gemeente Zottegem is ontstaan door de fusie van 11 gemeenten.
In 1971 fusioneerden Zottegem, Elene, Leeuwergem, Grotenberge,
Godveerdegem, Erwetegem, Sint-Goriks-Oudenhove, Strijpen en VelzekeRuddershove. Bij de fusieoperatie van 1977 kwamen daar delen van
Oombergen en Sint-Maria-Oudenhove bij.
De fusiegemeente Zottegem heeft een totale oppervlakte van 5 665 ha. Op
1 januari 2018 telt de stad Zottegem 26 373 inwoners. De
bevolkingsdichtheid bedraagt 466 inwoners per km².
Zottegem is gelegen in de ‘Vlaamse Ardennen’, één van de belangrijkste
traditionele landschappen in Vlaanderen en wordt bepaald door een rij
beboste getuigenheuvels met op de top limonietzanden en -zandstenen.

Afbeelding 1

2.2

Situeringskaart

SITUERING VAN HET PLANGEBIED OP MESONIVEAU

Het plangebied is gelegen ten zuiden van de Markt en het voormalige
stadhuis (±250 m) en ten westen van het station Zottegem (±240 m). De
oriëntering van het plangebied ligt evenwijdig met de spoorweg.

2.3

SITUERING VAN HET PLANGEBIED OP MICRONIVEAU

Een beschrijving hiervan is terug te vinden in 1.4 Reikwijdte.
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3.2

3

PLANNINGSCONTEXT

3.1

INLEIDING

Ruimtelijke structuurplannen doen uitspraken over het ruimtegebruik, maar
leggen geen bodembestemmingen vast zoals een gewestplan, een
bijzonder plan van aanleg of een ruimtelijk uitvoeringsplan. Deze plannen zijn
niet bindend voor de burger, maar bepalen wel het toekomstig ruimtelijk
beleid in de betrokken regio’s.
Door de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen wordt
uitvoering gegeven aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Ruimtelijke
uitvoeringsplannen zijn bijgevolg essentieel om de visie en de opties van het
ruimtelijk structuurplan op het terrein uitvoerbaar te maken. De
uitvoeringsplannen vertrekken steeds vanuit de visie van een ruimtelijk
structuurplan.
Volgens artikel 2.1.19 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 27
maart 2009 wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt ter uitvoering
van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan dient bovendien te kaderen in de gewenste ruimtelijke
structuur van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en het Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen.
In wat volgt, wordt het RUP ‘Sanitary’ gepositioneerd ten opzichte van de
verschillende structuur- en beleidsplannen.
Met volgende structuurplannen en/of ruimtelijke ontwikkelingsplannen dient
rekening gehouden te worden in de verdere ontwikkeling van het ruimtelijk
uitvoeringsplan:
]
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
]
Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen,
]
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zottegem.
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RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN VLAANDEREN

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) werd op 23 september 1997
definitief goedgekeurd, op 12 december 2003 voor de eerste keer herzien
en voor de tweede keer herzien op 17 december 2010. De Vlaamse Regering
is op 28 januari 2011 het proces gestart dat moet leiden tot de vaststelling
van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV). Op 20 juli 2018 keurde de
Vlaamse Regering de strategische visie van het BRV goed. De strategische
visie is gericht op het beter benutten van het bestaande ruimtebeslag en het
maximaal vrijwaren van de openruimte en wordt vertaald in 6 strategische
doelstellingen. Het BRV bouwt voort op de robuuste krijtlijnen van het RSV.
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen staat het streven naar openheid
én stedelijkheid voorop, uitgedrukt als ‘Vlaanderen: open en stedelijk’. Met
deze metafoor wenst het RSV een trendbreuk te realiseren die een
versterking van het buitengebied beoogt en een versnippering ervan
tegengaat door een optimaler gebruik en beheer van de stedelijke structuur.
Dit wordt vertaald in het concept van de gedeconcentreerde bundeling
waarbij een selectieve concentratie wordt nagestreefd van de groei van
wonen, werken en andere maatschappelijke functies in de stedelijke
gebieden en de kernen van het buitengebied. Vanuit deze optie moeten de
stedelijke gebieden worden versterkt waarbij er activiteiten worden
geconcentreerd en gestimuleerd.
Volgende doelstellingen liggen aan de basis van de gewenste structuur:
]
de selectieve uitbouw van de stedelijke gebieden, het
gericht verweven en bundelen van functies en
voorzieningen;
]
het behoud en waar mogelijk de versterking van het
buitengebied en een bundeling van wonen en werken in de
kernen van het buitengebied;
]
het concentreren van economische activiteiten in die
plaatsen die deel uitmaken van de bestaande economische
structuur van Vlaanderen;
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]

3.2.1

het optimaliseren van de bestaande verkeers- en
vervoersinfrastructuur waarbij de ruimtelijke condities
worden gecreëerd voor het verbeteren van het collectief
vervoer en de organisatie van vervoersgenererende
activiteiten op punten die ontsloten worden door openbaar
vervoer.

ZOTTEGEM ALS BEHOORLIJK GOED UITGERUSTE KLEINE STAD OP PROVINCIAAL NIVEAU

Zottegem is in het RSV geselecteerd als ‘behoorlijk uitgeruste’ kleine stad
op provinciaal niveau. De stad is gelegen buiten de Vlaamse Ruit, maar de
delen die binnen de afbakeningslijn van het kleinstedelijk gebied gelegen
zijn, behoren tot het stedelijke gebied. Deze stedelijke afbakeningslijn is
bepaald door middel van een RUP opgemaakt door de provincie OostVlaanderen. De stedelijke afbakeningslijn vormt de grens tussen gebieden
waar stedelijke ontwikkeling gestimuleerd wordt en het buitengebied waar
de bebouwingsvormen, natuur, landbouw en bos hun eigen groeiritme
bezitten binnen de ontwikkelingsperspectieven geschetst in het RSV. Het
stedelijke gebied wordt gekenmerkt door een sterke morfologische
stedelijke
structuur
met
een
goed
functionerend
stedelijk
voorzieningenapparaat. In het buitengebied overweegt de open
(onbebouwde) ruimte en wordt de ruimtelijke structuur bepaald door de
natuurlijke en agrarische structuur, de nederzettingenstructuur en de
infrastructuur.

3.2.2

DOELSTELLINGEN VOOR HET STEDELIJK GEBIED

In de stedelijke gebieden worden volgende doelstellingen nagestreefd:
]
het stimuleren en concentreren van activiteiten;
]
het vernieuwen van de stedelijke woon- en werkstructuur
door strategische stedelijke projecten;
]
het ontwikkelen van nieuwe woningtypologieën en
kwalitatieve woonomgevingen;

]
]

3.2.3

het leefbaar en bereikbaar houden door andere vormen van
stedelijke mobiliteit en door locatiebeleid;
het verminderen van ongeordend uitzwermen van functies.

DOELSTELLINGEN VAN HET BUITENGEBIED

Ten aanzien van het buitengebied worden volgende doelstellingen
nagestreefd:
]
het vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële
functies (landbouw, natuur, wonen en het werken op het
niveau van het buitengebied);
]
het tegengaan van de versnippering van het buitengebied;
]
het bundelen van de ontwikkeling in de kernen van het
buitengebied (wonen, verzorgende activiteiten);
]
het inbedden van landbouw, natuur en bos in goed
gestructureerde gehelen;
]
het bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in
het buitengebied;
]
het afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid
op basis van het fysisch systeem;
]
het bufferen van de natuurfunctie in het buitengebied.

3.2.4

NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

De nederzettingsstructuur bestaat uit het samenhangend geheel van
gehuchten, dorpen, linten en verspreide bebouwing in de open ruimte.
Onder bebouwing worden zowel bedrijfs- of industriële gebouwen,
recreatieve en toeristische bebouwing als bebouwing voor gemeenschapsen nutsvoorzieningen begrepen. Er worden vier nederzettingstypes
onderscheiden:
]
Kernen (hoofddorpen en woonkernen) zijn eensluitend
bebouwd door huizen met hun hovingen, openbare
gebouwen, kleine industriële of handelsuitrustingen met
inbegrip van de tussenliggende verkeerswegen, parken,
sportterreinen, enz. De kernen worden in de provinciale
ruimtelijke structuurplannen bindend bepaald;
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]
het
fysisch
systeem
als
kapstok
voor
de
landschapsvormende functies bos, natuur en landbouw. Het Land
van Zottegem staat onder sterke verstedelijkingsdruk. De
resterende lineaire doorkijken tussen de verstedelijkte banden
moeten open blijven;
]
behoud
en
versterking
van
het
hiërarchische
spreidingspatroon en de cultuurhistorische waarde van de
nederzettingen;
]
de kleine steden als ontwikkelingspolen in de regio;
]
een ontsluitingssysteem gericht op de leefbaarheid van de
stedelijk-economische structuur en op het vrijwaren van het rustig
karakter van het buitengebied.

]
bebouwde perifere landschappen bestaan uit verschillende
verschijningsvormen. De onbebouwde ruimte is nog in belangrijke
mate aanwezig, maar heeft een versnipperd voorkomen;
]
linten vormen aan een of beide zijden van de straat een
typische lineaire structuur die niet als woonkern wordt aangeduid;
]
verspreide bebouwing is elke bebouwingsvorm die niet tot
een van bovenstaande categorieën behoort.

3.3

PROVINCIAAL RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
OOST-VLAANDEREN

Het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan Oost-Vlaanderen (PRS) werd op 18
februari 2004 definitief goedgekeurd en gedeeltelijk herzien op 18 juli 2012.

3.3.1

DEELRUIMTE ‘ZUIDELIJK OPENRUIMTEGEBIED’

Volgens het provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen is
Zottegem gelegen in de deelruimte ‘Zuidelijk Openruimtegebied’. Dit
gebied wordt als een landelijk landschap en groene long van bovenregionaal
belang beschouwd. Het beleid is gericht op het leefbaar maken als
openruimtegebied en het voorkomen van verdere verstedelijking. Er wordt
uitgegaan van een versterking van de natuurlijke en toeristisch-recreatieve
functie, het garanderen van de leefbaarheid van de landbouw en het
versterken van de stedelijke kernen en de globale leefbaarheid van het
openruimtegebied.
Het kleinstedelijk gebied Zottegem heeft een beperkte centrale functie die
vooral door de nabijheid van Gent en Aalst wordt getemperd. Het is
voornamelijk een verzamelplaats voor pendelaars. Het kleinstedelijk gebied
moet als woonstad versterkt worden om de verdere verstedelijking van de
open ruimte in dit deel van het Zuidelijk Openruimtegebied tegen te gaan.

De volgende ruimtelijke principes worden vooropgesteld:

15

3.3.2

SELECTIE VAN HOOFDDORPEN EN WOONKERNEN

Hoofddorpen en woonkernen zijn die kernen in het buitengebied die van
structureel belang zijn binnen de provinciale nederzettingsstructuur. Ze
vullen de stedelijke gebieden aan als centrale plaatsen op lokaal niveau.
Hoofddorpen zijn de groeipolen van de nederzettingsstructuur van het
buitengebied waar de lokale groei inzake wonen, voorzieningen en lokale
bedrijvigheid gebundeld wordt. Hoofddorpen onderscheiden zich van
woonkernen omdat zij als een mogelijke locatie voor een lokaal
bedrijventerrein worden beschouwd. Inzake wonen en voorzieningen is er
echter geen verschil in de taakstelling tussen hoofddorpen en woonkernen.
In Zottegem zijn geen hoofddorpen geselecteerd. Volgende kernen zijn in
het PRS als woonkern aangeduid:
]
Sint-Maria-Oudenhove,
]
Velzeke,
]
Erwetegem,
]
Elene,
]
Leeuwergem.
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3.3.3

PARTIËLE HERZIENING PRS

Naar aanleiding van de laatste herziening van RSV heeft het provinciebestuur
Oost-Vlaanderen een partiële herziening van het PRS doorgevoerd. Op 18
juli 2012 is deze partiële herziening door de minister goedgekeurd.
Het PRS is slechts op een beperkt aantal punten gewijzigd en situeert zich
nog steeds binnen het beleidskader dat door Vlaanderen in het RSV bepaald
is. In grote lijnen bevat de herziening volgende punten:
]
De taakstelling voor wonen en werken is geüpdatet: de
termijn voor het ruimtelijk beleid is verlengd tot 2012 met
een doorkijk naar 2020.
]
Voor wonen en voor bedrijventerreinen zijn er cijfers
gewijzigd, maar blijft de keuze gelden om nieuwe
ontwikkelingen van wonen en werken meer in de stedelijke
gebieden te situeren. Er wordt ook meer aandacht besteed
aan een kwalitatief woonbeleid en er wordt rekening
gehouden met de groeiende woonbehoefte van specifieke
groepen (woonvormen voor ouderen, kleinere gezinnen, …).
]
Het beleid ten aanzien van kleinhandel is aangepast.
De herziening bevat geen specifieke aandachtpunten waar in voorliggend
RUP aandacht aan besteed dient te worden.

3.4

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
ZOTTEGEM

Zottegem beschikt sinds 22 april 2004 over een goedgekeurd gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan (GRS).
In wat volgt worden de relevante elementen aangehaald met betrekking tot
de gewenste ruimtelijke structuur van de stad Zottegem.

3.4.1

ALGEMEEN

De ruimtelijke visie op Zottegem werd in het structuurplan als volgt
samengevat: Zottegem ‘Poort tot de Vlaamse Ardennen’. Zottegem wenst
zich te versterken als stedelijk gebied in een prachtig ommeland. Het is de
uitdaging voor Zottegem om van haar gemeente in alle opzichten een
hoogwaardige woon- en werkgemeente te maken, waarin stedelijke
dynamiek belangrijk blijft en waarbij de open ruimte als troefkaart wordt
uitgespeeld.
3.4.1.1

BASISDOELSTELLINGEN

Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan vertrekt van volgende
basisdoelstellingen:
]
ontwikkeling als kwalitatieve en leefbare woongemeente;
]
stimulering van economische mogelijkheden;
]
landschapsstructuren als basis;
]
garandering van de leefbaarheid van grondgebonden
landbouw;
]
ondersteuning van toerisme en recreatie.
3.4.1.2

RUIMTELIJKE CONCEPTEN

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Zottegem werd naast de visie
op de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van de stad, reeds een aantal
ruimtelijke concepten vooropgesteld. Deze concepten laten toe om
projectmatig aan ruimtelijke planning te doen en dienen als houvast voor de
uitwerking van plannen en projecten op het terrein. De bundeling van deze
concepten leidt tot gebalde en sterk geschematiseerde uitspraken voor het
gewenste ruimtelijke beleid voor Zottegem.
De visie worden vertaald in volgende ruimtelijke concepten:
]
concept 1: de bundeling van stedelijke activiteiten binnen
de stedelijke vierhoek van Zottegem;
]
concept 2: het voeren van een gedifferentieerd beleid t.a.v.
de kernen buiten de stedelijke vierhoek;
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]
]
]
]

3.4.1.3

CONCEPT 1 BUNDELING VAN STEDELIJKE ACTIVITEITEN
BINNEN DE STEDELIJKE VIERHOEK VAN ZOTTEGEM

De afbakening van het stedelijk gebied Zottegem is noodzakelijk om de
ongeordende spreiding van functies en activiteiten in het buitengebied tegen
te gaan. Het biedt ook de mogelijkheid om de open ruimte en de stedelijke
ruimte van Zottegem duidelijker van elkaar te scheiden. Door een bundeling
binnen het stedelijk gebied wordt een selectieve concentratie nagestreefd
van de groei van wonen en werken in het stedelijk gebied van Zottegem.
Het stedelijk gebied van Zottegem kan opgesplitst worden in twee
onderdelen:
]
het meer verstedelijkt gebied met het centrum en
Grotenberge;
]
de woonkernen in het stedelijk gebied: Strijpen,
Leeuwergem, Godveerdegem, Erwetegem.
De huidige ruimtelijke structuur vertoont vandaag een vergroeiing van
Zottegem met de vijf deelgemeenten die rond Zottegem gelegen zijn,
namelijk Strijpen in het westen, Leeuwergem in het noorden, Grotenberge in
het oosten en Erwetegem en Godveerdegem in het zuiden. Door deze
deelgemeenten met elkaar te verbinden ontstaat een vierhoek waarbinnen
het stedelijk gebied van Zottegem gelegen is.
Er kan dus gesproken worden van ‘de stedelijk vierhoek’, waarvoor
volgende doelstellingen geformuleerd kunnen worden:
]
versterken van het kerngebied als handel- en
dienstencentrum;
]
streven naar inbreiding bij het stedelijk wonen;
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]

concept 3: de optimalisering en uitbreiding van
verkeersaantrekkende functies op de N42;
concept 4: bovenlokale wegenontsluiting van buitenaf;
concept 5: het ontwikkelen van een groene gordel;
concept 6: het maximaal behoud van de open randen t.o.v.
de stedelijke vierhoek.

]

wonen aan de rand richten op de voorzieningen die het
kerngebied aanbiedt;
geen verzelfstandiging van de deelgemeenten gelegen in
de vierhoek, maar het ondersteunen van een afhankelijkheid
van Zottegem.

3.4.2

BESTAANDE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

3.4.2.1

STEDELIJKE KERN ZOTTEGEM

De stedelijke kern van Zottegem vormt duidelijk het centrum van de stad.
Een as van woonverdichting en verlinting loop in noord-zuidrichting over de
respectievelijke deelgemeenten Elene, Zottegem, Godveerdegem,
Erwetegem en Sint-Maria-Oudenhove. De vroeger geïsoleerde kern van
Grotenberge is vandaag zowel functioneel als morfologisch vergroeid met
het centrum van Zottegem. In het centrum van de stad is een goed
uitgebouwd handels- en voorzieningenapparaat aanwezig met bovenlokale
aantrekkingskracht.
3.4.2.2

LANDELIJKE DORPEN

Met uitzondering van de stedelijke kern (Zottegem en Grotenberge), kunnen
alle deelgemeenten getypeerd worden als landelijke dorpen. Het zijn
woonkernen die grotendeels zelfvoorzienend zijn wat betreft elementaire
behoeften. Velzeke en Sint-Maria-Oudenhove kennen het sterkst
uitgebouwde voorzieningenapparaat. Oombergen, Elene, Leeuwergem,
Strijpen en Sint-Goriks-Oudenhove zijn slechts gedeeltelijk zelfvoorzienend
en zijn voor de rest aangewezen op de omliggende kernen. De kern van
Godveerdegem sluit aan bij de stedelijke kern en kent zijn eigen
voorzieningenapparaat langsheen de Langestraat. Voor heel wat activiteiten
(onderwijs, administratieve diensten, ziekenhuis, handel, enzovoort) zijn de
landelijke dorpen aangewezen op de stedelijke kern van Zottegem.
3.4.2.3

LINTBEBOUWING

Lintbebouwing zijn totaal afhankelijke concentraties die bestaan uit
woningen, landbouwbedrijven en ambachtelijke activiteiten. Er kunnen twee
soorten onderscheiden worden: enerzijds is er de lintbebouwing langs
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verbindingswegen, anderzijds de meer verspreide lintbebouwing langsheen
landelijke wegen. Deze verlinting heeft ervoor gezorgd dat deelgemeenten
zoals Strijpen, Elene, Grotenberge, Godveerdegem, allen gelegen in de
nabijheid van de stadskern van Zottegem, langzamerhand vergroeid zijn met
het stedelijk gebied. Hierdoor is het stedelijk gebied minder duidelijk en
vervaagd de begrenzing met het open gebied. Een specifieke woonstructuur
treft men aan in het noordwesten van het grondgebied van Zottegem. Het
betreft het gehucht ‘Sonseide’ dat bestaat uit diverse, eerder geïsoleerd
gelegen woonlinten. Reeds in de 18 de eeuw waren deze linten al aanwezig
op deze plaats.

]

3.4.2.4

]

STERK VERSPREIDE BEBOUWING

Deze vorm van bebouwing maakt een wezenlijk deel uit van de
nederzettingsstructuur van de stad. Het patroon vormt een totale
verspreiding met een hoge densiteit. Verschillende functies komen er in
voor, zoals ambachtelijke bedrijvigheid, land- en tuinbouw, wonen,
verblijfsrecreatie en (nuts)voorzieningen.

3.4.3

]

]

LANDELIJKE WOONCONCENTRATIES

Op bepaalde plaatsen kunnen een aantal concentraties van verspreide
bebouwing gedetecteerd worden. Het zijn kleinere woonconcentraties in het
landelijk gebied die vaak teruggaan op een historische agrarische kern. Het
betreft volgende landelijke woonconcentraties: Ruddershove, Lippenhove,
Uilenhoek, Nieuwege, Langendries, Boterhoek, Meileveld, Ten Bosse,
Steenbergen, Rodestraat, Wolvenhoek.
3.4.2.5

]

3.4.3.1

het streven naar een gedifferentieerde samenstelling van de
woningvoorraad in het stedelijk gebied, gericht op alle
bevolkingsgroepen;
het versterken van de multifunctionaliteit in het stedelijk
gebied;
het creëren van een kwalitatief woonmilieu binnen de stad,
waarbij voldoende aandacht wordt besteed aan het
opwaarderen van het bestaande weefsel;
bij elk bouwproject voldoende aandacht besteden aan de
ruimtelijke kwaliteit en een verantwoorde inpassing van het
bestaande weefsel;
het verstarren van de woningbouw (= geen additionele
woningbouw) in het buitengebied door het tegengaan van
een verdere wildgroei van lintbebouwing en verspreide
bebouwing.
GEWENSTE STRUCTUUR STEDELIJKE VIERHOEK ZOTTEGEM

In Zottegem-centrum en de recente verkavelingen aan de rand is het beleid
gericht op de ruimtelijk ondersteuning van de stedelijke herstructurering,
herwaardering en vernieuwing van het bestaand stedelijk weefsel en het
creëren van een aanbod aan nieuwe woongelegenheden. Dit is slechts
mogelijk door een doorgedreven centrumversterkend beleid te voeren met
alle prioriteit naar inbreiding en het valoriseren van de bestaande stedelijke
potenties (het historisch karakter, bestaande natuurelementen, de sterke
stedelijke voorzieningen, ...).

GEWENSTE NEDERZETTINGSSTRUCTUUR

Het beleid is gericht op de ruimtelijke ondersteuning van een stedelijke
herstructurering, herwaardering en vernieuwing van het bestaand stedelijk
weefsel en het creëren van een aanbod aan nieuwe woongelegenheden.
Binnen de gewenste nederzettingsstructuur voor Zottegem worden de
volgende doelstellingen geformuleerd:

Om tegemoet te komen aan bovengenoemde doelstelling kan onder andere
volgend ruimtelijke beleidselement naar voor worden gebracht:
]
de (ver)nieuwbouw van woningen op terreinen die nu nog
een andere bestemming hebben en die geschikt zijn voor
de ontwikkeling van de woonbestemming. Dit betekent
onder andere: het realiseren van inbreidingsprojecten in
het stedelijk gebied of in de kernen van het buitengebied op
sites waarvan de bestaande functie achterhaald is. Voor
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Zottegem wordt het project Sanitary aangehaald. Deze
oude industriële site wordt herbestemd, waarbij het
onderbrengen van een aantal stedelijke (administratieve)
functies en ook de realisatie van een aantal appartementen
wordt voorzien.

19
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Afbeelding 2

Schematische weergave van de ruimtelijke visie van Zottegem

(Bron: GRS Zottegem, 2004)
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Afbeelding 3

Schematische weergave van de gewenste nederzettingsstructuur van Zottegem

(Bron: GRS Zottegem, 2004)
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4

JURIDISCHE CONTEXT

4.1

PLANOLOGISCH-STEDENBOUWKUNDIG

4.1.1

BESTEMMINGS- EN RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN

Tabel 1

Bestemmings- en ruimtelijke uitvoeringsplannen

JURIDISCHE
GROND

BINNEN PLANGEBIED

GRENZEND AAN
PLANGEBIED

Gewestplan

Gewestplan Aalst – Ninove –
Geraardsbergen – Zottegem
(KB 30/05/1978, gewijzigd
13/09/1995):
]
woongebied,
]
gemeenschaps- en
openbare nutsvoorzieningen.
BPA ‘Sanitary’ (M.B.
30/03/2007)
]
openbare wegenis
(gebiedscat. wonen),
]
zone
voor
gemeenschaps- en openbare
nutsvoorzieningen
(gebiedscat. gemeenschapsen nutsvoorzieningen),
]
zone voor openbaar
groen (gebiedscat. wonen),
]
woonzone
–
hoofdgebouw (gebiedscat.
wonen),
]
woonzone - sociale
huisvesting
(gebiedscat.
wonen),
]
woonzone
–
bijgebouwen
(gebiedscat.
wonen),

Gewestplan Aalst – Ninove –
Geraardsbergen – Zottegem
(KB 30/05/1978, gewijzigd
13/09/1995):
]
woongebied,
]
gemeenschaps- en
openbare nutsvoorzieningen.
Geen

BPA/APA

Gewestelijk RUP
Provinciaal RUP

Gemeentelijk RUP

4.1.1.1

]
zone voor koeren en
hovingen
(gebiedscat.
wonen),
]
zone
voor
autobergplaatsen
(gebiedscat. wonen),
]
privéparkeerstrook
(gebiedscat. wonen).
Geen
Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan ‘Afbakening
Kleinstedelijk Gebied
Zottegem’ (M.B.17/11/2008)
Geen

Geen
Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan ‘Afbakening
Kleinstedelijk Gebied
Zottegem’ (M.B.17/11/2008)
Geen

GEWESTPLAN

] KAART GEWESTPLAN
Het plangebied is gelegen binnen het gewestplan nr. 12 ‘Aalst-NinoveGeraardsbergen-Zottegem’. Op 30 mei 1978 werd dit gewestplan bij
Koninklijk Besluit goedgekeurd. Er werd een gewestplanwijziging
goedgekeurd op 13 september 1995.
Dit juridisch verordenend plan deelt de stad op in verschillende gebieden en
bepaalt de bestemming ervan. Het plangebied van voorliggend RUP ligt
binnen de gewestplanbestemmingen woongebied en gebied voor
gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. In de toelichting bij het
Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de
toepassing van de ontwerp-gewestplannen en de gewestplannen en latere
wijzigingen wordt omschreven welke activiteiten er in deze gebieden
mogelijk zijn.
De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel,
dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf
om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen
gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-
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culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische
voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

]

Het gebied voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen wordt niet
nader omschreven binnen het Koninklijk Besluit. Doch kunnen deze
gebieden als volgt omschreven worden: de gebieden voor gemeenschapsen openbare nutsvoorzieningen zijn gebieden voor voorzieningen en
functies, die op bepaalde tijdstippen of altijd voor de burger toegankelijk zijn,
een dienst verlenen aan de gemeenschap en ingericht worden door een
openbaar bestuur, een openbare instantie of een door een openbare
instantie/bestuur opgerichte of ondersteunde VZW.

]
]
]
]
]
]
]

De bestemmingen van het gewestplan werden door de opmaak van het BPA
‘Sanitary’ verder verfijnd (zie 4.1.1.2 BPA ‘Sanitary’).
4.1.1.2

BPA ‘SANITARY’

4.1.1.3

zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen
(gebiedscat.
gemeenschapsen
openbare
nutsvoorzieningen),
zone voor openbaar groen (gebiedscat. wonen),
woonzone – hoofdgebouw (gebiedscat. wonen),
woonzone - sociale huisvesting (gebiedscat. wonen),
woonzone – bijgebouwen (gebiedscat. wonen),
zone voor koeren en hovingen (gebiedscat. wonen),
zone voor autobergplaatsen (gebiedscat. wonen),
privéparkeerstrook (gebiedscat. wonen).
PROVINCIAAL RUP ‘AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED
ZOTTEGEM’

Het plangebied is gelegen binnen het Provinciaal RUP ‘Afbakening
Kleinstedelijk Gebied Zottegem’ dat op 17 november 2008 bij Ministerieel
Besluit werd goedgekeurd.

] KAART BPA ‘SANITARY’
Het plangebied is gelegen binnen het BPA ‘Sanitary’ dat vastgesteld is bij
Ministerieel Besluit van 30 maart 2007. Een BPA is een gemeentelijk
planinitiatief die de bestemming van het gewestplan verder detailleert.
Vandaag vervangen de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen de
bijzondere plannen van aanleg en derhalve het gewestplan.
Met het BPA is uitvoering gegeven aan de wens om de gemeentelijke
diensten, die vroeger verspreid lagen over de stad, samen te brengen in de
centraal gelegen (beschermde) bedrijfsgebouwen van ‘Sanitary Underwear
Company’. Daarnaast biedt dit BPA de mogelijkheid om op de site Sanitary
een 40-tal woongelegenheden te ontwikkelen. In het BPA wordt in
overweging genomen dat deze locatie een meerwaarde biedt van een
ligging in de onmiddellijke omgeving van het station en bushalten.

De afbakeningslijn vormt de grens tussen gebieden waar stedelijke
ontwikkeling gestimuleerd wordt en het buitengebied waar de
bebouwingsvormen, de natuur, de landbouw, het bos hun eigen groeiritme
bezitten binnen de ontwikkelingsperspectieven geschetst in het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen. De grens van het stedelijk gebied heeft aldus een
beleidsmatige betekenis. De grens staat dus los van de bestaande
administratieve grenzen, en resulteert in elk geval niet tot de installatie van
een nieuw bestuursniveau.
Aan de afbakeningslijn zijn enerzijds voorschriften gekoppeld. Anderzijds is
het noodzakelijk een actieprogramma op te zetten om het ruimtelijk beleid in
het stedelijk gebied actief uit te voeren. Voor het plangebied zijn geen
gebiedsspecifieke voorschriften opgenomen.

Het BPA ‘Sanitary’ voorziet diverse bestemmingszones:
]
openbare wegenis (gebiedscat. wonen),
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Afbeelding 4

PRUP ‘Afbakening kleinstedelijk gebied Zottegem’ met aanduiding
plangebied RUP Sanitary
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4.1.2

VERKAVELINGEN

Binnen het plangebied is één verkaveling gelegen. Namelijk de niet vervallen
verkaveling 294-515V (Mussely Solange en Robert, d.d. 16/3/1982).

4.1.3

ROOILIJNPLANNEN

Binnen het plangebied zijn geen rooilijnplannen gelegen.

4.2.1.1.1
Inventaris bouwkundig erfgoed
De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed bepaalt
eenduidig in een overzichtelijke lijst per gemeente het gebouwd
patrimonium van Vlaanderen.
Binnen het plangebied komen volgende gebouwen voor op de inventaris
bouwkundig erfgoed (zie Tabel 2).
Tabel 2

4.2

ANDERE SECTORALE WETGEVING

4.2.1

ONROEREND ERFGOED

] KAART ONROEREND ERFGOED
4.2.1.1

INVENTARISSEN

Sinds 1 januari 2015 is het Onroerenderfgoeddecreet officieel van kracht. Het
Onroerenderfgoeddecreet voorziet de vaststelling van vijf inventarissen:
]
de inventaris van het bouwkundig erfgoed,
]
de landschapsatlas,
]
de inventaris van de archeologische zones,
]
de inventaris van houtige beplantingen met erfgoedwaarde,
]
de inventaris van historische tuinen en parken.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen geïnventariseerd en vastgesteld
onroerend erfgoed. Geïnventariseerd onroerend erfgoed is opgenomen in
een wetenschappelijke inventaris. Dergelijke opname heeft geen
rechtsgevolgen. Het goed wordt enkel beschreven en gedocumenteerd.
Vastgesteld onroerend erfgoed is opgenomen in de inventaris én via een
juridische procedure ‘vastgesteld’. Bij een vastgesteld item moet de
overheid, eigenaar of beheerder rekening houden met bepaalde
rechtsgevolgen, die verschillen naar gelang de inventaris.
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Inventaris bouwkundig erfgoed

WONING

ID

NAAM

STATUS

Trapstraat 43
Gustaaf
Schockaertstraat 7
Meerlaan 38
Molenstraat 24
Molenstraat 22
Molenstraat 20

92509
95745

Burgerhuis
Bedrijfsgebouw Sanitary
Underwear Company S.A.
Eclectisch burgerhuis
Herenhuis
Stadswoning
Diepe stadswoning

bewaard
bewaard

80925
85008
95626
65973

bewaard
bewaard
bewaard
bewaard

4.2.1.1.2
Landschapsatlas
De landschapsatlas is een wetenschappelijke inventaris van waardevolle
landschappen in Vlaanderen. De inventaris geeft een overzicht van
historische landschapselementen, structuren en gehelen. De relicten zijn
afkomstig van verschillende periodes en geven aan hoe het landschap
gegroeid is.
In de landschapsatlas zijn onder meer ‘ankerplaatsen’ terug te vinden. Dat
zijn vanuit een erfgoedperspectief de meest waardevolle landschappelijke
ensembles. In het verleden konden ankerplaatsen aangeduid worden. Met
het Onroerenderfgoeddecreet is een ‘aanduiding’ niet meer mogelijk. Wel
kunnen alle items uit de landschapsatlas vastgesteld worden in de
vastgestelde landschapsatlas. Ankerplaatsen die onder de oude regelgeving
werden aangeduid, zijn gelijkgesteld met een item uit de vastgestelde
landschapsatlas en met een onroerenderfgoedrichtplan.
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Binnen of aangrenzend aan het plangebied zijn er geen landschapsrelicten
vastgesteld. Het dichtstbijzijnde vastgesteld landscapsrelict betreft de
‘Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm’ (ID 10411) op ±1 km van het
plangebied.

Binnen het plangebied zijn er geen houtige beplanting met erfgoedwaarde
aanwezig.

4.2.1.1.3
Inventaris archeologische zones
De inventaris van archeologische zones brengt in kaart in welke gebieden
archeologische resten of sporen in de grond zitten. Bij de selectie van zones
spelen twee elementen een belangrijke rol: er moet een goede aanwijzing
zijn voor de aanwezigheid van archeologisch erfgoed en er moet een goede
aanwijzing zijn dat dit erfgoed nog voldoende bewaard is om archeologische
waarde te hebben.

Er zijn geen historische tuinen of parken gekend binnen het plangebied.

Het noordelijk deel van het plangebied behoort tot de vastgestelde
archeologische zone ‘Historische kern van Zottegem’ (ID 11931). In
onderstaande tabel zijn de gebouwen opgenomen die binnen deze
afbakening liggen.
Tabel 3

Gebouwen opgenomen in de archeologische zone ‘Historische
kern van Zottegem’ (ID 11931)

GEBOUW

GEBIED

Trapstraat 35-37
Trapstraat 39
Trapstraat 41
Trapstraat 43
Trapstraat 45
Gustaaf Schockaertstraat 7
Beggaardweg 3
Molenstraat 22
Molenstraat 20
Molenstraat 18
Molenstraat 12

Volledig
Volledig
Volledig
Volledig
Volledig
Deels
Volledig
Volledig
Volledig
Volledig
Volledig

4.2.1.1.5
Inventaris van historische tuinen en parken
De inventaris van historische tuinen en parken brengt zowel bescheiden
voortuinen en villatuinen als stadsparken en kasteeldomeinen in kaart.

4.2.1.2

BESCHERMINGEN

Het
Onroerenderfgoeddecreet
voorziet
vier
beschermingsstatuten:
]
een beschermd monument,
]
een beschermd cultuurhistorisch landschap,
]
een beschermd stads- of dorpsgezicht,
]
een beschermde archeologische site.

mogelijke

4.2.1.2.1
Beschermd monument
Een beschermd monument is een onroerend goed dat van algemeen belang
is vanwege zijn erfgoedwaarde.
Binnen het plangebied is er één beschermd monument vastgesteld. Het gaat
om het voormalige bedrijfsgebouw ‘Sanitary Underwear Company S.A.’ (ID
9386) dat vandaag het administratief centrum van de stad Zottegem huisvest.
4.2.1.2.2
Beschermd cultuurhistorisch landschap
Een cultuurhistorisch landschap is een gebied dat weinig bebouwd is en
erfgoedwaarde bezit, waardoor het van algemeen belang is.
In het plangebied zijn er geen historische cultuurhistorische landschappen
waargenomen.

4.2.1.1.4
Inventaris van houtige beplanting met erfgoedwaarde
Bomen en struiken die bijzonder oud, groot of zeldzaam zijn of die een
historische betekenis hebben, kunnen een plaats krijgen in de inventaris van
houtige beplantingen met erfgoedwaarde
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4.2.1.2.3
Beschermd stads- en dorpsgezicht
De term stads- of dorpsgezicht duidt op een groepering van onroerende
goederen met de omgevende bestanddelen die door hun erfgoedwaarde
van algemeen belang zijn.

Het plangebied is niet gelegen in herbevestigd agrarisch gebied. Het
dichtstbijzijnde herbevestigd agrarisch gebied betreft het ‘Landbouwgebied
van Strijpen’ (ID 1403) op ±670 m van het plangebied.

Binnen het plangebied maakt het beschermd monument ‘Sanitary
Underwear Company S.A.’ deel uit van het beschermd stads- en
dorpsgezicht ‘Stadskern Zottegem’ (ID 9178). Binnen dit stads- en
dorpsgezicht worden ook de Molenstraat, Trapstraat en grotendeels de
Gustaaf Schockaertstraat opgenomen.

Artikel 36ter van het decreet betreffende het Natuurbehoud en het Natuurlijk
milieu (decreet Natuurbehoud) bepaalt dat ieder plan dat – afzonderlijk of in
combinatie met één of meerdere bestaande of voorgestemde activiteiten,
plannen of programma’s – een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke
kenmerken van een als speciale beschermingszone te beschouwen gebied
kan veroorzaken, dient onderworpen te worden aan een passende
beoordeling. Het gaat om gebieden die door de Vlaamse Regering zijn
voorgesteld of aanwezen zijn als speciale beschermingszone in toepassing
van de Vogelrichtlijn (richtlijn 79/409/EEG van 2 februari 1979) en de
Habitatrichtlijn (richtlijn 92/43/EEG van 21 mei 1992). De Vogelrichtlijn en de
Habitatrichtlijn zijn richtlijnen van de Europese Unie waarin aangegeven
wordt welke soorten en natuurgebieden (habitats) beschermd moeten
worden door de lidstaten. De gebieden die vallen onder de richtlijnen
moeten uitgroeien tot een Europees netwerk van natuurgebieden. Dit
netwerk wordt Natura 2000 genoemd.

4.2.1.2.4
Beschermd archeologische site
Op een archeologische site gaat het niet alleen om de sporen en restanten
van menselijke activiteit uit het verleden, maar ook over de context waarin ze
worden aangetroffen en de relaties tussen de objecten, sporen en vondsten.
Er bevinden zich geen beschermde archeologische sites binnen het plangebied.

4.2.2

NATUUR EN LANDBOUW

4.2.2.1

BODEMKAART

] BODEMKAART
Het plangebied is gelegen in een bebouwde zone. Dit geldt voor zo goed als
het hele stedelijk gebied van Zottegem. Dit betreffen antropogene bodems.
4.2.2.2

HERBEVESTIGD AGRARISCH GEBIED

] KAART NATUUR & LANDBOUW

4.2.2.3

SPECIALE BESCHERMINGSZONES

De Vogelrichtlijn bevat een lijst van zeldzame of bedreigde vogelsoorten.
Voor deze vogelsoorten en voor belangrijke overwinteringsgebieden van
trekvogels moeten speciale beschermingszones (vogelrichtlijngebieden)
worden aangewezen.
In de Habitatrichtlijn staat de bescherming van natuurlijke en half-natuurlijke
habitats centraal. In de bijlagen van de Habitatrichtlijn worden 500

In uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen stelde de Vlaamse
overheid een ruimtelijke visie op voor landbouw, natuur en bos. Op 8 mei
2009 keurde de Vlaamse Regering de visie en de beleidsmatige
herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor ca. 29.000 ha
agrarisch gebied (HAG) goed.
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plantensoorten, 200 diersoorten 1 en 198 habitats genoemd. Ze worden
bovendien verdeeld over verschillende biogeografische regio’s en in
prioritaire en niet-prioritaire soorten. Ook voor Habitatrichtlijn moeten
speciale beschermingszones (habitatrichtlijngebieden) worden aangewezen.
Binnen het plangebied komen geen habitatrichtlijngebieden voor. Het
dichtstbijzijnde (±1,5 km) habitatrichtlijngebied betreft de ‘Bossen van de
Vlaamse Ardennen en andere Zuidvlaamse bossen’ (BE2300007). Noch in
Zottegem, noch in de buurgemeenten komen Vogelrichtlijngebieden voor.
Het plangebied ligt dus niet in een als speciale beschermingszone (SBZ) te
beschouwen gebied.
4.2.2.4

VLAAMS ECOLOGISCH NETWERK

Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) is een samenhangend en
georganiseerd geheel van de belangrijkste (bestaande of nieuwe) natuur- en
bosgebieden, waarin een specifiek beleid inzake het behoud, het herstel en
de
ontwikkeling
van
de
natuur
wordt
uitgevoerd
via
beschermingsmaatregelen. Het bestaat uit de Grote Eenheden Natuur (GEN)
en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling (GENO). De afbakening van het
VEN verloopt in twee fasen. In een eerste fase die in 2003 is afgerond, zijn
ca. 85.000 ha definitief vastgelegd door de Vlaamse Regering. De tweede
fase verloopt volledig via de ruimtelijke ordening gezien de consensus hier
moeilijker ligt en gelijktijdig ook de afbakening van de agrarische structuur
wordt geregeld.
Binnen het plangebied komt er geen VEN-gebied voor. Het dichtstbijzijnde
VEN-gebied ‘De Midden- en Benedenloop van de Zwalm’ (ID 229) ligt op ±1
km van het plangebied.

4.2.2.5

BOSDECREET

Het Bosdecreet is een decreet dat werd uitgevaardigd op 13 juni 1990 door
de Vlaamse Regering en tot doel heeft het behoud, de bescherming, het
beheer en het herstel van de bossen en van hun natuurlijk milieu en de
aanleg van de bossen te regelen. De wettelijke bepalingen inzake
ontbossing en de compensatie die daaruit moet volgen zijn in de eerste
plaats te vinden in artikel 90 bis van het Bosdecreet van 13 juni 1990. Om te
voorkomen dat het kostbare bosareaal nog verder afneemt, gelden drie
grote basisprincipes:
]
Ontbossing is verboden, tenzij anders bepaald in het
Bosdecreet 13 juni 1990;
]
als ontbossing niet verboden is, dan is een
omgevingsvergunning vereist;
]
een omgevingsvergunning voor ontbossen of een
verkavelingsvergunning voor beboste gronden kan niet
worden verleend zonder compensatie.
Art. 96 en 97 van het Bosdecreet wijzen erop dat ingrijpende wijzigingen en
beschadigingen van de bodem, de strooisel-, kruid-, of boomlaag verboden
zijn behoudens machtiging van het Agentschap.
4.2.2.6

BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART

] BIOLOGISCHE WAARDERINGSKAART
De biologische waarderingskaart (versie 2, 2014), is een inventaris
opgemaakt door het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO) en geeft
een indicatie van de biologische waardering van de karteringseenheid op
basis van de criteria biotoopzeldzaamheid, biologische kwaliteit, algemene
kwetsbaarheid en vervangbaarheid. De biologische waarderingskaart kan
een goede inschatting geven of de (groene) gewestplanbestemming nog
steeds adequaat is op een specifiek perceel.

1

Met uitzondering van vogelsoorten. Die zijn reeds opgenomen in de
Vogelrichtlijn.
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]

Het volledige plangebied, en een groot deel van de omgeving, is gekarteerd
als biologisch minder waardevol gebied. Aangrenzend aan het plangebied is
in het westen een biologisch waardevol gebied (kp+: park) aanwezig.

4.2.3
Tabel 4

WEGEN EN WATERWEGEN

4.2.3.2

Wegen
BINNEN PLANGEBIED

GRENZEND
PLANGEBIED

Gewestwegen
Buurtwegen

Deel
van
N462
(Meerlaan)
]
buurtweg nr. 20,
]
voetweg nr. 28,
]
voetweg nr. 30.

Waterwegen

Geen

Deel
van
N462
(Meerlaan)
]
buurtweg nr. 1,
]
buurtweg nr. 2,
]
buurtweg nr. 9,
]
buurtweg nr. 10,
]
buurtweg nr. 11,
]
buurtweg nr. 20,
]
voetweg nr. 28,
]
voetweg nr. 30.
Geen

AAN

GEWESTWEGEN

Een groot aantal deelgemeenten van Zottegem liggen langs of ontsluiten op
drie belangrijke gewestwegen:
]
Oombergen, Leeuwergem en Grotenberge liggen langs de
N42
Wetteren-Geraardsbergen.
De
lokale
verbindingswegen N462 (Buke) en N454 (LangestraatGodveerdegemstraat) verbinden het centrum van Zottegem
met de N42.
]
Sint-Maria-Oudenhove ontsluit op de N8 die Oudenaarde
verbindt met Ninove, richting Brussel. Via de lokale
verbindingsweg
N462
(Ten
Ede-SmissenhoekKloosterstraat) tussen Sint-Maria-Oudenhove en Zottegem
zijn Godveerdegem en Erwetegem bereikbaar.
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BUURT- EN VOETWEGEN

] KAART BUURT- EN VOETWEGEN

WEGEN

4.2.3.1

Velzeke-Ruddershove, Elene en Oombergen liggen op de
N46 die Oudenaarde verbindt met Aalst. Via de lokale
ontsluitingsweg Elenestraat bereikt men het centrum van
Zottegem.
Binnen het plangebied ligt een deel van de gewestweg N462 (Meerlaan).

De wegen op de Atlas der Buurtwegen worden gecategoriseerd volgens
buurtwegen (chemins) en voetwegen (sentiers).
Binnen het plangebied lopen de buurtweg nr. 20 en voetwegen nrs. 28 en
30. Enkel voetweg nr. 30 lijkt nog ruimtelijk aanwezig te zijn. De voetweg
volgt de Beggaardweg tussen de woningen Molenstraat 18 en 20 en de
garages langs de Burgemeester Firmin De Meyerstraat. De buurtweg nr. 20
komt overeen met de Burgemeester Firmin De Meyerstraat. De voetwegen
nrs. 28 situeert zich tussen Meerlaan (nr. 50) en de Gustaaf Schockaertstraat
(nr. 9). Daarnaast grenzen diverse buurt- en voetwegen aan het plangebied
van voorliggend RUP. Het overgrote deel stemt overeen met het bestaande
wegennet.
Het wijzigen van buurtwegen kan enkel gebeuren volgens de geëigende
procedure bepaald door de Wet op de buurtwegen (10/04/1841 en latere
wijzigingen).
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BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND

] KAART BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND

5.1

Sanitary, de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst (±1000 leerlingen),
de Rijkswachtkazerne met rijkswachtershuisjes die momenteel ook gebruikt
worden door de stedelijke academie, het stoomketelmuseum, en een mix
van woonfuncties. In de gebouwen Trapstraat nrs. 43 en 45 waren vroeger
de gemeentelijke diensten gevestigd. Het gebouw Meerlaan 54-56 is
ingericht voor telecommunicatie. In de achtertuin van dit gebouw staat een
gsm-pyloon.

PLANGEBIED

Het plangebied betreft een bouwblok in de ‘stedelijke vierhoek’ van de stad
Zottegem. Vandaag is dit gebied herkenbaar door het behoud van het
voormalige bedrijfsgebouw ‘Sanitary Underwear Company S.A.’ waarin het
huidige administratieve centrum Sanitary, vernoemd naar bovenstaande, van
de stad Zottegem gehuisvest is. Het fabriekscomplex is naar het ontwerp van
ingenieur De Puyseleere en dateert van 1909.

5.1.1

FYSISCHE STRUCTUUR EN INVULLING

Ondanks de ligging in het stedelijk gebied en in de nabijheid van de Markt
en het station van Zottegem, gaat het om een overwegend open bouwblok.
Naast de aaneengesloten bebouwing in de hoeken van het bouwblok en
enkele losstaande en/of gekoppelde gebouwen in de Meerlaan en
Molenstraat, is er weinig (aaneengesloten) bebouwing aanwezig die de
afbakening van het bouwblok kunnen duiden. Centraal in het plangebied
wordt er ruimte gegeven aan het beschermde monument ‘Sanitary
Underwear Company S.A.’ Er is behoorlijk wat restruimte aanwezig, zowel in
het oostelijk deel van het plangebied (Gustaaf Schockaertstraat) als ten
noorden en ten westen van het administratief centrum. Dit is het resultaat van
de afbraak van de voormalige fabrieksgebouwen. Op ruimtelijk vlak
ontbreekt het stedelijk karakter in dit gebied.

Afbeelding 5

Fysische structuur plangebied, bouwblok

Daarentegen is er op functioneel vlak wel een sterkere stedelijke sfeer.
Verschillende stedelijke functies worden er geclusterd. Het gaat onder meer
om de clustering van de gemeentelijke diensten in het administratief centrum
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plangebied ruimtelijk in tweeën. De ligging van het administratief centrum en
de rijkswachtershuisjes met hun respectievelijke bijhorende parking aan
deze voetweg maakt dat duidelijk zichtbaar. Aan de Meerlaan, gewestweg
N462, is ontsluiting mogelijk via de ingang van de Rijkswachtkazerne,
rijkswachtershuisjes en parking. De Molenstraat is dan weer toegankelijk via
de parking ter hoogte van woning Molenstraat nr. 12. Tussen de woningen
Molenstraat nrs. 18 en 20 is ook een (beperkte) doorgang mogelijk naar de
parking van het administratief centrum.

Afbeelding 6

5.1.2

Invulling plangebied

ONTSLUITINGSSTRUCTUUR

Het plangebied is ontsluitbaar langs elke zijde van het bouwblok, hetzij door
gemotoriseerd verkeer, hetzij door traag verkeer.
De voornaamste ontsluiting van het plangebied is de hoofdingang van het
administratief centrum aan de Gustaaf Schockaertstraat. Via een verharde
weg komt de bezoeker tot aan de parking van het administratief centrum. In
de Burgemeester Firmin De Meyerstraat is ontsluiting mogelijk via traag
verkeer, namelijk via de Beggaardweg waar voetweg nr. 30 gelegen is. Deze
voetweg verbindt in één rechte lijn (zuidoosten-noordwesten) de
Burgemeester Firmin De Meyerstraat met de Molenstraat en verdeelt het

Afbeelding 7

Ontsluittingsstructuur
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5.1.3

PARKEERVOOZIENINGEN

Parkeren binnen het plangebied is mogelijk op verschillende plaatsen: de
bijhorende parking aan het administratief centrum voorziet plaats aan ±60
wagens, de parking aan de Rijkswachtkazerne en rijkswachtershuisjes zijn
goed voor een ±50 wagens, de parking aan de Molenstraat en de noordelijke
zijkant van het administratief centrum kan plaats bieden aan ±60 wagens. Het
gaat steeds om parkings voor de aanverwante publieke functies.
De parkeerboxen langs de Burgemeester Firmin De Meyerstraat lossen de
parkeerbehoeften van de woningen in het plangebied en de directe
omgeving beperkt op. Achter de woningen langs de Meerlaan maakt het BPA
‘Sanitary’ de realisatie van parkeergarages ook mogelijk. Vandaag zijn deze
parkeergarages reeds in realisatie. Daarnaast is langsparkeren mogelijk in
alle straten aangrenzend aan het plangebied.
Afbeelding 8

Desondanks de verschillende mogelijkheden aan parking heerst er in de
directe omgeving van het plangebied een permanente parkeervraag.

5.1.4

Zicht op de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
(Trapstraat)

(Bron: Google Street View)

FOTOREPORTAGE

Afbeelding 9

Zicht
op
het
administratief
centrum
stoomketelmuseum (Gustaaf Schockaertstraat)

Sanitary

en

(Bron: Google Street View)
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5.2

RUIMERE STRUCTUUR VAN HET PLANGEBIED

In de ruimere structuur van het plangebied zijn volgende infrastructuren en
voorzieningen terug te vinden:
]
Ten noorden van het plangebied is de Markt van Zottegem
terug te vinden.
]
Ten oosten van het plangebied ligt de spoorweg ZottegemGent, Zottegem-Geraardsbergen, alsook het AZ SintElisabeth Zottegem ziekenhuis.
]
Ten zuiden van het plangebied situeert zich het Koninklijk
Atheneum Zottegem.
]
Ten westen van het plangebied ligt de Ledeberg.

Afbeelding 10 Zicht op de rijkswachtershuisjes en parking Sanitary (Gustaaf
Schockaertstraat)

Het plangebied is met andere woorden centraal gelegen in het stedelijk
weefsel van de Stad Zottegem omgeven door belangrijke functies en
voorzieningen.

(Bron: Google Street View)

Afbeelding 11

Zicht op de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst
(Molentraat)

(Bron: Google Street View)

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SANITARY
TOELICHTINGSNOTA STAD ZOTTEGEM

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 161 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1175-5606-8903-0011.

40

at
tra
rns

ne
ei
Kl

at

Ho
og
str
aa

tra
ps

RUP SANITARY

e
Ni

BESTAANDE FEITELIJKE TOESTAND
LEGENDE

M

ol

REFERENTIE

P

at
ra
st
en

grens plangebied

PERCEELSKENMERKEN

bestaande bebouwing

huiskavel
verharding

kadastrale percelen

braakliggend

HOOFDFUNCTIE VAN GEBOUWEN

P
n
-A
nt
Si

wonen

TERREINWAARNEMINGEN
P

bijgebouw

at
ra
st
na

diensten

ERFGOEDWAARDE

sport en recreatie

n

Sch
Gustaaf

aa
erl
Me

handel

*

gebouw opgenomen in inv

'*'

gebouw opgenomen in inv

gemeenschapsvoorziening

t

s
ck
Be

a

Fr

ns

De

NEVENFUNCTIE VAN GEBOUWEN

at
ra

wonen

e
nd
Ei

traat
ockaerts

P

parking
groenelement

horeca

P

P

0

20

Sch
o

cka

ertstr
a

at

Léonce Roelsstraat

10

e
Me

a
rla

irm

in

M

OPDRACHTGEVER

a af

at

Bron onderlegger: GRB, AGIV (oktober 2017)
Opmerking: de afmetingen in dit plan zijn slechts een benadering.
Dit plan is geen topografische opmeting.

Stadsbestuur Zottegem
Gustaaf Schockaertstraat 7
9620 ZOTTEGEM
OPDRACHTHOUDER
SOLVA
Gentsesteenweg 1B
9520 SINT-LIEVENS-HOUTEM

n

id
Zu

at
tra
ms
eu
en
h
t
A

Bu

.F
em
rg

De

a
str
er
ey

m

schaal 1 : 2000

Gu
st

t
aa

ze
Ka

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 161 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1175-5606-8903-0011.

2018/10/08

6
6.1

GEWENSTE RUIMTELIJKE STRUCTUUR
ALGEMEEN

Het plangebied van voorliggend RUP omvat het bijzonder plan van aanleg
(BPA) ‘Sanitary’ dat bij Ministerieel Besluit op 30 maart 2007 werd
goedgekeurd
en
waarin
de
ruimtelijke
ontwikkelingen
en
stedenbouwkundige randvoorwaarden vastgelegd zijn voor de ontwikkeling
van het plangebied en de bijhorende infrastructuur.
Een BPA is een gemeentelijk plan die in het verleden werd opgemaakt om
de bestemming van het gewestplan verder te detailleren. Echter worden
BPA’s en de bijhorende voorschriften vaak aanzien als rigide en inflexibel.
Sinds het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van
18 mei 1991 worden BPA’s vervangen door RUP’s. De bestaande BPA’s blijven
evenwel geldig tot ze worden vervangen door een gemeentelijk RUP.
Laatstgenoemde wordt in huidige tijdsgeest minder gedetailleerd
opgemaakt, waardoor er meer flexibiliteit is om toekomstige ontwikkelingen
mogelijk te maken.

6.2

PROBLEEMSTELLING

Het huidige BPA ‘Sanitary’ laat door haar gedetailleerde inrichtingsplan
weinig veranderingen toe. De stedenbouwkundige voorschriften van het
BPA zijn te strikt en te gedetailleerd wat het verder ontwikkelen van het
plangebied belemmert. Deze problematiek doet zich voornamelijk voor in het
binnengebied van het bouwblok.
Het BPA voorziet in diverse bestemmingen (zie 4.1.1.2 BPA ‘Sanitary’). De
strikte zonering van de verschillende bestemmingen is het voornaamste

knelpunt van dit BPA. De huidige gewenste ruimtelijke ontwikkelingen met
betrekking tot het binnengebied kunnen niet gerealiseerd worden door de
bestemmingen van het BPA. Zo voorziet het BPA met de “zone voor
openbare wegenis” een ontsluiting van het gebied en een volledige interne
circulatie. Echter is dit vandaag niet meer gewenst. De bestemming
bemoeilijkt zodoende bijkomende ontwikkelingen en hypothekeert, zonder
de wijziging van het BPA, de beschikbare ruimte. Die ruimte kan ingezet
worden voor andere gewenste ontwikkelingen. Tot op vandaag lijkt het
binnengebied van de site eerder op een open “braakliggend” terrein zonder
duidelijke inrichting of kenmerken dat onderdeel uitmaakt van de stedelijke
omgeving van het centrum.
Een herziening van dit BPA ‘Sanitary’ dringt zich op, teneinde de nodige
flexibiliteit te creëren naar ruimtelijke (re)organisatie zonder daarbij de
ruimtelijke draagkracht van het gebied en de omgeving te overschrijden,
noch de goede plaatselijke ruimtelijke ordening te schaden. Het RUP
‘Sanitary’ heeft aldus tot doel bijkomende ontwikkelingen mogelijk te maken
die vandaag in het BPA niet mogelijk zijn en de ruimtelijke visie van het plan
te herzien.

6.3

PLANGEBIED

Met het RUP ‘Sanitary’ wordt beoogd verdere invulling te geven aan het
binnengebied van de bouwblok. Dit binnengebied huisvest reeds de
administratieve functies van de stad Zottegem. De stad Zottegem beoogt
een verdere centralisatie van stedelijke functies en tegelijkertijd de inkleding
van de publieke ruimte.
In 2017 schreef de stad Zottegem een ontwerpopdracht uit om verder
invulling te geven aan het binnengebied. De ontwerpopdracht omvat een
nieuw cultuurcentrum en de centralisatie van de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans op het binnengebied. Het consortium EVRArchitecten won de wedstrijd. Het architectenbureau mag de
ontwerpopdracht verder uitwerken. In volgende hoofdstukken wordt
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grotendeels verder
wedstrijddossier.

6.3.1

ingegaan

op

de

visie

geformuleerd

in

het

FYSISCHE STRUCTUUR EN INVULLING

Door de implementatie van een nieuw cultuurcentrum met ondergrondse
parking en aaneensluitend een plaats voor de Stedelijke Academie voor
Muziek, Woord en Dans (SAMWD) wenst de stad Zottegem het plangebied
op te laden en te verankeren in het stedelijk weefsel. De huidige onbestemde
restruimte wordt zo omgevormd tot een dynamische plek en sluit aan op het
bruisende stadcentrum.
De inplanting van het cultuurcentrum en SAMWD gebeurt in één bouwblok
ten zuiden en ten zuidoosten van het administratief centrum. De
stedenbouwkundige randvoorwaarden en begrenzing van de bouwsite,
alsook het voldoende afstand houden van het administratief centrum bepaalt
dat het gebouw in twee deelvolumes wordt opgedeeld. Deze twee
deelvolumes worden op een gemeenschappelijke sokkel van één bouwlaag
geplaatst. De sokkel verbindt de deelvolumes tot één gebouw en vormt een
verhoogd maaiveld (zie Afbeelding 12 en Afbeelding 13).

Afbeelding 13 Relaties tussen bouwvolumes site Sanitary
(Bron: evr-Architecten, 2017)

Het cultuurcentrum en SAMWD geven zo invulling aan het plangebied en
bakenen het bouwblok verder af. De open rand aan Gustaaf Schockaertstraat
wordt meer ingekleed. Daarnaast zorgt de aaneenschakeling van kleinere
buitenruimtes voor een samenhangend geheel. Er is geen sprake meer van
restruimtes: de site krijgt een meer stedelijke uitstraling door het toekennen
van publieke groene ruimtes. Zo wenst de stad Zottegem te beantwoorden
aan de nood aan bijkomend groen in het stadscentrum en in de Gustaaf
Schockaertstraat.
Tussen het administratief centrum en het nieuwe gebouw wordt een
versteende buitenruimte voorzien, dit plein heeft als doel respectvol
antwoord te geven op de bijzondere architectuur van het beschermd
monument ‘Sanitary Underwear Company S.A.’ Een deel van dit plein wordt
omhoog geplooid, zodat een openluchttribune ontstaat. Naast toegang tot
het verhoogde maaiveld op de sokkel van dit nieuwe gebouw geeft deze
tribune ook een aanzet tot het intens gebruik als ‘cultuurplein’.

Afbeelding 12 Volumeverhouding site Sanitary
(Bron: evr-Architecten, 2017)

43

De inrichting van de site is zodanig dat het zicht op het administratief centrum
wordt behouden vanop de Gustaaf Schockaertstraat.
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6.3.1.1

RANDAFWERKING BOUWBLOK – EXTERN EN INTERN

Om de afwerking van het open bouwblok te garanderen wordt in de
gewenste ruimtelijke structuur voorzien dat de randen van het bouwblok
langs de straatkanten kunnen worden afgewerkt tot een volwaardig
bouwblok, zoals grotendeels voorkomt in de directe omgeving. Gezien de
belangrijke verzameling van functies op de site Sanitary zelf, wordt deze visie
doorgetrokken naar de binnenkant van de site, om de ruimtelijke relatie
tussen de bestaande bebouwing en de nieuwe ontwikkelingen te
verbeteren. De clustering van administratieve en culturele functies en de
beeldbepalende historische gebouwen situeert zich midden in het
bouwblok, maar lijken ruimtelijk ingesloten te zijn door de oriëntering van de
bestaande woningen en achtertuinen en bijhorende diepe en ondiepe
kavels, terwijl het een redelijk open bouwblok betreft. Ruimtelijk en naar
beleving toe, is er met uitzondering van de opening in de Gustaaf
Schockaertstraat, weinig voeling met de aanliggende bebouwing en straten.
Het binnengebied kent een grillige randafwerking (rode lijn, Afbeelding 14).
De beeldkwaliteit van de historische site vraagt om het binnengebied te
voorzien van een representatieve uitstraling ten opzichte van de bestaande
bebouwing. In de visie van voorliggend RUP wordt daarom opgenomen dat
een dergelijke randafwerking langs de ‘binnenkant’ van het gebied zodanig
kan gebeuren dat er langs deze kant een ‘voorkant’ gecreëerd wordt (rode
lijn, Afbeelding 15). De uitwerking van dergelijke randafwerking gebeurt door
het mogelijk maken van bijkomende bebouwing, hetzij door uniformiteit in
architectuur, hetzij door de inplanting. Gezien de diverse
eigendomsstructuren zullen er naar uitvoering van deze visie enkele
randvoorwaarden worden opgelegd in de stedenbouwkundige
voorschriften. Het gaat dan ook eerder om een visie op lange termijn.

Afbeelding 14 Ruimtelijke analyse interne randafwerking site Sanitary
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omliggende straten en de aanwezigheid van voetweg nr. 30 doorheen de
site zorgen ervoor dat dit bouwblok vrij permeabel is voor traag verkeer (zie
Afbeelding 16). Voetweg nr. 30 wordt ontwikkeld als groenas. Langsheen
deze as is voetgangers- en fietsverkeer doorheen de volledige site mogelijk,
hierlangs worden enkele overdekte fietsenstallingen voorzien.
In tegenstelling tot wat het BPA voorziet, wordt een autovrij plein
nagestreefd. Het gemotoriseerd verkeer heeft enkel toegang tot enkele
lobben die niet met elkaar verbonden zijn. Doorgaand verkeer of
mogelijkheid tot sluipverkeer is dus niet gewenst. Occasioneel
gemotoriseerd verkeer voor leveringen, afvalophaling en laden en lossen
kan aan de achterzijde van het cultuur- en administratief centrum door middel
van de doorsteek vanuit de Burgemeester Firmin De Meyerstraat. Deze
voetweg nr. 30 wordt in die zin verbreed (zie Afbeelding 17 en Afbeelding 18).
Aan de Molenstraat wordt de bestaande ruimte behouden en is er ook plaats
voor onder meer de brandweer en ziekenwagens.
Afbeelding 15 Gewenste ruimtelijke interne randafwerking site Sanitary

De verschillende doorgangen voor traag en gemotoriseerd verkeer blijven
weliswaar behouden, maar kunnen ook plaatsvinden via een
(onder)doorgang.
Verder kan door dergelijke afwerking ademruimte gecreëerd worden binnen
het bouwblok zelf. De afstand tussen de gebouwen kan op deze manier
verruimd worden, de interne circulatie wordt geoptimaliseerd en bijkomende
buitenruimte kan voorzien worden, denk aan een buitenterras aan het
voorziene cultuurcafé in het cultuurcentrum (ten westen van het
cultuurcentrum ter hoogte van de rijkswachtershuisjes).

6.3.2

ONTSLUITINGSSTRUCTUUR

Het plangebied, en overeenkomstig het bouwblok, is van een zeer grote
maat met diepe en smalle kavels en een lage densiteit. Doorsteken naar de
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De huidige ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer in de Gustaaf
Schockaertstraat verschuift ±70 m naar het zuiden en zal toegang geven op
de ondergrondse parking, terwijl de bestaande ontsluiting zal worden
voorbehouden voor traag verkeer over het binnenplein. Uit de
mobiliteitsstudie (zie in de bijlagen) wordt geconcludeerd dat een ontsluiting
van de ondergrondse parking op de Meerlaan in plaats van de Gustaaf
Schockaertstraat niet nodig is. Het bijkomend verkeer dat gegenereerd
wordt op de site kan via de Gustaaf Schockaertstraat ontsluiten zonder dat
zich hierbij problemen stellen. Naar traag verkeer toe is het wenselijk de
ontsluiting van traag verkeer op de Meerlaan via de Rijkswachtkazerne te
behouden en verder te ontwikkelen als optimale doorsteek naar de site.
De ligging op wandelafstand van het treinstation en de onmiddellijke
nabijheid van een bushalte in de Meerlaan zorgen ervoor dat de site
uitstekend bereikbaar is met het openbaar vervoer. Vanuit duurzaam
oogpunt dient hierop voldoende ingezet te worden.
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Afbeelding 16 Ontsluiting traag verkeer

Afbeelding 18 Ontsluiting brandweer

(Bron: evr-Architecten, 2017)

(Bron: evr-Architecten, 2017)

6.3.3

PARKEERVOORZIENINGEN

Onder het nieuwe cultuurcentrum en Stedelijke Academie Muziek, Woord en
Dans komt een ondergrondse parking (zie Afbeelding 19). Er wordt plaats
voor ±100 wagens voorzien. Daarnaast worden de bovengrondse
parkeerplaatsen (zie Afbeelding 20) ontsloten vanuit de Molenstraat, zoals
vandaag reeds het geval is. De parking wordt georganiseerd langsheen de
bestaande hoge tuinmuur. De parking is voorzien voor ±80 wagens.
Aanvullend worden er vijf vaste parkeerplaatsen achter het nieuwe
cultuurcentrum voorzien. Er worden eveneens op deze plek enkele
parkeerplaatsen voor mindervaliden voorzien.

Afbeelding 17 Ontsluiting gemotoriseerd verkeer
(Bron: evr-Architecten, 2017)
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6.3.4

INRICHTINGSPLAN

Onderstaand plan geeft de gewenste inrichting van de site weer. Dit
inrichtingsplan is richtinggevend, maar niet bindend. Op basis hiervan
worden de nodige kwaliteitscriteria juridisch verankerd in een grafisch plan
en in stedenbouwkundige voorschriften. Zoals steeds is dit een
evenwichtsoefening tussen het vastleggen van ruimtelijke richtlijnen
enerzijds en het bieden van voldoende flexibiliteit anderzijds.

Afbeelding 19 Situering ondergrondse parking onder cultuurcentrum
(Bron: evr-Architecten, 2017)

Het inrichtingsplan is gericht op de inplanting van een nieuw cultuurcentrum
en nieuwe plek voor de Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans
(SAMWD) tussen de bestaande infrastructuren van het administratief
centrum, het stoomketelmuseum, Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunsten, en parking. Het cultuurcentrum is voorzien van een tribune, balkon,
cultuurplein en ondergrondse parking. Voornaamste functies binnen in het
gebouw is de binnenstraat bestaande uit de foyer en het onthaal die
uitmondt in een cultuurcafé, podium, kleedkamers, enkele kantoren en
verschillende klaslokalen. Het cultuurcafé wordt doorgetrokken naar buiten
en voorziet een buitenterras.
Aanvullende functies op het nieuwe cultuurcentrum en de SAMWD zijn
bovengrondse parkeerplaatsen, fietsenberging en vuilnisberging en nieuwe
interne en externe circulatie en ontsluitingen.

Afbeelding 20 Situering bovengrondse parking aan Molenstraat

(Bron: evr-Architecten, 2017)
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Afbeelding 21 Inrichtingsplan
(Bron: evr-Architecten, 2017)
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7

GRAFISCH PLAN EN
STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Het grafisch plan en de hierbij horende stedenbouwkundige voorschriften
vormen de verordenende onderdelen van het RUP. Na inwerkingtreding van
voorliggend RUP dient een stedenbouwkundige aanvraag binnen het
plangebied in overeenstemming te zijn met de mogelijkheden die het
desbetreffende grafisch plan en de erbij horende stedenbouwkundige
voorschriften bieden. Onderstaande paragrafen geven een kort overzicht
van de stedenbouwkundige voorschriften en hun inhoudelijke opzet.

7.1

ART. 1: ZONE VOOR WOONGEBIED

Het gebied is bestemd voor wonen en aan het wonen verwante activiteiten
en voorzieningen. Onder aan het wonen verwante activiteiten en
voorzieningen worden verstaan: handel, horeca, bedrijven, kantoren en
diensten, openbare en private nuts- en gemeenschapsvoorzieningen,
openbare groene ruimten en openbare verharde ruimten, socioculturele
voorzieningen en recreatieve voorzieningen.
Om eventuele toekomstige uitbreidingen van gemeenschapsvoorzieningen
mogelijk te maken of te voorzien in eventuele stedelijke functies, wordt
binnen de stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan een recht
van voorkoop ingeschreven. Dit geeft o.a. de stad, de Intercommunale
SOLVA en het AGB Zottegem de kans de gronden aan te kopen wanneer de
opportuniteit zich voordoet.
Overigens wordt de historische tuinmuren binnen het plangebied
bestendigd. Het behoud van de bestaande historische tuinmuren in hun
huidige vorm dient voorop te staan. Verbouwingen en aanpassingswerken
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aan deze constructies dienen zoveel als mogelijk het oorspronkelijke
voorkomen te bewaren, te herstellen en/of te ondersteunen.

7.2

ART. 2: ZONE VOOR GEMEENSCHAPS- EN
OPENBARE NUTSVOORZIENINGEN

De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen, openbare
nutsvoorzieningen en voorzieningen eigen aan deze bestemming
(parkeerplaatsen, signalisatie, etc.).
De bestemmingszone dient naast de bestaande voorzieningen (het
administratief centrum Sanitary, de Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst, …) ook de realisatie van het nieuwe cultuurcentrum en Stedelijke
Academie voor Muziek, Dans en Woord mogelijk te maken. Alle werken,
handelingen, en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het aanbieden van
gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen zijn
toegelaten. De niet bebouwde delen dienen ingericht te worden als
parkeerruimte, stedelijke pleinen en/of groengebieden.
Om eventuele toekomstige uitbreidingen van gemeenschapsvoorzieningen
mogelijk te maken of te voorzien in eventuele stedelijke functies, wordt
binnen de stedenbouwkundige voorschriften en het grafisch plan een recht
van voorkoop ingeschreven. Dit geeft o.a. de stad, de Intercommunale
SOLVA en het AGB Zottegem de kans de gronden aan te kopen wanneer de
opportuniteit zich voordoet.

7.3

ART. 3: ZONE VOOR WEGENIS

Het betreft het openbaar domein binnen het plangebied.

7.4

ART. 4: ONTSLUITING (INDICATIEF, OVERDRUK)

Naast de bestaande ontsluitingspunten tot het binnengebied van het
plangebied worden enkele nieuw te creëren en/of te behouden
ontsluitingspunten met deze aanduidingen (indicatief in overdruk)
vastgelegd. De gronden opgenomen in het tracé worden ingericht in functie
van ontsluiting van zowel gemotoriseerd als niet-gemotoriseerd verkeer. De
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ontsluiting heeft een minimale vrije breedte van 2m. De ligging van het tracé
kan 30m verschuiven langs weerszijden van de op het grafisch plan
aangeduide positie.
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8

8.1

AFWIJKEN VAN HET
GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN
INLEIDING

In toepassing van artikel 2.1.2. §3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening wordt afgeweken van het richtinggevend gedeelte van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS).
Dit artikel stelt dat een overheid bij het nemen van beslissingen niet van het
richtinggevend gedeelte mag afwijken, tenzij omwille van onvoorziene
ontwikkelingen van de ruimtelijke behoeften van de verschillende
maatschappelijke activiteiten of omwille van dringende sociale, economische
of budgettaire redenen. De uitzonderingsgronden voor een afwijking worden
uitgebreid gemotiveerd. Ze mogen in geen geval aanleiding zijn voor de
duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke draagkracht en de
ruimtelijke kwaliteit van welk gebied dan ook in het gedrang te brengen.
Op volgende punten wordt in het voorliggend RUP afgeweken van de
bepalingen van het richtinggevend deel van het Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan:
‘[…]
(VER)NIEUWBOUW VAN WONINGEN OP TERREINEN DIE NU NOG
EEN ANDERE BESTEMMING HEBBEN EN DIE GESCHIKT ZIJN VOOR
DE ONTWIKKELING VAN DE WOONBESTEMMING. DIT KAN O.A.
BETEKENEN :
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Het betreft hier het realiseren van inbreidingsprojecten in het
stedelijk gebied of in de kernen van het buitengebied op sites
waarvan de bestaande functie achterhaald is. Voor Zottegem wordt
het project Sanitary aangehaald. Deze oude industriële site wordt
herbestemd, waarbij naast het onderbrengen van een aantal
stedelijke (administratieve) functies ook de realisatie van een aantal
appartementen wordt voorzien.
UITBREIDEN VAN SOCIALE HUISVESTING
[…]
= 193 bijkomende sociale woningen tegen 2007 of gemiddeld 19
woningen per jaar over een periode van 10 jaar
Momenteel zijn volgende sociale projecten in uitvoering of in
opmaak :
project Sanitary
] […]
EEN PARKEERBELEID VOEREN IN HET CENTRUM
Parkeren vormt een onderdeel van de stedenbouwkundige kwaliteit
van de stad. Bij het creëren van parkeergelegenheid moet worden
gelet op het aanbod, situering en aard van het parkeren. Een goede
aanduiding van de verschillende parkings vanaf de invalswegen is
van groot belang teneinde onderbenutting tegen te gaan.
Langparkeren wordt voorzien op parkings aan de randen van het
winkelgebied ( o.a. openbaar domein Egmontkasteel, Molenstraat,
Vestenstraat ). Door de aanleg van de twee nieuwe parkings, aan
het project Sanitary en in de Vestenstraat, is het centrum van
Zottegem in alle richtingen voorzien van
randparkings.
[…]’
Het voorliggend RUP komt overeen met het bindende bepalingen van dit
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan.
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8.2

MOTIVATIE

Deze afwijking ten opzichte van het richtinggevend deel van het GRS wordt
hieronder omstandig gemotiveerd. De planologische aanpassingen zijn
aangewezen omwille van zowel ruimtelijke, sociale als economische
redenen:
]
Ruimtelijk:
Een deel van de woonbestemming langs de Gustaaf Schockaertstraat wordt
herbestemd
naar
‘zone
voor
gemeenschapsen
openbare
nutsvoorzieningen’. Door deze herbestemming is de realisatie van een aantal
appartementen, zoals in het GRS voorzien, niet meer mogelijk. De realisatie
van deze appartementen weegt niet op tegen de ruimtelijke voordelen van
gecentraliseerde stedelijke functies. Het voorzien van gecentraliseerde
stedelijke functies zal namelijk bijdragen tot een levendige centrum, waarbij
alle stedelijke functies op één locatie terug te vinden zijn.
Het bijzonder plan van aanleg (BPA) ‘Sanitary’ beidt weinig tot geen
perspectief voor stedelijke inbreidingen. Het plan gaat uit van het naast
elkaar plaatsen van bestemmingen, waarbij de bestemmingszones zeer
gedetailleerd werden ingetekend. Het voorliggende RUP wil bijgevolg
inspelen op nieuwe ruimtelijke inzichten zonder ze zeer rigide in te tekenen.
Het RUP wil flexibiliteit creëren zonder afbreuk te doen aan de goede
ruimtelijke ordening
Het voorliggend RUP herbestemd de bestemmingszones ‘openbare
wegenis’ en ‘woonzone - sociale huisvesting’ van het BPA ‘Sanitary’ naar
‘zone voor woongebied’ en ‘zone voor gemeenschaps- en openbare
nutsvoorzieningen’. Ondanks de herbestemming sluit het RUP de realisatie
van sociale huisvestiging en randparking niet uit (zoals in het richtinggevend
deel van het GRS voorzien). Deze voorzieningen blijven binnen de
voorschriften mogelijk.
Onder het nieuwe cultuurcentrum en Stedelijke Academie Muziek, Woord en
Dans wordt alvast een ondergrondse parking voorzien voor ±100 wagens.
Een realisatie van sociale woningen langs de Burgemeester Firmin De
Meyerstraat is gezien de versnipperde eigendomsstructuur (cfr.
garageboxen) niet realistisch. De stedenbouwkundige voorschriften laten

toe om deze voorzieningen ook op een andere locatie binnen het plangebied
te realiseren.
]
Sociaal:
De site Sanitary wordt op vandaag, naast de markt, aanzien als het centrum
van de stad. Het RUP voorzien erin om de site Sanitary verder op te laden
met stedelijke functies waardoor het belang van deze site nog versterkt
wordt.
De stad wenst overigens ook kwalitatieve gebouwen en voorzieningen aan
te reiken aan de bevolking en de Stedelijke Academie Muziek, Woord en
Dans, waardoor men kan genieten van een rijk aanbod aan culturele
activiteiten.
]
Economisch:
Gezien het stadsbestuur al ruime investeringen heeft gedaan om onder meer
de voormalige historische textielfabriek Sanitary om te vormen tot een
administratief centrum waar het gros van de stedelijke administratieve
functies in zijn ondergebracht en een deel van de Stedelijke Academie voor
Beeldende Kunsten op dezelfde site wordt opgevangen, wordt gepleit om
deze locatie te behouden voor de ontwikkeling van een nieuw
cultuurcentrum en Stedelijke Academie Muziek, Woord en Dans.
Herlocalisatie van de reeds bestaande voorzieningen binnen de site Sanitary
naar een andere locatie is voor de stad economisch gezien niet realistisch.
Het is bijgevolg op vlak van investeringen enkel aangewezen om de
stedelijke functies bij herbouw of uitbreiding te gaan bundelen bij een grote
groep stedelijke functies.
Daarnaast zal de bundeling op vlak van personeel en middelen voor de stad
een positief economisch gevolg hebben. Zo bestaat de mogelijkheid om
bepaalde voorzieningen te gaan bundelen. De tijdsduur van verplaatsingen
tussen de verschillende stedelijke diensten wordt hiermee ook sterk
gereduceerd.
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9
9.1

DECRETALE BEPALINGEN
WATERTOETS

]
]
]
]
]
]
]

KAART OVERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN 2017
KAART INFILTRATIEGEVOELIGE GEBIEDEN
KAART GRONDWATERSTROMINGSGEVOELIGE GEBIEDEN
KAART EROSIEGEVOELIGE GEBIEDEN
KAART EROSIEGEVOELIGHEID 2018

vermindering van de infiltratie van hemelwater of de vermindering van
ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd.
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol
nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de
toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt
teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten
mede effecten op de gezondheid van de mens en de veiligheid van
de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen,
gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van
water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, de lucht, het
water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, alsmede
de samenhang tussen een of meer van deze elementen".

KAART WINTERBED
HELLINGENKAART

Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid (Belgisch
Staatsblad 14 november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, bepaalde
verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. De watertoets is een
instrument waarmee de overheid die beslist over een vergunning, een plan
of een programma inschat welke de impact ervan is op het watersysteem.
Het resultaat van de watertoets wordt als een waterparagraaf opgenomen in
de vergunning of in de goedkeuring van het plan of het programma.

In artikel 8 § 5 van het decreet integraal waterbeleid werden specifiek de
ruimtelijke uitvoeringsplannen onderworpen aan de watertoets bij wijziging
van het decreet van 25 mei 2007.
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van
uitvoeringsbesluit over de watertoets definitief goed. Het besluit geeft de
lokale, provinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten
afleveren, richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het besluit,
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006, trad in werking
op 1 november 2006.

Artikel 8 van dat decreet luidt:
"Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of
programma moet beslissen, draagt er zorg voor, door het weigeren
van de vergunning of door goedkeuring te weigeren aan het plan of
programma dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden of
aanpassingen aan het plan of programma, dat geen schadelijk effect
ontstaat of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk
is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de
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Op 1 maart 2012 trad een nieuw uitvoeringsbesluit in werking. De
belangrijkste wijzigingen zijn het omzetten van de aanbeveling tot advies
naar de adviesplicht en het wijzigen van de kaart van
overstromingsgevoelige gebieden.
De provincie Oost-Vlaanderen dringt erop aan dat uitbreidings- of
aanpassingswerken enkel maar gunstig geadviseerd kunnen worden op
voorwaarde dat de maatregelen uit het provinciaal beleidskader
wateradviezen strikt nageleefd worden. Deze maatregelen zijn erop gericht
om significant nadelige effecten op de woning en het watersysteem te
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vermijden. Het betreft enerzijds maatregelen inzake overstromingsveilig
bouwen en anderzijds maatregelen om eventueel verloren gegane 'ruimte
voor
water
te
compenseren
(zie
https://dms.oostvlaanderen.be/download/aa3df03b-86ee-4862-a9369d6397151a64/Provinciaal%20beleidskader%20wateradviezen.pdf)

9.1.1

TOETSING

Het plangebied behoort tot het Boven-Scheldebekken, meer bepaald het
deelbekken Zwalm. Er bevinden zich geen signaalgebieden binnen het
plangebied. De watertoetskaarten geven voor het plangebied de volgende
aspecten weer:
Tabel 6

Watertoets

THEMATISCHE KAART

RELATIE M.B.T. HET PLANGEBIED

Waterlopen

Doorheen het plangebied
waterlopen en/of waterwegen.

Overstromingsgevoelige
gebieden
(versie 2014)
Infiltratiegevoelige
gebieden
Grondwaterstromingsgevo
elige gebieden
Erosiegevoelige gebieden
Winterbed
Hellingenkaart

lopen

geen

De dichtstbijzijnde waterloop bevindt zicht op
±340 m van het plangebied. Het betreft een
zijloop van de Traveinsbeek (OS283a). De
Traveinsbeek
is
een
geklasseerde
onbevaarbare waterloop van 2e categorie.
Het volledige plangebied en de ruime omgeving
ervan liggen buiten overstromingsgevoelig
gebied.
Het plangebied is niet infiltratiegevoelig. Dit wil
zeggen dat de bodem het regenwater niet goed
laat indringen.
Het plangebied is matig gevoelig voor
grondwaterstroming. Dat wil zeggen dat de
grond goede laterale grondwaterstromingen
toelaat.
Het
plangebied
is
algemeen
niet
erosiegevoelig.
Het plangebied is niet gelegen in een
winterbedding van een waterloop.
Het plangebied is gelegen in een licht hellend
(0,5 % - 5 %) tot vlak (<0,5 %) gebied.

Zoneringskaart
Vlaamse
Milieumaatschappij (VMM)

Voornamelijk de zone rond het huidige
administratief centrum Sanitary is vlak.
Het plangebied maakt deel uit van het
zoneringsplan ‘woonkernen’ en behoort tot het
centraal gebied.

9.1.2

BEOORDELING VAN DE EFFECTEN OP HET WATERSYSTEEM

9.1.2.1

WIJZIGING VAN HET OVERSTROMINGSREGIME

Voorliggend RUP maakt het bouwen van nieuwe constructies en het
aanleggen van verhardingen mogelijk binnen het plangebied. Deze ingrepen
kunnen
‘overstroombare
ruimte’
innemen
waardoor
het
overstromingsregime van het plangebied en zijn omgeving kan wijzigen. Er
dienen bijgevolg maatregelen genomen te worden, opdat het hemelwater
dat op de verharde zone terecht zal komen, op het terrein zelf hergebruikt
wordt, natuurlijk infiltreert of gebufferd en vervolgens vertraagd afgevoerd
wordt.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater dient te worden nageleefd. Rekening houdende
met deze stedenbouwkundige verordening die ook van toepassing is op de
werken die in verdere uitvoering van het ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen
uitgevoerd worden, zal de mogelijke impact op de waterhuishouding beperkt
blijven.
Binnen de stedenbouwkundige voorschriften worden de principes van
duurzaam waterbeheer opgelegd. Onder deze voorwaarden is het ontwerp
verenigbaar met de doelstellingen van het artikel 5 van het decreet Integraal
Waterbeleid.
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9.1.2.2

WIJZIGING VAN DE INFILTRATIE- EN AFSTROMINGSHOEVEELHEID

Het plangebied ligt niet binnen een beschermingszone in het kader van een
grondwaterwinning.

]
]

De kaart met infiltratiegevoelige gebieden toont aan dat het plangebied niet
infiltratiegevoelig is. Dit wil zeggen dat de bodem het hemelwater niet goed
laat infiltreren.
Voorliggend RUP maakt bijkomende bebouwing en verharding mogelijk
waardoor de infiltratie- en afstromingshoeveelheid van hemelwater kan
wijzigen. Om mogelijke effecten ten gevolge van het voorliggend ruimtelijk
uitvoeringsplan op het watersysteem te verhelpen, dienen een aantal
maatregelen genomen te worden:
]
Stedenbouwkundige aanvragen na inwerkingtreding van
voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan dienen minstens te
voldoen
aan
de
vigerende
gewestelijke
stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afvalwater en hemelwater. Prioriteit dient daarbij
uit te gaan naar hergebruik van hemelwater (bijvoorbeeld
sanitair) en vervolgens naar infiltratie boven buffering met
vertraagde afvoer.
]
Vanuit de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie
Oost-Vlaanderen wordt aangedrongen om bij realisatie van
verharde oppervlaktes van meer dan 1000 m², bovenop de
geldende verordening meer gebiedsgerichte maatregelen
te nemen om het effect van verhardingen te milderen om zo
de (versnelde) afvoer naar de waterlopen te vermijden of te
beperken. Deze maatregelen houden rekening met de
terreinkenmerken (bodemtextuur en grondwaterstand), de
overstromingsgevoeligheid van het stroomgebied en de
omvang van de verharding. Ze worden opgesomd in het
provinciaal
beleidskader
(zie
https://dms.oost-
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9.1.2.3

vlaanderen.be/download/aa3df03b-86ee-4862-a9369d6397151a64/Provinciaal%20beleidskader%20wateradvie
zen.pdf);
Het hemelwater dient vertraagd te worden afgevoerd.
Het gebruik van waterdoorlatende materialen wordt
aangemoedigd, tenzij dit om functionele of praktische
redenen niet aangewezen is of vanuit andere regelgeving
niet toegestaan is:

Waterdoorlatende materialen moeten geplaatst
worden op een waterdoorlatende funderingslaag.

Bij de waterdoorlatende verhardingen moet
infiltratie mogelijk gemaakt worden door deze
verhardingen zonder helling of zonder afvoergoten
aan te leggen en door opstaande randen te
voorzien die het versneld afstromen beletten.

Indien de waterdoorlatende verhardingen niet
aangelegd kunnen
worden volgens de
bovenstaande voorwaarden dan moeten deze
verhardingen beschouwd worden als normale
verharde oppervlakken waarvan het hemelwater
moet afgevoerd worden naar de infiltratiezones.
WIJZIGING VAN HET EROSIEGEDRAG

Het plangebied is aangeduid als niet erosiegevoelig. Het voorliggend
ruimtelijk uitvoeringsplan voorziet ten opzichte van de bestaande feitelijke
toestand een wijziging van het bodemgebruik door het mogelijk maken van
bijkomende bebouwing en verhardingen. Evenwel worden er geen grote
ingrepen op het reliëf voorzien. Er kan worden aangenomen dat het effect
op het erosiegedrag minimaal zal zijn.
9.1.2.4

WIJZIGING VAN DE GRONDWATERSTROMING

Met grondwaterstroming wordt de laterale beweging van grondwater
doorheen de ondergrond en de toestroming van kwel bedoeld. Voor de
watertoets is de ondiepe grondwaterstroming van belang. Deze stroming kan
immers beïnvloed of verstoord worden door ondergrondse constructies.
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Het plangebied is matig gevoelig voor grondwaterstroming. Dat wil zeggen
dat de grond goede laterale grondwaterstromingen toelaat. De uitvoering
van het RUP, t.o.v. de bestaande feitelijke toestand, kan ertoe leiden dat er
ondergrondse constructies worden voorzien. Het programma voor de bouw
van het cultuurcentrum en SAMWD voorziet een realisatie van een
ondergrondse parking. Weliswaar dient deze oppervlakte niet beschouwd te
worden als grootschalige ondergrondse constructies (ondergrondse
constructies met een diepte van meer dan 5m of een horizontale lengte van
meer dan 100m). De geplande ondergrondse constructies zullen een beperkt
negatieve impact hebben op de grondwaterstroming.
9.1.2.5

WIJZIGING VAN HET OPPERVLAKTE- EN GRONDWATER

van de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) gelegen in het ‘centraal gebied’.
Dit wil zeggen dat er reeds geruime tijd riolering aanwezig is en die is
aangesloten op een waterzuivering.

9.1.3

CONCLUSIE

Indien bovenstaande maatregelen in acht genomen worden, zullen de
gevolgen van het RUP ‘Sanitary’ op de waterhuishouding beperkt zijn en kan
gesteld worden dat voorliggend plan geen significante nadelige effecten zal
hebben op het watersysteem. Dit neemt echter niet weg dat bij de aanvraag
tot omgevingsvergunning het advies aan de bevoegde instanties gevraagd
moet worden.

De discipline grond- en oppervlaktewater valt uiteen in twee sub-disciplines,
namelijk de grond- en oppervlaktewaterhuishouding en de kwaliteit van het
grond- en oppervlaktewater.
9.1.2.5.1
Wijziging van de grond- en oppervlaktehuishouding
Volgens de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA) maakt het plangebied deel
uit van het Boven-Scheldebekken, meer bepaald het deelbekken Zwalm.
Er kan gesteld worden dat de uitvoering van het ruimtelijk uitvoeringsplan
kan resulteren in een toename aan bebouwing en verhardingen. De nodige
maatregelen dienen dan ook genomen te worden om het afvloeiend
hemelwater op te vangen, te hergebruiken of vertraagd af te voeren. Hiertoe
worden bepalingen opgenomen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Prioriteit
gaat naar het hergebruik boven buffering met vertraagde afvoer. Indien de
nodige maatregelen worden genomen zoals voorzien in de vigerende
wetgevingen, kan er gesteld worden dat er geen sprake zal zijn van een
negatief effect op de grond- en oppervlaktewaterhuishouding.
9.1.2.5.2

Wijziging van de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater
Het plangebied is niet gelegen in een waterwingebied. Er kan verwacht
worden dat de bestemming van het ruimtelijk uitvoeringsplan geen
activiteiten zullen voortbrengen die een significante invloed hebben op de
kwaliteit van het watersysteem. Het plangebied is volgens het zoneringsplan
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9.2

(GRAFISCH) REGISTER VAN PERCELEN WAARVOOR EEN BESTEMMINGSWIJZIGING GEBEURT DIE AANLEIDING KAN GEVEN TOT VERGOEDINGSREGELING
] GRAFISCH REGISTER VAN PERCELEN WAARVOOR EEN BESTEMMINGSWIJZIGING
GEBEURT DIE AANLEIDING KAN GEVEN TOT VERGOEDINGSREGELING (ZIE
BIJLAGE)

Een nieuw plan dat een grond een nieuwe of aangepaste bestemming geeft,
kan de waarde van die grond beïnvloeden. Planschade, kapitaalschade en
gebruikersschade zijn financiële regelingen waarbij de overheid de
waardevermindering van gronden als gevolg van een planwijziging vergoedt.
Bij de planbatenregeling betaalt de burger een belasting op de meerwaarde
die gronden krijgen door een planwijziging.
Overeenkomstig artikel 2.2.2. §1 van de VCRO moet een ruimtelijk
uitvoeringsplan een register, al dan niet grafisch, bevatten van de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan
geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing of een (kapitaalof gebruikersschade)compensatie.
Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer
waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot
vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt dus niet
in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan
worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden,
uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld
worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van
die voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
De percelen die mogelijks in aanmerking kunnen komen voor planschade,
planbaten, kapitaalschade of gebruikerscompensatie worden bepaald door
de kaartlaag met bestemmingen voor de inwerkingtreding van het ruimtelijk
uitvoeringsplan, digitaal te vergelijken met de kaartlaag met de
bestemmingen die in het ruimtelijk uitvoeringsplan worden voorzien. In een

aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de
bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom
kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register
dient met dat voorbehoud geraadpleegd te worden.

9.2.1

PLANSCHADE

Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in
werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een perceel niet meer in
aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen, vermeld in artikel
4.2.1, 1° van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, of te verkavelen, terwijl
het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel
in aanmerking kwam voor een vergunning om te bouwen of te verkavelen.
Bovendien moet aan volgende criteria samen worden voldaan op de dag
voorafgaand aan de inwerkingtreding van het definitieve plan:
]
het perceel moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste
weg;
]
het perceel moet stedenbouwkundig en bouwtechnisch
voor bebouwing in aanmerking komen;
]
het perceel moet gelegen zijn binnen een bebouwbare
zone, zoals bepaald in een plan van aanleg of een RUP;
]
enkel de eerste 50m vanaf de rooilijn komt in aanmerking
voor planschade.
Een voldoende uitgeruste weg wordt gedefinieerd in art. 4.3.5 van de VCRO.
Hierin wordt gesteld dat een voldoende uitgeruste weg ten minste met
duurzame materialen verhard is en voorzien van een elektriciteitsnet.
Volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 2.6.1 tot en met
2.6.3
worden
met
voorliggend
ruimtelijk
uitvoeringsplan
bestemmingswijzigingen doorgevoerd die mogelijks aanleiding kunnen
geven tot het heffen van planschade. De bestemmingswijziging betreft een
wijziging van een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding
“wonen” valt, naar een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding
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“gemeenschapsvoorzieningen”
weergegeven op de kaart.

valt.

Deze

delen

worden

grafisch

9.4

ARCHEOLOGISCH VOORONDERZOEK

Volgens artikel 2.6.4 tot en met 2.6.19 van de VCRO en het BVR van 29 mei
2009 worden met voorliggend RUP bestemmingswijzigingen doorgevoerd
die aanleiding kunnen geven tot het heffen van planbaten. De
bestemmingswijziging betreft een wijziging van een zone die onder de
categorie van gebiedsaanduiding “gemeenschapsvoorzieningen” valt, naar
een zone die onder de categorie van gebiedsaanduiding “wonen” valt. Deze
delen worden grafisch weergegeven op de kaart.

Op
basis
van
de
huidige
wetgeving,
met
name
het
Onroerenderfgoeddecreet, dient op basis van drempelwaarden inzake
bodemingrepen en inzake (perceels)oppervlakte van het plangebied
nagegaan te worden of er al dan niet een archeologienota noodzakelijk is.
Binnen het plangebied is tevens ook een deel opgenomen als vastgestelde
archeologische zone. Bij deze zone liggen de twee drempelwaarden
(bodemingrepen en (perceels)oppervlakte) een stuk lager dan de niet
vastgestelde gebieden. De opmaak en onderzoek binnen de
archeologienota’s zal instaan voor de bescherming van de aanwezige
archeologische sporen.

9.2.3

9.5

9.2.2

PLANBATEN

KAPITAALSCHADE EN GEBRUIKRSERSCOMPENSATIE

Er komen geen percelen voor in het plangebied die in aanmerking komen
voor kapitaalschade of gebruikerscompensatie.

9.3

LIJST MET OP TE HEFFEN VOORSCHRIFTEN

De stedenbouwkundige voorschriften en de bestemmingen van voorliggend
RUP vervangen bij inwerkingtreding de stedenbouwkundige voorschriften
en de bestemmingen van het gewestplan en het BPA voor wat betreft de
zone die binnen het plangebied van voorliggend RUP valt.

RUIMTELIJKE VEILIGHEIDSRAPPORTAGE

Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn dient het beleid inzake ruimtelijke
ordening rekening te houden met de noodzaak om op langetermijnbasis
voldoende afstand te laten bestaan tussen Seveso-inrichtingen enerzijds en
aandachtsgebieden anderzijds.
In het kader van dit RUP werd een ruimtelijke veiligheidstoets (RVR-toets)
uitgevoerd (ingevoerd op 01/04/2019 met referentie RVR-AV-1009). De
conclusie is dat het RUP niet verder voorgelegd dient te worden aan de
Dienst Veiligheidsrapportering en er geen ruimtelijk veiligheidsrapport
opgemaakt dient te worden. Een afschrift van dit besluit is terug te vinden in
de bijlagen.

9.5.1

GEWESTPLAN

Het betreft volgende bestemming van het koninklijk besluit van 28 december
1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de
ontwerpgewestplannen en de gewestplannen alsook de bestemmingen uit
de aanvullende stedenbouwkundige voorschriften van het gewestplan Aalst
– Ninove – Geraardsbergen – Zottegem (KB 30/05/1978, gewijzigd
13/09/1995):
]
Woongebied;
]
Gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen.

9.5.2

BIJZONDER PLAN VAN AANLEG ‘SANITARY’

Alle bestemmingen en bijhorende voorschriften van het BPA ‘Sanitary’ (M.B.
30/03/2007), gelegen binnen het plangebied van voorliggend RUP, worden
opgeheven en vervangen door de bestemmingen en voorschriften van
laatstgenoemde. Het betreft volgende bestemmingen:
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]
]
]
]
]
]
]
]
]

9.5.3

Openbare wegenis;
Zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen;
Zone voor openbaar groen;
Woonzone - hoofdgebouw;
Woonzone - sociale huisvesting;
Woonzone - bijgebouwen;
Zone voor koeren en hovingen;
Zone voor autobergplaatsen;
Privéparkeerstrook.

VERKAVELINGSVERGUNNINGEN

Voor de op te heffen verkavelingsvergunningen wordt verwezen naar het
grafisch plan, alsook de algemene bepalingen van de stedenbouwkundige
voorschriften van voorliggend RUP.

9.6

Tabel 7

Ruimtebalans (m²)

BESTEMMINGSCATEGORIE
RUP
WONEN

GEMEENSC
HAPSEN
NUTSVOOR
ZIENINGEN

LIJNINFRAS
TRUCTUUR

TOTAAL

ORIGINELE
BESTEMMINGSCATEGORIE
WONEN
GEMEENSCHAPSEN
NUTSVOORZIENIN
GEN
LIJNINFRASTRUCT
UUR
TOTAAL

18.609 m²

7.518 m²
6.513 m²

4.620 m²

30.747 M²
6.513 M²

18.609 M²

14.031 M²

4.620 M²

37.260 M²

RUIMTEBALANS

De invloed van de bestemmingswijzigingen in dit ruimtelijk uitvoeringsplan
op de ruimteboekhouding uit het RSV is weergegeven in onderstaande
ruimtebalans.
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10
10.1

10.2

SCREENING VAN DE
PLAN-MER-PLICHT

Met de goedkeuring van het besluit betreffende de milieueffectrapportage
over plannen en programma’s door de Vlaamse Regering op 12 oktober
2007, moet de initiatiefnemer van een plan met – mogelijk – aanzienlijke
milieueffecten, zoals bijvoorbeeld ruimtelijke uitvoeringsplannen, deze
milieueffecten en eventuele alternatieven in kaart brengen.

INLEIDING

De Vlaamse Regering keurde op 12 oktober 2007 het besluit betreffende de
milieueffectrapportage over plannen en programma’s goed. Dit besluit geeft
uitvoering aan het decreet van 27 april 2007, het zogenaamde plan-m.e.r.decreet, en trad in werking op 1 december 2007.
De regelgeving voorziet dat overheden die een plan met mogelijke
aanzienlijke milieueffecten willen opmaken, eerst de milieueffecten ervan en
de eventuele alternatieven in kaart moeten brengen. Voor plannen die niet
van rechtswege plan-milieueffectrapportage-plichtig zijn, moet de
initiatiefnemer (in casu de gemeente Zottegem) een screeningsprocedure
(onderzoek tot milieueffectrapportage) volgen. De initiatiefnemer stelt
daarvoor een screeningsnota of verzoek tot raadpleging op waarin wordt
nagegaan of een plan aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een nieuw decreet
waardoor de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in
het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden.
Overeenkomstig artikel 2.2.1. §1 gaat het om een geïntegreerd
planningsproces: de effectbeoordelingen worden tijdens het ruimtelijk
planningsproces procedureel en inhoudelijk geïntegreerd in hetzelfde
proces. De integratie houdt in dat de effectbeoordelingen plaatsvinden
tijdens het proces voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. De
effectbeoordelingen leveren gegevens over de mogelijke effecten van het
voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan. Die gegevens worden verwerkt in
het planningsproces voor het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan.
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BEPALEN VAN DE PLAN-MER-PLICHT

Er geldt evenwel enkel een plan-MER-plicht voor deze plannen en
programma’s die aanzienlijke milieueffecten kunnen genereren. Om al dan
niet te kunnen besluiten tot een plan-MER-plicht moeten geval per geval de
volgende drie stappen doorlopen worden:
]

Stap 1: valt het plan onder de definitie van een plan of
programma zoals gedefinieerd in het Decreet houdende
Algemene Bepalingen inzake Milieubeleid (DABM)?

In voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangegeven hoe een gebied
moet worden ontwikkeld, of staan voorschriften of wijzigingen voor het soort
ontwikkeling dat in bepaalde gebieden geschikt of toelaatbaar wordt geacht,
of worden criteria gegeven die in aanmerking moeten worden genomen.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen vallen onder de definitie van een plan zoals
geformuleerd door het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid. Hierdoor
dient er bij de opmaak van dit plan formeel rekening gehouden te worden
met het onderzoek van de milieueffecten die de realisatie van de
bestemmingen in het ruimtelijk uitvoeringsplan teweegbrengen;
]

Stap 2: valt het plan onder het toepassingsgebied van het
DABM?
Dit is het geval indien:

het plan het kader vormt voor de toekenning van
een vergunning (stedenbouwkundige, milieu-,
natuur-, kap-,…) aan een project;
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het plan mogelijk betekenisvolle effecten heeft op
speciale beschermingszones waardoor een
passende beoordeling vereist is.

Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen vormen het kader voor de
toekenning van een omgevingsvergunning, die pas kan worden verleend als
het voorgenomen project zich in de bestemming bevindt die overeenstemt
met de bestemming vastgelegd in het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het RUP
‘Sanitary’ vormt dus het kader op basis waarvan de omgevingsvergunning
toegekend wordt. Het ruimtelijk uitvoeringsplan valt bijgevolg onder het
toepassingsgebied van het DABM.
]

Stap 3: valt het plan onder de plan-MER-plicht?
Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen:

plannen die ‘van rechtswege’ plan-MER-plichtig zijn
(geen voorafgaande ‘screening’ vereist):
x plannen die het kader vormen voor projecten uit bijlage I, II of III van het BVR van
10 december 2004 (project-MER-plicht) én
niet het gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau noch een kleine wijziging inhouden én betrekking hebben op
landbouw, bosbouw, visserij, energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening (een ruimtelijk uitvoeringsplan voldoet per definitie aan deze laatste
voorwaarde);
x plannen waarvoor een passende beoordeling vereist is én niet het gebruik regelen
van een klein gebied op lokaal niveau noch
een kleine wijziging inhouden;

plannen die niet onder de vorige categorie vallen
en waarvoor geval per geval moet geoordeeld



worden of ze aanzienlijke milieueffecten kunnen
hebben >> ‘screeningplicht’
plannen voor noodsituaties (niet plan-MER-plichtig,
hier niet relevant).

Het RUP ‘Sanitary’ vormt mogelijks het kader voor de toekenning van een
vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het projectm.e.r.-besluit van 10 december 2004, namelijk voor een project opgesomd in
rubriek 10.b ‘Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van
winkelcentra en parkeerterreinen’ van bijlage III.
Het ruimtelijk uitvoeringplan heeft onder andere betrekking op:
]
Het herbevestigen van de gebiedscategorisering
gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen en wonen;
]
Het herbestemmen van de gebiedscategorisering wonen
naar gebied voor gemeenschaps- en openbare
nutsvoorzieningen;
]
Het herbestemmen van de gebiedscategorisering gebied
voor gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen naar
wonen.
Bovendien regelt het RUP het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau
aangezien het plan betrekking heeft op een totale oppervlakte van 3,73 ha.
Dit is slechts 0,07% van het grondgebied van Zottegem. Omwille van deze
redenen is het RUP screeningsgerechtigd.

10.3

NULALTERNATIEF EN REFERENTIESITUATIE

10.3.1

NULALTERNATIEF

Het nulalternatief is het alternatief waarbij het plan niet wordt uitgevoerd en
omvat alle mogelijke toekomstige ontwikkelingen in het plan- en
studiegebied wanneer het plan niet zou doorgaan.
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In voorkomend geval is het nulalternatief het niet uitvoeren van het RUP. Dit
resulteert in de instandhouding van het huidige BPA ‘Sanitary’ en zijn
verordenend kader (cfr. bestemmingen en bijhorende stedenbouwkundige
voorschriften).
Door uitvoering van het nulalternatief dienen (ruimtelijke) ontwikkelingen
binnen het plangebied rekening te houden met de stedenbouwkundige
voorschriften van het BPA ‘Sanitary’. De realisatie van onder meer een nieuw
cultuurcentrum en Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans kunnen
dan niet plaatsvinden. De strikte zonering die het BPA vastlegt blijft
behouden. Het nulalternatief is niet wenselijk en wordt daarom niet
weerhouden.

10.3.2

REFERENTIESITUATIE

Voor de duidelijkheid wordt in deze paragraaf kort de bestaande juridische
toestand en de bestaande feitelijk toestand verhelderd.
Het plangebied is volgens de bestaande juridische toestand (BPA ‘Sanitary’
(M.B. 30/03/2007)) bestemd als gebiedscategorisering woongebied en
gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. Het administratief centrum
Sanitary, de Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst, de
Rijkswachtkazerne, de rijkswachtershuisjes met parking, en de site voor
telecommunicatie met gsm-pyloon, zijn opgenomen in de zone voor
gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen. De restende bebouwing
aan de buitenzijde van het plangebied (hoofdzakelijk woningen) inclusief
tuinzones, de parking van het administratief centrum, wegenis, … zijn
bestemd als gebiedscategorisering woongebied. De bestaande juridische
toestand biedt weinig perspectief voor de vestiging van een nieuw
cultuurcentrum en Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Ten
opzichte van de bestaande juridische toestand vormt het RUP ‘Sanitary’
slechts het kader voor beperkt bijkomende aanpassingen (cfr. hoofdstuk 6
Gewenste ruimtelijke structuur).
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De huidige feitelijke toestand beschrijft hoe het plangebied op vandaag
(anno 2019) ruimtelijk is ingericht (los van de bestemming). Voor een
uitgebreide omschrijving van de huidige feitelijke toestand wordt verwezen
naar hoofdstuk 5 Bestaande feitelijke toestand. Algemeen kan gesteld
worden dat de verschillende functies en gebouwen binnen de geëigende
bestemming (cfr. gebiedscategorisering) liggen.

10.4

VOORGENOMEN PLANOPTIES BINNEN HET
PLANGEBIED

Door uitvoering van het RUP worden enkele belangrijke ontwikkelingen
vooropgesteld (voor de uitgebreide visie wordt er verwezen naar hoofdstuk
6 Gewenste ruimtelijke structuur):
]
ontwikkeling van een nieuw cultuurcentrum, de Stedelijke
Academie voor Muziek, Woord en Dans en ondergrondse
parking;
]
de realisatie en inrichting van publieke ruimtes;
]
een nieuwe ontsluitingsstructuur;
]
de nodige flexibiliteit te creëren naar ruimtelijke
(re)organisatie van het plangebied.
De voorgenomen planopties voorzien de herbevestiging en herbestemming
van verschillende zones.
In wat volgt, worden de milieueffecten verduidelijkt en wordt er aangetoond
dat er geen significante milieueffecten verwacht worden naar aanleiding van
het RUP ‘Sanitary’. Hierdoor wordt besloten dat het ruimtelijk uitvoeringsplan
niet van rechtswege plan-MER-plichtig is.
Voor niet van rechtswege plan-MER-plichtige ruimtelijke uitvoeringsplannen
dient geval per geval een screeningsprocedure doorlopen te worden
teneinde een conclusie te kunnen maken inzake eventuele plan-MER-plicht.
In volgende paragrafen wordt het screeningsonderzoek, ook wel het
onderzoek naar het voorkomen van aanzienlijke milieueffecten als gevolg
van het plan, gevoerd.
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10.5

POTENTIËLE MILIEUEFFECTEN VAN HET PLAN

10.5.1

BODEM

De referentiesituatie wordt beschreven in 4.2.2.1 Bodemkaart.
De bodem binnen het plangebied betreft bebouwde zones OB
(antropogeen).
Het plangebied is grotendeels bebouwd en verhard. Het plangebied betreft
tevens ook enkele grote onbebouwde restruimtes. Dit zijn nog restanten van
de voormalige industriële site van Sanitary Underwear Company S.A. Op de
bodemkaart is zowel het plangebied als de ruime omgeving aangeduid als
een antropogene bodem (OB). Door vergraven is het bodemprofiel van de
antropogene bodems reeds ingrijpend gewijzigd of vernield. De grote
onbebouwde restruimtes van de voormalige industriële site van Sanitary
Underwear Company S.A. zijn eveneens verstoord (mede door de afbraak
van de fabriek, historische bebouwing voor de fabriek, …).
Door vergraven kan het bodemprofiel in het plangebied verstoord worden.
Gezien het bodenprofiel van de antropogene bodems reeds ingrijpend
gewijzigd of vernield is, worden geen significante negatieve effecten op de
profielontwikkeling verwacht.
De antropogene bodems worden gekenmerkt voor hun niet tot weinig
verdichtingsgevoeligheid. Er zullen door de uitvoering van het RUP, ten
opzichte van de huidige feitelijke toestand, zeer beperkt negatieve effecten
inzake verdichting optreden. Er zullen door de uitvoering van het RUP
bijgevolg geen significante effecten inzake verdichting optreden.
Binnen het plangebied zijn er twee OVAM-dossiers gekend, namelijk het
beschrijvend bodemonderzoek 95287 en het oriënterend bodemonderzoek
106191. Het eerste dossier omvat grotendeels de site Sanitary met het huidige
administratieve centrum en stoomketelmuseum. Het tweede dossier betreft
de site voor telecommunicatie met gsm-pyloon (Meerlaan nrs. 54-56).
Bijkomend werden er in de omgeving nog een aantal oriënterende en

beschrijvende bodemonderzoeken uitgevoerd, waarvan één aangrenzend
aan het plangebied, namelijk oriënterend bodemonderzoek 97451 (Frans De
Beckstraat en Gustaaf Schockaertstraat).
Bij vergraving of bemaling dient erop gelet te worden dat de mogelijke
bodemverontreiniging ter hoogte van de gekende bodemonderzoeken zich
niet kan verspreiden. Binnen het plangebied zijn geen activiteiten aanwezig
of gepland die bodemverontreiniging met zich mee kunnen brengen. Indien
rekening gehouden wordt met bovenstaande maatregelen, zijn er geen
significante effecten verwacht inzake bodemverontreiniging.
10.5.1.1

CONCLUSIE

Gezien het bodemprofiel in de bestaande feitelijke toestand reeds
grotendeels ingrijpend gewijzigd of vernield is en er geen
bodemverontreinigende activiteiten gepland zijn, worden er geen
significante effecten verwacht inzake de discipline bodem. Er zijn vanuit de
discipline bodem geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.

10.5.2

WATER

De beschrijving van de referentiesituatie, de kaarten van de watertoets en
de mogelijke effecten van voorliggend RUP zijn terug te vinden in 9.1
Watertoets.
De gronden gelegen binnen de begrenzing van het RUP zijn niet gesitueerd
binnen waterwingebieden of beschermingszones type I, II of III. Daarnaast
wordt binnen het plangebied geen oppervlaktewater gewonnen bestemd
voor drinkwaterproductie.
Een deel van het plangebied wordt heringericht: publieke ruimtes en
groenvoorzieningen zullen het cultuurcentrum en SAMWD inkleden. Het blijft
daarom aangewezen om verhardingen, zoveel mogelijk, aan te leggen in
waterdoorlatende materialen. Dit gebeurt voor de bovengrondse
parkeerplaatsen en een deel van de laad- en loszone. De open ruimte aan
de Gustaaf Schockaertstraat, tussen de Stedelijke Academie voor Beeldende
Kunst en het cultuurcentrum wordt opgevat als park wat de waterberging ten
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goede komt. De overige ruimte wordt, op het verharde binnenplein en de
ontsluiting na, van groen voorzien. Ook dit is positief inzake waterinfiltratie
en de waterhuishouding.
10.5.2.1

CONCLUSIE

Indien de maatregelen vermeld in 9.1 Watertoets in acht worden genomen,
zullen de gevolgen van voorliggend RUP op de waterhuishouding beperkt
zijn en kan gesteld worden dat voorliggend plan geen significante nadelige
effecten zal hebben op het watersysteem. Dit neemt echter niet weg dat bij
de aanvraag tot omgevingsvergunning het advies aan de bevoegde
instanties moet worden gevraagd.
Er zijn vanuit de discipline water geen aanzienlijke milieueffecten te
verwachten.

10.5.3

beantwoordt aan de nood aan bijkomend groen in het stadscentrum en in de
Gustaaf Schockaertstraat. Ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand
geeft dit positieve effecten op de fauna en flora. Ten opzichte van de
bestaande juridische toestand voorziet het RUP geen wijzigingen. Bepaalde
bestemmingen binnen het BPA voorzien groen binnen het plangebied.
Door uitvoering van het RUP wordt geen negatieve impact verwacht op de
biologische waarde. Het plangebied is in de bestaande feitelijke toestand
namelijk grotendeels bebouwd en verhard.
VEN-, Vogelrichtlijn-, en Habitatrichtlijngebieden komen niet voor in de
directe omgeving van het plangebied. Er zijn dus weinig of geen
natuurwaarden aanwezig in het plangebied en het plangebied zorgt niet voor
het doorbreken van een verbinding(szone), trek- en fourageerroutes voor
fauna of flora of een scheiding tussen waardevolle gebieden.

FAUNA EN FLORA

De referentiesituatie wordt beschreven in de hoofdstukken 4.2.2.3 Speciale
beschermingszones, 4.2.2.4 Vlaams ecologisch netwerk en 4.2.2.6
Biologische waarderingskaart.
Het plangebied is deels bebouwd en verhard. De onverharde delen bestaat
uit private tuinen en percelen van de gemeente (zie hoofdstuk 5.1.1 Fysische
structuur en invulling). In het plangebied is weinig groen aanwezig. Het
overgrote deel kan toegeschreven worden aan private tuinen en de open
restruimte aan de Gustaaf Schockaertstraat dat vandaag (anno 2019) uit gras
bestaat.
Het volledige plangebied, en een groot deel van de omgeving, is gekarteerd
als biologisch minder waardevol gebied (ua: minder dichte bebouwing, ud:
dichte bebouwing). Aangrenzend aan het plangebied is in het westen een
biologisch waardevol gebied (kp+: park) aanwezig.

Gezien de hedendaagse bouwtechnische normen wordt op vlak van
geluidshinder geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht. Voorliggend
RUP heeft ten opzichte van de bestaande feitelijke toestand als doel het
plaatsen van publieke verlichting door middel van lantaarns of kleine
verlichtingsarmaturen. Deze kunnen mogelijks zeer beperkte bijkomende
effecten veroorzaken op de omliggende fauna en flora (lichtverstoring). Het
plan voorziet in geluidsproducerende activiteiten en functies, doch wordt
gezien de bouwtechnische normen en de geringe aanwezigheid van fauna
en flora geen aanzienlijke negatieve effecten verwacht. Hetzelfde geldt
inzake relevante toename in lichtbronnen.
10.5.3.1

CONCLUSIE

Vanuit de discipline fauna en flora zijn geen aanzienlijke negatieve
milieueffecten te verwachten.

Het inrichtingsplan van het binnengebied voorziet een park en
groenvoorzieningen die de biodiversiteit in het stedelijk weefsel verhoogt en
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10.5.4

LANDSCHAP, BOUWKUNDIG EN BESCHERMD
ERFGOED EN ARCHEOLOGIE

10.5.4.1

LANDSCHAPSBEELD

Binnen het plangebied komen geen gave landschappen (ankerplaatsen en
relictzones) en relicten voor. Het dichtstbijzijnde vastgesteld landschapsrelict
betreft de ‘Zwalmvallei tussen Nederbrakel en Nederzwalm’ (ID 10411) op ±1
km in vogelvlucht van het plangebied.
Het plangebied is gelegen in het traditioneel landschap ‘Stedelijke
agglomeratie’. Daarnaast is de stad omgeven door het traditioneel landschap
‘Land van Zottegem’. Voor wat betreft het traditioneel landschap ‘Land van
Zottegem’ zijn de toekomstige beleidswenselijkheden als volgt omschreven:
]
vrijwaren van resterende open ruimte door weren en
bufferen van bewoning en infrastructuur;
]
accentueren van de landschappelijke structuur door
benadrukken van de perceptieve kwaliteiten van het reliëf
en de valleien;
]
optimaliseren van de mobiliteit.
Het planvoornemen voorziet geen aantasting, vernietiging of doorsnijding
van kenmerkende landschapsstructuren, zoals door het rechttrekken van
waterlopen, dempen van holle wegen, afgraven van taluds, aanleggen of
wijzigen van dijken, bermen, rooien van vegetatie-elementen zoals
bosstructuren, enzovoort.
Aanzienlijke effecten op landschapsstructuur en erfgoed worden dan ook
niet verwacht.
10.5.4.2

BOUWKUNDIG EN BESCHERMD ERFGOED

Binnen het plangebied komt één beschermd monument voor, namelijk het
Sanitary Underwear Company S.A. waarin vandaag de gemeentelijke
diensten gevestigd zijn. Bij een bescherming is het steeds verboden
beschermde goederen te ontsieren, te beschadigen, te vernielen of andere

handelingen te stellen die de erfgoedwaarde ervan aantasten. Het RUP
voorziet geen activiteiten of handelingen die de erfgoedwaarde van het goed
zouden aantasten.
In voorliggend RUP wordt bijkomende bebouwing voorzien, namelijk een
nieuw cultuurcentrum en Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans.
De locatie die voorzien is voor bovenvermelde constructies is gelegen
binnen het stads- en dorpsgezicht ‘Stadskern Zottegem’ (ID 9178). De
bouwvolumes, architectuur en schaal worden afgestemd op de reeds
aanwezige gebouwen. Het zicht op het bestaande monument Sanitary
Underwear Company S.A. wordt bewaard en vrijwaart de authentieke
geschiedenis. Eveneens zorgen de nieuwe constructies voor een verhoging
van de ruimtelijke beeldkwaliteit.
Daarnaast heeft het RUP als doel het behoud en versterken van de
ruimtelijke kwaliteit terwijl er bijkomende mogelijkheden inzake
woongelegenheden en publieke diensten worden gecreëerd.
Binnen het plangebied zijn diverse woningen aangeduid als bouwkundig
erfgoed (zie hoofdstuk 4.2.1.1.1 Inventaris bouwkundig erfgoed). In functie van
de realisatie van de planvoornemens van het RUP in het binnengebied wordt
geen afbraak van dit erfgoed verwacht. De vigerende wetgeving Onroerend
Erfgoed blijft hier van toepassing.
Door uitvoering van het RUP wordt geen negatieve impact verwacht op het
bouwkundig en beschermd erfgoed.
10.5.4.3

ARCHEOLOGIE

Het RUP ‘Sanitary’ vormt het kader voor graafwerkzaamheden. Daar waar
zich de grootste wijzigingen ten aanzien van de referentiesituatie voordoen,
is de kans op het verstoren van archeologie bij de realisatie van het plan
relatief groter dan in de delen van het gebied die reeds verhard of verstoord
zijn. Het grootste deel van het plangebied is echter reeds vergraven. Door
de uitvoering van voorgenomen planopties bestaat er altijd een mogelijke
kans op verstoren van de aanwezige archeologische relicten. Vanwege het
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specifieke karakter van het archeologisch erfgoed dat voor ons verborgen
zit in de ondergrond, is het onmogelijk om bijvoorbeeld op basis van de
Centrale Archeologische Inventaris uitspraken te doen over de aan- of
afwezigheid van archeologische sporen. Zekerheid omtrent aan- of
afwezigheid van archeologische sporen kan alleen met specifiek onderzoek
vastgesteld worden.

rijkswachtershuisjes met parking, en de site voor telecommunicatie met gsmpyloon, zijn opgenomen in de zone voor gemeenschaps- en openbare
nutsvoorzieningen. De restende bebouwing aan de buitenzijde van het
plangebied (hoofdzakelijk woningen) inclusief tuinzones, de parking van het
administratief centrum, wegenis, … is bestemd als gebiedscategorisering
woongebied.

Op
basis
van
de
huidige
wetgeving,
met
name
het
Onroerenderfgoeddecreet, dient op basis van drempelwaarden inzake
bodemingrepen en inzake (perceels)oppervlakte van het plangebied
nagegaan te worden of er al dan niet een archeologienota noodzakelijk is.
Binnen het plangebied is tevens ook een deel opgenomen als vastgestelde
archeologische zone. Bij deze zone liggen de twee drempelwaarden
(bodemingrepen en (perceels)oppervlakte) een stuk lager dan de niet
vastgestelde gebieden. De opmaak en onderzoek binnen de
archeologienota’s zal instaan voor de bescherming van de aanwezige
archeologische sporen.

Het RUP voorziet in eerste instantie het herbevestigen van de woningen aan
de rand van het plangebied en het bieden van voldoende
ontwikkelingsmogelijkheden voor deze woningen.

10.5.4.4

CONCLUSIE

Door uitvoering van het RUP ‘Sanitary’ worden geen significant negatieve
effecten op het landschapsbeeld, noch op het bouwkundig erfgoed, van het
plangebied verwacht. Indien er vergravingen gebeuren in het gebied, is
aantasting van het archeologisch erfgoed mogelijk. Dit wordt ondervangen
door de regelgeving Onroerenderfgoeddecreet.
Vanuit de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie zijn
geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.

10.5.5

MENS

10.5.5.1

RUIMTE EN FUNCTIES

Ten opzichte van de bestaande juridische toestand (cfr. ruimtebalans) zal het
voorliggend RUP geen bijkomende effecten creëren. Bijgevolg zal door
uitvoering van het RUP geen significante negatieve effecten verwacht
worden.
10.5.5.2

Het plangebied is volgens de bestaande juridische toestand bestemd als
gebiedscategorisering wonen en gemeenschaps- en openbare
nutsvoorzieningen. Het administratief centrum Sanitary, de Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunst, de Rijkswachtkazerne, de
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Voorliggend RUP voorziet ook de afstemming tussen de bestaande
juridische toestand
en de geplande ontwikkelingen, om zo de
ontwikkelingen van een geëigende bestemming te voorzien en voldoende
planologische zekerheid te bieden. De bestaande juridische toestand biedt
vandaag weinig perspectief voor de vestiging van een nieuw cultuurcentrum
en Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans. Hiervoor word een
herbestemming van de gebiedscategorisering wonen naar gebied voor
gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen voorzien. Daarnaast
voorziet het RUP ook een herbestemming van de gebiedscategorisering
gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen naar wonen. De
ruimtebalans blijft naar aanleiding van de herbestemmingen grotendeels
gelijk.

MOBILITEIT

In het kader van de opmaak van voorliggend RUP werd een studiebureau
aangesteld om een uitgebreide mobiliteitsstudie op te maken. Tussen 4
september 2018 en 26 september 2018 werden verkeerstellingen
uitgevoerd. Daarnaast werden tussen 10 september 2018 en 15 september
2018 enquêtes afgenomen bij de betrokken openbare voorzieningen
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(bestaand cultuurcentrum ‘Zoetegem’, Stedelijke Academie Muziek, Woord
en Dans, …). De studie brengt de huidige en te verwachten mobiliteitsimpact
in kaart. In deze studie werd uitgegaan van een worst-case scenario waarbij
diverse openbare voorzieningen op hetzelfde moment open zijn voor het
publiek. Het bestaande cultuurcentrum voorziet namelijk zijn voorstellingen
op dinsdag en in het weekend. In de studie werd uitgegaan dat de
voorstellingen van het nieuw cultuurcentrum zou kunnen samen vallen met
de drukste dag voor SAMWD, namelijk de woensdag. Dit geeft een
overschatting van de te verwachten mobiliteitsimpact, echter kan dit vanuit
voorzichtigheidsprincipes gemotiveerd worden.
Een mobiliteitsstudie werd uitgevoerd om de mobiliteitsimpact van de
nieuwe ontwikkelingen in te schatten en onderzocht of een ontsluiting van
de ondergrondse parking naar de Meerlaan (N462) nodig was om de lokale
wegen te ontlasten. De conclusie van de mobiliteitsstudie geeft aan dat het
mobiliteitsprofiel van de geplande voorzieningen slechts een beperkte
invloed uitoefent op de bestaande situatie en dat bovendien werd
aangetoond dat de omliggende wegen over voldoende restcapaciteit
beschikt om eventuele andere ontwikkelingen op te vangen. Er kan besloten
worden dat de mobiliteitsgeneratie van de verdere ontwikkeling van de site
Sanitary aanvaardbaar is op de vooropgestelde locatie.
Er zijn met andere woorden geen aanzienlijke negatieve effecten op de
mobiliteit.

Tabel 8
PARAMETER

NO2-jaargemiddelde (μg/m³)
PM10-jaargemiddelde (μg/m³)
Aantal dagen overschrijding
daggrenswaarde (=50 μg/m³)
PM2,5-jaargemiddelde

10.5.5.3

LUCHT

De beschrijving van de luchtkwaliteit in de omgeving gebeurt aan de hand
van de beschikbare meetgegevens van ATMOSYS. Hierbij wordt gefocust op
de concentraties van stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10 en PM2,5) omdat
het naleven van de Europese grenswaarden voor deze polluenten het meest
kritiek is in Vlaanderen.

PLANGEBIED

GRENSWAARDE

21-25
21-25
11-15

40
40
35

13-15

25 (20 in 2020)

PM10-

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de bestaande luchtkwaliteit voldoet aan de
vooropgestelde grenswaarden.
Voorts worden geen activiteiten met een sterk verkeersgenererend karakter
toegestaan in het plangebied. De impact op de mobiliteitssituatie blijft dus
beperkt tot het bestemmingsverkeer en doorgaand verkeer dat reeds
aanwezig is in het centrum van Zottegem. Er zal enkel emissies ten gevolge
van gebouwenverwarming en verkeer van en naar het plangebied verwacht
worden. Het betreft hier evenwel de gekende componenten zoals CO2, CO,
NOx, SO2, fijn stof, VOS, … Deze emissies zijn beperkt tot verwaarloosbaar.
Door de realisatie van het RUP ‘Sanitary’ zal dus geen aanzienlijke
bijkomende luchtverontreiniging gegenereerd worden. Gezien de
hoofdzakelijke bevestiging van de huidige toestand, worden er geen
significante effecten ten aanzien van luchthinder verwacht.
10.5.5.4

Voor een uitgebreide uiteenzetting van de bestaande en toekomstige
mobiliteitsimpact wordt verwezen naar de mobiliteitsstudie in bijlage.

Huidige luchtkwaliteit 2013 (ATMOSYS)

HINDER

De visuele hinder ten gevolge van de ontwikkelingen van het RUP ‘Sanitary’
zal klein zijn. Het plan voorziet in de verdere ontwikkeling van het bouwblok
(zie 6.3.1 Fysische structuur en invulling). Gezien de ligging in het stedelijk
weefsel zijn bijkomende ontwikkelingen niet ongewoon. Ten opzichte van de
bestaande juridische toestand zijn bijkomende ontwikkelingen ook mogelijk.
Het inrichtingsplan voor het nieuw cultuurcentrum en Stedelijke Academie
voor Muziek, Woord en Dans is zodanig opgemaakt dat de afstanden tot de
bestaande gebouwen gerespecteerd blijven. De gebouwen zijn zo ingericht
dat het zicht op de historische gebouwen van het administratief centrum

GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN SANITARY
TOELICHTINGSNOTA STAD ZOTTEGEM

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 161 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1175-5606-8903-0011.

74

Sanitary en het stoomketelmuseum gewaarborgd blijven. De nieuwe
ontwikkelingen worden met andere woorden geïntegreerd in de bestaande
omgeving. Bijkomende straatverlichting daar waar nieuwe wegen worden
aangelegd zal noodzakelijk zijn, echter door te kiezen voor geschikte
armaturen zullen de effecten beperkt tot verwaarloosbaar zijn.
Uit de mobiliteitsstudie is er nog restcapaciteit in de aanliggende straten, wat
wil zeggen dat de straten niet verzadigd zullen zijn. De wegen zijn uitgerust
voor het bijkomende verkeer. Echter kan er geredeneerd worden dat door
de herlocalisatie en uitbreidingen de openbare voorzieningen (nieuwe
cultuurcentrum en Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans) het
‘bijkomende’ verkeer eigenlijk de reeds aanwezige verkeersverplaatsingen
binnen het centrum Zottegem omvat. Het gaat dus grotendeels om een
verschuiving van het bestemmingsverkeer van de bestaande voorzieningen
naar de nieuwe ontwikkelingen en niet om een nieuwe verkeersstroom. Ten
opzichte van de huidige toestand zullen er iets meer verkeersbewegingen
gemaakt worden. De verkeersbewegingen kunnen beperkt worden door het
stimuleren van het STOP-principe (zie mobiliteitsstudie in bijlage), waardoor
de geluidshinder van bijkomend verkeer beperkt wordt.
Binnen het gebouw zelf kunnen, gezien de aard van de voorziene functies,
geluidsproducerende activiteiten plaatsvinden. Gelet op de bouwtechnische
vooruitgang van vandaag wordt er geen grote geluidshinder van binnen het
gebouw verwacht. De geluidshinder zal beperkte tot verwaarloosbare
negatieve effecten hebben op de omgeving.
Er kan aangenomen worden dat de impact van de omgeving op het
voorgenomen plan zeer beperkt tot onbestaand zal zijn.
10.5.5.5

VEILIGHEID

Binnen het plangebied zijn geen Seveso-inrichtingen aanwezig. Het RUP
maakt de oprichting van een Seveso-inrichting binnen het plangebied niet
mogelijk. Binnen het plangebied worden wel aandachtsgebieden (nl.
gebieden met woonfunctie) gepland. De dichtstbijzijnde hoog- en/of
laagdrempelige Seveso-inrichtingen liggen op 9,6 km (GFS, hoge drempel).
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Afhankelijk van het feit of bij de Dienst Veiligheidsrapportage de externe
risico’s vanwege deze bedrijven bekend zijn, is al dan niet een ruimtelijk
veiligheidsrapport (RVR) genoodzaakt:
]
externe risico’s niet gekend bij dienst VR: RVR nodig om te
kunnen bepalen of er voldoende afstand is tussen de
Seveso-inrichtingen enerzijds en de aandachtgebieden
anderzijds,
]
externe risico’s zijn gekend bij dienst VR én er is voldoende
afstand tussen de Seveso-inrichting enerzijds en het
aandachtsgebied anderzijds: geen RVR nodig.
]
externe risico’s zijn gekend bij dienst VR maar er is geen
garantie dat er voldoende afstand is tussen de Sevesoinrichting enerzijds en het aandachtsgebied anderzijds: de
dienst VR geeft voorstellen van stedenbouwkundige
voorschriften (o.a. afstandsregels), maar op voorwaarde van
opname vraagt de dienst VR geen RVR.
Gezien het plangebied zich op meer dan 9,6 km van deze Sevesoinrichtingen bevindt, wordt geen impact verwacht t.a.v. de aanwezige
aandachtsgebieden (wonen) binnen het plangebied. Er wordt bijgevolg geen
significante effecten verwacht inzake veiligheid.
10.5.5.6

CONCLUSIE

Er wordt globaal geen significante negatieve milieueffecten verwacht vanuit
de discipline mens.

10.6

OVERIGE ASPECTEN EN GLOBALE CONCLUSIE

Gezien de aard van het RUP ‘Sanitary’ worden geen significant negatieve
effecten verwacht inzake de milieuaspecten ‘stoffelijke goederen’, ‘energieen grondstoffenvoorraad’ en ‘gezondheid van de mens’.
Er zijn niet onmiddellijk leemten vastgesteld die ervoor zorgen dat een effect
niet kan worden beoordeeld.
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Gelet op de ligging, de schaal van de ontwikkeling en het ontbreken van
aanzienlijke milieueffecten wordt geconcludeerd dat er geen gewest- of
landgrensoverschrijdende effecten zullen voorkomen.
Er kan besloten worden dat het RUP ‘Sanitary’, dat het voorwerp vormt
van dit onderzoek tot milieueffectenrapportage, niet onder de plan-MERplicht valt, zoals voorzien in het plan-MER-decreet van 1 april 2007.
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BIJLAGEN
]
Ontheffing plan-MER-plicht
]
Ruimtelijke veiligheidsrapportage (RVR-toets)
]
Mobiliteitsstudie
]
Grafisch
register
van
percelen
waarvoor
een
bestemmingswijziging gebeurt die aanleiding kan geven tot
vergoedingsregeling
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Vlaamse Overheid, Departement Omgeving
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en –projecten
Milieueffectrapportage
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
T 02/553 80 79
mer@vlaanderen.be
www.omgevingvlaanderen.be

Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP Sanitary te Zottegem
Dossiernummer: SCRI19076

1.

Toetsing aan het toepassingsgebied1

De gemeente Zottegem stelt een RUP op voor Sanitary met als doel om deze locatie uit te breiden
met een nieuw cultuurcentrum en een gecentraliseerde Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en
Dans. Team Mer ontving op 25 september 2020 de resultaten van de participatie, de adviezen en de
scopingnota (versie 1.0 datum 25/09/2020).
Zoals in de scopingnota aangegeven wordt, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot
milieueffectrapportage.
Team Mer dient vóór de voorlopige vaststelling te bepalen of er al dan niet een milieueffectrapport
(plan-MER) moet worden opgesteld.

2.

Inhoudelijke toetsing van het onderzoek tot milieueffectrapportage

Bij de overweging of er al dan niet een plan-MER opgesteld moet worden, houdt Team Mer rekening
met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen en met de verwerking hiervan in de
scopingnota.
De scopingnota bevat een beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en detailleringsniveau van
het voorgenomen RUP en de daarop afgestemde analyse van de te verwachten milieueffecten.
De periode van raadpleging liep van 11 juni 2019 t.e.m. 9 augustus 2019 en een participatiemoment
vond plaats op 20 juni 2019.
De adviezen en inspraakreacties bevatten enkele opmerkingen over het plan zelf. Deze opmerkingen
hebben geen invloed op de beschrijving en beoordeling van de aanzienlijkheid van de milieueffecten
van het plan. Alle opmerkingen worden beschreven in hoofdstuk 5 en de bijlagen van de procesnota.
Hierin wordt vermeld hoe de opmerkingen verwerkt zijn.
Gelet op het bovenstaande en in het bijzonder rekening houdend met de in de scopingnota
opgenomen beschrijving van de kenmerken van het voorgenomen RUP, van de effecten ervan en
van de gebieden die door het RUP kunnen worden beïnvloed en met de verwerking van de inspraak
en adviezen, besluit Team Mer dat werd aangetoond dat voorliggend plan geen aanzienlijke
milieueffecten kan hebben.
1

Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM.
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3.

Besluit

Op basis van bovenstaande motivering bepaalt Team Mer dat er geen plan-MER opgesteld moet
worden voor het voorliggende RUP.
Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere reden,
dient u na te gaan of het uitgevoerde onderzoek tot milieueffectrapportage nog geldig is voor het
gewijzigde plan. Indien nodig kan u Team Mer vragen om opnieuw na te gaan of de opmaak van een
plan-MER nodig is.

Lina Grooten
Directiehoofd Gebiedsontwikkeling
Afdeling Gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning en -projecten
Departement Omgeving
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2QGHU]RHN

9RRUOLJJHQGH VWXGLH RQGHU]RHNW GH PRELOLWHLWVHIIHFWHQ YDQ GH]H RQWZLNNHOLQJ (U ]LMQ
KLHUYRRU YHUVFKLOOHQGH W\SHV YDQ VWXGLHV GLH YDQ WRHSDVVLQJ NXQQHQ ]LMQ PHW QDPH GH
PRELOLWHLWVWRHWVGHPRELOLWHLWVVWXGLHRI02%(5HQGH0(5
+HW ULFKWOLMQHQERHN ¶'H PRELOLWHLWVWRHWV ZRUGW RSJHERXZG YROJHQV KHW ULFKWOLMQHQERHN
¶0RELOLWHLWVHIIHFWHQVWXGLHVPRELOLWHLWVWRHWVHQ02%(5·RSJHPDDNWGRRUKHWGHSDUWHPHQW
02:  JHHIWKHWWRHSDVVLQJVJHELHGYDQGHYHUVFKLOOHQGHVWXGLHVZHHU
2QGHUJUHQ]HQPRELOLWHLWVWRHWVUHOHYDQWYRRUGH]HRSGUDFKW
•
•

$QGHUHDFWLYLWHLWHQSDUNHHUSODDWVHQ
*HFXPXOHHUGHDFWLYLWHLWHQYHUNHHUVSURGXFWLHPHHUGDQ
SHUVRQHQDXWRHTXLYDOHQWHQ SDH XXU

2QGHUJUHQ]HQ02%(5UHOHYDQWYRRUGH]HRSGUDFKW
•
•

.DQWRUHQHQGLHQVWHQPòEYR
3DUNHHUSODDWVHQSDUNHHUSODDWVHQ

5HNHQLQJKRXGHQGHPHWGH]HRQGHUJUHQ]HQLVGHRSPDDNYDQHHQPRELOLWHLWVWRHWV
YROGRHQGHRPGHPRELOLWHLWVHIIHFWHQLQWHVFKDWWHQ

0RELOLWHLWVWRHWV

+HW GRHO YDQ HHQ PRELOLWHLWVWRHWV LV RP HHQ EHHOG WH NULMJHQ YDQ GH RPYDQJ YDQ KHW
SURMHFWHQGHWHYHUZDFKWHQPRELOLWHLWVFRQVHTXHQWLHV'HPRELOLWHLWVWRHWVPRHWWRHODWHQ
RP RSHHQ HHQYRXGLJHHQ VQHOOH PDQLHUDDQ GHKDQG YDQ EHVFKLNEDUHJHJHYHQV HHQ
EHHOGWHYRUPHQYDQGHWHYHUZDFKWHQPRELOLWHLWVHIIHFWHQ
(HQPRELOLWHLWVWRHWVRPYDWRQGHUGHOHQ
 $GPLQLVWUDWLHYHJHJHYHQV
 3URMHFWNHQPHUNHQGHGRHOVWHOOLQJHQYDQKHWSURMHFWZRUGHQJHVLWXHHUGHQKHWSURMHFW
HQRQGHU]RHNVJHELHGZRUGHQDIJHEDNHQG
 %HUHLNEDDUKHLGVSURILHO RS PHVRQLYHDX KLHULQ ZRUGW EHSDDOG LQ ZHONH PDWH KHW
JHELHGEHUHLNEDDULV'HYHUVFKLOOHQGHQHWZHUNHQ YRHWJDQJHUVILHWVHUVRSHQEDDUHQ
SULYDDWYHUYRHU ZRUGHQLQNDDUWJHEUDFKW
 %HUHLNEDDUKHLGVSURILHORSPLFURQLYHDXRSPLFURQLYHDXZRUGWJHNHNHQZDWGHGLUHFWH
WRHJDQJHQ ]LMQ WRW GH VLWH YRRU ODQJ]DDP YHUNHHU DXWRYHUNHHU HQ
YUDFKWZDJHQYHUNHHU
 0RELOLWHLWVSURILHOKHWPRELOLWHLWVSURILHOYDQGHQLHXZHIXQFWLHZRUGWRQGHU]RFKW'LW
JHHIWHHQLQ]LFKWLQGHRPYDQJHQGHDDUGYDQKHWYHUNHHUGDWGRRUKHWJHSODQGH
SURMHFWHQZRUGWJHJHQHUHHUG
 &RQIURQWDWLH EHUHLNEDDUKHLGVSURILHO HQ PRELOLWHLWVSURILHO LQ HHQ YROJHQGH VWDS
JHEHXUW GH FRQIURQWDWLH YDQ KHW EHUHLNEDDUKHLGVSURILHO YDQ GH ORFDWLH PHW KHW
PRELOLWHLWVSURILHO YDQ GH DFWLYLWHLW 0HHU VSHFLILHN ZRUGW QDJHJDDQ LQ KRHYHUUH GH
YRRUJHVWHOGHDFWLYLWHLWJHVFKLNWLVRSGHYRRU]LHQHORFDWLH
 0LOGHUHQGH PDDWUHJHOHQ LQ GLW GHHO ZRUGHQ HHQ DDQWDO PLOGHUHQGH PDDWUHJHOHQ
YRRUJHVWHOGRPGHWHYHUZDFKWHQHIIHFWHQ]RPLQLPDDOPRJHOLMNWHKRXGHQ
 %HVOXLW
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'0,1,675$7,(9(*(*(9(16
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6XEWLWHO 

'DWXP 

9HUVLH 



3URYLQFLH

6WDG





















6LWH6DQLWDU\



0RELOLWHLWVWRHWV



RNWREHU



HHUVWHYHUVLH



2RVW9ODDQGHUHQ



=RWWHJHP
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352-(&7.(10(5.(1

 6,78(5,1*
+HWSURMHFWJHELHGLVJHOHJHQLQ2RVW9ODDQGHUHQ+HWEHYLQGW]LFKRSKHWJURQGJHELHG
YDQ=RWWHJHPGH]HVWDGOLJWLQKHW]XLGHQYDQ2RVW9ODDQGHUHQ+HWSURMHFWJHELHGOLJW
FHQWUDDOLQGHNHUQYDQ=RWWHJHPODQJVKHHQGH1 0HHUODDQ RSPWHQ]XLGHQ
YDQGHPDUNWYDQ=RWWHJHP'H1LVHHQJHZHVWZHJGLH:HWWHUHQPHW%UDNHOYHUELQGW




.DDUW6LWXHULQJSURMHFWJHELHG
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 $)%$.(1,1*
3URMHFWJHELHG



.DDUW$IEDNHQLQJSURMHFWJHELHG



+HWSURMHFWJHELHGEHVWDDWXLWGHWHUUHLQHQYDQGHVLWH6DQLWDU\'LW]LMQGHWHUUHLQHQYDQ
GHYRRUPDOLJHWH[WLHOIDEULHN¶6DQLWDU\8QGHUZHDU&RPSDQ\·+HWEHODQJULMNHLQGXVWULsOH
YHUOHGHQYDQGHSOHNLVQRJVWHHGVDDQZH]LJLQGHJHGDDQWHYDQKHWWRW$GPLQLVWUDWLHI
&HQWUXPJHUHQRYHHUGHIDEULHNVJHERXZGHVWRRNNHWHOUXLPWHGHVFKRXZHQKHWJHERXZ
YDQGH6$%.'H]HLQGXVWULsOHVLWHKHHIW]LFKKLVWRULVFKJHYRUPGDDQGHUDQGYDQ²HQLQ
KHW ELQQHQJHELHG YDQ HHQ ERXZEORN 'H VFKDDO YDQ GH]H YROXPHV RS VLWH 6DQLWDU\ LV
PHUNHOLMNJURWHUGDQGLHYDQGHRPOLJJHQGHJHERXZHQHQ]HKHEEHQHONHHQXLWJHVSURNHQ
NDUDNWHUHQYHUVFKLMQLQJVYRUP


2QGHU]RHNVJHELHG
+HW RQGHU]RHNVJHELHG LV KHW JHELHG ZDDURYHU PHQ YHUZDFKW GDW HU ]LFK YHUNHHUV HQ
PRELOLWHLWVHIIHFWHQ ]XOOHQ YRRUGRHQ 'H DIEDNHQLQJ YDQ KHW RQGHU]RHNVJHELHG LV LQ
VRPPLJHJHYDOOHQGXVYHHOFRPSOH[HUGDQKHWSURMHFWJHELHG*HOHWRSGHEHVWDDQGHHQ
GHJHSODQGHIXQFWLHV]XOOHQZHUNQHPHUVHQEH]RHNHUVYRRUQDPHOLMNDINRPVWLJ]LMQYDQKHW
JURQGJHELHGYDQ=RWWHJHP]HOI*H]LHQGHORNDOHLQYORHGVVIHHUYDQGHEHVWDDQGHHQGH
QLHXZH IXQFWLHV YRUPGH VLWH 6DQLWDU\ PHW KDDU FHQWUDOH OLJJLQJ QDELM HHQ RSHQEDDU
YHUYRHUVNQRRSSXQW HHQ LGHDOH ORFDWLH *H]LHQ GH OLJJLQJ ODQJVKHHQ GH 1 ORNDDO
JHNHQG DOV 0HHUODDQ LV GH VLWH HYHQHHQV EHUHLNEDDU YRRU JHPRWRULVHHUG YHUNHHU
+LHUGRRU KHHIW KHW HHQ YORWWH RQWVOXLWLQJ WRW KHW KRJHUH ZHJHQQHW 9LD GLW KRJHUH
ZHJJHQQHWZRUGWKHWYHUNHHUHYHQUHGLJYHUGHHOGRYHUKHWJURQGJHELHGYDQ=RWWHJHP
*H]LHQ GH FHQWUDOH ORFDWLH GH QDELMKHLG YDQ YHUVFKLOOHQGH RQWVOXLWLQJVVWUXFWXUHQ HQ GH
ORNDOH LQYORHGVVIHHU LV KHW HQNHO ZHQVHOLMN RP GH GLUHFW DDQVOXLWHQGH VWUDWHQ RS KHW
SURMHFWJHELHG GH *XVWDDI 6FKRFNDHUWUVWDDW 0ROHQVWUDDW %XUJHPHHVWHU )LUPLQ 'H
0H\HUVWUDDWHQ0HHUODDQRSWHQHPHQLQKHWRQGHU]RHNVJHELHG
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%(5(,.%$$5+(,'6352),(/
(5(,.%$$5+(,'6352),(/0(62
%LQQHQ GLW KRRIGVWXN ZRUGW KHW EHUHLNEDDUKHLGVSURILHO YDQ KHW SURMHFWJHELHG RS
PHVRQLYHDX EHVFKUHYHQ +LHUGRRU ZRUGW HU LQ]LFKW JHZRQQHQ EHWUHIIHQGH GH
PRELOLWHLWVJHUHODWHHUGHNHQPHUNHQYDQKHWSURMHFWJHELHGHQ]LMQRPJHYLQJ+LHUELMZRUGW
KHWLQYORHGVJHELHGYDQKHWSURMHFWJHELHGEHVFKUHYHQQDDUJHODQJYHUYRHUVPRGXVHQ]LMQ
LPSDFWRSKHWJHEUXLNYDQGHDDQZH]LJHRQWVOXLWLQJVVWUXFWXUHQ

'LW JHEHXUW YLD KHW 6723SULQFLSH YDVWJHVWHOG LQ KHW 0RELOLWHLWVGHFUHHW   6723
VWDDW YRRU GH KLsUDUFKLH YDQ GH WUDQVSRUWPRGL GLH YHUWUHNW YDQXLW GH VWDSSHUV
YRHWJDQJHUV  WUDSSHUV ILHWVHUV  RSHQEDDU FROOHFWLHI  YHUYRHU HQ HLQGLJW ELM GH ¶PLQVW
ZHQVHOLMNHPRELOLWHLWVYRUP·GHSHUVRQHQZDJHQV

2PKHWLQYORHGVJHELHGSHUWUDQVSRUWPRGLWHEHVSUHNHQVSHHOWKHWYHUSODDWVLQJVJHGUDJ
HHQEHODQJULMNHURO2QGHUVWDDQGHJUDILHNZHUGRSJHVWHOGELQQHQKHWUDSSRUW2QGHU]RHN
9HUSODDWVLQJVJHGUDJ 29* 9ODDQGHUHQKHWJHHIWKHWSURFHQWXHHODDQGHHOZHHUSHU
YHUYRHUPRGXV GLW WHQ RS]LFKWH YDQ GH DI WH OHJJHQ ZHJ LQ NP  9LD KHW
YHUSODDWVLQJVJHGUDJNDQGHUHLNZLMGWHHQGHEUXLNEDDUKHLGSHUYHUYRHUVPRGXVEHVSURNHQ
ZRUGHQ
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 67$33(56 92(7*$1*(56 
8LWERYHQVWDDQGHJUDILHNEOLMNWGDWZDQQHHUHUHHQDIVWDQGYDQWRWNPDIJHOHJG
GLHQWWHZRUGHQHUKHWPHHVWJHRSWHHUGZRUGWRPGH]HDIVWDQGWHYRHWDIWHOHJJHQYDQ
]RGUDHUHHQDIVWDQGYDQWRWNPDIJHOHJGGLHQWWHZRUGHQYHUNLHVWGHPHHUGHUKHLG
RP GH]HPHW GH DXWRDIWH OHJJHQ 'H FXUYH YDQGH YRHWJDQJHUVEHWUHIW HHQ GDOHQGH
FXUYHKRHODQJHUGHDIWHOHJJHQDIVWDQGKRHNOHLQHUKHWDDQGHHOSHUVRQHQGLHGHDIVWDQG
WHYRHWRYHUEUXJJHQ(UNDQJHVWHOGZRUGHQGDWGHEHUHLNEDDUKHLGYDQKHWSURMHFWJHELHG
EHWUHIIHQGH YRHWJDQJHUV QLHW YHUGHU UHLNW GDQ  NP YDQDI GH]H DIVWDQG GDDOW KHW
SURFHQWXHHODDQGHHORQGHUGHUHLVWLMGEHGUDDJWGDQRRNPHHUGDQPLQ




.DDUW5HODWLHYHEHUHLNEDDUKHLGVWDSSHUV



5HLNZLMGWH
*H]LHQGHFHQWUDOHOLJJLQJYDQKHWSURMHFWJHELHGELQQHQ=RWWHJHPNDQJHVWHOGZRUGHQGDW
KHW SURMHFWJHELHG YRRU QDJHQRHJ KHW YROOHGLJH VWHGHOLMNH V\VWHHP YDQ =RWWHJHP ELQQHQ
KHWEHUHLNYDQYRHWJDQJHUVOLJW+HWVWHGHOLMNHV\VWHHPYDQ=RWWHJHPZRUGWJHYRUPGGRRU
GHHOJHPHHQWHQ =RWWHJHP (UZHWHJHP *RGYHHUGHJHP *URWHQEHUJH /HHXZHUJHP HQ
6WULMSHQ(QNHO/HHXZHUJHPOLJWHYHUYDQKHWSURMHFWJHELHGRPELQQHQKHWEHUHLNYDQGH
YRHWJDQJHUV WH OLJJHQ UHLVWLMG YDQ PLQ  2RN GH RYHULJH GHHOJHPHHQWHQ (OHQH
2RPEHUJHQ 6LQW*RULNV2XGHQKRYH 6LQW0DULD2XGHQKRYH HQ9HO]HNH5XGGHUVKRYH 
OLJJHQEXLWHQKHWEHUHLNEHWUHIIHQGHYRHWJDQJHUV
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'HJHPHHQWHUDDGKHHIWLQ]LWWLQJYDQPHLKHWEHOHLGVSODQ6SRRU²YHUEUHGHQ
HQYHUGLHSHQYDQKHWPRELOLWHLWVSODQ SURMHFWQXPPHUYHUVLH* 
GHILQLWLHI YDVWJHVWHOG 2QGHUVWDDQGH NDDUW JHHIW KHW YRHWJDQJHUVQHWZHUN ZHHU ]RDOV
RSJHQRPHQELQQHQKHWPRELOLWHLWVSODQ
+HW YRHWJDQJHUVQHWZHUN EHVWDDW XLW GH GLYHUVH EHVWDDQGH UHFUHDWLHYH ZDQGHOURXWHV
*DOORURPHLQHQURXWH -DQ GH /LFKWHSDG 9HO]HNHSDG (OHQHSDG 2RPEHUJHQSDG
/HHXZHUJHPSDG
&HQWUXPZDQGHOLQJ
%UHLYHOGHSDG
*RGYHHUGHJHPSDG
(UZHWHJHPSDG6WUXLNURYHUVSDG6LQW²+XEHUWXVSDG7UDYHLQVEHHNSDG2XGHQKRYHSDG
)RVWWUHLQSDGHQKHW6LQW*RULNVSDG9RRUKHWXLWUXVWHQYDQGH]HZDQGHOURXWHVZRUGHQ
PDDWUHJHOHQ JHQRPHQ LQ]DNH YHUKDUGLQJ YHUOLFKWLQJ NUXLGLQJHQ PHW JHPRWRULVHHUGV
YHUNHHUEHZHJZLM]HULQJVWUDDWPHXELODLU LQIRERUGHQ]LWEDQNHQYXLOQLVEDNNHQ« 




.DDUW1HWZHUNVWDSSHUV



+HW SURMHFWJHELHG JUHQVW DDQ KHW YRHWJDQJHUVQHWZHUN ]RDOV RSJHQRPHQ ELQQHQ KHW
PRELOLWHLWVSODQ 9HUGHU GLHQW JHVWHOG WH ZRUGHQ GDW KHW SURMHFWJHELHG ]LFK ELQQHQ KHW
FHQWUXPYDQGHVWDG=RWWHJHPEHYLQGWJH]LHQGHPHHVWHVWUDWHQYDQKHWFHQWUXPYRRU]LHQ
]LMQ YDQ YRHWSDGHQ GLHQW JHVWHOG WH ZRUGHQ GDW GH YRHWJDQJHUVYRRU]LHQLQJHQ YDQ KHW
SURMHFWJHELHGHQGHRPJHYLQJHUYDQYROGRHQGHXLWJHUXVW]LMQ
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 75$33(56
9DQ]RGUDHUHHQDIVWDQGYDQWRWNPDIJHOHJGGLHQWWHZRUGHQEOLMNWGDWGHILHWVKHW
WZHHGHPHHVWJHNR]HQYHUYRHUPLGGHOLV2RNELMHHQDIWHOHJJHQDIVWDQGYDQWRW
NPVFRRUWGHILHWVWQRJVWHHGVJRHGHFKWHUZDQQHHUHUHHQDIVWDQGYDQPHHUGDQNP
DIJHOHJGGLHQWWHZRUGHQZRUGWHUSURFHQWXHHOPHHUJHRSWHHUGRPGH]HPHWGHOLMQEXV
WUDPRI SUp PHWURDIWHOHJJHQ2RNGHFXUYHYDQGHILHWVHUVNHQWHHQGDOHQGYHUORRS
2QGHUVWDDQGH NDDUW JHHIW HHQ UDGLXV YDQ FD  NP URQGRP KHW SURMHFWJHELHG ZHHU
YRJHOYOXFKW  GH EHVWHPPLQJHQ ELQQHQ GH]H UDGLXV OLJJHQ ² DIKDQNHOLMN YDQ KHW
VWUDDWQHWZHUN²RSWRWNPILHWVHQYDQKHWSURMHFW2PGH]HDIVWDQGWHRYHUEUXJJHQ
GLHQWPHQRQJHYHHUHHQKDOIXXUWMHWHILHWVHQ




.DDUW5HODWLHYHEHUHLNEDDUKHLGWUDSSHUV



+LHUGRRU NDQ HUJHVWHOGZRUGHQ GDW KHWSURMHFWJHELHG JRHG EHUHLNEDDU LV PHWGH ILHWV
YDQXLW KHW YROOHGLJH JURQGJHELHG YDQ =RWWHJHP YHUGHU LV KHW RRN YRRU GHOHQ YDQ
YROJHQGHEXXUWJHPHHQWHQ JRHG EHUHLNEDDU *DYHUH2RVWHU]HOH6LQW/LHYHQV+RXWHP
+HU]HOH/LHUGH%UDNHOHQ=ZDOP
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2QGHUVWDDQGHNDDUWJHHIWKHWERYHQORNDDOHQORNDDOILHWVQHWZHUNZHHU]RDOVRSJHQRPHQ
ELQQHQKHWPRELOLWHLWVSODQ
,QKHWILHWVQHWZHUNZRUGWHHQKLsUDUFKLVFKHVWUXFWXXULQJHERXZGPHWRQGHUVFKHLGWXVVHQ
HHQERYHQORNDDOHQORNDDOILHWVQHWZHUN

+HWERYHQORNDDOILHWVQHWZHUNLVVDPHQJHVWHOGXLW
 )LHWVSDGHQRYHUODQJHDIVWDQG
 %RYHQORNDDOIXQFWLRQHHOILHWVURXWHQHWZHUN2RVW²9ODDQGHUHQ





.DDUW1HWZHUNWUDSSHUV




+HWORNDOHILHWVQHWZHUNLVVDPHQJHVWHOGXLW
 'HYHUELQGLQJHQYDQKHWSURYLQFLDDOILHWVQHWZHUNGLHQLHWJHVHOHFWHHUGZHUGHQLQ
KHWERYHQORNDDOIXQFWLRQHHOILHWVURXWHQHWZHUN+HWSURYLQFLDDOILHWVQHWZHUNYDQGH
SURYLQFLH2RVW9ODDQGHUHQLVRSJHERXZGXLWDVVHQGLHYRRUGHYHUELQGLQJ]RUJHQ
WXVVHQGHGLYHUVHJHPHHQWHQHQGHHOJHPHHQWHQ3HU GHHO JHPHHQWHZRUGWHHQ
FHQWUDDOSXQWJHNR]HQYDQZDDUXLWGHPHHVWZHQVHOLMNHILHWVYHUELQGLQJQDDUHHQ
DQGHUSXQW DQGHUHDDQOLJJHQGHJHPHHQWHRIGHHOJHPHHQWH XLWJH]HWZRUGW'LW
LPSOLFHHUWGDWHUHHQILMQPD]LJQHWZRUGWJHFUHsHUGGDWHHUGHUJHULFKWLVRSORNDOH
RQWVOXLWLQJHQYDQZLMNHQHQGDW]RZHOHHQUHFUHDWLHYHDOVHHQIXQFWLRQHOHZHUNLQJ
KHHIW
 %LMNRPHQGHZHJHQGLHHHQUROKHEEHQDOVORNDOHILHWVYHUELQGLQJHQ

+HWSURMHFWJHELHGZRUGWGLUHFWRQWVORWHQRSKHWERYHQORNDDOIXQFWLRQHHOILHWVURXWHQHWZHUN
+LHUGRRU NDQ JHVWHOG ZRUGHQ GDW KHW SURMHFWJHELHG YORW RQWVOXLWLQJ YLQGW WRW ]RZHO KHW
ORNDDODOVKHWERYHQORNDDOILHWVQHWZHUN
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 23(1%$$59(592(5
2SPHWHUYDQKHWSURMHFWJHELHGRIPLQXWHQZDQGHODIVWDQGEHYLQGW]LFK]RZHO
KHW VWDWLRQ YDQ =RWWHJHP DOVRRN KHW EXVVWDWLRQ  +LHUGRRU NDQ JHVWHOG ZRUGHQ GDW GH
RQWVOXLWLQJVVWUXFWXXUYDQGH/LMQHQGH10%6HUJYORWWRHJDQNHOLMN]LMQ
9DQ]RGUDHUHHQDIVWDQGYDQPHHUGDQNPGLHQWDIJHOHJGWHZRUGHQSULPHHUWOLMQEXV
WUDP RI SUp PHWUR RS YRHWJDQJHUV HQ ILHWVYHUNHHU 'H FXUYH YDQ GH OLMQEXV WUDP RI
SUp PHWUR NHQW HHUVW HHQ VWLMJHQG YHUORRS JHYROJG GRRU HHQ GDOHQG ZDQQHHU GH WH
RYHUEUXJJHQDIVWDQGQDPHOLMNJURWHUZRUGWGDQNPRYHUVWLMJWKHWSURFHQWXHHODDQGHHO
YDQ GH WUHLQ GDW YDQ GH OLMQEXV WUDP RI SUp PHWUR (LJHQOLMN ZRUGW GH WUHLQ DOV
YHUYRHUVPLGGHOSDVHFKWJHNR]HQYDQ]RGUDGHDIVWDQGJURWHUZRUGWGDQNPWRW
NPSULPHHUWGHILHWVERYHQGHWUHLQ
*HQW OLJW RS FD NP YDQ KHW SURMHFWJHELHG JHVLWXHHUG %UXVVHO HQ .RUWULMN OLJJHQ RS
RQJHYHHUNPYDQKHWSURMHFWJHELHGJHVLWXHHUGGHWUHLQUHLVWLMGQDDU.RUWULMNRI%UXVVHO
EHGUDDJWRQJHYHHUPLQWHUZLMOGHWUHLQUHLVWLMGQDDU*HQWPLQEHGUDDJW'LWYROJW
XLW KHW IHLWGDW HU JHHQ UHFKWVWUHHNVH WUHLQYHUELQGLQJ EHVWDDW WXVVHQ *HQW HQ=RWWHJHP
0HWGHDXWREHGUDDJWGHUHLVWLMGQDDU%UXVVHOHQ.RUWULMNFDPLQHQQDDU*HQWFD
PLQKLHUGRRU]DOGHEUXLNEDDUKHLGYDQGHWUHLQQLHWSULPHUHQYRRU*HQWPDDUELHGW
KHWZHOHHQZDDUGLJDOWHUQDWLHIYRRU%UXVVHOHQ.RUWULMN
2RN GH LQWHQVLWHLWHQ YDQ KHW RSHQEDDU YHUYRHU VSHOHQ HHQ EHODQJULMNH URO LQ GH
EUXLNEDDUKHLG HUYDQ RQGHUVWDDQGH WDEHOOHQ JHYHQ GH LQWHQVLWHLWHQ YDQ KHW RSHQEDDU
YHUYRHUZHHU(UNDQJHVWHOGZRUGHQGDWHUHHQIUHTXHQWHEHGLHQLQJLVYDQ]RZHOGH/LMQ
DOVGH10%6
,QWHQVLWHLWHQ10%6
+HW VWDWLRQ YDQ =RWWHJHP ZRUGW KHHO GH GDJ GRRU EHGLHQG GRRU YROJHQGH WUHLQHQ
PLQVWHQVXULFKWLQJ 
•
•
•
•
•
•

5LFKWLQJ'HQGHUPRQGH YLD%UXVVHO 
5LFKWLQJ%UXVVHO=DYHQWHP
5LFKWLQJ*HUDDUGVEHUJHQ
5LFKWLQJ.RUWULMN
5LFKWLQJ*HQW6LQW3LHWHUV
5LFKWLQJ2RVWHQGH YLD.RUWULMN 

,QWHQVLWHLWHQ'H/LMQ
'HKDOWHV$WKHQHXPHQ/XFKWEDOZRUGHQIUHTXHQWEHGLHQG ]LHRQGHUVWDDQGHNDDUWPHWKHW
QHWZHUN %HLGHKDOWHVZRUGHQPLQVWHQVGRRUOLMQHQSHUXXUEHGLHQG7LMGHQVGHVSLWVXUHQ
LVHUHHQEHGLHQLQJWRWOLMQHQSHUXXU
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.DDUW5HODWLHYHEHUHLNEDDUKHLGRSHQEDDUYHUYRHU








.DDUW1HWZHUNRSHQEDDUYHUYRHU
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 3(5621(1:$*(16 (195$&+7:$*(16 
(QNHOZDQQHHUHUHHQDIVWDQGDIJHOHJGGLHQWWHZRUGHQGLHNOHLQHULVGDQNPSULPHHUW
WHYRHWJDDQRSGHDXWRQHPHQYRRUDOOHDQGHUHDIWHOHJJHQDIVWDQGHQQHHPWGHDXWR
SURFHQWXHHO JH]LHQ KHW JURRWVWH DDQGHHO LQ 'H DXWR KHHIW ELMJHYROJ RRN GH JURRWVWH
LPSDFWRSGHLQIUDVWUXFWXXU+HWSURMHFWJHELHGOLJWHFKWHUUHODWLHIYHUYDQGHDXWRVWUDGH
JHVLWXHHUG GH GLFKWVWELM]LMQGH RSULW EHYLQGW ]LFK RS  PLQXWHQ ULMGHQ YDQ KHW
SURMHFWJHELHGKLHUGRRUNDQJHVWHOGZRUGHQKHWSURMHFWJHELHGVOHFKWVPDWLJRQWVORWHQLV
WRWKHWKRJHUHZHJHQQHW2QGHUKHWYROJHQGHKRRIGVWXN¶YHUNHHUVLQWHQVLWHLWHQ·ZRUGWKHW
JHEUXLN HQ GH EUXLNEDDUKHLG YDQ YHUVFKLOOHQGH ZHJHQ HQ NUXLVSXQWHQ ELQQHQ KHW
SURMHFWJHELHGQDGHUEHVFKUHYHQ






.DDUW5HODWLHYHEHUHLNEDDUKHLGDXWR
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%(5(,.%$$5+(,'6352),(/
(5(,.%$$5+(,'6352),(/0,&52
/0,&52
%LQQHQHQJUHQ]HQGDDQKHWSURMHFWJHELHGLVHUHHQXLWJHEUHLGQHWZHUNDDQZH]LJYRRUGH
WUDJHZHJJHEUXLNHUDDQZH]LJ'LWYROJWXLWGHOLJJLQJYDQKHWSURMHFWJHELHGLQGHNHUQ
YDQ=RWWHJHPKLHUGRRULVHUUHHGVHHQXLWJHEUHLGHYRHWJDQJHUVVWUXFWXXUDDQZH]LJ2S
PLFURQLYHDXNDQZDDUJHQRPHQZRUGHQGDWKHWERXZEORNZDDUELQQHQKHWSURMHFWJHELHG
JHOHJHQLVODQJVDOOH]LMGHQYRRU]LHQLVYDQHHQYHUKRRJGYRHWSDG9LDYLHU]HEUDSDGHQ
NDQ HHQ YHLOLJH RYHUVWHHN JHPDDNW ZRUGHQ PHW GH RPOLJJHQGH YRHWSDGHQ  'ZDUV
GRRUKHHQKHWERXZEORNORRSWWHYHQVHHQWUDJHZHJGLHKHWELQQHQJHELHGYHUELQGWPHW
GHRPOLJJHQGHVWUDWHQ




.DDUW1HWZHUNYRHWJDQJHUV




7RHNRPVWLJHVWUXFWXXU
%LQQHQ GH JHSODQGH RQWZLNNHOLQJ YDQ VLWH 6DQLWDU\ ZRUGHQ HU ELMNRPHQGH
YRHWJDQJHUVYHUELQGLQJHQ YRRU]LHQ GLW ]RZHO ELQQHQ GH VLWH ]HOI DOV WRW GH RPOLJJHQGH
EHVWDDQGH YRHWJDQJHUVVWUXFWXUHQ %LQQHQ VLWH 6DQLWDU\ ZRUGW GRRUJDDQG YHUNHHU
YHUPHGHQ KHW SODQ EHYDW HHQ FHQWUDDO SOHLQ ZDDUURQG GH YHUVFKLOOHQGH JHERXZHQ
JHSRVLWLRQHHUG]LMQ'LWSOHLQYHU]RUJWHHQYORWWHHQYHLOLJHYRHWJDQJHUVYHUELQGLQJQDDU
HQ WXVVHQ GH YHUVFKLOOHQGH JHERXZHQ KLHUGRRU ZRUGW HHQ VWHUNH NZDOLWDWLHYH
YRHWJDQJHUVVWUXFWXXUYHU]HNHUW
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 75$33(56 ),(76(56 
%RYHQORNDDO)XQFWLRQHHO)LHWVQHWZHUN
+HW ERYHQORNDDO IXQFWLRQHHO ILHWVQHWZHUN ZHUG XLWJHWHNHQG GRRU GH SURYLQFLH 2RVW
9ODDQGHUHQ HQ ELHGW HHQ QHWZHUN YRRU ILHWVYHUSODDWVLQJHQ QDDU VFKRRO KHW ZHUN RI GH
ZLQNHO,QGHGLUHFWHRPJHYLQJYDQKHWSURMHFWOLJWHUppQILHWVSDGRYHUODQJHDIVWDQGYDQ
KHW ERYHQORNDDO IXQFWLRQHHO ILHWVURXWHQHWZHUN JHVLWXHHUG KHW EHWUHIW GH / GLW ILHWVSDG
ZHUGWHUKRRJWHYDQKHWSURMHFWJHELHGQRJQLHWJHUHDOLVHHUG/DQJVGH]XLGZHVWHOLMNHJUHQV
YDQKHWSURMHFWJHELHGOLJWHHQIXQFWLRQHOHILHWVURXWHJHVLWXHHUG
5HFUHDWLHYHILHWVURXWHV
9HUVFKLOOHQGH YDQ GH KLHUERYHQ EHVFKUHYHQ URXWHV PDNHQ GHHO XLW YDQ KHW
ILHWVURXWHQHWZHUN




.DDUW6FKHPDILHWVQHWZHUN




7RHNRPVWLJHVWUXFWXXU
,QWHUQHILHWVYRRU]LHQLQJHQ
%LQQHQ VLWH 6DQLWDU\ GZDUV GRRU KHW SURMHFWJHELHG ]DO HU HHQ QLHXZ WUDJH YHUELQGLQJ
JHUHDOLVHHUGZRUGHQGLW]DOGHEHVWDDQGHLQIUDVWUXFWXXUQHWZHUNYHUGHUDDQYXOOHQ
+HW YRRU]LHQ YDQ FRPIRUWDEHOH ILHWVHQVWDOOLQJHQ DDQ GH YHUVFKLOOHQGH IXQFWLHV RI SHU
JHERXZ ]DOHHQDDQGDFKWVSXQW]LMQ2RNEHJHOHLGHQGHPDDWUHJHOHQ ILHWVSUHPLH« 
]LMQKHHOEHODQJULMNRPKHWILHWVHQWHVWLPXOHUHQ
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 23(1%$$59(592(5
10%6
9RRUKHWJHEUXLNYDQGHWUHLQDOVWUDQVSRUWPRGXVLVPHQDDQJHZH]HQRSKHWGLFKWVWELM
JHOHJHQVWDWLRQ'LWEHWUHIWKHWVWDWLRQYDQ=RWWHJHPGDW]LFKRSPHWHUYDQKHW
SURMHFWJHELHGEHYLQGW=RWWHJHPOLJWRSGHYHUELQGLQJWXVVHQ%UXVVHOHQ.RUWULMN
'H/LMQ
/DQJVKHWSURMHFWJHELHGORSHQHUYHUVFKLOOHQGHYDVWHEXVOLMQHQ'HGLFKWVWELM]LMQGHKDOWHV
YDQKHWRSHQEDDUYHUYRHUEHWUHIIHQ6WDWLRQV=RWWHJHPKDOWH=RWWHJHP/XFKWEDOHQKDOWH
=RWWHJHP$WKHQHXP'H]HKDOWHVZRUGWGRRUOLMQOLMQOLMQOLMQOLMQOLMQ
HQOLMQEHGLHQG,QRQGHUVWDDQGHILJXXU]LMQGHYHUVFKLOOHQGHWUDMHFWHQYDQ'H/LMQLQ
GHRPJHYLQJYDQKHWSURMHFWZHHUJHJHYHQ




.DDUW6FKHPDRSHQEDDUYHUYRHU




7RHNRPVWLJHVWUXFWXXU
(UZRUGHQJHHQDDQSDVVLQJHQDDQKHWRSHQEDDUYHUYRHUVQHWZHUNYRRU]LHQ
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 3(5621(1:$*(16 (195$&+7:$*(16 
+HW SURMHFWJHELHG ZRUGW RQWVORWHQ YLD GH 0ROHQVWUDDW *XVWDDI 6FKRFNDHUWVWUDDW HQ
%XUJHPHHVWHU)LUPLQ'H0H\HUVWUDDWQDDU GH1ORNDDOJHNHQGDOVGH0HHUODDQGH]H
VWUDDWYLQGWRQWVOXLWLQJWRWGH1ORNDDOJHNHQGDOVGH(XURSDZHJ9LDGH]HZHJNDQ
KHWRSHQDIULWWHQFRPSOH[YDQGH($EHUHLNWZRUGHQ
9ROJHQGHZHJHQVHOHFWLHV]LMQUHOHYDQW


$QGHUHZHJHQORNDOHZHJFDWHJRULH,YHUELQGLQJVZHJ PRELOLWHLWVSODQ 
/RNDOH ZHJHQ , KHEEHQ HHQ YHUELQGHQGH IXQFWLH RS ORNDDO QLYHDX 2QWVOXLWHQ HQ
WRHJDQJJHYHQWRW]LMQVHFXQGDLUHIXQFWLHV=HYHUELQGHQNHUQHQRQGHUOLQJPHWHHQ
FHQWUXPPHWHHQ NOHLQ VWHGHOLMNJHELHGRIPHWKHWKRJHUHZHJHQQHW'HZHJKHHIW
JHHQ YHUELQGLQJVIXQFWLH RS ERYHQORNDDO QLYHDX 'H NZDOLWHLW YDQ GRRUVWURPLQJ LV
RQGHUJHVFKLNW DDQ GH YHUNHHUVOHHIEDDUKHLG 2PGDW GLW YRRU VHFXQGDLUH ZHJHQ
JHOGW LV KHW ]HNHU KHW JHYDO YRRU GH ORNDOH ZHJHQ  ¶7RHJDQJ JHYHQ· PRHW QLHW
ZRUGHQDIJHERXZGRIJHVFKHLGHQ



$QGHUHZHJHQORNDOHZHJW\SH,,,HUIWRHJDQJVZHJ PRELOLWHLWVSODQ 
'HRYHULJHVWUDWHQ]LMQORNDOHZHJHQ,,,'HKRRIGIXQFWLHYDQGHZHJLVYHUEOLMYHQHQ
WRHJDQJYHUOHQHQWRWGHDDQSDOHQGHSHUFHOHQ HUIIXQFWLH 'HYHUEOLMIVIXQFWLHSULPHHUWRS
GH]HZHJ+HWJDDWRPZRRQVWUDWHQODQGERXZZHJHQRIZHJHQLVLQLQGXVWULHJHELHG




.DDUW6FKHPDVHOHFWLHVZHJHQ



7RHNRPVWLJHVWUXFWXXU
(UZRUGHQJHHQDDQSDVVLQJHQDDQKHWJHPRWRULVHHUGYHUNHHUVVQHWZHUNYRRU]LHQ
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 9(5.((56,17(
(5.((56,17(16,7(,7(1
6,17(16,7(,7(1
16,7(,7(1
,Q NDGHU YDQ GH]H PRELOLWHLWVWRHWV ZHUGHQ HU WHOOLQJHQ XLWJHYRHUG LQ GH *XVWDDI
6FKRFNDHUWUVWDDW0ROHQVWUDDW%XUJHPHHVWHU)LUPLQ'H0H\HUVWUDDWHQGH0HHUODDQ




.DDUW9HUNHHUVWHOOLQJHQ



'HWHOOLQJHQYRQGHQSODDWVWXVVHQVHSWHPEHUHQVHSWHPEHUHQZHUGHQ
JHUHJLVWUHHUG DDQ GH KDQG YDQ VODQJWHOOLQJHQ ,Q GH WHOOLQJHQ ZHUG HHQ RQGHUVFKHLG
JHPDDNWWXVVHQ OLFKWH YRHUWXLJHQPHGLXP YRHUWXLJHQ ]ZDUH YRHUWXLJHQ EURPPHUV HQ
ILHWVHQ2PGHJOREDOHLQWHQVLWHLWYDQKHWNUXLVSXQWWHEHUHNHQHQZRUGWHUHHQVFKHPD
RSJHVWHOG EHWUHIIHQGH GH SHUVRQHQDXWRHTXLYDOHQWHQ RI 3$( +LHUELM ZRUGHQ OLFKWH
YRHUWXLJHQJHWHOGDOVPHGLXPYRHUWXLJHQJHWHOGDOVHQ]ZDUHYRHUWXLJHQJHWHOGDOV


2QGHU]RHN 9HUSODDWVLQJV*HGUDJ 9ODDQGHUHQ JHHIW DDQ GH RFKWHQGVSLWV ]LFK VLWXHHUW
WXVVHQ X HQ GH DYRQGVSLWV WXVVHQ X 8LW GH JHYRHUGH WHOOLQJHQ EOLMNW GDW GH
RFKWHQGVSLWVKHWPHHVWXLWJHVSURNHQLVYDQXGHDYRQGVSLWVGXXUWHFKWHUODQJHUHQLV
PLQGHUXLWJHVSURNHQELMJHYROJ]XOOHQGHXUHQWXVVHQXRSJHQRPHQZRUGHQELQQHQ
KHWYHUGHUHRQGHU]RHN%LMGHWRHNRPVWLJHRQWZLNNHOLQJYDQVLWH6DQLWDU\]RXGHQ]RZHOGH
6$0:' 6WHGHOLMNH$FDGHPLHYRRU0X]LHN:RRUGHQ'DQV DOVKHW&XOWXXUFHQWUXPHU
]LFKYHVWLJHQ'H]HIXQFWLHVNHQQHQHHQHUJVSHFLILHNHULWGLVWULEXWLHXLWHHQHQTXrWHGLH
JHYRHUG ZHUG WXVVHQ  WRW  VHSWHPEHU EOLMNW GDW GH VSLWVXUHQ YDQ GH 6$0:' ]LFK
VLWXHUHQWXVVHQXWHYHQVOHHUWKHW2QGHU]RHN9HUSODDWVLQJVJHGUDJ9ODDQGHUHQGDW
GHVSLWVXUHQYDQHHQ&XOWXXUFHQWUXP]LFKWXVVHQXVLWXHUHQ%LMJHYROJZRUGHQRRN
GH]HVSLWVXUHQRSJHQRPHQELQQHQRQGHUVWDDQGVFKHPD
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0HHUODDQ

%XUJ)LUPLQ'H
0H\HUVWUDDW

*XVWDDI
6FKRFNDHUWVWUDDW
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:HUNGDJJHPLGGHOGHILHWVHQEURPILHWV

,QGH0ROHQVWUDDW*XVWDDI6FKRFNDHUWVWUDDWHQ%XUJHPHHVWHU)LUPLQ'H0H\HUVWUDDWZHUG
WLMGHQVGHWHOOLQJHQJHHQRQGHUVFKHLGJHPDDNWWXVVHQGHYHUVFKLOOHQGHULMULFKWLQJHQYRRU
ILHWVHUVHQEURPILHWVHUV(QNHOLQGH0HHUODDQZHUGHHQRQGHVFKHLGJHPDDNWWXVVHQGH
ULMULFKWLQJHQRPGDWKHWHHQORNDOHZHJFDWHJRULHEHWUHIW

X

X

X

XX

X

0ROHQVWUDDW











*XVWDDI
6FKRFNDHUWVWUDDW











%XUJ)LUPLQ'H
0H\HUVWUDDW































0HHUODDQ
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 .1(/3817(1
,Q GLW KRRIGVWXN ZRUGHQ GH NQHOSXQWHQ YDQ GH LQIUDVWUXFWXXU LQ GH KXLGLJH VLWXDWLH
EHVSURNHQ'H]HNQHOSXQWHQZRUGHQJHIRUPXOHHUGRSEDVLVYDQGHKRRIGGRHOVWHOOLQJHQ
YDQKHWPRELOLWHLWVSODQ9ODDQGHUHQ EHUHLNEDDUKHLGYHUNHHUYHLOLJKHLGWRHJDQNHOLMNKHLG
YHUNHHUVOHHIEDDUKHLGHQPLOLHX 

%HUHLNEDDUKHLG
6WDSSHUV
'HEHUHLNEDDUKHLGYDQKHWSURMHFWJHELHGEHWUHIIHQGHYRHWJDQJHUVLVHUJJURRW%LQQHQHQ
URQGRPKHWSURMHFWJHELHGLVHUHHQXLWJHEUHLGHYRHWJDQJHUVLQIUDVWUXFWXXUDDQZH]LJ2S
GHVLWH6DQLWDU\]HOI]LMQHUWHYHQVYHUVFKLOOHQGHYRHWJDQJHUVYHUELQGLQJHQDDQZH]LJRRN
GHDDQZH]LJKHLGYDQYHUVFKLOOHQGHGRRUVWHNHQZRUGWDOVHHQSRVLWLHISXQWEHVFKRXZG
7UDSSHUV
2PGHEHUHLNEDDUKHLGYDQKHWSURMHFWJHELHGYLDGHILHWVWHEHSDOHQVSHHOWGHFRQIRUPLWHLW
YDQKHW%RYHQORNDDO)XQFWLRQHHO)LHWVQHWZHUN %)) HHQEHODQJULMNHURO+LHUELMZRUGHQ
GHWUDMHFWHQYDQKHW%))JHWRHWVWDDQKHWYDGHPHFXPILHWVYRRU]LHQLQJHQ2QGHUVWDDQGH
NDDUW JHHIW GH FRQIRUPLWHLW YDQ GH WUDMHFWHQ YDQ KHW %)) LQ  ZHHU 9HUVFKLOOHQGH
VWUDWHQ URQGRP KHW SURMHFWJHELHG PDNHQ GHHO XLW YDQ KHW %)) PDDU HU LV QRJ JHHQ
ILHWVLQIUDVWUXFWXXUDDQZH]LJ2RNRSKHGHQLVHULQGHVWUDWHQURQGRPKHWSURMHFWJHELHG
QRJVWHHGVJHHQILHWVLQIUDVWUXFWXXUDDQZH]LJ




.DDUW&RQIRUPLWHLWILHWVYRRU]LHQLQJHQ
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2SHQEDDUYHUYRHU
%HWUHIIHQGH GH EHUHLNEDDUKHLG YDQ KHW SURMHFWJHELHG WHQ RS]LFKWH YDQ KHW RSHQEDDU
YHUYRHUNDQJHVWHOGZRUGHQGDWHUYHUVFKLOOHQGHEXVKDOWHVLQGHGLUHFWHRPJHYLQJYDQKHW
SURMHFWJHELHGJHVLWXHHUGOLJJHQHQGDWWHYHQVKHWVWDWLRQYDQGH10%6HQKHWEXVVWDWLRQ
RSZDQGHODIVWDQGYDQKHWSURMHFWJHELHGJHVLWXHHUGOLJJHQ+LHUXLWNDQDIJHOHLGZRUGHQ
GDWGHEHUHLNEDDUKHLGYDQKHWSURMHFWJHELHGPHWKHWRSHQEDDUYHUYRHURSWLPDDOLV

*HPRWRULVHHUGYHUNHHU
2PGHEHUHLNEDDUKHLGYDQKHWSURMHFWJHELHGYLDJHPRWRULVHHUGYHUNHHUWHEHSDOHQZRUGW
GH LQWHQVLWHLW FDSDFLWHLWVYHUKRXGLQJ EHUHNHQG ,&  GH]H YHUKRXGLQJ EHSDDOW ZHON
DDQGHHOYDQGHFDSDFLWHLWYDQHHQZHJUHHGVJHQXWWLJGZRUGWHQZDWGHUHVWFDSDFLWHLWLV

&DSDFLWHLWZHJHQ

2QGHUVWDDQGHWDEHOJHHIWHHQRYHU]LFKWZHHUYDQGHWKHRUHWLVFKHFDSDFLWHLWHQGHFDSDFLWHLW
LQIXQFWLHYDQGHYHUNHHUVOHHIEDDUKHLGYDQYHUVFKLOOHQGHFDWHJRULHsQYDQZHJHQ

:HJHQFDWHJRULVHULQJ
:HJFDWHJRULH

,QULFKWLQJ

3ULPDLUHZHJ
W\SH,RI,,

2POHJJLQJ[
EHSHUNWDDQWDO
NUXLVSXQWHQ
[LQEHERXZGH
NRPJURRWDDQWDO
NUXLVSXQWHQ
[ZHLQLJWRWJHHQ
NUXLVSXQWHQ
VFKHLGLQJ
YHUNHHUVGHHOQHPHUV
[JURRWDDQWDO
NUXLVSXQWHQ
VFKHLGLQJ
YHUNHHUVGHHOQHPHUV
[JURRWDDQWDO
NUXLVSXQWHQ
[JURRWDDQWDO
NUXLVSXQWHQ
[JHHQVFKHLGLQJ
YHUNHHUVGHHOQHPHUV

6HFXQGDLUH
ZHJW\SH,RI
,,

6HFXQGDLUH
ZHJW\SH,,RI
,,,
/RNDOHZHJ
W\SH,
/RNDOHZHJ
W\SH,,
/RNDOHZHJ
W\SH,,,

&DSDFLWHLW
3$(XSHUULMULFKWLQJ 
7KHRUHWLVFKH
FDSDFLWHLW
3$(XULFKWLQJ 


&DSDFLWHLW LIY
OHHIEDDUKHLG
3$(XULFKWLQJ 





















'H1RIGH0HHUODDQEHWUHIWHHQORNDOHZHJW\SH,GH]HZHJLVYRRU]LHQYDQWZHH
PDDO ppQ ULMYDNNHQ QLHW JHVFKHLGHQ GRRU HHQ PLGGHQEHUP GH WRHJHODWHQ VQHOKHLG
EHGUDDJWHUWHUKRRJWHYDQKHWSURMHFWJHELHG.PXKLHUGRRUEHGUDDJWGHWKHRUHWLVFKH
FDSDFLWHLW3$(XULFKWLQJPDDUKDDUFDSDFLWHLWLIYGHYHUNHHUVOHHIEDDUKHLGLVLQ
SULQFLSH3$(XULFKWLQJ
'HGULHRYHULJHVWUDWHQ GH*XVWDDI6FKRFNDHUWUVWDDWGH0ROHQVWUDDWHQGH%XUJHPHHVWHU
)LUPLQ 'H 0H\HUVWUDDW  EHWUHIIHQ ORNDOH ZHJHQ W\SH ,,, ]LM KHEEHQ HHQ WKHRUHWLVFKH
FDSDFLWHLWYDQ3$(XULFKWLQJPDDUGHFDSDFLWHLWLIYGHYHUNHHUVOHHIEDDUKHLGLV
 
 &DWHJRULVHULQJ YDQ KHW ZHJHQQHW ]RDOV EHVFKUHYHQ LQ GH OHHIEDDUKHLGVFDSDFLWHLW JURHS 6ZDUWHQEURHN[
YHUNHHUVPRGHO1RRUG/LPEXUJ
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LQSULQFLSH3$(XULFKWLQJ,QRQGHUVWDDQGHWDEHOZRUGWGLWDIJHWRHWVWDDQGLWJHWDO
'LWPRHWHQLJV]LQVJHQXDQFHHUGZRUGHQRPGDWGLWJHOGWYRRUDOOHHUIWRHJDQJVZHJHQLQ
9ODDQGHUHQ]RZHOYRRUHHQVWUDDWLQHHQUXVWLJHYHUNDYHOLQJDOVHHQVWUDDWLQHHQVWHGHOLMNH
RPJHYLQJ+HWLVHHQJHPLGGHOGHZDDUELMGHFDSDFLWHLWLIYOHHIEDDUKHLGLQHHQVWHGHOLMNH
RPJHYLQJYHHODOKRJHUOLJWGDQSDHXULFKWLQJ
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,QWHQVLWHLWFDSDFLWHLW
2P GH YHUNHHUVYHU]DGLJLQJ YDQ GH RPOLJJHQGH VWUDWHQ WH EHVWXGHUHQ NDQ GH ,&
YHUKRXGLQJ LQWHQVLWHLW WRY FDSDFLWHLW  EHUHNHQG ZRUGHQ +LHUELM ZRUGW GH YHUZDFKWH
YHUNHHUVEHODVWLQJYHUJHOHNHQPHWGHFDSDFLWHLWYDQGHULMZHJ
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%XUJ)LUPLQ'H
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*XVWDDI
6FKRFNDHUWVWUDDW
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2FKWHQGVSLWV



.DDUW+XLGLJH,&RFKWHQGVSLWV X 







$YRQGVSLWV



.DDUW+XLGLJH,&DYRQGVSLWV X 
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7RHJDQNHOLMNKHLG
(UGLHQWJHVWHOGWHZRUGHQGDWKHWSURMHFWJHELHGHUJWRHJDQNHOLMNLVYLDGHYHUVFKLOOHQGH
WUDQVSRUWPRGL (U LV HHQ XLWJHEUHLG QHWZHUN YRRU YRHWJDQJHUV DDQZH]LJ HQ JH]LHQ GH
OLJJLQJLQKHWFHQWUXPHQQDELMKHWVWDWLRQYDQGH10%6HQKHWEXVVWDWLRQGLHQWJHVWHOG
WH ZRUGHQ GDW RRN GH EHUHLNEDDUKHLG EHWUHIIHQGH KHW RSHQEDDU YHUYRHU RSWLPDDO LV
7HYHQVEHYLQGWKHWSODQJHELHG]LFKLQGHGLUHFWHQDELMKHLGYDQGH1RIGH0HHUODDQ
GH]HORNDOHZHJW\SH,ELHGWHHQGLUHFWHRQWVOXLWLQJQDDUKHWKRJHUHZHJHQQHWZDDUGRRU
KHWSODQJHELHGRRNYRRUJHPRWRULVHHUGYHUNHHUYORWEHUHLNEDDULV
2RNYRRUILHWVYHUNHHUNHQWKHWSURMHFWJHELHGHHQUHODWLHIJRHGHEHUHLNEDDUKHLGZHOGLHQW
RSJHPHUNWWHZRUGHQGDWHUHHQJHEUHNNLJHILHWVLQIUDVWUXFWXXUDDQZH]LJLV
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0LOLHX
%LQQHQ KHW SURMHFWJHELHG OLJJHU HU JHHQ KDELWDW RI YRJHOULFKWOLMQJHELHGHQ JHELHGHQ
RSJHQRPHQ ELQQHQ KHW 9ODDPV (FRORJLVFK 1HWZHUN RI JHELHGHQ PHW HHQ EHODQJULMN
IDXQLVWLVFKHZDDUGHNPWHQ]XLGZHVWHQYDQKHWSURMHFWJHELHGOLJWHHQKDELWDWJHELHG
KHWEHWUHIWKHWKDELWDWJHELHG%(¶%RVVHQYDQGH9ODDPVH$UGHQQHQHQDQGHUH
=XLGYODDPVH ERVVHQ· 2S  NP WHQ QRRUGZHVWHQ YDQ YHQ SURMHFWJHELHG OLJW KHW *(1
JHELHG¶'H0LGGHQHQ%HQHGHQORRSYDQGH=ZDOP·7XVVHQGH]HJHELHGHQRSNP
WHQZHVWHQYDQKHWSURMHFWJHELHGOLJWHUHHQJHELHGPHWIDXQLVWLVFKHZDDUGH )$81$,'
B 
*HOHWRSKHWIHLWGDWKHWSURMHFWJHELHG]LFKRSPLQLPDDONPYDQGH]HJHELHGHQEHYLQGW
JHOHWRSKHWIHLWGDWHUWXVVHQKHWSURMHFWJHELHGHQGH]HJHELHGHQZRRQZHHIVHOJHVLWXHHUG
OLJWHQJHOHWRSKHWIHLWGDWKHWSURMHFWJHELHGJHHQYLVXHOHFRQQHFWLHKHHIWPHWGLWJHELHG
NDQ JHVWHOG ZRUGHQ GDW GH WRHNRPVWLJH DFWLYLWHLWHQ JHHQ QHJDWLHYH LQYORHG ]XOOHQ
XLWRHIHQHQRSGLWJHELHG






.DDUW0LOLHXNZDOLWHLW




%LMJHYROJNDQJHFRQFOXGHHUGZRUGHQGDWHUJHHQNQHOSXQWHQWHYHUZDFKWHQYDOOHQYRRU
GH]HPRELOLWHLWVWRHWVEHWUHIIHQGHKHWPLOLHX
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02%,/,7(,76352),(/
,QKHWPRELOLWHLWVSURILHOZRUGWHUHHQUDPLQJJHPDDNWYDQKHWDDQWDOYHUYRHUVEHZHJLQJHQ
GLHJHJHQHUHHUG]XOOHQRINXQQHQZRUGHQGRRUKHWSURMHFWRIGHSURMHFWHQZDDUYRRUGH]H
PRELOLWHLWVWRHWVRSJHVWHOGZRUGW SURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLH 

9HUYROJHQV]DOGHWRHNRPVWLJHYHUNHHUVJHQHUDWLHYHUGHHOGZRUGHQRYHUGHYHUVFKLOOHQGH
YHUYRHUVPRGL PRGDOVSOLW HQNDQGHYHUYRHUVZLM]HNHX]HEHSDDOGZRUGHQ

,Q HHQ ODDWVWH KRRIGVWXN ZRUGW GH SDUNHHUEHKRHIWH EHUHNHQG YRRU KHW SURMHFW RI GH
SURMHFWHQZDDUYRRUGH]HPRELOLWHLWVWRHWVRSJHVWHOGZRUGW

7RHNRPVWLJHRQWZLNNHOLQJHQ
'H EHVWDDQGH YHUNHHUVDIZLNNHOLQJ ]RDOV EHVSURNHQ LQ KRRIGVWXN 
¶EHUHLNEDDUKHLGVSURILHO RS PLFURQLYHDX· ]DO DDQJHYXOG ZRUGHQ GRRU GH WRHNRPVWLJH
RQWZLNNHOLQJ YDQ KHW VLWH 6DQLWDU\ 'RRU GH]H WRHNRPVWLJH RQWZLNNHOLQJ ]XOOHQ HU
ELMNRPHQGHIXQFWLHVLQJHSODQWZRUGHQRSGHVLWH%LQQHQVLWH6DQLWDU\]LMQHUUHHGVWZHH
IXQFWLHVJHYHVWLJG$&6DQLWDU\HQKHW6$%. 6WHGHOLMNH$FDGHPLHYRRU%HHOGHQGH.XQVW 
ELMNRPHQG]RXGHQRRNKHW6$0:' 6WHGHOLMNH$FDGHPLHYRRU0X]LHN:RRUGHQ'DQV 
HQKHW&XOWXXUFHQWUXPHU]LFKYHVWLJHQ

=RDOV DDQJHJHYHQ LQ KHW 5LFKWOLMQHQERHN ¶0RELOLWHLWVHIIHFWHQVWXGLHV 0RELOLWHLWVWRHWV HQ
PRELOLWHLWVWRHWV·EHVWDDQHUYHUVFKLOOHQGHPRJHOLMNKHGHQRPHHQUDPLQJRSWHVWHOOHQYDQ
GHSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLH'H]HYDULsUHQYDQKHWJHEUXLNYDQDOJHPHQHNHQFLMIHUVWRW
KHW JHEUXLN YDQ GH EHVWDDQGH PRELOLWHLWVJHQHUDWLH 'H PHHVW UHSUHVHQWDWLHYH PHWKRGH
EHWUHIW KHW JHEUXLN YDQ GH EHVWDDQGH PRELOLWHLWVJHQHUDWLH 2P HHQ ]R UHSUHVHQWDWLHI
PRJHOLMNH PRELOLWHLWVWRHWV RS WH VWHOOHQ ZHUG YDQ  WRW  VHSWHPEHU HHQ HQTXrWH
JHRUJDQLVHHUGZDDULQYHUVFKLOOHQGHEHVWDDQGHHQWRHNRPVWLJHIXQFWLHVYDQGHVLWH6DQLWDU\
EHYUDDJGZHUGHQ
'HUHVXOWDWHQGLHYRRUWYORHLHQXLWGH]HHQTXrWH]LWWHQLQGH]HPRELOLWHLWVWRHWVYHUZHUNW
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'HHOVWDSSHQYHUNHHUVJHQHUDWLH
2QGHUVWDDQGVFKHPDJHHIWGHGHHOVWDSSHQZHHULQNDGHUYDQGHEHUHNHQLQJYDQGH
YHUNHHUVJHQHUDWLH]RDOVRSJHQRPHQLQKHWULFKWOLMQHQERHN


$DQWDO
ZHUNQHPHUVEH]RHNHUV [
SHUGDJRSSHHQKHLG








2SS


SURMHFWSURGXFWLHHQ
DWWUDFWLH


$DQWDO
ZHUNQHPHUVEH]RHNHUVSHU
GDJ















$DQWDO
ZHUNQHPHUVEH]RHNHUV

SHUGDJPHWRSHQEDDU
YHUYRHUILHWVWHYRHW












9HUYRHUVZLM]HNHX]H








$DQWDO
ZHUNQHPHUVEH]RHNHUV
SHUGDJJHYRHUGPHW
DXWR

























































$DQWDO
 ZHUNQHPHUVEH]RHNHUV  
SHUGDJPHWDXWR





 


$XWRJHQHUDWLH






5LWGLVWULEXWLH








































3DUNHHUEHKRHIWH






 
[

GDJ

9HUNHHUVJHQHUDWLH

 













[


$DQZH]LJKHLGV
SHUFHQWDJH HQNHO
ZHUNQHPHUV 

0RGDO6SOLW



LQNRPHQGHHQ
XLWJDDQGHEHZHJLQJ
SHUYRHUWXLJ


[

[
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 352-(&7352'8&7,((1$775$&7,(
6$0:'
'H 6WHGHOLMNH $FDGHPLH YRRU 0X]LHN :RRUG HQ 'DQV WH =RWWHJHP EHVWDDW XLW
YHUVFKLOOHQGHYHVWLJLQJHQELQQHQGHRQWZLNNHOLQJYDQVLWH6DQLWDU\ZRUGWYRRURSJHVWHOG
RPGHYHVWLJLQJHQ)LUPLQ%RJDHUWVWUDDW 'DQV0X]LHNHQ:RRUGNXQVW HQ0HHUODDQ
 0X]LHNHQ:RRUGNXQVW WHKHUORFDOLVHUHQRSGHVLWH6DQLWDU\

*HJHYHQVHQTXrWH
%LQQHQEHLGHYHVWLJLQJHQVDPHQ]LMQHUFDOHHUOLQJHQDFWLHI,QGHHQTXrWHZHUGHQ
HUYDQPDDQGDJWRW]DWHUGDJVHSWHPEHUSHUVRQHQJHUHJLVWUHHUGGLWKRJHUH
FLMIHUUHVXOWHHUWXLWKHWIHLWGDWHU]RZHOOHHUOLQJHQDOVOHHUNUDFKWHQJHUHJLVWUHHUG]LMQHQGDW
HUPRJHOLMNOHHUOLQJHQOHHUNUDFKWHQRSPHHUGHUHGDJHQOHVJHYHQYROJHQ2QGHUVWDDQGH
WDEHOJHHIWGHYHUGHOLQJYDQGH]HSHUVRQHQZHHURSGHYHUVFKLOOHQGHGDJHQYDQGHZHHN



0DDQGDJ
VHSW

6$0:'



'LQVGDJ :RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW
VHSW






9ULMGDJ
VHSW


=DWHUGDJ
7RWDDO
VHSW





(UNDQJHVWHOGZRUGHQGDWGHSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHGHZRHQVGDJKHWKRRJVWLV
RSGH]HGDJZHUGHQHUSHUVRQHQJHUHJLVWUHHUG YDQGHWRWDOHSURMHFWSURGXFWLH
HQDWWUDFWLH 


&&ZHUNQHPHUV
+HW&XOWXXUFHQWUXP¶=RHWHJHP·EHVFKLNWRSGLWPRPHQWRYHUHHQYRRUPDOLJHFLQHPD]DDO
LQ KHW FHQWUXP YDQ =RWWHJHP +RSVLWDDOVWUDDW   'H]H ]DDO JHQDDPG 5KHWRULFD
ELHGW  ]LWSODDWV DDQ  SHUVRQHQ (U ZRUGHQ ILOP GDQV WKHDWHU HQ
PX]LHNYRRUVWHOOLQJHQ JHRUJDQLVHHUG HQ GH ]DDO ZRUGW WHYHQV YHUKXXUG YRRU
SRGLXP DFWLYLWHLWHQ %LQQHQ GH KHUORNDOLVDWLH ZHQVW KHW &XOWXXUFHQWUXP KHW DDQWDO
]LWSODDWVHQ XLW WH EUHLGHQ HQHU]LMGV RPGDW GH YUDDJ QX VRPV UHHGV JURWHU LV GDQ GH
EHVFKLNEDUHSODDWVHQHQDQGHU]LMGVRPHYHQWXHOHWRHNRPVWLJHJURHLRSWHNXQQHQYDQJHQ
+LHUYRRUZHQVWKHW&XOWXXUFHQWUXPRYHU]LWSODDWVHQWHEHVFKLNNHQ'DDUQDDVWVWHOW
KHW&XOWXXUFHQWUXPHHQWDOSHUVRQHQWHZHUN

+HW &XOWXXUFHQWUXP ZHUG QLHW RSJHQRPHQ ELQQHQ GH HQTXrWH GLW ZHJHQV
RUJDQLVDWRULVFKHUHGHQHQ+LHUYRRUZRUGWJHIRFXVWRSGHFDSDFLWHLWYDQGH]DDOHQKHW
DDQWDOZHUNQHPHUV
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(UZRUGHQHHQWDOSHUVRQHQWHZHUNJHVWHOGLQKHW&XOWXXUFHQWUXPKHW5LFKWOLMQHQERHN
JHHIW JHHQ DDQZH]LJKHLGVSHUFHQWDJH ZHHU YRRU GH]H IXQFWLH KLHUYRRU ZRUGW
WHUXJJHYDOOHQ RS GH FLMIHUV YDQ KHW NHQQLVSODWIRUP FURZ +LHULQ ZRUGW JHVWHOG GDW
JHPLGGHOGYDQGHZHUNQHPHUVLQHHQSRGLXPNXQVWHQ]DDOJHOLMNWLMGLJDDQZH]LJLV
%LMJHYROJNDQJHVWHOGZRUGHQGDWHUJHPLGGHOGZHUNQHPHUVSHUGDJDDQZH]LJ]LMQ
ZDWUHVXOWHHUWLQHHQSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHYDQSHUVRQHQ
'HEH]HWWLQJVJUDDGYHQKHWSHUVRQHHO]DOHFKWHUDIKDQNHOLMN]LMQYDQGHGDJHQZDDURS
HHQ YRRUVWHOOLQJ JHJHYHQ ZRUGW 8LW FLMIHUV GLH JHUHJLVWUHHUG ZHUGHQ GRRU KHW KXLGLJH
&XOWXXUFHQWUXP NDQ JHFRQFOXGHHUG ZRUGHQ GDW GH ]DDO  YDQ  GDJHQ JHEUXLNW
ZHUGYRRUYRRUVWHOOLQJHQ+LHUYDQZHUGHQHULQKHWZHHNHQGJHRUJDQLVHHUGHQLQ
WLMGHQVGHZHHN*HUHNHQGDDQZHNHQSHUMDDUNDQHUJHVWHOGZRUGHQHUHONHZHHN
ppQ YRRUVWHOOLQJ LQ KHW ZHHNHQG SODDWVYLQGW HQ GH DQGHUH YRRUVWHOOLQJ WLMGHQV GH ZHHN
JHRUJDQLVHHUGZRUGW'HSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHYDQKHW6$0:'LVGHZRHQVGDJ
KHW JURRWVW RP XLW WH JDDQ YDQ HHQ ZRUVWFDVH VFHQDULR ZRUGW HU ELQQHQ GH]H
PRELOLWHLWVWRHWV YDQ XLWJHJDDQ GDW HU GH YRRUVWHOOLQJ WLMGHQV GH ZHHN HYHQHHQV RS HHQ
ZRHQVGDJJHRUJDQLVHHUGZRUGWGDDUQDDVWZRUGWHUYDQXLWJHJDDQGDWGHYRRUVWHOOLQJHQ
LQKHWZHHNHQGRSGH]DWHUGDJJHRUJDQLVHHUGZRUGHQGHDQGHUHGDJHQZRUGHQJHHQ
YRRUVWHOOLQJHQJHRUJDQLVHHUG2QGHUVWDDQGHWDEHOJHHIWGHSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLH
ZHHUEHWUHIIHQGHZHUNQHPHUVYDQKHW&XOWXXUFHQWUXP



0DDQGDJ
VHSW

6$0:'



'LQVGDJ :RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW
VHSW






9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW







%H]RHNHUV

(UZRUGHQHHQWDO]LWSODDWVHQJHFUHsHUGLQKHW&XOWXXUFHQWUXPRRNKLHUJHHIWKHW
5LFKWOLMQHQERHN JHHIW JHHQ DDQZH]LJKHLGVSHUFHQWDJH ZHHU YRRU GH]H IXQFWLH KLHUYRRU
ZRUGW HYHQHHQV WHUXJJHYDOOHQ RS GH FLMIHUV YDQ KHW NHQQLVSODWIRUP FURZ +LHULQ ZRUGW
JHVWHOGGDWJHPLGGHOGHEH]HWWLQJVJUDDGEHGUDDJW%LMJHYROJNDQJHVWHOGZRUGHQ
GDWKHW&XOWXXUFHQWUXPHHQJHPLGGHOGHSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHYDQSHUVRQHQ
]DO NHQQHQ =RDOV KLHUERYHQ EHVSURNHQ ]XOOHQ HU QLHW HONH GDJ YRRUVWHOOLQJHQ
JHRUJDQLVHHUGZRUGHQHUZRUGWHUYDQXLWJHJDDQGDWHUHQNHOGHZRHQVGDJHQ]DWHUGDJ
YRRUVWHOOLQJHQJHRUJDQLVHHUGZRUGHQ2QGHUVWDDQGHWDEHOJHHIWGHSURMHFWSURGXFWLHHQ
DWWUDFWLHZHHUEHWUHIIHQGHGHEH]RHNHUVYDQKHW&XOWXXUFHQWUXP










0DDQGDJ
VHSW

6$0:'



'LQVGDJ :RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW
VHSW






9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW
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727$$/
2QGHUVWDDQGHWDEHOJHHIWGHWRWDOHSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHZHHU




0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ
VHSW

6$0:'







&&
ZHUNQHPHUV





&&EH]RHNHUV



7RWDDO








9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW



































:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW
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 9(592(56:,-=(.(8=(
6$0:'
0RGDOVSOLW
2QGHU]RHNYHUSODDWVLQJVJHGUDJ9ODDQGHUHQJHHIWGHPRGDOVSOLWZHHURSJHGHHOGWXVVHQ
YHUVFKLOOHQGH W\SHV YHUSODDWVLQJHQ UHFUHDWLHI JHUHODWHHUGH HQ VFKRRO JHUHODWHHUGH
YHUSODDWVLQJHQ  2RN ELQQHQ GH HQTXrWH GLH JHYRHUG ZHUG YRRU 6LWH 6DQLWDU\ ZHUG GH
PRGDOVSOLWYDQGHOHHUOLQJHQOHHUNUDFKWHQEHYUDDJGGH]HJHHIWHHQDIZLMNHQGHYHUGHOLQJ
ZHHU WHQ RS]LFKWH YDQ GH UHFUHDWLHI JHUHODWHHUGH YHUSODDWVLQJHQ %LQQHQ GH FLMIHUV YDQ
UHFUHDWLHIJHUHODWHHUGHYHUSODDWVLQJHQOLJWKHWDDQGHHOPLQGHUMDULJHQZDDUVFKLMQOLMNODJHU
GDQKHWDDQGHHOPLQGHUMDULJHQELQQHQKHW6$0:'%LQQHQKHW6$0:'OLJWKHWDDQGHHO
PLQGHUMDULJH QDPHOLMN RS  2RN ELQQHQ GH VFKRRO JHUHODWHHUGH YHUSODDWVLQJHQ
NXQQHQJHHQYHUJHOLMNEDUHPRGDOVSOLWZDDUJHQRPHQZRUGHQ=RDOVKHWULFKWOLMQHQERHN
DDQJHHIWLVKHWDDQJHZH]HQRPGHEHVWDDQGHPRGDOVSOLWYDQKHW6$0:'WHH[WUDSROHUHQ
RPELMGHEHUHNHQLQJYDQGHWRHNRPVWLJHYHUYRHUVZLM]HNHX]H*H]LHQGH]HPRGDOVSOLW
XLWJDDWYDQGHORFDWLHVSHFLILHNHIDFWRUHQYDQGHVLWH]DOHHQH[WUDSRODWLHUHVXOWHUHQLQGH
PHHVWUHDOLVWLVFKHLQVFKDWWLQJ



(LJHQHQTXrWH



2QGHU]RHN9HUSODDWVLQJVJHGUDJ9ODDQGHUHQ

6$0:'

5HFUHDWLH
JHUHODWHHUGH
YHUSODDWVLQJHQ

7HYRHW













$OVILHWVHU













$OVEURPVQRUILHWVHU

























$OVDXWREHVWXXUGHU













$OVDXWRSDVVDJLHU













0HWGHOLMQEXV













0HWGHWUDPRI SUp PHWUR













3HUWUHLQ













0HWHHQDXWRFDU













 FDUSRROHQ 













$OVPRWRUULMGHUSDVVDJLHU

2SHHQDQGHUHZLM]H






6FKRROJHUHODWHHUGHYHUSODDWVLQJHQ


 

!M
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9HUYRHUVZLM]HNHX]HYDQKHW6$0:'

2QGHUVWDDQGH WDEHO JHHIW GH HIIHFWLHYH YHUYRHUVZLM]HNHX]H ZHHU ]RDOV DIJHOHLG XLW GH
HQTXrWHRSJHGHHOGSHUGDJ

0DDQGDJ

'LQVGDJ

'RQGHUGDJ
VHSW

=DWHUGDJ

VHSW

:RHQVGDJ
VHSW

9ULMGDJ

VHSW

VHSW

VHSW

&DUSRROHQ













$XWRJHYRHUG













$XWR]HOI
JHUHGHQ













2SHQEDDU
YHUYRHU













%URPILHWV













)LHWV













7HYRHW













7RWDDO
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&8/7885&(17580
0RGDOVSOLWZHUNQHPHUV
2QGHU]RHN YHUSODDWVLQJVJHGUDJ 9ODDQGHUHQ JHHIW HYHQHHQV GH PRGDO VSOLW ZHHU YRRU
UHFUHDWLHIJHUHODWHHUGHYHUSODDWVLQJHQEHWUHIIHQGHGHZHUNQHPHUV*H]LHQGH]HKHWGLFKWVW
DDQOHXQHQELMHHQ&XOWXXUFHQWUXPHQHUJHHQDQGHUHFLMIHUVEHVFKLNEDDU]LMQZRUGHQGH
NHQFLMIHUVDDQJHZHQGRPGHYHUYRHUVZLM]HNHX]HYDQKHW&XOWXXUFHQWUXPWHEHSDOHQLQ
RQGHUVWDDQGH WDEHOZHUGGHEHUHNHQGH SURMHFWSURGXFWLH HQ DWWUDFWLH  ZHUNQHPHUV 
UHHGVYHUGHHOGRYHUGHYHUVFKLOOHQGHWUDQVSRUWPRGL



2QGHU]RHN
9HUSODDWVLQJVJHGUDJ
9ODDQGHUHQ

9HUYRHUVZLM]HNHX]H

9HUYRHUVZLM]HNHX]H

&8/7885&(17580 &8/7885&(17580

5HFUHDWLHIJHUHODWHHUGH
YHUSODDWVLQJHQ

ZHUNQHPHUV

ZHUNQHPHUV

7HYRHW







$OVILHWVHU







$OVEURPVQRUILHWVHU







$OV
PRWRUULMGHUSDVVDJLHU







$OVDXWREHVWXXUGHU







$OVDXWRSDVVDJLHU













0HWGHOLMQEXV
0HWGHWUDPRI
SUp PHWUR







3HUWUHLQ



















0HWHHQDXWRFDU
2SHHQDQGHUHZLM]H
FDUSRRO 
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0RGDOVSOLWEH]RHNHUV
2QGHU]RHN YHUSODDWVLQJVJHGUDJ 9ODDQGHUHQ JHHIW HYHQHHQV GH PRGDO VSOLW ZHHU YRRU
UHFUHDWLHI JHUHODWHHUGH YHUSODDWVLQJHQ *H]LHQ GH]H KHW GLFKWVW DDQOHXQHQ ELM HHQ
&XOWXXUFHQWUXP HQ HU JHHQ DQGHUH FLMIHUV EHVFKLNEDDU ]LMQ ZRUGHQ GH NHQFLMIHUV
DDQJHZHQG RP GH YHUYRHUVZLM]HNHX]H YDQ KHW &XOWXXUFHQWUXP WH EHSDOHQ LQ
RQGHUVWDDQGH WDEHO ZHUG GH EHUHNHQGH SURMHFWSURGXFWLH HQ DWWUDFWLH  EH]RHNHUV 
UHHGVYHUGHHOGRYHUGHYHUVFKLOOHQGHWUDQVSRUWPRGL




2QGHU]RHN9HUSODDWVLQJVJHGUDJ
9ODDQGHUHQ
5HFUHDWLHIJHUHODWHHUGHYHUSODDWVLQJHQ

9HUYRHUVZLM]HNHX]H
&8/7885&(17580

7HYRHW





$OVILHWVHU





$OVEURPVQRUILHWVHU





$OVPRWRUULMGHUSDVVDJLHU





$OVDXWREHVWXXUGHU





$OVDXWRSDVVDJLHU





0HWGHOLMQEXV





0HWGHWUDPRI SUp PHWUR





3HUWUHLQ





0HWHHQDXWRFDU





2SHHQDQGHUHZLM]H
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727$$/
2QGHUVWDDQGHWDEHOJHHIWGHWRWDOHYHUYRHUVZLM]HNHX]HZHHU

0DDQGDJ

'LQVGDJ

'RQGHUGDJ
VHSW

9ULMGDJ

=DWHUGDJ

VHSW

:RHQVGDJ
VHSW

VHSW

VHSW

VHSW

&DUSRROHQ













$XWRJHYRHUG













$XWR]HOI
JHUHGHQ













2SHQEDDU
YHUYRHU













0HWDXWRFDU













%URPILHWV













$OVPRWRULMGHU













)LHWV













7HYRHW













7RWDDO
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9(5.((56*(1(5$7,(
'HDXWRJHQHUDWLHYDQGHVLWHEHVWDDWXLW]RZHOKHWDDQWDOSHUVRQHQGLHPHWGHDXWRQDDU
GHVLWH]XOOHQNRPHQDOVKHWDDQWDOSHUVRQHQGLHDIJH]HW]XOOHQZRUGHQGRRUHHQDXWR
DDQGHVLWH8LWHUDDUG]XOOHQHUVLWXDWLHVYRRUNRPHQZDDULQSHUVRQHQPHWGHDXWRQDDU
GH VLWH ]XOOHQ NRPHQ GLH HYHQHHQV LHPDQG PHHQHPHQ QDDU GH VLWH SHUVRQHQ
JHUHJLVWUHHUGDOVDXWRJHYRHUG ,QGH]HJHYDOOHQ]DOYLDRQGHUVWDDQGHEHUHNHQLQJHHQ
GXEEHOHWHOOLQJJHPDDNWZRUGHQ*H]LHQHUJHHQPRJHOLMNKHLGEHVWDDWRPKHWDDQWDOYDQ
YRRUQRHPGH VLWXDWLHV WH DFKWHUKDOHQ ]XOOHQ RQGHUVWDDQGH FLMIHUV UHVXOWHUHQ LQ HHQ
RYHUVFKDWWLQJ YDQ KHW DDQWDO EHZHJLQJHQ %LMJHYROJ NDQ JHVWHOG ZRUGHQ GDW
RQGHUVWDDQGHEHUHNHQLQJXLWJDDWYDQHHQZRUVWFDVHVFHQDULR




0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ
VHSW

$XWRJHYRHUG













$XWR]HOI
JHUHGHQ













$XWRJHQHUDWLH














9HUNHHUV
JHQHUDWLH














:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW
VHSW

9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW


:DQQHHUGHDXWRJHQHUDWLHSHUGDJYHUPHQLJYXOGLJGZRUGWPHW ppQLQNRPHQGHHQ
ppQXLWJDDQGHEHZHJLQJ NDQGHWRWDOHYHUNHHUVJHQHUDWLHEHUHNHQGZRUGHQ

:DQQHHUGHYHUNHHUJHQHUDWLHHHUVWRSJHGHHOGZRUGWSHUIXQFWLHQDDUULWGLVWULEXWLHNDQGH
YHUNHHUVJHQHUDWLH LQGLYLGXHHO SHU XXU SHU IXQFWLH EHUHNHQG ZRUGHQ 2QGHUVWDDQGH
WDEHOOHQ ULFKWHQ ]LFK HFKWHU HQNHO RS GH VSLWVXUHQ ]RDOV EHSDDOG ELQQHQ 
¶YHUNHHUVLQWHQVLWHLWHQ·


6$0:'
9LDGHJHYRHUGHHQTXrWHNDQGHH[DFWHYHUNHHUVJHQHUDWLHYDQKHW6$0:'SHUXXU
EHUHNHQGZRUGHQRQGHUVWDDQGHWDEHOJHHIWGH]HZHHU
 




X

X

X

XX

X

PDDQGDJ












GLQVGDJ












ZRHQVGDJ













GRQGHUGDJ











YULMGDJ











]DWHUGDJ
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&&ZHUNQHPHUV
,Q KHW FXOWXXUFHQWUXP ZRUGW DDQJHQRPHQ GDW  ZHUNQHPHUV YROWLMGV ZHUNHQ WLMGHQV GH
NDQWRRUXUHQ KLHUYDQ NRPHQ HU  SHUVRQHQ PHW GH ZDJHQ QDDU KHW ZHUN GH]H
ZHUNQHPHUV]LMQDDQZH]LJYDQX 7LMGHQVGDJHQZDDUHUHHQYRRUVWHOOLQJJHJHYHQ
ZRUGW NRPW HU H[WUD SHUVRQHHO ZHUNHQ GDQ NRPHQ HU ¶V DYRQGV  H[WUD ZHUNQHPHUV
ZHUNHQKLHUYDQ]RXGHQHUSHUVRQHQPHWGHZDJHQQDDUKHW&XOWXXUFHQWUXPNRPHQ
GH]HZHUNQHPHUV]LMQDDQZH]LJYDQX 
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&&EH]RHNHUV

%LQQHQGHPRGDOVSOLWZHUGEHUHNHQGGDWHUEH]RHNHUV]LFKPHWGHZDJHQQDDUKHW
&XOWXXUFHQWUXP]XOOHQEHJHYHQ$DQJHQRPHQGDWHHQYRRUVWHOOLQJGRRUJDDWYDQXWRW
XEHWHNHQWGLWGDWHUEHZHJLQJHQDIJHOHJGZRUGHQWXVVHQXHQGDWHU
EHZHJLQJHQDIJHOHJG]XOOHQZRUGHQWXVVHQHQX
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727$$/
,QWRWDDOZRUGHQHUWRWPD[LPDDOELMNRPHQGHEHZHJLQJHQYHUZDFKWPHWGHDXWR
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:DQQHHUGH]HEHZHJLQJHQRSJHVSOLWVWZRUGHQLQLQNRPHQGHHQXLWJDDQGHEHZHJLQJHQ
NXQQHQRQGHUVWDDQGHWDEHOOHQRSJHVWHOGZRUGHQ
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 3$5.((5%(+2()7(
$5.((5%(+2()7(75$33(56
%LQQHQGHEHUHNHQLQJYDQGHSDUNHHUEHKRHIWHZRUGHQQLHWHQNHOGHELMNRPHQGHIXQFWLHV
LQUHNHQLQJJHEUDFKWPDDUZRUGWHUHHQVWXGLHJHYRHUGYRRUGHYROOHGLJHVLWH6DQLWDU\
FRQFUHHW EHWHNHQW GLW GDW RRN GH IXQFWLHV $GPLQLVWUDWLHI &HQWUXP HQ KHW 6$%.
PHHJHUHNHQG ZRUGHQ 2QGHUVWDDQGH WDEHO JHHIW GH SURMHFWSURGXFWLH HQ DWWUDFWLH
EHWUHIIHQGHILHWVHUVYDQGHYHUVFKLOOHQGHIXQFWLHVZHHU



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

6$0:'








&&
ZHUNQHPHUV





&&EH]RHNHUV



$&

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW
VHSW

9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW








































6$%.














7RWDDO














VHSW



8LW ERYHQVWDDQGH WDEHO NDQ DIJHOHLG ZRUGHQ GDW HU GH ZRHQVGDJ GH JURRWVWH
VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH JHUHJLVWUHHUG NDQ ZRUGHQ GH]H EHGUDDJW  SDUNHHUSODDWVHQ
JHUHNHQG DDQ ppQ SDUNHHUSODDWV SHU ILHWVHU  1D GH EHUHNHQLQJ YDQ GH
VWDUWSDUNHHUEHKRHIWHNDQRRNGHUHsOHSDUNHHUEHKRHIWHEHUHNHQGZRUGHQGRRUQDWHJDDQ
RIHUPRJHOLMNKHGHQWRWGXEEHOJHEUXLNEHVWDDQ

+LHUYRRUZRUGWQDJHJDDQKRHKHWSDUNHHUDDQERGRSWLPDDOJHEUXLNWNDQZRUGHQKLHUELM
VSHHOW GH DDQZH]LJKHLGVJUDDG HHQ EHODQJULMNH URO 'H YHUVFKLOOHQGH IXQFWLHV ZRUGHQ
QDPHOLMN HON RS YHUVFKLOOHQGH PRPHQW JHEUXLNW HQ KHEEHQ ELMJHYROJ HHQ IOXFWXHUHQGH
SDUNHHUYUDDJQDDUJHODQJKHWWLMGVWLS+LHUGRRUNXQQHQGH]HOIGHSDUNHHUSODDWVHQGRRU
YHUVFKLOOHQGH IXQFWLHV RS YHUVFKLOOHQGH WLMGVWLSSHQ JHQXWWLJG ZRUGHQ %LMJHYROJ ]DO KHW
WRWDOHDDQWDOQRRG]DNHOLMNHSDUNHHUSODDWVHQODJHUOLJJHQGDQGHVWDUWSDUNHHUEHKRHIWH,Q
RQGHUVWDDQGHKRRIGVWXNNHQZRUGWGHDDQZH]LJKHLGVJUDDGEHWUHIIHQGHGHYHUVFKLOOHQGH
IXQFWLHVELQQHQKHWSURMHFWJHELHGEHVSURNHQ'H]HFLMIHUV]LMQDINRPVWLJYDQGHJHYRHUGH
HQTXrWH
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6$0:'
%LQQHQ GH HQTXrWH ZHUG DDQJHJHYHQ GDW HU LQ WRWDDO JHPLGGHOG  YDQ GH
YHUSODDWVLQJHQPHWGHILHWVDIJHOHJGZRUGW'LWJHOGHFKWHUQLHWYRRUHONHGDJVRPVOLJW
KHW DDQGHHO KRJHU HQ VRPV ODJHU 2QGHUVWDDQGH WDEHO JHHIW KHW HIIHFWLHYH DDQWDO
SHUVRQHQZHHUGLH]LFKPHWHHQILHWVYHUSODDWVWHQYDQHQQDDUKHW6$0:'
3HUVRQHQGLHPHWGHILHWVQDDUKHW6$0:'ULMGHQKHEEHQHHQSDUNLQJQRGLJJHGXUHQGH
KXQYHUEOLMILQKHW6$0:'



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWR]HOI
JHUHGHQ





VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW





9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW






3DUNHHUEHKRHIWHSHUWLMGVWLS6$0:'
5HODWLHIJH]LHQNRPHQHUGHZRHQVGDJKHWPHHVWSHUVRQHQPHWGHILHWVQDDUKHW6$0:'
RSHHQZRHQVGDJLVHUHHQVWDUWSDUNHHUEHKRHIWHYDQSDUNHHUSODDWVHQ:DQQHHURRN
GHWLMGVWLSNHX]HSHUXXULQUHNHQLQJJHEUDFKWZRUGWNDQHHQPD[LPDOHSDUNHHUQRRGYDQ
SODDWVHQYDVWJHVWHOGZRUGHQ
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&&ZHUNQHPHUV
,QKHWKRRIGVWXNSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHZHUGEHUHNHQGGDWKHW&XOWXXUFHQWUXPGH
ZRHQVGDJHQGH]DWHUGDJZHUNQHPHUVYDQHQQDDUKHW&&]XOOHQNRPHQKLHUYDQ
]XOOHQHUYROJHQVGHYHUYRHUVZLM]HNHX]HPHWGHILHWVYDQHQQDDUKHW&&NRPHQ



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWR]HOI
JHUHGHQ





VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW





9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW







3DUNHHUEHKRHIWHSHUWLMGVWLS&&ZHUNQHPHUV
5HODWLHIJH]LHQNRPHQHUGHZRHQVGDJHQGH]DWHUGDJKHWPHHVWZHUNQHPHUVPHWGHILHWV
QDDU KHW && RS HHQ ZRHQVGDJ HQ ]DWHUGDJ LV HU HHQ VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH YDQ 
SDUNHHUSODDWVHQ:DQQHHURRNGHWLMGVWLSNHX]HSHUXXULQUHNHQLQJJHEUDFKWZRUGWNDQ
HHQPLQLPDOHSDUNHHUQRRGYDQSODDWVHQYDVWJHVWHOGZRUGHQ
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&&EH]RHNHUV
,QKHWKRRIGVWXNSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHZHUGEHUHNHQGGDWKHW&XOWXXUFHQWUXPGH
ZRHQVGDJHQ GH ]DWHUGDJ  EH]RHNHUV YDQHQ QDDU KHW && ]XOOHQ NRPHQ KLHUYDQ
]XOOHQHUYROJHQVGHYHUYRHUVZLM]HNHX]HPHWGHILHWVYDQHQQDDUKHW&&NRPHQ




0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWR]HOI
JHUHGHQ





VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW
VHSW



9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW








3DUNHHUEHKRHIWHSHUWLMGVWLS&&EH]RHNHUV
5HODWLHIJH]LHQNRPHQHUGHZRHQVGDJHQGH]DWHUGDJKHWPHHVWZHUNQHPHUVPHWGHILHWV
QDDU KHW && RS HHQ ZRHQVGDJ HQ ]DWHUGDJ LV HU HHQ VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH YDQ 
SDUNHHUSODDWVHQ:DQQHHURRNGHWLMGVWLSNHX]HSHUXXULQUHNHQLQJJHEUDFKWZRUGWNDQ
HYHQHHQVHHQPD[LPDOHSDUNHHUQRRGYDQSODDWVHQYDVWJHVWHOGZRUGHQ
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$&
%LQQHQ GH HQTXrWH ZHUG DDQJHJHYHQ GDW HU YRRU KHW $GPLQLVWUDWLHI &HQWUXP LQ WRWDDO
JHPLGGHOGYDQGHYHUSODDWVLQJHQPHWGHILHWVDIJHOHJGZRUGHQ'LWJHOGHFKWHUQLHW
YRRUHONHGDJVRPVOLJWKHWDDQGHHOKRJHUHQVRPVODJHU2QGHUVWDDQGHWDEHOJHHIWKHW
HIIHFWLHYH DDQWDO SHUVRQHQ ZHHU GLH ]LFK PHW HHQ ILHWV YHUSODDWVWHQ YDQ HQ QDDU KHW
$GPLQLVWUDWLHI&HQWUXP
3HUVRQHQ GLH PHW GH ILHWV QDDU KHW $GPLQLVWUDWLHI &HQWUXP ULMGHQ KHEEHQ HHQ SDUNLQJ
QRGLJJHGXUHQGHKXQYHUEOLMILQKHW$GPLQLVWUDWLHI&HQWUXP



0DDQGDJ
VHSW
VHSW
SW

'LQVGDJ

$XWR]HOI
JHUHGHQ






VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW
VHSW



9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW








3DUNHHUEHKRHIWHSHUWLMGVWLS$&
5HODWLHIJH]LHQNRPHQHUGHPDDQGDJHQZRHQVGDJKHWPHHVWZHUNQHPHUVPHWGHILHWV
QDDU KHW $& RS GH]H GDJHQ LV HU HHQ VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH YDQ  ILHWVVWDOSODDWVHQ
:DQQHHU RRN GH WLMGVWLSNHX]H SHU XXU LQ UHNHQLQJ JHEUDFKW ZRUGW NDQ HHQ PLQLPDOH
SDUNHHUQRRGYDQSODDWVHQYDVWJHVWHOGZRUGHQ
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6$%.
2QGHUVWDDQGH WDEHO JHHIW KHW HIIHFWLHYH DDQWDO SHUVRQHQ ZHHU GLH ]LFK PHW HHQ ILHWV
YHUSODDWVWHQ YDQ HQ QDDU KHW 6$%. 3HUVRQHQ GLH PHW GH ILHWV QDDU KHW 6$%. ULMGHQ
KHEEHQHHQSDUNLQJQRGLJJHGXUHQGHKXQYHUEOLMILQKHW6$%.



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWR]HOI
JHUHGHQ





VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW
VHSW



9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW








3DUNHHUEHKRHIWHSHUWLMGVWLS6$%.



5HODWLHIJH]LHQNRPHQHUGHZRHQVGDJKHWPHHVWSHUVRQHQPHWGHILHWVQDDUKHW6$%.
RSHHQZRHQVGDJLVHUHHQVWDUWSDUNHHUEHKRHIWHYDQSDUNHHUSODDWVHQ:DQQHHURRN
GHWLMGVWLSNHX]HSHUXXULQUHNHQLQJJHEUDFKWZRUGWNDQHHQPD[LPDOHSDUNHHUQRRGYDQ
SODDWVHQYDVWJHVWHOGZRUGHQ
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5(Ê/(3$5.((5%(2()7(
:DQQHHU GH VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH YDQ GH YHUVFKLOOHQGH IXQFWLHV RSJHGHHOG SHU XXU
VDPHQJHWHOGZRUGHQNDQGHUHsOHSDUNHHUEHKRHIWHEHSDDOGZRUGHQKLHUXLWEOLMNWGDWGH
QRRG DDQ ILHWVSDUNHHUSODDWVHQ GH ZRHQVGDJDYRQG KHW JURRWVW LV :DQQHHU HHQ
JH]DPHQOLMNH ILHWVSDUNHHUSODDWV DDQJHOHJG ZRUGW YROVWDDW HHQ FDSDFLWHLW YDQ 
ILHWVSDUNHHUSODDWVHQRPGHSDUNHHUEHKRHIWHRSWHYDQJHQ
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 3$5.((5%(+2()7(3(5621(1:$*(16.,66
$5.((5%(+2()7(3(5621(1:$*(16.,66

5,'(

%LQQHQGHEHUHNHQLQJYDQGHSDUNHHUEHKRHIWHEHWUHIIHQGHGHNLVV ULGHZRUGHQQLHWHQNHO
GHELMNRPHQGHIXQFWLHVLQUHNHQLQJJHEUDFKWPDDUZRUGWHUHHQVWXGLHJHYRHUGYRRUGH
YROOHGLJHVLWH6DQLWDU\FRQFUHHWEHWHNHQWGLWGDWRRNGHIXQFWLHV$GPLQLVWUDWLHI&HQWUXP
HQKHW6$%.PHHJHUHNHQGZRUGHQ'HNLVV ULGHVSLWVW]LFKHFKWHUWRHRSKHWDI]HWWHQYDQ
OHHUOLQJHQ IXQFWLHV 6$%. HQ 6$0:'  YRRU GH IXQFWLHV $GPLQLVWUDWLHI &HQWUXP HQ
&XOWXXUFHQWUXPLVHHQNLVV ULGH]RQHPLQGHUUHOHYDQWGH]HIXQFWLHVZRUGHQELMJHYROJQLHW
LQUHNHQLQJJHEUDFKW
2P GH WRHNRPVWLJH SDUNHHUEHKRHIWH  YRRU NLVV  ULGH EHWUHIIHQGH SHUVRQHQZDJHQV WH
EHUHNHQHQ ZRUGW GH VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH EHUHNHQG ]RDOV RSJHQRPHQ ELQQHQ KHW
9DGHPHFXP GXXU]DDP SDUNHHUEHOHLG 'LW JHEHXUW LQ GULH VWDSSHQ LQ HHQ HHUVWH VWDS
ZRUGW GH YHUNHHUVJHQHUDWLH EHSDDOG SURMHFWSURGXFWLH HQ DWWUDFWLH  YDVWJHVWHOG LQ HHQ
WZHHGHVWDSZRUGWGHYHUYRHUVZLM]HNHX]HLQUHNHQLQJJHEUDFKWHQLQHHQODDWVWHVWDSZRUGW
GHWLMGVWLSNHX]H*H]LHQGHSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHHQGHYHUYRHUVZLM]HNHX]HUHHGV
LQGHYRULJHKRRIGVWXNNHQEHSDDOGZHUGHQNDQHUELQQHQGLWKRRIGVWXNGLUHFWRYHUJHJDDQ
ZRUGHQWRWGHWLMGVWLSNHX]H
1D GH EHUHNHQLQJ YDQ GH VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH NDQ RRN GH UHsOH SDUNHHUEHKRHIWH
EHUHNHQGZRUGHQGRRUQDWHJDDQRIHUPRJHOLMNKHGHQWRWGXEEHOJHEUXLNEHVWDDQ

6$0:'
%LQQHQ GH HQTXrWH ZHUG DDQJHJHYHQ GDW HU LQ WRWDDO JHPLGGHOG  YDQ GH
YHUSODDWVLQJHQ PHW GH HLJHQ DXWR DIJHOHJG ZRUGW 'LW JHOG HFKWHU QLHW YRRU HONH GDJ
VRPVOLJWKHWDDQGHHOKRJHUHQVRPVODJHU2QGHUVWDDQGHWDEHOJHHIWKHWHIIHFWLHYHDDQWDO
SHUVRQHQZHHUGLH]LFKPHWHHQZDJHQYHUSODDWVWHQYDQHQQDDUKHW6$0:'
3HUVRQHQGLHFDUSRROHQULMGHQPHHUPHWLHPDQGGLH]HOIULMGQDDU²RIJHYRHUGZRUGWQDDU
KHW 6$0:' GH]H EHZHJLQJHQ ]LMQ ELMJHYROJ UHHGV RSJHQRPHQ ELQQHQ GH DQGHUH
WUDQVSRUWPRGL3HUVRQHQGLH]HOIPHWGHDXWRQDDUKHW6$0:'ULMGHQKHEEHQHHQSDUNLQJ
QRGLJJHGXUHQGHKXQYHUEOLMILQKHW6$0:'



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWRJHYRHUG





VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW


9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW








6WDUWSDUNHHUEHKRHIWH
5HODWLHIJH]LHQZRUGHQHUGHZRHQVGDJKHWPHHVWSHUVRQHQPHWGHDXWRQDDUKHW6$0:'
JHYRHUGRSHHQZRHQVGDJNRPHQHUZDJHQVODQJVGLHppQRIPHHUGHUHSHUVRQHQ
DI]HWWHQ DDQ KHW 6$0:' :DQQHHU RRN GH WLMGVWLSNHX]H SHU XXU LQ UHNHQLQJ JHEUDFKW
ZRUGW NDQ EHSDDOG ZRUGHQ GDW HU WXVVHQ  HQ X RQJHYHHU  SHUVRQHQ DIJH]HW
ZRUGHQDDQKHW6$0:'



X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

$XWRLQ

























$XWRXLW

































Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 161 blz op code.esignflow.be met verificatiecode 1175-5606-8903-0011.



6$%.
%LQQHQ GH HQTXrWH ZHUG DDQJHJHYHQ GDW HU HQNHO RS ZRHQVGDJ HQ YULMGDJ OHVVHQ
JHRUJDQLVHHUGZRUGHQYRRUOHHUOLQJHQMRQJHUGDQMDDU(UZRUGWDDQJHJHYHQGDWGH
ZRHQVGDJOHHUOLQJHQDIJH]HWZRUGHQHQGHYULMGDJOHHUOLQJHQ



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWRJHYRHUG





VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW


9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW








6WDUWSDUNHHUEHKRHIWH
5HODWLHIJH]LHQZRUGHQHUGHZRHQVGDJKHWPHHVWSHUVRQHQPHWGHDXWRQDDUKHW6$%.
JHYRHUGRSHHQZRHQVGDJNRPHQHUZDJHQVODQJVGLHppQRIPHHUGHUHSHUVRQHQ
DI]HWWHQDDQKHW6$%.:DQQHHURRNGHWLMGVWLSNHX]HSHUXXULQUHNHQLQJJHEUDFKWZRUGW
NDQEHSDDOGZRUGHQGDWHUWXVVHQHQXRQJHYHHUSHUVRQHQDIJH]HWZRUGHQDDQ
KHW6$%.GDWHUWXVVHQHQXSHUVRQHQDIJH]HWZRUGHQHQRSJHKDDOGZRUGHQ
GDWHUWXVVHQHQXSHUVRQHQDIJH]HWZRUGHQHQRSJHKDDOGZRUGHQHQGDW
HUWXVVHQHQXSHUVRQHQRSJHKDDOGZRUGHQ



X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

$XWRLQ

























$XWRXLW




























7RWDOHVWDUWSDUNHHUEHKRHIWH
:DQQHHUGHVWDUWSDUNHHUEHKRHIWHYDQKHW6$0:'HQKHW6$%.VDPHQJHWHOGZRUGHQ
NDQGHWRWDOHVWDUWSDUNHHUEHKRHIWHEHUHNHQGZRUGHQKLHUXLWEOLMNWGDWHUWXVVHQX
KHWPHHVWSHUVRQHQDIJH]HWRIRSJHKDDOGZRUGHQQDPHOLMNSHUVRQHQ



X X X X X X X X X X X X
X X X X X X X X X X X X

$XWRLQ



$XWRXLW
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%HUHNHQLQJFDSDFLWHLW.LVV ULGH

2P KHW QRGLJH DDQWDO SDUNHHUSODDWVHQ YRRU HHQ NLVV  ULGH WH EHUHNHQHQ ZRUGW
RQGHUVWDDQGH IRUPXOH DDQJHZHQG ]RDOV YRRURSJHVWHOG GRRU KHW NHQQLVSODWIRUP &52:
EHUHNHQLQJYDQKHWDDQWDONLVV ULGHSODDWVHQ +LHUELMZRUGWKHWDDQWDOSHUVRQHQGLHPHW
GH DXWR DIJH]HW ZRUGHQ EHUHNHQG [ UHGXFWLHIDFWRU SDUNHHUGXXU [ UHGXFWLHIDFWRU DDQWDO
DIJH]HWWHSHUVRQHQSHUDXWR
ሾ'ሿ
ሾ$ሿ[ሾ%ሿ[
ሾ(ሿ

;
&

$+HWDDQWDOOHHUOLQJHQRSGHVFKRRORIGHFDSDFLWHLWRSGHRSYDQJ
%+HWJHPLGGHOGSHUFHQWDJHOHHUOLQJHQGDWPHWGHDXWRJHEUDFKWRIJHKDDOGZRUGW
&+HWJHPLGGHOGDDQWDONLQGHUHQSHUDXWR
''HJHPLGGHOGHSDUNHHUGXXULQPLQXWHQ
('HGXXUYDQGHVSLWVLQPLQXWHQ

%LQQHQKRRIGVWXNYHUYRHUVZLM]HNHX]HZHUGEHUHNHQGGDWHURSGHGUXNVWHGDJ ZRHQVGDJ 
HHQPD[LPDOHEH]HWWLQJLVYDQKHW6$0:'HQKHW6$%.HQGDWHUKLHUELMSHUVRQHQ
QDDU KHW 6$0:' HQ 6$%. JHYRHUG ZRUGHQ %LQQHQ GH EHUHNHQLQJ YDQ GH
VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH ZHUG EHUHNHQG GDW HU WXVVHQ X  SHUVRQHQ DIJH]HW RI
RSJHKDDOGZHUGHQDDQKHW6$0:'

*H]LHQ HU VOHFKWV  SHUVRQHQ FDUSRROHQ   NDQ EHUHNHQG ZRUGHQ GDW HU JHPLGGHOG
SHUVRQHQSHUDXWRDIJH]HWZRUGHQ'DDUQDDVWZRUGWHUYDQXLWJHJDDQGDWGHRXGHUV
PD[LPDDOPLQXWHQQRGLJKHEEHQRPKXQNLQGHUHQDIWH]HWWHQ
(UZRUGWXLWJHJDDQGDWGHOHHUOLQJHQDIJH]HWRIRSJHKDDOGZRUGHQRYHUHHQSHULRGHYDQ
HHQKDOIXXU

:DQQHHU GH]H JHJHYHQV DDQJHZHQG ZRUGHQ LQ ERYHQVWDDQGH IRUPXOH NDQ EHUHNHQG
ZRUGHQGDWHUWXVVHQXWLMGHQVKHWGUXNVWHXXUSDUNHHUSODDWVHQQRRG]DNHOLMN
]LMQYRRUKHW6$0:'HQKHW6$%.VDPHQ
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 3$5.((5%(+2()7(3(5621(1:$*(16/$1*3$5.(5
$5.((5%(+2()7(3(5621(1:$*(16/$1*3$5.(5(1
1(1:$*(16/$1*3$5.(5(1
%LQQHQGHEHUHNHQLQJYDQGHSDUNHHUEHKRHIWHZRUGHQQLHWHQNHOGHELMNRPHQGHIXQFWLHV
LQUHNHQLQJJHEUDFKWPDDUZRUGWHUHHQVWXGLHJHYRHUGYRRUGHYROOHGLJHVLWH6DQLWDU\
FRQFUHHW EHWHNHQW GLW GDW RRN GH IXQFWLHV $GPLQLVWUDWLHI &HQWUXP HQ KHW 6$%.
PHHJHUHNHQGZRUGHQ

2PGHWRHNRPVWLJHSDUNHHUEHKRHIWHYRRUODQJSDUNHUHQEHWUHIIHQGHSHUVRQHQZDJHQVWH
EHUHNHQHQ ZRUGW GH VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH EHUHNHQG ]RDOV RSJHQRPHQ ELQQHQ KHW
9DGHPHFXP GXXU]DDP SDUNHHUEHOHLG 'LW JHEHXUW LQ GULH VWDSSHQ LQ HHQ HHUVWH VWDS
ZRUGW GH YHUNHHUVJHQHUDWLH EHSDDOG SURMHFWSURGXFWLH HQ DWWUDFWLH  YDVWJHVWHOG LQ HHQ
WZHHGHVWDSZRUGWGHYHUYRHUVZLM]HNHX]HLQUHNHQLQJJHEUDFKWHQLQHHQODDWVWHVWDSZRUGW
GHWLMGVWLSNHX]H*H]LHQGHSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHHQGHYHUYRHUVZLM]HNHX]HUHHGV
LQGHYRULJHKRRIGVWXNNHQEHSDDOGZHUGHQNDQHUELQQHQGLWKRRIGVWXNGLUHFWRYHUJHJDDQ
ZRUGHQWRWGHWLMGVWLSNHX]H




0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

6$0:'








&&
ZHUNQHPHUV





&&EH]RHNHUV



$&

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW
VHSW

9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW







































6$%.














7RWDDO















VHSW



1D GH EHUHNHQLQJ YDQ GH VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH NDQ RRN GH UHsOH SDUNHHUEHKRHIWH
EHUHNHQGZRUGHQGRRUQDWHJDDQRIHUPRJHOLMNKHGHQWRWGXEEHOJHEUXLNEHVWDDQ

,Q VWDS WZHH ZRUGW QDJHJDDQ KRH KHW SDUNHHUDDQERG RSWLPDDO JHEUXLNW NDQ ZRUGHQ
KLHUELM VSHHOW GH DDQZH]LJKHLGVJUDDG HHQ EHODQJULMNH URO 'H YHUVFKLOOHQGH IXQFWLHV
ZRUGHQ QDPHOLMN HON RS YHUVFKLOOHQGH PRPHQW JHEUXLNW HQ KHEEHQ ELMJHYROJ HHQ
IOXFWXHUHQGH SDUNHHUYUDDJ QDDUJHODQJ KHW WLMGVWLS  +LHUGRRU NXQQHQ GH]HOIGH
SDUNHHUSODDWVHQ GRRU YHUVFKLOOHQGH IXQFWLHV RS YHUVFKLOOHQGH WLMGVWLSSHQ JHQXWWLJG
ZRUGHQ%LMJHYROJ]DOKHWWRWDOHDDQWDOQRRG]DNHOLMNHSDUNHHUSODDWVHQODJHUOLJJHQGDQ
GH VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH ,Q RQGHUVWDDQGH KRRIGVWXNNHQ ZRUGW GH DDQZH]LJKHLGVJUDDG
EHWUHIIHQGHGHYHUVFKLOOHQGHIXQFWLHVELQQHQKHWSURMHFWJHELHGEHVSURNHQ'H]HFLMIHUV]LMQ
DINRPVWLJYDQGHJHYRHUGHHQTXrWH
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6$0:'
%LQQHQ GH HQTXrWH ZHUG DDQJHJHYHQ GDW HU LQ WRWDDO JHPLGGHOG  YDQ GH
YHUSODDWVLQJHQ PHW GH HLJHQ DXWR DIJHOHJG ZRUGW 'LW JHOG HFKWHU QLHW YRRU HONH GDJ
VRPVOLJWKHWDDQGHHOKRJHUHQVRPVODJHU2QGHUVWDDQGHWDEHOJHHIWKHWHIIHFWLHYHDDQWDO
SHUVRQHQZHHUGLH]LFKPHWHHQZDJHQYHUSODDWVWHQYDQHQQDDUKHW6$0:'
3HUVRQHQGLHFDUSRROHQULMGHQPHHUPHWLHPDQGGLH]HOIULMGQDDU²RIJHYRHUGZRUGWQDDU
KHW 6$0:' GH]H EHZHJLQJHQ ]LMQ ELMJHYROJ UHHGV RSJHQRPHQ ELQQHQ GH DQGHUH
WUDQVSRUWPRGL3HUVRQHQGLH]HOIPHWGHDXWRQDDUKHW6$0:'ULMGHQKHEEHQHHQSDUNLQJ
QRGLJJHGXUHQGHKXQYHUEOLMILQKHW6$0:'



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWR]HOI
JHUHGHQ





VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW





9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW






3DUNHHUEHKRHIWHSHUWLMGVWLS6$0:'
5HODWLHI JH]LHQ NRPHQ HU GH ZRHQVGDJ KHW PHHVW SHUVRQHQ ]HOI PHW GH DXWR QDDU KHW
6$0:' RS HHQ ZRHQVGDJ LV HU HHQ VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH YDQ  SDUNHHUSODDWVHQ
:DQQHHU RRN GH WLMGVWLSNHX]H SHU XXU LQ UHNHQLQJ JHEUDFKW ZRUGW NDQ GH]HOIGH
SDUNHHUQRRG YDVWJHVWHOG ZRUGHQ WXVVHQ  HQ X NRPHQ GH]H ZDJHQV WRH RS KHW
6$0:'SDVYDQDIXEHJLQQHQGH]HZDJHQVKHW6$0:'WHYHUODWHQ+LHUGRRUNDQ
JHVWHOGZRUGHQGDWGHVWDUWSDUNHHUEHKRHIWHJHOLMNLVDDQGHUHsOHSDUNHHUEHKRHIWH
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&&ZHUNQHPHUV
,QKHWKRRIGVWXNSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHZHUGEHUHNHQGGDWKHW&XOWXXUFHQWUXPGH
ZRHQVGDJHQGH]DWHUGDJZHUNQHPHUVYDQHQQDDUKHW&&]XOOHQNRPHQKLHUYDQ
]XOOHQHUYROJHQVGHYHUYRHUVZLM]HNHX]HPHWGHDXWRYDQHQQDDUKHW&&NRPHQ



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWR]HOI
JHUHGHQ





VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW



9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW









3DUNHHUEHKRHIWHSHUWLMGVWLS&&ZHUNQHPHUV
5HODWLHIJH]LHQNRPHQHUGHZRHQVGDJHQGH]DWHUGDJKHWPHHVWZHUNQHPHUVPHWGHDXWR
QDDU KHW && RS HHQ ZRHQVGDJ HQ ]DWHUGDJ LV HU HHQ VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH YDQ 
SDUNHHUSODDWVHQ:DQQHHURRNGHWLMGVWLSNHX]HSHUXXULQUHNHQLQJJHEUDFKWZRUGWNDQ
HHQPLQLPDOHSDUNHHUQRRGYDQSODDWVHQYDVWJHVWHOGZRUGHQ
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&&EH]RHNHUV
,QKHWKRRIGVWXNSURMHFWSURGXFWLHHQDWWUDFWLHZHUGEHUHNHQGGDWKHW&XOWXXUFHQWUXPGH
ZRHQVGDJHQ GH ]DWHUGDJ  EH]RHNHUV YDQHQ QDDU KHW && ]XOOHQ NRPHQ KLHUYDQ
]XOOHQHUYROJHQVGHYHUYRHUVZLM]HNHX]HPHWGHDXWRYDQHQQDDUKHW&&NRPHQ



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWR]HOI
JHUHGHQ





VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW



9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW









3DUNHHUEHKRHIWHSHUWLMGVWLS&&EH]RHNHUV
5HODWLHIJH]LHQNRPHQHUGHZRHQVGDJHQGH]DWHUGDJKHWPHHVWZHUNQHPHUVPHWGHDXWR
QDDU KHW && RS HHQ ZRHQVGDJ HQ ]DWHUGDJ LV HU HHQ VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH YDQ 
SDUNHHUSODDWVHQ:DQQHHURRNGHWLMGVWLSNHX]HSHUXXULQUHNHQLQJJHEUDFKWZRUGWNDQ
HYHQHHQVHHQPD[LPDOHSDUNHHUQRRGYDQSODDWVHQYDVWJHVWHOGZRUGHQ
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$&
%LQQHQ GH HQTXrWH ZHUG DDQJHJHYHQ GDW HU YRRU KHW $GPLQLVWUDWLHI &HQWUXP LQ WRWDDO
JHPLGGHOGYDQGHYHUSODDWVLQJHQPHWGHDXWRDIJHOHJGZRUGHQ'LWJHOGHFKWHUQLHW
YRRUHONHGDJVRPVOLJWKHWDDQGHHOKRJHUHQVRPVODJHU2QGHUVWDDQGHWDEHOJHHIWKHW
HIIHFWLHYH DDQWDO SHUVRQHQ ZHHU GLH ]LFK PHW HHQ ILHWV YHUSODDWVWHQ YDQ HQ QDDU KHW
$GPLQLVWUDWLHI&HQWUXP
3HUVRQHQ GLH PHW GH ILHWV QDDU KHW $GPLQLVWUDWLHI &HQWUXP ULMGHQ KHEEHQ HHQ SDUNLQJ
QRGLJJHGXUHQGHKXQYHUEOLMILQKHW$GPLQLVWUDWLHI&HQWUXP



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWR]HOI
JHUHGHQ





VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW





9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW






3DUNHHUEHKRHIWHSHUWLMGVWLS$&
5HODWLHIJH]LHQNRPHQHUGHGLQVGDJHQGHGRQGHUGDJKHWPHHVWZHUNQHPHUVPHWGH
DXWRQDDUKHW$&LVHUHHQVWDUWSDUNHHUEHKRHIWHYDQSDUNHHUSODDWVHQ:DQQHHURRN
GHWLMGVWLSNHX]HSHUXXULQUHNHQLQJJHEUDFKWZRUGWNDQHHQPLQLPDOHSDUNHHUQRRGYDQ
SODDWVHQYDVWJHVWHOGZRUGHQ
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YULMGDJ











]DWHUGDJ












1DDVWGHSDUNHHUEHKRHIWHYRRUZHUNQHPHUVNRPHQHURRNEH]RHNHUVPHWGHZDJHQ
QDDUKHW$&+HWPD[LPDDODDQWDOEH]RHNHUVPHWGHZDJHQEHGUDDJW'LWLV
JHVSUHLGRYHUGHYRRUPLGGDJ RSHQLQJVXUHQ$& 'HJHPLGGHOGHEH]RHNGXXUEHGUDDJW
FDPLQ
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6$%.
2QGHUVWDDQGH WDEHO JHHIW KHW HIIHFWLHYH DDQWDO SHUVRQHQ ZHHU GLH ]LFK PHW HHQ DXWR
YHUSODDWVWHQ YDQ HQ QDDU KHW 6$%. 3HUVRQHQ GLH PHW GH DXWR QDDU KHW 6$%. ULMGHQ
KHEEHQHHQSDUNLQJQRGLJJHGXUHQGHKXQYHUEOLMILQKHW6$%.



0DDQGDJ
VHSW

'LQVGDJ

$XWR]HOI
JHUHGHQ






VHSW

:RHQVGDJ 'RQGHUGDJ
VHSW
VHSW




9ULMGDJ
VHSW

=DWHUGDJ
VHSW






3DUNHHUEHKRHIWHSHUWLMGVWLS6$%.
5HODWLHIJH]LHQNRPHQHUGHGLQVGDJKHWPHHVWSHUVRQHQPHWGHDXWRQDDUKHW6$%.RS
HHQ GLQVGDJ LV HU HHQ VWDUWSDUNHHUEHKRHIWH YDQ  SDUNHHUSODDWVHQ :DQQHHU RRN GH
WLMGVWLSNHX]HSHUXXULQUHNHQLQJJHEUDFKWZRUGWNDQHHQPD[LPDOHSDUNHHUQRRGYDQ
SODDWVHQYDVWJHVWHOGZRUGHQ
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5(Ê/(3$5.((5%(2()7(

:DQQHHUGHVWDUWSDUNHHUEHKRHIWHYDQKHW6$0:'&&$&HQKHW6$%.VDPHQJHWHOG
ZRUGHQNDQGHWRWDOHVWDUWSDUNHHUEHKRHIWHEHUHNHQGZRUGHQ+LHUXLWEOLMNWGDWGHUHsOH
SDUNHHUEHKRHIWHKHWJURRWVWLVWXVVHQXGDQEHGUDDJWGHPLQLPDOH
SDUNHHUEHKRHIWHQDPHOLMNSDUNHHUSODDWVHQ
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'H UHsOH SDUNHHUEHKRHIWH YDQ GH YHUGHUH RQWZLNNHOLQJ YDQ VLWH 6DQLWDU\ EHGUDDJW 
SDUNHHUSODDWVHQ
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%(225'(/,1*02%,/,7(,76())(&7(1
(225'(/,1*02%,/,7(,76())(&7(1
,Q GH]H VWDS ZRUGHQ KHW PRELOLWHLWVSURILHO HQ KHW EHUHLNEDDUKHLGVSURILHO PHW HONDDU
JHFRQIURQWHHUG +HW YHUNHHU JHJHQHUHHUG GRRU GH JHSODQGH QLHXZH IXQFWLHV YDQ VLWH
6DQLWDU\ PRELOLWHLWVSURILHO ZRUGWWRHJHZH]HQDDQGHYHUVFKLOOHQGHYHUNHHUGUDJHUVHQHU
ZRUGWRQGHU]RFKWKRHGHPRELOLWHLWVJHQHUDWLHYDQJHSODQGHQLHXZHIXQFWLHV]LFKYHUKRXGW
WHQRS]LFKWHYDQGHKHWEHUHLNEDDUKHLGVSURILHOGDWLQKRRIGVWXNEHUHNHQGZHUG0HHU
VSHFLILHNZRUGWRQGHU]RFKWLQZHONHPDWHGHPRELOLWHLWVJHQHUDWLHYDQGHJHSODQGHQLHXZH
IXQFWLHV ]LFK YHUKRXGW WHQ RS]LFKWH YDQ GH LQWHQVLWHLWFDSDFLWHLW YHUKRXGLQJ YDQ GH
RPOLJJHQGH VWUDWHQ +LHUQD ZRUGHQ GH HIIHFWHQ YDQ GH]H FRQIURQWDWLH RQGHU]RFKW GH
HIIHFWHQZRUGHQJHWRHWVWDDQGHKRRIGGRHOVWHOOLQJHQYDQKHWPRELOLWHLWVSODQ9ODDQGHUHQ
EHUHLNEDDUKHLGYHUNHHUYHLOLJKHLGWRHJDQNHOLMNKHLGYHUNHHUVOHHIEDDUKHLGHQPLOLHX 


 2176/8,7,1*6$/7(51$7,(9(1
176/8,7,1*6$/7(51$7,(9(1
'H]H PRELOLWHLWVVWXGLH NDGHUW ELQQHQ GH JHSODQGH LQWHJUDWLH YDQ GH QLHXZH IXQFWLHV
ELQQHQVLWH6DQLWDU\'HVLWHNDQEHWUHIIHQGHJHPRWRULVHHUGYHUNHHUWRWVWUDWHQRQWVOXLWLQJ
YLQGHQ GH *XVWDDI 6FKRFNDHUWUVWDDW 0ROHQVWUDDW HQ GH 0HHUODDQ 'H EHVWDDQGH
RQWVOXLWLQJ WRW GH 0ROHQVWUDDW EOLMIW EHKRXGHQ %HWUHIIHQGH GH LQWHJUDWLH YDQGHQLHXZH
IXQFWLHV EHVWDDW GH PRJHOLMNKHLG RP ]RZHO RS GH *XVWDDI 6FKRFNDHUWUVWDDW DOV GH
0HHUODDQDDQWHVOXLWHQ*H]LHQGH*XVWDDI6FKRFNDHUWUVWDDWLQGHKXLGLJHVLWXDWLHRYHU
HHQ ODJHUH LQWHQVLWHLWFDSDFLWHLW YHUKRXGLQJ EHVFKLNW GDQ GH 0HHUODDQ ZRUGW LQ HHUVWH
LQVWDQWLH RQGHU]RFKW RI HHQ RQWVOXLWLQJ RS GH *XVWDDI 6FKRFNDHUWUVWDDW WRW
FDSDFLWHLWVSUREOHPHQOHLGWRIQLHW3DVLQGLHQHUFDSDFLWHLWVSUREOHPHQRQWGHNWZRUGHQ]DO
HHQRQWVOXLWLQJYLDGH0HHUODDQYHUGHURQGHU]RFKWZRUGHQ
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 *(0((16&+$33(/,-.(%(3$/,1*(1
(0((16&+$33(/,-.(%(3$/,1*(1
7RHGHOLQJRSGHYHUNHHUVV\VWHPHQ
,Q KRRIGVWXN  ¶0RELOLWHLWVSURILHO· ZHUG HHQ LQVFKDWWLQJ JHPDDNW YDQ KHW YHUNHHU GDW
JHJHQHUHHUG ]DO ZRUGHQ GRRU GH JHSODQGH QLHXZH IXQFWLHV YDQ VLWH 6DQLWDU\ 9HUPLWV
ELQQHQ GH HQTXrWH JHHQ RQGHU]RHN JHYRHUG ZHUG QDDU GH ZRRQSODDWV YDQ GH
EH]RHNHUVZHUNQHPHUVNDQJHHQH[DFWHZHHUJDYHJHPDDNWZRUGHQYDQXLWZHONHULFKWLQJ
GHZHUNQHPHUVHQEH]RHNHUV]XOOHQNRPHQ+LHURQGHUZRUGWHHQLQVFKDWWLQJJHPDDNWYDQ
XLW ZHONH ULFKWLQJ GH ELMNRPHQGH YHUNHHUVJHQHUDWLH DINRPVWLJ ]DO ]LMQ JH]LHQ GLW VWHUN
JHUHODWHHUGLVDDQKHWW\SHYHUYRHUZRUGWGLWQDDUJHODQJGHYHUVFKLOOHQGHYHUYRHUVPRGL
LQJHVFKDW
6WDSSHUV YRHWJDQJHUV 
*H]LHQ GH EHSHUNWH DIVWDQG GLH YRHWJDQJHUV YRRU ZRRQZHUNYHUNHHU DIOHJJHQ ZRUGW
YHUZDFKWGDWGH]HDINRPVWLJ]LMQXLWGHGLUHFWHRPJHYLQJYDQKHWSURMHFWJHELHGHUNDQ
HHQSHULPHWHUYDQNPWHQRS]LFKWHYDQKHWFHQWUXPYDQKHWSURMHFWJHELHGDIJHEDNHQG
ZRUGHQ YDQ ZDDUXLW YRHWJDQJHUV PRJHOLMN DINRPVWLJ NXQQHQ ]LMQ *H]LHQ GH
VWHGHQERXZNXQGLJHFRQWH[WYDQKHWSURMHFWJHELHGNDQJHVWHOGZRUGHQGDWYRHWJDQJHUV
LQKRRIG]DDNXLWGHULFKWLQJVWHGHOLMNHV\VWHHPYDQ=RWWHJHP]XOOHQNRPHQGLWV\VWHHP
ZRUGW JHYRUPG GRRU GHHOJHPHHQWHQ =RWWHJHP (UZHWHJHP *RGYHHUGHJHP
*URWHQEHUJH/HHXZHUJHPHQ6WULMSHQ(QNHO/HHXZHUJHPOLJWHYHUYDQKHWSURMHFWJHELHG
RPELQQHQKHWEHUHLNYDQGHYRHWJDQJHUVWHOLJJHQ UHLVWLMGYDQPLQ 
7UDSSHUV ILHWVHUV 
*H]LHQ GH EHSHUNWH DIVWDQG GLH ILHWVHUV YRRU ZRRQZHUNYHUNHHU HQ UHFUHDWLHI YHUNHHU
DIOHJJHQZRUGWYHUZDFKWGDWGH]HDINRPVWLJ]XOOHQ]LMQXLWGHGLUHFWHRPJHYLQJYDQKHW
SURMHFWJHELHG HU NDQ HHQ SHULPHWHU YDQ  NP WHQ RS]LFKWH YDQ KHW FHQWUXP YDQ KHW
SURMHFWJHELHGDIJHEDNHQGZRUGHQYDQZDDUXLWILHWVHUVPRJHOLMNDINRPVWLJNXQQHQ]LMQ
*H]LHQ GH VWHGHQERXZNXQGLJH FRQWH[W YDQ KHW SURMHFWJHELHG NDQ JHVWHOG ZRUGHQ GDW
ILHWVHUVYDQXLWKHWYROOHGLJHJURQGJHELHGYDQ=RWWHJHPDINRPVWLJ]XOOHQ]LMQYHUGHULVKHW
RRN YRRU GHOHQ YDQ YROJHQGH EXXUWJHPHHQWHQ JRHG EHUHLNEDDU *DYHUH 2RVWHU]HOH
6LQW/LHYHQV+RXWHP +HU]HOH /LHUGH %UDNHO HQ =ZDOP 'H]H JHPHHQWHQ HQ GRUSHQ
NXQQHQDOOHQYLDKHW%RYHQORNDDO)XQFWLRQHHO)LHWVQHWZHUNKHWSURMHFWJHELHGEHUHLNHQ
2SHQEDDU9HUYRHU
%HWUHIIHQGH KHW RSHQEDDU YHUYRHU NDQ JHVWHOGZRUGHQGDW GH ELMNRPHQGH EHZHJLQJHQ
HYHQUHGLJYHUGHHOGZRUGHQRYHUGHEHVWDDQGHHQWRHNRPVWLJHEXVHQWUHLQOLMQHQ
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3HUVRQHQZDJHQV

 3URFHQWXHOHWRHGHOLQJ
%HZHJLQJHQZHUNQHPHUVHQEH]RHNHUVYDQVLWH6DQLWDU\
%LMGHLQVFKDWWLQJYDQGHYHUGHOLQJYDQGHSHUVRQHQZDJHQVEHWUHIIHQGHVLWH6DQLWDU\ZRUGW
PHWYROJHQGHSDUDPHWHUVUHNHQLQJJHKRXGHQ
•
•
•
•
•
•



*HOHWRSGHJURRWWHHQGHJHSODQGHIXQFWLHVELQQHQKHWSURMHFWJHELHG]XOOHQHU
]XOOHQ GHZHUNQHPHUV HQEH]RHNHUVKRRIG]DNHOLMN YDQXLW UHJLR=RWWHJHP HQGH
GLUHFWHRPJHYLQJGDDUURQGNRPHQ
*H]LHQ GH FHQWUDOH OLJJLQJ YDQ KHW SURMHFWJHELHG NDQ JHVWHOG ZRUGHQ GDW GH
ZHUNQHPHUV HQ GH EH]RHNHUV HYHQPDWLJ YHUGHHOG ]XOOHQ ]LMQ YDQXLWQDDU GH
YHUVFKLOOHQGHULFKWLQJHQ
9HUNHHU DINRPVWLJ YDQ HQ ULMGHQG QDDU KHW QRRUGHQ YDQ =RWWHJHP ]DO YLD GH
*XVWDDI6FKRFNDHUWUVWDDWQDDUGH.D]HUQVWUDDWULMGHQ
9HUNHHUDINRPVWLJYDQHQULMGHQGQDDUKHWRRVWHQYDQ=RWWHJHP]DOYLDGH*XVWDDI
6FKRFNDHUWUVWDDWQDDUGH)UDQVGH%HFNVWUDDWULMGHQ
9HUNHHUDINRPVWLJYDQHQULMGHQGQDDUKHW]XLGHQYDQ=RWWHJHP]DOYLDGH*XVWDDI
6FKRFNDHUWUVWDDWHQGH%XUJHPHHVWHU)LUPLQ'H0H\HUVWUDDWQDDUGH0HHUODDQ
]XLGHOLMNHULFKWLQJ ULMGHQ
9HUNHHU DINRPVWLJ YDQ KHW ZHVWHQ YDQ =RWWHJHP ]DO YLD GH 0ROHQVWUDDW GH
7UDSVWUDDWHQGH*XVWDDI6FKRFNDHUWUVWDDWQDDUKHWSURMHFWJHELHGULMGHQ9HUNHHU
ULMGHQGQDDUKHWZHVWHQYDQ=RWWHJHP]DOYLDGH*XVWDDI6FKRFNDHUWUVWDDWHQGH
%XUJHPHHVWHU )LUPLQ 'H 0H\HUVWUDDW QDDU GH 0HHUODDQ QRRUGHOLMNH ULFKWLQJ 
ULMGHQ
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+LHUPHHUHNHQLQJKRXGHQGHZRUGWXLWJHJDDQYDQYROJHQGHYHUGHOLQJRYHUKHWZHJHQQHW

8LWJDDQGHEHZHJLQJHQ
•
•





 YDQ KHW YHUNHHU YDQ KHW SURMHFWJHELHG ]DO YHUORSHQ YLD GH *XVWDDI
6FKRFNDHUWUVWDDWQRRUGHOLMNHULFKWLQJ
 YDQ KHW YHUNHHU YDQ KHW SURMHFWJHELHG ]DO YHUORSHQ YLD GH *XVWDDI
6FKRFNDHUWUVWDDW]XLGHOLMNHULFKWLQJZDDUELM
o GH)UDQVGH%HFNVWUDDWLQULMGW
o  YLD GH %XUJHPHHVWHU )LUPLQ 'H 0H\HUVWUDDW QDDU GH 0HHUODDQ
]XLGHOLMNHULFKWLQJULMGW 
o  YLD GH %XUJHPHHVWHU )LUPLQ 'H 0H\HUVWUDDW QDDU GH 0HHUODDQ
QRRUGHOLMNHULFKWLQJULMGW 
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,QNRPHQGHEHZHJLQJHQ
•
•
•
•

YDQKHWYHUNHHUQDDUKHWSURMHFWJHELHG]DOYHUORSHQYLDGH0ROHQVWUDDWGH
7UDSVWUDDWHQGH*XVWDDI6FKRFNDHUWUVWDDWQRRUGHOLMNHULFKWLQJ
YDQKHWYHUNHHUQDDUKHWSURMHFWJHELHG]DOYHUORSHQYLDGH.D]HUQVWUDDWQDDU
GH*XVWDDI6FKRFNDHUWUVWDDWQRRUGHOLMNHULFKWLQJ
 YDQ KHW YHUNHHU QDDU KHW SURMHFWJHELHG ]DO YHUORSHQ YLD GH )UDQV GH
%HFNVWUDDWQDDUGH*XVWDDI6FKRFNDHUWUVWDDW]XLGHOLMNHULFKWLQJ
 YDQKHW YHUNHHU QDDU KHWSURMHFWJHELHG ]DO YHUORSHQ YLD GH %XUJHPHHVWHU
)LUPLQ'H0H\HUVWUDDWQDDUGH*XVWDDI6FKRFNDHUWUVWDDW]XLGHOLMNHULFKWLQJ
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 (IIHFWLHYHWRHGHOLQJ
,QGHRQGHUVWDDQGHEHUHNHQLQJHQZRUGWXLWJHJDDQYDQHHQPD[LPDOHYHUNHHUVJHQHUDWLH
QDPHOLMNGHGUXNVWHGDJYDQGHZHHNGHZRHQVGDJ,QWRWDDOJHQHUHHUWKHWSURMHFWGH
ZRHQVGDJ  LQNRPHQGH HQ XLWJDDQGH EHZHJLQJHQ EHWUHIIHQGH GH LQNRPHQGH
EHZHJLQJHQZRUGHQHUSLHNHQYHUZDFKWWXVVHQHQXHQWXVVHQX

,QNRPHQGH
 

X
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XX
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GRQGHUGDJ
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]DWHUGDJ
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ZRHQVGDJ













GRQGHUGDJ











YULMGDJ











]DWHUGDJ















8LWJDDQGH
 




:DQQHHU ERYHQVWDDQGH ELMNRPHQGH YHUNHHUVJHQHUDWLH RSJHWHOG ZRUGW ELM GH
YHUNHHUJHQHUDWLHGLHJHUHJLVWUHHUGZHUGWLMGHQVGHWHOOLQJNDQQDJHJDDQZRUGHQRIHU]LFK
FDSDFLWHLWVSUREOHPHQ YRRU ]XOOHQ GRHQ 2QGHUVWDDQGH WDEHOOHQ HQ NDDUWHQ JHYHQ GH
EHUHNHQGHWRHNRPVWLJHYHUNHHUVJHQHUDWLHZHHU
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0HHUODDQ

%XUJ)LUPLQ'H
0H\HUVWUDDW

*XVWDDI6FKRFN
DHUWVWUDDW]XLG
]XLG
]XLG

*XVWDDI6FKRFN
DHUWVWUDDWQRRUG
QRRUG
QRRUG
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$YRQGVSLWV



.DDUW+XLGLJH,&DYRQGVSLWV X 







$YRQGVSLWV



.DDUW+XLGLJH,&DYRQGVSLWV X 
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 (9$/8$7,(
%HUHLNEDDUKHLG
6WDSSHUV YRHWJDQJHUV 
*H]LHQ GH FHQWUDOH ORFDWLH ELQQHQ GH NHUQ YDQ =RWWHJHP ZRUGW HHQ JURRW DDQWDO
ELMNRPHQGHEHZHJLQJHQYHUZDFKWEHWUHIIHQGHYRHWJDQJHUV%LQQHQKHWSURMHFWJHELHG]DO
HULQIUDVWUXFWXXUYRRU]LHQZRUGHQVSHFLILHNJHULFKWRSYRHWJDQJHUVGLWRSQLYHDXYDQKHW
SURMHFWJHELHG 'DDUQDDVW YROVWDDQ GH EHVWDDQGH YHUELQGLQJHQ PHW GH DDQJUHQ]HQGH
YRHWJDQJHUVLQIUDVWUXFWXXU

7UDSSHUV ILHWVHUV 
'HILHWVQHHPWHHQDDQ]LHQOLMNDDQGHHOLQELQQHQGHYHUVFKLOOHQGHWUDQVSRUWPRGLWHYHQV
VWDDW KHW RS GH WZHHGH SODDWV LQ GH PRGDO VSOLW YDQ KHW ZRRQZHUNYHUNHHU +HW
SURMHFWJHELHG LVEHSHUNW RQWVORWHQ YRRU ILHWVHUVZHJHQVGH DIZH]LJKHLG YDQH[FOXVLHYH
ILHWVLQIUDVWUXFWXXU%LQQHQKHWSURMHFWJHELHG]DOHULQIUDVWUXFWXXUYRRU]LHQZRUGHQVSHFLILHN
JHULFKW RS ILHWVHUV GLW RS QLYHDX YDQ KHW SURMHFWJHELHG +LHUELM ZRUGW GZDUV GRRU KHW
SURMHFWJHELHGERXZEORNHHQQLHXZHWUDJHYHUELQGLQJYRRU]LHQ

2SHQEDDUYHUYRHU
'HELMNRPHQGHEHZHJLQJHQEHWUHIIHQGHKHWRSHQEDDUYHUYRHU]LMQQLHWGHUPDWHJURRWGDW
GH]HHHQ]HNHUHLPSDFW]XOOHQXLWRHIHQHQRSGHVWUXFWXXUYDQGHOLMQQRFKYDQGH10%6
*H]LHQGHQDELMKHLGYDQYHUVFKLOOHQGHEXVKDOWHVURQGRPKHWSURMHFWJHELHGGLHGRRUYDVWH
EXVOLMQHQ EHGLHQG ZRUGHQ LV KHW HYHQHHQV RYHUERGLJ RP ELMNRPHQGH EXVKDOWHV WH
YRRU]LHQ

3HUVRQHQZDJHQV HQYUDFKWZDJHQV 
&DSDFLWHLWZHJHQ
9DQXLW YRRUJDDQGH WRHGHOLQJ DDQ KHW ZHJHQQHW LV GH WRWDOH EHODVWLQJ LQ GH JHSODQGH
WRHVWDQGJHNHQG(UZRUGWHHQDDQJHSDVWHFDSDFLWHLWVWRHWVXLWJHYRHUG+LHUELMZRUGWGH
YHUZDFKWHEHODVWLQJYHUJHOHNHQPHWGHFDSDFLWHLWYDQGHULMZHJ'LWJHEHXUWDDQGHKDQG
GH,&YHUKRXGLQJ LQWHQVLWHLWWRYFDSDFLWHLW 
+LHUYRRUZRUGWGH]HOIGHWDEHOJHEUXLNWDOVRSSJGH]HWDEHOJHHIWHHQRYHU]LFKWZHHU
YDQGHWKHRUHWLVFKHFDSDFLWHLWHQGHFDSDFLWHLWLQIXQFWLHYDQGHYHUNHHUVOHHIEDDUKHLGYDQ
YHUVFKLOOHQGHFDWHJRULHsQYDQZHJHQ

%HWUHIIHQGHGH0ROHQVWUDDWZRUGHQHUWLMGHQVGHRFKWHQGVSLWV X LQWHQVLWHLWHQYHUZDFKW
WRW PD[LPDDO  3$(XULFKWLQJ LQ 'H FDSDFLWHLW LIY GH YHUNHHUVOHHIEDDUKHLG 
3$(XULFKWLQJ %LMJHYROJ EHGUDDJW GH LQWHQVLWHLWFDSDFLWHLW WLMGHQV GH RFKWHQGVSLWV
PD[LPDDO
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%HWUHIIHQGH GH *XVWDDI 6FKRFNDHUWUVWDDW ZRUGHQ HU WLMGHQV GH DYRQGVSLWV X 
LQWHQVLWHLWHQ YHUZDFKW WRW PD[LPDDO  3$(XULFKWLQJ LQ 'H FDSDFLWHLW LIY GH
YHUNHHUVOHHIEDDUKHLG  3$(XULFKWLQJ %LMJHYROJ EHGUDDJW GH LQWHQVLWHLWFDSDFLWHLW
WLMGHQVGHDYRQGVSLWVPD[LPDDO

%HWUHIIHQGHGH%XUJHPHHVWHU)LUPLQ'H0H\HUVWUDDWZRUGHQHUWLMGHQVGHDYRQGVSLWV 
X  LQWHQVLWHLWHQ YHUZDFKW WRW PD[LPDDO  3$(XULFKWLQJ LQ 'H FDSDFLWHLW LIY GH
YHUNHHUVOHHIEDDUKHLG  3$(XULFKWLQJ %LMJHYROJ EHGUDDJW GH LQWHQVLWHLWFDSDFLWHLW
WLMGHQV GH DYRQGVSLWV PD[LPDDO   %LQQHQ GH]H VWUDDW ZRUGW GH KRRJVWH
LQWHQVLWHLWFDSDFLWHLWEHUHNHQG*H]LHWKHWHFKWHUHHQVWLMJLQJEHWUHIWYDQVOHFKWVWHQ
RS]LFKWHYDQGHEHVWDDQGHLQWHQVLWHLWFDSDFLWHLWZRUGHQHUJHHQSUREOHPHQYHUZDFKW

%HWUHIIHQGHGH0HHUODDQZRUGHQHUWLMGHQVGHRFKWHQGVSLWV X LQWHQVLWHLWHQYHUZDFKW
WRW PD[LPDDO  3$(XULFKWLQJ LQ 'H FDSDFLWHLW LIY GH YHUNHHUVOHHIEDDUKHLG 
3$(XULFKWLQJ %LMJHYROJ EHGUDDJW GH LQWHQVLWHLWFDSDFLWHLW WLMGHQV GH RFKWHQGVSLWV
PD[LPDDO


9HUNHHUVYHLOLJKHLG
'HLPSDFWRSGHYHUNHHUVYHLOLJKHLGLVPRHLOLMNNZDQWLWDWLHIWHYDWWHQ+HWYHUZDFKWHDDQWDO
RQJHYDOOHQQHHPWWRHELMWRHQHPHQGHYHUNHHUVLQWHQVLWHLWHQ(UZRUGWQLHWYHUZDFKWGDWGH
EHSHUNWHELMNRPHQGHLQWHQVLWHLWHQ]RXGHQOHLGHQWRWELMNRPHQGHRQJHYDOOHQ


7RHJDQNHOLMNKHLG
2SYODNYDQWRHJDQNHOLMNKHLGZRUGHQHUJHHQYHUDQGHULQJHQYHUZDFKWWHQRS]LFKWHYDQ
GHEHVWDDQGHWRHVWDQG


0LOLHX
2S YODN YDQ PLOLHX ZRUGHQ HU JHHQ YHUDQGHULQJHQ YHUZDFKW WHQ RS]LFKWH YDQ GH
EHVWDDQGHWRHVWDQG
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0,/'(5(1'(0$$75(*(/(1(1
,/'(5(1'(0$$75(*(/(1(1
$$1'$&+763817(1

 ,1)5$6758&785(/(9(5.((567(&+1,6&+(
0$$75(*(/(1

3DUNHUHQDXWR·V
8LW GH EHUHNHQLQJ YDQ GH SDUNHHUEHKRHIWH NZDP QDDU YRRU GDW HU PLQVWHQV 
SDUNHHUSODDWVHQ PRHWHQ YRRU]LHQ ZRUGHQ ELQQHQ GH VLWH 'LW DDQWDO ZRUGW YRRUDO
EHwQYORHGGRRUKHWDOGDQQLHWSODDWVYLQGHQYDQYRRUVWHOOLQJHQLQKHWFXOWXUHHOFHQWUXP
RSHHQZHHNGDJDYRQG,QGLHQHUJHHQYRRUVWHOOLQJLVRSHHQZHHNGDJDYRQGYROVWDDWHHQ
SDUNHHUJHOHJHQKHLG YDQ  SODDWVHQ ,QGLHQ GH YRRUVWHOOLQJ SODDWV YLQGW RS HHQ
]DWHUGDJDYRQGRI]RQGDJYROVWDDWHYHQHHQVHHQSDUNLQJYDQSODDWVHQ
'DDUQDDVW]LMQSDUNHHUSODDWVHQQRGLJYRRUKHWRSKDOHQHQDI]HWWHQYDQYRRUQDPHOLMN
OHHUOLQJHQYDQGHVWHGHOLMNHDFDGHPLHV

+HWYRRUORSLJYRRUJHVWHOGHSURMHFWYRRU]LHWLQRQGHUJURQGVHHQERYHQJURQGVH
SDUNHHUSODDWVHQ ,Q SULQFLSH LV GLW QHW RQYROGRHQGH RP GH SDUNHHUQRRG WH JDDQ
RSYDQJHQ

9ROJHQGHPDDWUHJHOHQ]LMQPRJHOLMN
•

•

•

(U ZRUGW HHQ EHVOLVVLQJ JHQRPHQ RP JHHQ ELMNRPHQGH SDUNHHUSODDWVHQ WH
YRRU]LHQ%LMKHWYRRU]LHQYDQHHQSDUNHHUSODDWVYRRUHONHDXWRZRUGWJHHQPRGDO
VKLIWJHUHDOLVHHUG(UNDQHHQDDQ]XLJHIIHFWRQWVWDDQGRRUGDWGHDXWRPRELOLVWZHHW
GDWHUYROGRHQGHSDUNHHUSODDWVLV+HWVWLPXOHUHQYDQKHWJHEUXLNYDQGHILHWVRI
YDQ KHW RSHQEDDU YHUYRHU LV HHQ YROZDDUGLJ DOWHUQDWLHI JHOHW RS GH FHQWUDOH
OLJJLQJLQHHQVWHGHOLMNHRPJHYLQJ
'RRU YRRUVWHOOLQJHQ LQ KHW FXOWXUHHO FHQWUXP QLHW RS ZRHQVGDJDYRQG ]RDOV QX
EHUHNHQGLQGHPRELOLWHLWVWRHWV WHYRRU]LHQPDDURSHHQDQGHUHZHHNGDJ]DNWGH
SDUNHHUQRRG 2S DQGHUH GDJHQ LV HU LPPHUV HHQ JHULQJHUH EH]HWWLQJ YDQ GH
VWHGHOLMNHDFDGHPLHV(HQYRRUVWHOOLQJRSGLQVGDJDYRQGOHLGWWRWHHQSDUNHHUQRRG
YDQSDUNHHUSODDWVHQLSYSDUNHHUSODDWVHQ
'HLQULFKWLQJYDQHHQNRUWSDUNHHU]RQHWRWPD[PLQRSGHVLWHNDQ]RZHOGRRU
GHEH]RHNHUVYDQKHW$&JHEUXLNWZRUGHQHQNDQRRNDOV. 5JHEUXLNWZRUGHQ
GRRU GH WZHH DFDGHPLHV (HQ FRPSOHPHQWDLU JHEUXLN LV LPPHUV PRJHOLMN (HQ
FHQWUDDOWRHJDQNHOLMNHORFDWLHPHWHHQFDSDFLWHLWYDQSODDWVHQLVDDQEHYROHQ
+HWODQJSDUNHUHQGLHQW]RYHHOPRJHOLMNRQGHUJURQGVRSJHYDQJHQWHZRUGHQ

)LHWVVWDOSODDWVHQ
2RNYRRUGHILHWVVWDOSODDWVHQ PLQ LVKHWDDQJHZH]HQRPGH]HWHEXQGHOHQ]RGDW
JHGHHOG HQ FRPSOHPHQWDLU JHEUXLN PRJHOLMN LV (HQ RYHUGHNWH ILHWVVWDOSODDWV LV
QRRG]DNHOLMN
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$OWHUQDWLHYHRQWVOXLWLQJULFKWLQJ0HHUODDQ
%LQQHQGHPRELOLWHLWVVWXGLHZHUGRRNGHPRJHOLMNKHLGRQGHU]RFKWRPGHRQGHUJURQGVH
SDUNHHUSODDWVWHRQWVOXLWHQULFKWLQJ0HHUODDQLSYULFKWLQJ*XVWDDI6FKRFNDHUWVWUDDW



=RDOV LQ GH YRULJH KRRIGVWXNNHQ DDQJHJHYHQ LV HHQ RQWVOXLWLQJ ULFKWLQJ 0HHUODDQ QLHW
QRRG]DNHOLMN+HWELMNRPHQGYHUNHHUGDWJHJHQHUHHUGZRUGWRSGHVLWHNDQYLDGH*XVWDDI
6FKRNDHUWVWUDDW DIJHZLNNHOG ZRUGHQ ]RQGHU GDW ]LFK KLHUELM SUREOHPHQ VWHOOHQ (U NDQ
ELMJHYROJJHFRQFOXGHHUGZRUGHQGDWHUYDQXLWYHUNHHUVNXQGLJRRJSXQWJHHQQRRG]DDNLV
RPHHQ RQWVOXLWLQJ ULFKWLQJ0HHUODDQ WH YRRU]LHQ9DQ KHWELMNRPHQGH YHUNHHU && HQ
6$0:'  WRY GH KXLGLJH VLWXDWLH ]DO YRRUQDPHOLMN KHW && JHEUXLN PDNHQ YDQ GH
RQGHUJURQGVH SDUNLQJ 'LW LV HFKWHU EHSHUNW WRW HHQ WZHHWDO GDJHQ SHU ZHHN HQ
YRRUQDPHOLMN·VDYRQGVZDQQHHUGHDYRQGVSLWVUHHGVDFKWHUGHUXJLV
%RYHQGLHQ]LMQRRNHHQDDQWDONZDOLWDWLHYHSDUDPHWHUVQHJDWLHI
•
•



(U ]DO HHQ QLHXZ NUXLVSXQW JHFUHHsUG ZRUGHQ RS 0HHUODDQ 'LW OHLGW WRW HHQ
ELMNRPHQGFRQIOLFWSXQWRSGHZHJ
'H]HRSORVVLQJEUHQJWHHQJURWHUHNRVWPHW]LFKPHHHQLVDIKDQNHOLMNNYDQGH
UHDOLVDWLHYDQHHQQLHXZSURMHFWRSGHRXGHULMNVZDFKWVND]HUQH
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2S EDVLV YDQ ERYHQYHUPHOGH DUJXPHQWHQ ZRUGW JHFRQFOXGHHUG GDW HHQ UHFKWVWUHHNVH
RQWVOXLWLQJRS0HHUODDQQLHWJHZHQVWLV


 0$$75(*(/(19,$6(16,%,/,6$7,(
2PKHWDDQWDODXWRYHUSODDWVLQJHQWHEHSHUNHQNDQVLWH6DQLWDU\DOWHUQDWLHYHQDDQELHGHQ
YRRUKHWDXWRYHUNHHU+HWNDQKLHUELMJDDQRP
•
•
•




9RRUGHHOJHYHQDDQSHUVRQHQGLH]LFKRSHHQGXXU]DPHPDQLHUYHUSODDWVHQ
ILHWVYHUJRHGLQJWHUXJEHWDOLQJRSHQEDDUYHUYRHUYRRU]LHQYDQGRXFKHVRSKHW
ZHUN« 
'XLGHOLMNHFRPPXQLFDWLHRYHUKHWYHUYRHUVDDQERG
(YHQWXHOHRSPDDNYDQHHQEHGULMIVYHUYRHUVSODQ
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%(6/8,7
(6/8,7
%LQQHQGH]HPRELOLWHLWVWRHWVZHUGGHYHUNHHUVJHQHUDWLHYDQGHYHUGHUHRQWZLNNHOLQJYDQ
6LWD 6DQLWDU\ RQGHU]RFKW 9HUYROJHQV ZHUG RQGHU]RFKW ZDW GH HIIHFWHQ ]LMQ YDQ GH]H
ELMNRPHQGHYHUNHHUVJHQHUDWLHWHQRS]LFKWHYDQGHEHVWDDQGHYHUNHHUVVLWXDWLHGLWDDQGH
KDQG YDQ HHQ LQWHQVLWHLWFDSDFLWHLW YHUKRXGLQJ (U NDQ JHFRQFOXGHHUG ZRUGHQ GDW KHW
PRELOLWHLWVSURILHOYDQ6LWH6DQLWDU\VOHFKWVHHQEHSHUNWHLQYORHGXLWRHIHQWRSGHEHVWDDQGH
VLWXDWLH %RYHQGLHQ ZHUG DDQJHWRRQG GDW GH RPOLJJHQGH ZHJHQ RYHU YROGRHQGH
UHVWFDSDFLWHLW RP HYHQWXHOH DQGHUH RQWZLNNHOLQJHQ RS WH YDQJHQ  %LMJHYROJ NDQ
JHFRQFOXGHHUGZRUGHQGDWGHPRELOLWHLWVJHQHUDWLHYDQGHYHUGHUHRQWZLNNHOLQJYDQKHW
6LWH6DQLWDU\DDQYDDUGEDDULVRSGHYRRURSJHVWHOGHORFDWLH
%LQQHQ GH]H PRELOLWHLWVWRHWV ZHUG HHQ UHsOH SDUNHHUEHKRHIWH EHUHNHQG YRRU ILHWVHQ HQ
SHUVRQHQZDJHQV 0HHU EHSDDOG GLHQHQ HU PLQVWHQV  SDUNHHUSODDWVHQ YRRU]LHQ WH
ZRUGHQYRRUILHWVHUVGLHQWHUHHQNLVV ULGHYRRU]LHQWHZRUGHQPHWHHQFDSDFLWHLWYDQ
SDUNHHUSODDWVHQ NRUW SDUNHUHQ WRW PD[  PLQ  HQ GLHQW HU HHQ SDUNLQJ YRRU]LHQ WH
ZRUGHQYDQSDUNHHUSODDWVHQYRRUSHUVRQHQZDJHQV
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Dit register werd aangemaakt door het plan zoals het gold voor de bestemmingswijziging digitaal te
vergelijken met het huidige plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de
bestemmingen werden ingetekend in het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale
vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud geraadpleegd worden.
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Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging
gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van percelen in dit register houdt
dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen.
Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden die per individueel
geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel geven over de toepassing van die
voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden.
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460M3

DISCLAIMER
De voorgestelde kaart is het register zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1 van de VCRO, van de percelen
waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een
planschadevergoeding, een planbatenheffing of een kapitaal- of gebruikersschadecompensatie.
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