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Ministerieel besluit houdende machtiging aan de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening tot onteigening voor 
algemeen nut van onroerende goederen gelegen op het 
grondgebied van Tongeren bestemd voor de uitvoering van de 
bouw en aanleg van een waterproductiecentrum met 
winningsinfrastructuur


Rechtsgronden


Dit besluit is gebaseerd op:
- het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de Vlaamse 


Maatschappij voor Watervoorziening CVBA, zoals gewijzigd bij decreet van 19 
mei 2006, artikel 11;


- de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 
20; 


- het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 22;
- het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; gewijzigd bij het 


decreet van 16 oktober 2020, artikel 8;
- het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de 


bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij het 
besluit van de Vlaamse Regering van 2 oktober 2019,


- het Voorlopig besluit van 15 mei 2020 tot onteigening ten algemenen nutte 
door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA / De Watergroep 
van de onroerende goederen die bestemd zijn voor de bouw en aanleg van 
een waterproductiecentrum met zijn winningsinfrastructuur in Tongeren 
(voorlopig onteigeningsbesluit) en het bijhorende onteigeningsplan en de 
projectnota.


Vormvereisten


De volgende vormvereisten zijn vervuld:
- het voorlopig onteigeningsbesluit van 15 mei 2020 werd aan een openbaar 


onderzoek onderworpen van 7 december 2020 tot en met 5 januari 2021. Er 
werd een verslag van het openbaar onderzoek opgesteld door de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening van 31 maart 2021;


- een aantoonbare poging tot onderhandelingen werd ondernomen, in 
overeenstemming met de onderhandelingsplicht uit de artikelen 15 en 16 van 
het Vlaams Onteigeningsdecreet;


- het onteigeningsdoel werd uitvoerig gemotiveerd in het voorlopig 
onteigeningsbesluit en zijn bijlagen, zoals goedgekeurd op 15 mei 2020;
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- een verzoek tot onteigeningsmachtiging werd door de Vlaamse Maatschappij 
voor Watervoorziening ingediend op 31 maart 2021. Daarbij werden de 
decretaal vereiste bijlagen gevoegd.


Motivering


Dit besluit is gebaseerd op de volgende motieven:


- De decreetgever heeft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening als 
taak toegewezen de studie, de oprichting en de exploitatie van alle installaties 
die nodig zijn voor de openbare watervoorziening en de inzameling en 
zuivering van afvalwater.


- In dat kader kan de Vlaamse Regering de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening machtiging verlenen om in eigen naam over te gaan tot 
onteigening ten algemenen nutte van onroerende goederen die nodig zijn voor 
de bouw, de aanleg en de exploitatie van haar installaties (artikel 11 decreet 
van 28 juni 1983 houdende oprichting van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening CVBA en artikel 6 Vlaams Onteigeningsdecreet.) Conform 
het delegatiebesluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 (artikel 13) 
heeft de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en 
Toerisme bij delegatie de bevoegdheid gekregen om die 
onteigeningsmachtiging te verlenen. 


- Op 15 mei 2020 heeft de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening een 
voorlopig onteigeningsbesluit goedgekeurd voor de onteigening van de 
volgende onroerende goederen: 
-/ de volle eigendom van de volledige percelen Tongeren Afdeling 12, Sectie 
A, de nummers 216 b en 345 b als dusdanig in rode kleur aangeduid op het 
onteigeningsplan;
-/ de volle eigendom van een gedeelte van de percelen kadastraal gekend 
onder Afdeling 12, sectie A, de nummers 133 b, 454 a, 314 d, 315 a en 330 a 
als dusdanig in rode kleur aangeduid op het onteigeningsplan;
-/ de ondergrondse eigendom van een gedeelte van het perceel Tongeren 
Afdeling 12, Sectie A, het nummer 208 a als dusdanig in gele kleur aangeduid 
op het onteigeningsplan;
-/ de zakelijke rechten rustend op de te onteigenen percelen of gedeelte van 
de te onteigenen percelen, kadastraal gekend onder Afdeling 12, sectie A, de 
nummers 216 b, 133 b, 314 d, 330 a en 345 a als dusdanig met een zwarte 
arcering aangeduid op het onteigeningsplan.


- Alle eigenaars van de percelen die ressorteren onder het onteigeningsplan 
ontvingen per aangetekend schrijven van 6 of 7 juli 2020 een uitnodiging tot 
onderhandelen. Ook de pachters van deze percelen werden aangeschreven 
omdat de Vlaamse Maatschappij tot Watervoorziening niet tot een minnelijke 
verwerving wenst over te gaan van percelen gevat door een 
onteigeningsbesluit waarop een pachtrecht geldt, zonder dat de pachter 
instemt.
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- In de periode van 7 december 2020 tot en met 5 januari 2021 liep het 
openbaar onderzoek over de voorgenomen onteigening. De in het kader van 
het openbaar onderzoek ontvangen standpunten en bezwaren hebben niet 
geleid tot aanpassing van het onteigeningsplan. Uit het verslag van de 
behandeling van standpunten, opmerkingen en bezwaren geuit blijkt dat de 
ingediende bezwaren allemaal werden weerlegd en deze weerlegging voor 
zoveel als nodig integraal kan worden bijgetreden.


- Er werd geen gestaafd verzoek tot zelfrealisatie ingediend.


- Voor perceel 454A, op het onteigeningsplan aangeduid als inneming 4, is een 
akkoord bereikt en werd op 22 oktober 2020 een akte voor minnelijke 
verwerving ondertekend. Voor perceel 133B, op het onteigeningsplan 
aangeduid als inneming 3, is eveneens een akkoord bereikt. Op 23 juli 2020 
werd met de pachter een akte houdende pachtbeëindiging onder opschortende 
voorwaarde ondertekend, en op 25 januari 2021 werd met de eigenaar een 
akte voor minnelijke verwerving ondertekend. Het voorlopig 
onteigeningsbesluit is aldus zonder voorwerp geworden voor deze percelen.


- Met de eigenaars en pachters van de percelen 315A en 330 A, op het 
onteigeningsplan aangeduid als innemingen 6 en 7 werd reeds een 
principeakkoord bereikt. Voor deze percelen is evenwel nog geen akte 
ondertekend, zodat deze evenmin zijn overgedragen. Aldus is voor deze 
percelen de onteigeningsnoodzaak nog steeds verantwoord.


- Voor de percelen aangeduid als innemingen 1, 2, 5 en 8 (de kadastrale 
percelen 216 B, 208 A, 314 D en 345 B) zijn geen akkoorden bereikt. In de 
periode juli-augustus 2020 werd met de eigenaar en pachters van deze 
percelen onderhandeld. In oktober 2020 vond een infomoment voor de 
betrokken eigenaars en pachters plaats, en in februari en maart 2021 werd 
een overleg georganiseerd tussen de Boerenbond, in haar hoedanigheid van 
tussenpersoon t.a.v. de pachters en de onteigenende instantie, alsook met de 
stad Tongeren. Gelet op deze contacten zag de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening ruimte om ten aanzien van één of meerdere in te nemen 
percelen alsnog tot een minnelijk akkoord te komen. In dat kader is naar alle 
eigenaars en pachters van percelen van de percelen aangeduid als innemingen 
1, 2, 5 en 8 op 18 maart 2021 per aangetekend schrijven een nieuwe 
uitnodiging tot onderhandeling gestuurd. Op heden is de 
onteigeningsnoodzaak voor deze innemingen dus nog steeds verantwoord. 


- Omwille van deze tweede ronde van onderhandelingen heeft de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening de intentie meegedeeld om 
overeenkomstig artikel 29, tweede lid van het Onteigeningsdecreet de termijn 
voor het vaststellen van het definitieve onteigeningsbesluit te verlengen tot 15 
mei 2021, d.w.z. één jaar na het voorlopig onteigeningsbesluit.


- Uit het onteigeningsdossier blijkt dat door toenemende kwaliteitsproblemen in 
de waterwinningen van Lauw en Diets-Heur en de sluiting op termijn van de 
waterproductiecentra van Lauw en Diets-Heur, een nieuwe waterwinning en 
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waterbehandeling in de omgeving van Tongeren noodzakelijk is om op lange 
termijn de drinkwatervoorziening in Tongeren en omgeving veilig te stellen. 
Een waterproductie- en winningsinfrastructuur dient te worden aangelegd om 
in voldoende hoeveelheid en kwalitatief drinkwater te kunnen leveren in 
Tongeren en de provincie Limburg, gelet op de doelstelling om zacht water te 
leveren in Tongeren en de provincie Limburg. De geselecteerde locatie is het 
resultaat van uitgebreid onderzoek en voldoet aan verschillende belangrijke 
parameters: (i) de geologische en hydrogeologische opbouw van de beoogde 
locatie is geschikt, nu de Krijtlaag er beter is beschermd door een afdekkende 
klei en leemlaag waardoor de leveringszekerheid op korte en lange termijn 
toeneemt, (ii) de beoogde locatie ligt vlakbij de watertoren en de 
verbruikerszone (stad Tongeren zelf), hetgeen omwille van kostenefficiëntie 
aangewezen is (iii) de beoogde locatie sluit aan bij een bestaand 
industrieterrein, hetgeen vanuit zuinig ruimtegebruik  voordelen biedt, en (iv) 
het terrein is groot genoeg voor de beoogde activiteit.


- De onroerende goederen waarvoor de machtiging tot onteigening wordt 
verleend, zijn noodzakelijk in het kader van de realisatie door de Vlaamse 
Maatschappij voor Watervoorziening van dit waterproductiecentrum met zijn 
winningsinfrastructuur.


- Op basis van het onteigeningsdossier en de voorgaande elementen wordt 
vastgesteld dat de onteigening van de op het onteigeningsplan aangeduide 
percelen met het oog op de uitbouw van een waterproductiecentrum met zijn 
winningsinfrastructuur teneinde de watervoorziening in Tongeren en  
omgeving veilig te stellen ten algemenen nutte is en de onteigening van de in 
het onteigeningsplan opgenomen goederen noodzakelijk is om het 
onteigeningsdoel te bereiken. Waar mogelijk, is met toepassing van het 
evenredigheidsbeginsel, de te onteigenen oppervlakte bovendien beperkt tot 
wat absoluut noodzakelijk is: de beperkingen betreffen hetzij delen van 
kadastrale percelen, hetzij de ondergrondse eigendom van delen van 
kadastrale percelen. 


- Uit het onteigeningsdossier blijkt dat de administratieve fase van de 
onteigening correct werd nageleefd.







Pagina 5 van 5


DE VLAAMSE MINISTER VAN JUSTITIE EN HANDHAVING, OMGEVING,
ENERGIE EN TOERISME BESLUIT:


Artikel 1. Kennis te nemen van het verzoek evenals van het daarbij gevoegde 
aanvraagdossier van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening om met 
toepassing van artikel 8, eerste lid van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 
februari 2017 gemachtigd te worden om definitief tot onteigening te kunnen besluiten 
van onroerende goederen gelegen op het grondgebied van Tongeren voor de bouw 
en aanleg van een waterproductiecentrum met winningsinfrastructuur.


Artikel 2. Het verzoek en het aanvraagdossier van de Vlaamse Maatschappij voor 
Watervoorziening worden ontvankelijk, volledig en gegrond verklaard en de motieven 
om tot de definitieve onteigening te besluiten zoals deze tot uiting werden gebracht 
in het voorlopig onteigeningsbesluit van 15 mei 2020 en in de documenten van het 
aanvraagdossier worden onderschreven en kunnen integraal worden bijgetreden.


Artikel 3. De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening wordt door de Vlaamse 
minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, gemachtigd de 
onteigening in naam van het Vlaams Gewest door te voeren van de onroerende 
goederen, kadastraal gekend als Tongeren, 12e afdeling, sectie A, nummers 216/B, 
208/A (deels, ondergronds), 314/D (deels), 315/A (deels), 330/A (deels) en 345/B 
alsook van de zakelijke rechten rustend op de te onteigenen percelen of gedeelte van 
de te onteigenen percelen, kadastraal gekend onder Afdeling 12, sectie A, nummers 
216/B, 314/D, 330/A en 345/B, die noodzakelijk zijn voor de bouw en aanleg van een 
waterproductiecentrum met zijn winningsinfrastructuur.


Brussel, 


De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,


Zuhal DEMIR





				zuhal.demir@vlaanderen.be

		2021-05-13T12:59:49+0000

		Belgium

		Ik keur dit document goed
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Uittreksel uit “nota aan de directeur-generaal” 
beslissing goedgekeurd op 17 mei 2021 


Betreft:  Definitief onteigeningsbesluit tot onteigening ten algemenen nutte van de onroerende 


goederen die bestemd zijn voor de bouw en aanleg van een waterproductiecentrum met 


zijn winningsinfrastructuur in Tongeren 


Voorstel van beslissing directeur-generaal 


Gelet op het decreet van 28 juni 1983 houdende oprichting van de Vlaamse Maatschappij voor 


Watervoorziening CV, zoals gewijzigd bij decreet van 19 mei 2006, artikel 11; 


Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; 


Gelet op het bijzonder decreet van 7 juli 2006 over de Vlaamse instellingen, artikel 22; 


Gelet op het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017; gewijzigd bij het decreet van 


16 oktober 2020, artikel 8; 


Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juli 2014 tot bepaling van de bevoegdheden 


van de leden van de Vlaamse Regering, laatst gewijzigd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 


2 oktober 2019; 


Gelet op het Voorlopig besluit van 15 mei 2020 tot onteigening ten algemenen nutte door de 


Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CV/De Watergroep van de onroerende goederen die 


bestemd zijn voor de bouw en aanleg van een waterproductiecentrum met zijn 


winningsinfrastructuur in Tongeren (voorlopig onteigeningsbesluit) en het bijhorende 


onteigeningsplan en de projectnota; 


Overwegende dat de decreetgever de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening als taak heeft 


toegewezen de studie, de oprichting en de exploitatie van alle installaties die nodig zijn voor de 


openbare watervoorziening en de inzameling en zuivering van afvalwater; 


Gelet op de toenemende kwaliteitsproblemen in de waterwinningen van Lauw en Diets-Heur; 


Gelet op de sluiting op termijn van de waterproductiecentra van Lauw en Diets-Heur; 


Gelet op de noodzaak dat een nieuwe waterwinning en waterbehandeling in de omgeving van 


Tongeren is vereist om op lange termijn de drinkwatervoorziening veilig te stellen; 
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Overwegende dat een waterproductie- en winningsinfrastructuur dient aangelegd te worden om in 


voldoende hoeveelheid en kwalitatief drinkwater te kunnen leveren in Tongeren en de provincie 


Limburg; 


 


Gelet de doelstelling om zacht water te leveren in Tongeren en de provincie Limburg; 


 


Overwegende dat aldus blijkt dat het onteigeningsdoel van algemeen nut de uitbouw betreft van 


een waterproductiecentrum met zijn winningsinfrastructuur teneinde de watervoorziening in 


Tongeren en omgeving veilig te stellen ten algemenen nutte is; 


 


Gelet op de projecten 000042164 en 03_000012566 betreffende de bouw van een nieuw 


waterproductiecentrum en de vastlegging van zijn wingebied in Tongeren; 


 


Gelet op het onteigeningsplan, plannummer : 03_000012566_INN opgemaakt door De Watergroep 


met de te verwerven zakelijke rechten, gronden en ondergrond; 


 


Overwegende dat de geselecteerde locatie voor het waterproductiecentrum, het perceel kadastraal 


gekend als Tongeren Afdeling 12 Sectie A het nummer 216 b, het resultaat is van uitgebreid 


onderzoek en voldoet aan verschillende belangrijke parameters, met name (i) een geschikte 


geologische en hydrogeologische opbouw van de beoogde locatie, nu de Krijtlaag er beter is 


beschermd door een afdekkende klei en leemlaag waardoor de leveringszekerheid op korte en 


lange termijn toeneemt, (ii) de nabijheid van de locatie bij de watertoren en de verbruikerszone 


(stad Tongeren zelf), hetgeen omwille van kostenefficiëntie aangewezen is, (iii) de aansluiting van 


de locatie bij een bestaand industrieterrein, hetgeen vanuit zuinig ruimtegebruik  voordelen biedt, 


en (iv) de grootte van het perceel kadastraal gekend als Tongeren Afdeling 12 Sectie A het nummer 


216 b die volstaat om een waterproductiecentrum met slibbekkens en onthardingsinstallatie aan te 


leggen; zodat dat deze locatie economisch, technisch en ruimtelijk gezien, de meest verantwoorde 


keuze is;  


 


Overwegende dat er voor de inplanting van het waterproductiecentrum geen alternatieven werden 


gevonden die aan dezelfde randvoorwaarden kunnen voldoen en dit perceel zodoende het enige 


redelijke alternatief is;  


 


Overwegende dat de locatie van de inplanting van de productieputten sterk afhankelijk is van de 


geologische condities die de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit bepalen; 


 


Overwegende dat zonder complexe behandeling van het grondwater enkel in de zone ten oosten en 


zuidoosten van het waterproductiecentrum het grondwater geschikt is voor de aanmaak van 


drinkwater; 


 


Overwegende dat de pompputten 200 à 300 meter uit elkaar moeten liggen om te grote onderlinge 


interferentie te vermijden; 
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Overwegende dat de te bouwen installaties vanop de openbare weg makkelijk bereikbaar dienen te 


zijn voor periodiek onderhoud en controle; 


Overwegende dat op de percelen kadastraal gekend als Tongeren Afdeling 12 Sectie A de nummers 


133 b, 454 a, 314 d, 315 a, 330 a en 345 b peil- of productieputten worden aangelegd; 


Overwegende dat er een nieuw transportnet wordt aangelegd hoofdzakelijk liggende op het 


openbaar terrein van de stad Tongeren en deels liggend in ondergrondse inneming op privaat 


domein (kadastraal perceel 208 a) teneinde opeen efficiënt manier de waterwinningsputten met 


het waterproductiecentrum te verbinden; 


Overwegende dat het project van waterproductie- en winningsinfrastructuur één geheel vormt; 


Overwegende dat de onroerende goederen in het onteigeningsplan aldus noodzakelijk zijn in het 


kader van de realisatie door de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening van dit 


waterproductiecentrum met zijn winningsinfrastructuur; 


Gelet op het voorlopig onteigeningsbesluit van 15 mei 2020 dat aan een openbaar onderzoek werd 


onderworpen van 7 december 2020 tot en met 5 januari 2021; 


Overwegende dat er 3 bezwaren werden in ingediend tijdens het openbaar onderzoek; 


Gelet op het verslag van het openbaar onderzoek opgesteld door de Vlaamse Maatschappij voor 


Watervoorziening van 31 maart 2021; 


Overwegende dat een aantoonbare poging tot onderhandelingen werd ondernomen, in 


overeenstemming met de onderhandelingsplicht uit de artikelen 15 en 16 van het Vlaams 


Onteigeningsdecreet; 


Gelet op het verzoek tot onteigeningsmachtiging dat door de Vlaamse Maatschappij voor 


Watervoorziening werd ingediend op 31 maart 2021. Daarbij werden de decretaal vereiste bijlagen 


gevoegd; 


Overwegende dat er geen gestaafd verzoek tot zelfrealisatie werd ingediend; 


Overwegende dat alle eigenaars van de percelen die ressorteren onder het onteigeningsplan een 


uitnodiging tot onderhandelen ontvingen per aangetekend schrijven van 6 of 7 juli 2020. Ook de 


pachters van deze percelen werden aangeschreven omdat de Vlaamse Maatschappij tot 


Watervoorziening niet tot een minnelijke verwerving wenst over te gaan van percelen gevat door 


een onteigeningsbesluit waarop een pachtrecht geldt, zonder dat de pachter instemt; 


Overwegende dat voor perceel 454A, op het onteigeningsplan aangeduid als inneming 4, een 


akkoord bereikt en werd op 22 oktober 2020 een akte voor minnelijke verwerving ondertekend. 
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Voor perceel 133B, op het onteigeningsplan aangeduid als inneming 3, is eveneens een akkoord 


bereikt. Op 23 juli 2020 werd met de pachter een akte houdende pachtbeëindiging onder 


opschortende voorwaarde ondertekend, en op 25 januari 2021 werd met de eigenaar een akte voor 


minnelijke verwerving ondertekend. Het voorlopig onteigeningsbesluit is aldus zonder voorwerp 


geworden voor deze percelen. 


Met de eigenaars en pachters van de percelen 315A en 330 A, op het onteigeningsplan aangeduid 


als innemingen 6 en 7 werd reeds een principeakkoord bereikt. Voor deze percelen is evenwel nog 


geen akte ondertekend, zodat deze evenmin zijn overgedragen. Aldus is voor deze percelen de 


onteigeningsnoodzaak nog steeds verantwoord. 


Voor de percelen aangeduid als innemingen 1, 2, 5 en 8 (de kadastrale percelen 216 B, 208 A, 314 D 


en 345 B) zijn geen akkoorden bereikt. In de periode juli-augustus 2020 werd met de eigenaar en 


pachters van deze percelen onderhandeld. In oktober 2020 vond een infomoment voor de 


betrokken eigenaars en pachters plaats, en in februari en maart 2021 werd een overleg 


georganiseerd tussen de Boerenbond, in haar hoedanigheid van tussenpersoon t.a.v. de pachters en 


de onteigenende instantie, alsook met de stad Tongeren. Gelet op deze contacten zag de Vlaamse 


Maatschappij voor Watervoorziening ruimte om ten aanzien van één of meerdere in te nemen 


percelen alsnog tot een minnelijk akkoord te komen. In dat kader is naar alle eigenaars en pachters 


van percelen van de percelen aangeduid als innemingen 1, 2, 5 en 8 op 18 maart 2021 per 


aangetekend schrijven een nieuwe uitnodiging tot onderhandeling gestuurd. Op heden is de 


onteigeningsnoodzaak voor deze innemingen dus nog steeds verantwoord.  


Overwegende dat op basis van het onteigeningsdossier en de voorgaande elementen wordt 


vastgesteld dat de onteigening van de op het onteigeningsplan aangeduide percelen met het oog op 


de uitbouw van een waterproductiecentrum met zijn winningsinfrastructuur teneinde de 


watervoorziening in Tongeren en omgeving veilig te stellen te algemenen nutte is en de onteigening 


van de in het onteigeningsplan opgenomen goederen noodzakelijk is om het onteigeningsdoel te 


realiseren. Waar mogelijk, is met toepassing van het evenredigheidsbeginsel, de te onteigenen 


oppervlakte bovendien beperkt tot wat absoluut noodzakelijk is: de beperkingen betreffen hetzij 


delen van kadastrale percelen, hetzij de ondergrondse eigendom van delen van kadastrale percelen; 


Overwegende dat de bezwaren en opmerkingen die tijdens het openbaar onderzoek werden 


ingediend afdoende kunnen worden beantwoord en de beoogde onteigening niet in de weg staan; 


Omwille van de tweede ronde van onderhandelingen heeft de Vlaamse Maatschappij voor 


Watervoorziening de intentie meegedeeld om overeenkomstig artikel 29, tweede lid van het 


Onteigeningsdecreet de termijn voor het vaststellen van het definitieve onteigeningsbesluit te 


verlengen tot 15 mei 2021, d.w.z. één jaar na het voorlopig onteigeningsbesluit; 


Overwegende dat de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening door de Vlaamse minister van 


Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme, op 13 mei 2021 gemachtigd wordt de 


onteigening in naam van het Vlaams Gewest door te voeren van de onroerende goederen, 


kadastraal gekend als Tongeren, 12e afdeling, sectie A, nummers 216/B, 208/A (deels, 


ondergronds), 314/D (deels), 315/A (deels), 330/A (deels) en 345/B alsook van de zakelijke rechten 
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rustend op de te onteigenen percelen of gedeelte van de te onteigenen percelen, kadastraal gekend 


onder Afdeling 12, sectie A, de nummers 216 b, 133 b, 314 d, 330 a en 345 B, die noodzakelijk zijn 


voor de bouw en aanleg van een waterproductiecentrum met zijn winningsinfrastructuur; 


Overwegende dat door de verlening van de machtiging op 13 mei 2021 en de sluiting van de 


kantoren van De Watergroep op 13 en 14 mei , de termijn voor het vaststellen van het definitieve 


onteigeningsbesluit diende te worden verlengd tot de eerstvolgende werkdag, zijnde 17 mei 2021. 


Beslist de directeur-generaal dat: 


Artikel 1. 


Het aangewezen is om ten behoeve van de aanleg en uitbating van een waterproductie- en 


winningsinfrastructuur door en voor de CV Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening/ 


De Watergroep, Vooruitgangstraat189 te 1030 Brussel, over te gaan tot onteigening van: 


-/ de volle eigendom van de volledige percelen Tongeren Afdeling 12, Sectie A, de nummers 216 B 


en 345 B als dusdanig in rode kleur aangeduid op het onteigeningsplan; 


-/ de volle eigendom van een gedeelte van de percelen kadastraal gekend onder Afdeling 12,  


sectie A, de nummers 314 D, 315 A en 330 A als dusdanig in rode kleur aangeduid op het 


onteigeningsplan; 


-/ de ondergrondse eigendom van een gedeelte van het perceel Tongeren Afdeling 12, Sectie A, het 


nummer 208 A als dusdanig in gele kleur aangeduid op het onteigeningsplan; 


-/ de zakelijke rechten rustend op de te onteigenen percelen of gedeelte van de te onteigenen 


percelen, kadastraal gekend onder Afdeling 12, sectie A, de nummers 216 B, 314 D, 330 A en 345 B 


als dusdanig met een zwarte arcering aangeduid op het onteigeningsplan. 


Artikel 2. 


De bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 en het besluit van de 


Vlaamse Regering van 27 oktober 2017 tot uitvoering van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 


februari 2017 dienen voor de in artikel 1 vermelde onteigening toegepast te worden. 


Artikel 3.  


Het onteigeningsbesluit evenals de volgende bijlagen definitief goedgekeurd en vastgesteld worden: 


     -/ onteigeningsplan : 


03_000012566_INN_2


0210517.pdf


     -/ projectnota : 


projectnota 


Overhaem.docx
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     -/ verslag openbaar onderzoek : 


Nota_reactie bezwaar 


onteigening - input Stibbe 26 03 2021 (aangepast).pdf


     -/ machtiging tot onteigening : 


Artikel 4.  


Het definitief onteigeningsbesluit zal samen met haar bijlagen binnen de 15 werkdagen per 


beveiligde zending overgemaakt worden aan de te onteigenen partijen.  


Artikel 5.  


Een uittreksel van het definitief onteigeningsbesluit zal worden bekendgemaakt in het Belgisch 


Staatsblad. . 


EENSLUIDEND VERKLAARD AFSCHRIFT, 


Hans Goossens 


directeur-generaal 


DeWatergroep - MB 


Machtiging.pdf
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PROJECTNOTA 
Bouw van een nieuw drinkwaterproductiecentrum met aanleg van 
productieputten te Tongeren-Overhaem 


 


Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA  







1   PROJECTPLAN 


1.1   PROJECTPLAN 


Fig. 1 Projectplan. 


1.2   ONTEIGENENDE INSTANTIE - BOUWHEER 


CVBA Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening / De Watergroep 


Vooruitgangstraat 189, 1030 Brussel 
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1.3   VOORWERP VAN HET PROJECT – TE VERWERVEN PERCELEN 


Het betreft : de bouw van een nieuw drinkwaterproductiecentrum ‘WPC Overhaem’ met bijhorende 


productieputten en verbindingsleidingen ter vervanging van de bestaande waterproductiecentra ‘WPC 


Lauw’ en ‘WPC Diets-Heur’. 


1.4   TE VERWERVEN PERCELEN 


• Terrein voor het realiseren van het waterproductiecentrum :  


Tongeren, Afdeling 12, Sectie A, 216 B – volledig perceel. 


• Terreinen voor het realiseren van de verbindingsleidingen : 


Het gros van de leidingen komen in openbare domein (berm openbare weg) te liggen. 


Op 1 locatie wordt er in een ondergrondse inneming een verbindingsleiding aangelegd, het betreft 


een deel van het perceel : Tongeren, Afdeling 12, Sectie A, 208 A. 


• Terreinen voor het realiseren van de productieputten en peilputten : 


Tongeren, Afdeling 12, Sectie A, 133 B  - deel van perceel 


Tongeren, Afdeling 12, Sectie A, 454 A – deel van perceel 


Tongeren, Afdeling 12, Sectie A, 314 D – deel van perceel 


Tongeren, Afdeling 12, Sectie A, 315 A – deel van perceel 


Tongeren, Afdeling 12, Sectie A, 330 A  - deel van perceel 


Tongeren, Afdeling 12, Sectie A, 345 B – volledig perceel. 


1.5   BESCHRIJVING VAN HET PROJECT WATERPRODUCTIECENTRUM OVERHAEM 


1.5.1   Algemeen kader: drinkwatervoorziening in Limburg 


De drinkwatervoorziening in Limburg is opgebouwd rond een aantal, verspreid over de provincie 


gelegen grondwaterwinningen. Deze winningen en de bijhorende waterproductiecentra zijn 


(voornamelijk) in de loop van de vorige eeuw opgericht in functie van de toenemende vraag aan 


drinkwater en de uitbouw van het drinkwaternet. Dit maakt dat er, naast een aantal grote 


waterproductiecentra, diverse kleine waterproductiecentra bestaan die elk instaan voor de 


bevoorrading van een lokale zone.  


De historische opbouw van het patrimonium maakt dat er continu moet geïnvesteerd worden in de 


vernieuwing van de installaties. Gelet op de snelle toename van de vraag naar drinkwater na WO II, en 


in het bijzonder voor Limburg in de jaren ’70 en ’80, dienen tal van installaties (technische levensduur 


30 à 40 jaar) binnen een relatief korte periode vernieuwd te worden. Er wordt daarbij gestreefd naar 


toepassing van de nieuwste technieken en het aanbieden van zacht drinkwater aan de klanten. Tevens 


wordt een economisch optimum gezocht tussen het bouwen van grotere waterproductiecentra (die 


een groter gebied bevoorraden) versus de aanleg van langere verbindingsleidingen. 


De winningen in het noorden en het oosten van Limburg leveren van nature zacht water. Het 


opgepompte grondwater in het zuiden van Limburg is daarentegen hard. Circa 30% van het 


opgepompte water in Limburg is hard. De Watergroep wil tegen 2025 aan alle klanten in Limburg zacht 


water leveren. Dit is een expliciete vraag van de gemeentelijke vennoten. In het voorzieningsplan 


moeten 8 onthardingsinstallaties in Limburg worden gebouwd om aan deze vraag tegemoet te komen. 
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1.5.2   Nieuw waterproductiecentrum Overhaem 


De bouw van een nieuw waterproductiecentrum te Tongeren kadert binnen een breder project om 


enerzijds de leveringszekerheid van drinkwater voor de stad Tongeren te verhogen en anderzijds om 


het drinkwater centraal te ontharden en zacht water te kunnen verdelen. Deze nieuwe site vervangt 


de pomplocaties te Lauw, waarvan het water behandeld wordt in waterproductiecentrum De 


Motmolen, en te Diets-Heur, die op termijn gesloten zullen worden.  


Voor de locatie van het nieuwe waterproductiecentrum werd gezocht naar een inplanting die het 


minste investeringen in nieuwe leidinginfrastructuur zal vergen en tevens de minste energiebehoefte 


voor het verpompen van het drinkwater met zich meebrengt. De watertoren op het industrieterrein 


te Overhaem speelt een cruciale rol in de drinkwatervoorziening van Tongeren. Daarom werd er in 


deze omgeving gezocht naar geschikte locaties. 


In dit waterproductiecentrum zal grondwater behandeld worden tot drinkwaterkwaliteit. Verder 


wordt dit water deels onthard tot 15°F om het gebruiksgemak te verhogen. Om de 


drinkwatervoorziening te verzekeren is er een gemiddelde productiecapaciteit van 140m³/u voorzien. 


De maximale capaciteit bedraagt 250 m³/u. Deze capaciteiten zijn bepaald op basis van het huidige 


verbruik en de verwachte groei in de leveringszone.  


De aanvoer van water zal gebeuren vanuit een nieuwe grondwaterwinning die uitgebouwd zal worden 


ten zuidoosten van het waterproductiecentrum. Hier zullen de productieputten geboord worden in de 


semi-afgesloten laag van het Krijt. Het Krijt is hier goed afgeschermd door 20 m fijne sedimenten en 


heeft een afgesloten karakter. Het water is vrij van nitraat en micro-polluenten waardoor het ideaal is 


als bron voor drinkwater, dit in tegenstelling tot de bestaande bronnen te Diets-Heur en Lauw, waar 


de waterlaag in het Krijt kwetsbaar is door het freatische karakter. Na indienststelling van de nieuwe 


waterwinning zullen deze te Lauw en Diets-Heur gesloten worden. 


1.6   MOTIVERING BIJ DE LOCATIEKEUZE VAN HET PROJECT OVERHAEM 


1.6.1   Locatie van het terrein van het waterproductiecentrum 


Het perceel 216 B (Tongeren, Afdeling 12, Sectie A) is de meest aangewezen optie omwille van de 


volgende redenen : 


- nabijheid van de watertoren zodat de lengte van de transportleiding geminimaliseerd wordt.


- ligging op het industrieterrein Overhaem zodat dit planologisch een geschikt terrein is (zie


ook figuur 2).


- minimalisatie van de aanleg van transportleidingen voor de aanvoer van grondwater vanuit


de productieputten







5 


Fig. 2 Gewestplan ten zuiden van Tongeren met aanduiding van het perceel voor bouw van het 


waterprocuctiecentrum (gele zone) en de locatie van de verschillende productie- en peilputten 


1.6.2   Locatie van de terreinen voor de peil- en productieputten 


Productieputten voor het oppompen van grondwater kunnen niet zomaar overal aangelegd worden. 


De locatie is sterk afhankelijk van de geologische condities die de grondwaterkwaliteit en -kwantiteit 


(capaciteit van de watervoerende laag) gaan bepalen. In de omgeving van Tongeren komt er in feite 1 


watervoerende laag voor met een voldoende hoge capaciteit, namelijk het Krijt (Formatie van 


Maastricht en Gulpen). 


In 2016 werd er een eerste verkenningsboring uitgevoerd ten oosten van het waterproductiecentrum 


om de capaciteit van het Krijt en de waterkwaliteit te bepalen. Uit deze testen bleek dat het mogelijk 


is om in de omgeving ten zuidoosten van het waterproductiecentrum een waterwinning uit te bouwen. 


De locaties van de pompputten werden geselecteerd op basis van verschillende criteria: 


- De geologische condities vereisen dat er minstens 4 pompputten nodig zijn om het vereiste


debiet te onttrekken.


- De pompputten moeten 200 à 300m uit elkaar liggen om te grote onderlinge interferentie te


vermijden.


- Een terrein van 30x30m is gewenst als werkzone om de productieputten aan te leggen, ter


bescherming van de nabije omgeving van de productieput en om ruimte te hebben voor een


eventuele herboring, indien nodig.
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- Ter hoogte van de pompputten is de watervoerende laag in het Krijt bedekt met een


afschermende laag die ervoor zorgt dat het grondwater van zuivere kwaliteit is, en die de


waterlaag beschermt tegen invloeden van andere activiteiten aan het oppervlak. In de zone


ten oosten en zuidoosten van het waterproductiecentrum is het grondwater geschikt voor de


aanmaak van drinkwater, zonder complexe behandeling.


- De pompputten dienen makkelijk bereikbaar te zijn vanaf de openbare weg voor periodieke


peilmeting en staalnames.


De productieput op perceel 345 B (Tongeren, Afdeling 12, Sectie A) dient omwille van redenen van 


bereikbaarheid, bij de aanleg en voor onderhoudswerken en staalname nadien hier te worden 


uitgevoerd omdat dit perceel het beste voldoet aan de hierboven vermelde criteria.  Naburige percelen 


liggen ofwel te dicht bij de andere voorziene winningsputten, of de toegankelijkheid wordt bemoeilijkt 


door steile bermen of er dienen teveel bochten in de toevoerleiding te worden aangelegd, wat te veel 


ladingverliezen (wrijving) in de leidingen zou veroorzaken. 


Na de aanleg van de waterwinning te Overhaem zullen twee andere waterwinningen (Lauw en Diets-


Heur) gesloten worden en de beschermingszones zullen opgeheven worden. In deze zones zullen de 


bestaande beperkingen op terreingebruik dus verdwijnen. 


2   Realisatietermijnen 


De start van de bouw van het waterproductiecentrum Overhaem (Tongeren) was voorzien in 2019. 


De huidige realisatietermijn van het volledig project is niet gekend en hangt in eerste instantie af van 


de tijd nodig voor het verwerven van de gronden. 


De indicatieve uitvoeringstermijn van het bouwproject zelf bedraagt 3 à 4 jaar.  Volgende werken 


zullen in verschillende, mogelijks samenvallende, fases worden uitgevoerd :  


- Bouwen, uitrusten en in dienst stellen van het waterproductiecentrum


- Boren van productie- en peilputten


- Aanleg van transportleidingen


3   Realisatievoorwaarden 


3.1   ALGEMEEN 


De Watergroep dient te beschikken over het recht van eigendom of de nodige zakelijke rechten om 


tot realisatie van het project Overhaem te kunnen overgaan. 


Het verkrijgen van benodigde vergunningen voor het integrale project en de uit te voeren werken o.a. 


omgevingsvergunning en vergunning betreffende de onbevaarbare waterloop (provincie Limburg). 


De Watergroep heeft ruime ervaring met deze procedures. 


3.2   HET TERREIN VAN HET WATERPRODUCTIECENTRUM 


Het terrein voor het nieuwe waterproductiecentrum dient voldoende groot te zijn om naast een 


gebouw ook een slibbekken en een onthardingsinstallatie aan te leggen.  
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Verkennend werd deze optie afgetoetst met de gewestelijke omgevingsambtenaar, om de 


haalbaarheid naar ruimtelijke inpassing na te gaan, en met de provincie, als beheerder van de 


nabijgelegen Ezelsbeek. Deze keuze wordt door beide instanties realistisch en haalbaar geacht. 


Er werden geen alternatieven gevonden die aan dezelfde randvoorwaarden kunnen voldoen, zodat dit 


perceel de enige optie is voor de bouw van het waterproductiecentrum. 


3.3   DE TERREINEN VOOR DE PEIL- EN PRODUCTIEPUTTEN 


Omwille van de hoge kostprijs voor de aanleg van drinkwater- en ruwwaterleidingen is er gezocht naar 


een pompmogelijkheid in de nabije omgeving van het waterproductiecentrum te Overhaem, de 


pompputten dienen makkelijk bereikbaar te zijn vanaf de openbare weg voor periodieke peilmeting 


en staalnames. 


De pompputten kunnen niet dichter naar het industrieterrein (noordwesten) aangelegd worden 


omwille van een verontreiniging (brownfield). Bij verplaatsing naar het noorden en noordoosten kan 


er een beperkte interferentie met Natura2000 gebied optreden, waardoor ook dit niet wenselijk is. 


Naar het zuiden en zuidwesten, ter hoogte van Nerem en ten westen van de Luikersteenweg, komt de 


Krijtlaag aan de oppervlakte en is de kwaliteit onvoldoende voor de aanmaak van drinkwater. Er is dus 


qua locatie van de putten weinig speling mogelijk. Meer naar het noorden is uit pomptesten gebleken 


dat de capaciteit van het Krijt sterk afneemt waardoor de vereiste volumes niet op een duurzame 


manier gehaald kunnen worden. 


4   Beheersmodaliteiten van het openbaar domein 


• De verbindingsleidingen worden zo veel als mogelijk in openbare weg aangelegd om het private


grondgebruik hiermee niet te belasten.


• De productieputten zullen met nieuw aan te leggen verbindingsleidingen met het


waterproductiecentrum verbonden worden.  Vanaf het waterproductiecentrum tot aan de


watertoren Overhaem wordt er een nieuwe toevoerleidingen voorzien. Vanaf de watertoren wordt


het drinkwater met het bestaande waterdistributienet naar Tongeren en omgeving verdeeld.


• De Stad Tongeren is de beheerder van de Beekweg, Martensweg, Tussen Tweebroek en


buurtweg nr. 10.  De aanleg van de nieuwe leidingen zal in samenspraak met de stad Tongeren


gebeuren.


• Tijdens de uitvoering van de werken kan er tijdelijk hinder bestaan voor de gebruikers van het


openbaar domein.  Na uitvoering van de werken blijft de functie van openbaar domein behouden.


Brussel, 


Hans Goossens 


directeur-generaal 
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Nota – reactie op bezwaar ingediend door de heer Mouha Jean-Paul 


4.1. ALGEMEEN: ONTEIGENINGSNOODZAAK INZAKE DOEL, MIDDEL EN VOORWERP- 


REALISEERBAARHEID VAN HET ONTEIGENINGSDOEL 


1. Bezwaarindiener werpt in algemene termen op dat het vooropgestelde doel niet kan worden


gerealiseerd gelet op tal van legaliteitsbelemmeringen, zodat de uitvoering van de beoogde werken


onmogelijk zou zijn. Daarom moet de machtiging om tot onteigening over te gaan volgens


bezwaarindiener geweigerd worden.


Evenwel blijkt uit het navolgende dat er geen onmogelijkheid bestaat om de beoogde werken uit te 


voeren, zodat er geen reden is om niet tot onteigening te kunnen overgaan. 


4.2 AFWEZIGHEID VAN ONTEIGENINGSNOODZAAK AANGAANDE HET DOEL VAN DE ONTEIGENING: 


HET DOEL VAN DE ONTEIGENING KAN NIET WORDEN GEREALISEERD WEGENS DIVERSE 


LEGALITEITSBELEMMERINGEN 


4.2.1. Legaliteitsbelemmering 1: De bouw van het drinkwaterproductiecentrum gaat in tegen de 


gewestplanbestemming 


2. Er wordt gesteld dat de bouw van het drinkwaterproductiecentrum ingaat tegen de


gewestplanbestemming omdat deze deels gelegen zou zijn in zone met bestemming buffergebied.


Het kadastraal perceel 216 B is deels als industriegebied, deels als bufferzone aangeduid op het 


Gewestplan Sint-Truiden Tongeren van 5 april 1977. De concrete inrichting van het 


drinkwaterproductiecentrum en daarmee gepaard gaand de concrete afbakening, zal op niveau van 


de omgevingsvergunningsaanvraag te bepalen zijn. Evenwel is het de bedoeling van de onteigenende 


overheid om de bufferstrook integraal te behouden en het drinkwaterproductiecentrum te beperken 


tot het deel van het perceel dat is bestemd als industriegebied. De geplande inplanting van het WPC 


werd op beide infomomenten aan de bezwaarindiener toegelicht (19/12/2019 eerste infomoment, 


21/10/2020 tweede infomoment). Op de website is het inplantingsplan van het WPC met aanduiding 


van de grens tussen industriezone en bufferzone ook te vinden sinds 3 maart 2021. *. Dit bezwaar leidt 


niet tot de vaststelling dat het onteigeningsdoel onuitvoerbaar is en verhindert niet dat een definitief 


onteigeningsbesluit wordt aangenomen. . 


4.2.2. Legaliteitsbelemmering 2: De aanleg en exploitatie van putten en leidingen gaat in tegen de 


gewestplanbestemming en is strijdig met het esthetisch criterium (landschappelijk waardevol 


agrarisch gebied) en zal de bestemming agrarisch gebied voor de bestaande agrarische bedrijven in 


het gedrang brengen 


3. De tweede legaliteitsbelemmering in het bezwaar bevat twee onderdelen.


4. In het eerste onderdeel wordt de verenigbaarheid met de gewestplanbestemming bekritiseerd


op grond van volgende argumenten. In de projectnota wordt aangegeven dat een nieuwe


grondwaterwinning wordt beoogd die uitgebouwd zal worden ten zuidoosten van het


drinkwaterproductiecentrum. Deze grondwaterwinning bestaat uit meerdere productieputten die


geboord worden in de semi afgesloten laag van het krijt. Uit vergelijking van figuur 5 met figuur 3 blijkt


dat de diverse productieputten allen gelegen zijn in een gebied met bestemming `agrarisch gebied'.


Zowel de strijdigheid van deze boorputten met de gewestplanbestemming "agrarisch gebied”, als met 


het esthetisch criterium "Iandschappelijk waardevol gebied" zijn van aard dat zij verhinderen dat er op 


legale wijze een omgevingsvergunning zou kunnen worden verleend voor de aanleg, bouw en 


exploitatie van deze grondwaterwinning. 







Dit onderdeel is als volgt te beantwoorden. 


De concrete invulling van het project zal bij de omgevingsvergunningsaanvraag haar vorm krijgen. De 


beoordeling van deze aanvraag behoort tot de discretionaire bevoegdheid van de 


vergunningverlenende overheid. De vergunningsaanvraag zal haar normaal verloop moeten kennen 


en de onteigenende instantie kan niet vooruitlopen op de beoordeling door die vergunningverlenende 


overheid. Thans staat evenwel vast dat er geen gronden zijn om het project a priori als onvergunbaar 


te beschouwen. 


Het project betreft geen agrarische activiteit, zodat een afwijking van de voorschriften van het 


gewestplan moet worden bekomen. Voor handelingen van algemeen belang voorzien artikel 4.4.7 van 


de Vlaamse Codex voor Ruimtelijke Ordening (“VCRO”) en het Besluit van de Vlaamse regering van 5 


mei 2000 tot aanwijzing van de handelingen in de zin van artikel 4.1.1, 5°, artikel 4.4.7, § 2, en 


artikel 4.7.1, § 2, tweede lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (het “Besluit van 5 mei 2000”) 


evenwel  afwijkingsmogelijkheden. 


Overeenkomstig artikel  3 §1 punt 7° en 11 ° van het Besluit van 5 mei 2000 worden  volgende werken 


onweerlegbaar vermoed werken van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact te zijn:  


- “de aanleg, wijziging of uitbreiding van ondergrondse waterleidingen die bedoeld zijn voor 


het openbaar distributienet, en de aanhorigheden met het oog op de exploitatie, zoals pompen”; 


- “andere constructies van algemeen belang dan de constructies, vermeld in punt 1° tot en met 


10°, voor zover : 


a) bij de aanleg of bouw ervan de totale grondoppervlakte van het nieuwe gedeelte beperkt 


blijft tot maximaal 100 vierkante meter en de hoogte tot maximaal 20 meter; 


b) bij de verbouwing, herbouwing, heraanleg of uitbreiding ervan de oppervlakte of het 


bouwvolume maximaal met 20% wordt vermeerderd ten opzichte van de op 1 september 2012 


bestaande, vergunde of vergund geachte oppervlakte of het bouwvolume, dat zonevreemd is.” 


Voor die handelingen kan overeenkomstig artikel 4.4.7, § 2 van de VCRO worden afgeweken van 


stedenbouwkundige voorschriften. Deze mogelijkheid is niet beperkt tot bepaalde bestemmingen, 


zodat ook van de bestemmingen agrarisch gebied en landschappelijk waardevol agrarisch gebied kan 


worden afgeweken. Deze beide bepalingen zullen kunnen worden aangewend bij de 


omgevingsvergunningsaanvraag voor het beoogde drinkwaterproductiecentrum en haar accessoria 


voor de onderdelen waar een zonevreemdheid blijkt.  


Daarnaast geldt overeenkomstig  artikel 3, §2 punt 7° van het Besluit van 5 mei 2000 een weerlegbaar 


vermoeden voor handelingen van algemeen belang met een ruimtelijk beperkte impact voor “de 


aanleg van de volgende ondergrondse leidingen voor water, brandstoffen, andere grondstoffen en 


aardgasleidingen die bedoeld zijn voor het openbaarvervoersnet, en hun aanhorigheden, zoals 


drukreduceerstations en affakkelinstallaties: 


a) leidingen met een nominale diameter van 600 mm of kleiner; 


b) leidingen, gebundeld met bestaande of geplande infrastructuren of voorzieningen; 


c) andere leidingen die over een lengte van maximaal vijf kilometer afwijken van de 


stedenbouwkundige voorschriften;” 


De handelingen in de tweede paragraaf van artikel 3 van het Besluit van 5 mei 2000 mogen niet worden 


uitgevoerd in ruimtelijk kwetsbaar gebied, tenzij die handelingen door de aard, ligging en oppervlakte 



https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln112923&anchor=ln112923-153&bron=doc

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln112923&anchor=ln112923-226&bron=doc

https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln112923&anchor=ln112923-285&bron=doc





ervan geen significante impact hebben op het ruimtelijk kwetsbare gebied. Onder ruimtelijk kwetsbaar 


gebied worden overeenkomstig artikel 1.1.2 van de VCRO de volgende gebieden verstaan: 


· de gebieden, aangewezen op plannen van aanleg als: 


• agrarische gebieden met ecologisch belang, 


• agrarische gebieden met ecologische waarde, 


• bosgebieden 


• brongebieden 


• groengebieden 


• natuurgebieden 


• natuurgebieden met wetenschappelijke waarde 


• natuurontwikkelingsgebieden 


• natuurreservaten 


• overstromingsgebieden 


• valleigebieden 


• parkgebied 


· gebieden, aangewezen op ruimtelijke uitvoeringsplannen, en sorterend onder één van 


volgende categorieën of subcategorieën van gebiedsaanduiding: 


• bos 


• reservaat en natuur, 


· het Vlaams Ecologisch Netwerk, bestaande uit de gebiedscategorieën Grote Eenheden 


Natuur en Grote Eenheden Natuur in Ontwikkeling, vermeld in het decreet van 21 


oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 


· de beschermde duingebieden en de voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, 


aangeduid krachtens artikel 52, §1, van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud 


(Vlaamse Codex RO Art. 1.1.2., 10°) 


Landschappelijk waardevol agrarisch gebied valt niet onder “ruimtelijk kwetsbaar gebied”, zodat 


artikel 3, § 2 van het Besluit van 5 mei 2000 ook in landschappelijk waardevol agrarisch gebied kan 


worden toegepast. 


Zoals reeds toegelicht, moet het project nog worden geconcretiseerd. Er kan niet worden 


vooruitgelopen op de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het project door de 


vergunningverlenende overheid. Het vergunningverlenend bestuur zal er op wel toezien dat haar 


project ontwerpen, rekening houdend met het esthetisch criterium dat geldt voor landschappelijk 


waardevol agrarisch gebied. De bestemming als agrarisch gebied met overdruk van landschappelijk 


waardevol agrarisch gebied leidt bijgevolg niet a priori tot de onvergunbaarheid van het project. Er zijn 


immers afwijkingsbepalingen die kunnen worden toegepast in deze zone.   


Het tweede onderdeel van het bezwaarschrift betreft de vermeende impact van het oppompen van 


grondwater op de agrarische gebieden:  


44. De beoogde debieten voor het oppompen van grondwater zijn dermate groot dat deze een 


negatief effect zullen hebben (verdroging) op de omliggende agrarische gebieden, en zelfs op 


het voortbestaan en de bruikbaarheid van de grondwaterwinning van het bedrijf van bezwaar 


indienen, zodat kan worden gesteld dat de onteigening de realisatie van de bestemming 


agrarisch gebied voor de toekomst in het gedrang brengt. 







In voorbereiding van de omgevingsvergunningsaanvraag werd een MER-ontheffingsnota opgesteld die 


de mogelijke effecten van de winning beschrijft. De ontheffingsnota werd goedgekeurd door de dienst 


MER op 26 juni 2018, hetgeen betekent dat de effecten voldoende gekend en beschreven zijn. 


Bijgevoegd zijn de MER-ontheffingsnota, de goedkeuring van de MER-ontheffingsnota en de 


bijhorende hydrogeologische studie. Deze hydrogeologische studie werd nagekeken en goedgekeurd 


door een erkende MER-deskundige op 05/12/2017. 


De landbouwkundige effecten zijn beschreven in hoofdstuk 6.6.2 van de Mer-ontheffing: 


Voor de aanleg van de winningsputten wordt er een terrein met beperkte grootte (ongeveer 


20x20 m) aangekocht. Momenteel zijn deze terreinen in gebruik als landbouwgebied, 


uitgezonderd voor put 4031-004 waar een bos is gesitueerd (eigendom ANB). 


Het grondwater staat in de vallei van het beekje van 1ste orde, nabij put 4031-001, ongeveer 2 


m onder het maaiveld. De grondwaterpeilen werden op verschillende plaatsen en verschillende 


dieptes opgemeten eind 2016 (zie bijlage 1 – hydrogeologische studie). Bij hevige regenval of 


in wintermaanden met hogere grondwaterstand kan de beek zijn drainerende werking 


vervullen en wordt er water afgevoerd. Meestal staat deze beek droog. De landbouwgebieden 


liggen op de hellingen en heuvelruggen waar het grondwater >2 m diep staat waardoor de 


landbouwproductie hier onafhankelijk is van de grondwaterstand. Het bodemwater wordt door 


de pomping niet beïnvloed. Het oppompen van het grondwater uit het Krijt heeft zodoende 


geen effect op de landbouwproductie. 


De bewering van de bezwaarindiener dat het oppompen van grondwater een onaanvaardbare 


verdroging tot gevolg zullen hebben, volstaat niet om de conclusies van de MER-ontheffingsnota te 


ontkrachten. Bezwaarindiener overtuigt aldus niet dat de effecten op de landbouw het project 


onvergunbaar maken.  


5. Ook de exploitatie van de Krijtwinning op het bedrijf van bezwaarindiener komt niet in het 


gedrang. De winning van de heer Mouha is expliciet mee opgenomen in de Mer-ontheffingsnota: 


6.6.1.4 Exploitatie van de waterwinning 


Het pompen van grondwater zal in de omgeving een pompkegel veroorzaken. Hierdoor zullen 


de grondwaterpeilen lokaal dalen in functie van het opgepompt debiet en in functie van de 


afstand tot de winning. De pompkegels staan beschreven in bijlage 1. 


In de omgeving van de nieuwe waterwinning te Overhaem liggen er drie privé-waterwinningen 


met landbouwdoeleinden binnen de pompkegel van de waterwinning waar een daling van het 


grondwaterpeil van >0.5m verwacht wordt in het maximale scenario. Uit de hydrogeologische 


modelstudie blijkt dat er ten opzichte van het natuurlijke grondwaterpeil een bijkomende 


maximale daling te verwachten is van 1 à 1.5 m bij de waterwinning langs Tussen Tweebroek, 


en van 0.5 à 0.75 m langs de Martensweg, wanneer er continu aan het maximale debiet 


gepompt wordt. Dit is in uitzonderlijke omstandigheden omdat bij normale exploitatie aan een 


volume van 55 à 70% van het vergunde volume gepompt wordt. De verwachte impact zal in 


realiteit minder zijn. 


Het waterpeil in deze putten werd opgemeten met een peillint. De diepte van de putten is 


afgeleid van de informatie beschikbaar op dov.vlaanderen.be: 


- Mouha Jean-Paul – Tussen Tweebroek 60 – 1 eigen boorput tussen 260m en 540m afstand 


van de geplande putten op perceelnrs. 133B, 454A en 314D, vergund sinds 2 oktober 2014; 







Diepte van de boorput is 40 m. Waterpeil staat 8.88 tot 11.20 m onder maaiveld (periode 


11/2016 tot 01/2017) 


- Malcorps Pluimveebedrijf bvba - Martensweg 35 – 2 eigen boorputten op ca. 450m afstand 


van de geplande put op perceelnr. 345B, vergund sinds 15/11/1994; Diepte van de put is 107 


m. Waterpeil staat op 12.59m d.d.09/05/2018, pompdiepte vermoedelijk 29.80m. 


- Renwa Florent – Martensweg 45 – 1 eigen boorput op ca. 466m afstand van de geplande put 


op perceelnr. 345B, vergund sinds 5 september 1995; Diepte van de put is 50 m; waterpeil staat 


op 12.30 tot 12.80m d.d. 09/05/2018, pompdiepte vermoedelijk 30.25m. 


Uit de opgemeten waterpeilen en de diepte van de putten blijkt alvast dat de putten diep 


genoeg zijn om een daling van maximaal 1 à 1.5m ten gevolge van de winning op te vangen. 


De putten zelf kunnen ten gevolge van de winning niet ‘droog’ komen te staan. 


De door De Watergroep onttrokken waterhoeveelheid aan de Krijtlaag in de omgeving van 


Tongeren zal niet wijzigen. De huidige waterwinningen te Lauw en Diets-Heur zullen na in 


dienst name van deze te Overhaem gesloten worden. Dit betekent dat er enkel een verplaatsing 


van de pompinfrastructuur zal optreden, maar dat er geen wijziging zal zijn van het onttrokken 


volume uit het Krijt. De algemene waterbeschikbaarheid in de watervoerende laag van het Krijt 


zal bijgevolg niet wijzigen. 


De exploitatie zal zo worden afgesteld dat er een evenwicht in de grondwaterpeilen bekomen 


wordt. Er zal in exploitatie geen continue daling van de grondwaterpeilen optreden. Dit is, ook 


voor De Watergroep, absoluut te vermijden omdat dit een duurzame drinkwatervoorziening 


ondermijnt. 


Uitgebreide pomptesten zullen bij aanleg van de waterwinning uitgevoerd worden om de 


impact van de pomping meer in detail en in realiteit op te meten. Hierbij zal de Watergroep de 


waterpeilen in de bestaande privé-putten mee opmeten om de impact van de pomping op die 


plaatsen meer nauwkeurig in te schatten. De waterpeilen in de privé-putten zullen mee 


opgemeten worden tijdens de pomptesten om een inschatting te maken van de bijkomende 


peildaling in realiteit. Ook na indienst name van het waterproductiecentrum zal De Watergroep 


via een automatisch meetnet de waterpeilen in de omgeving continu opvolgen. 


De waterbeschikbaarheid bij de privé-grondwaterwinningen komt dus de facto neer op het feit 


dat de pompen diep genoeg in de put moeten hangen. Bij een vermoedelijke pompdiepte van 


30 m en een waterpeil van ongeveer 10 à 12m zal er, zelfs bij indienstname van de 


waterwinning van De Watergroep geen probleem optreden. Het risico op droogvallen van de 


pompen zal tijdens de pomptesten mee opgenomen worden om dit tijdens de exploitatie van 


de winning te vermijden. 


Uit de hydrogeologische studie en de evolutie van de waterpeilen is af te leiden dat de peilen 


reageren op meerjaarlijkse voeding (neerslagoverschot) en dat er geen seizoenale 


schommelingen optreden. Dit betekent dat er een zeer groot volume water opgeslagen wordt 


in de waterlaag in het Krijt zodat periodes van enkele maanden droogte slechts een beperkt 


effect hebben. In periodes van effectieve winterneerslag wordt de waterlaag realtief snel terug 


aangevuld. De grondwaterpeilen zullen in de omgeving gemonitord worden in een 


peilputtennetwerk om de peilschommelingen op te volgen. 


Conclusie: 







- Uit de grondwaterpeilmetingen in de omgeving in het Krijt blijkt dat deze laag een zeer grote 


berging heeft waardoor periodes van lange droogte niet leiden tot het droogvallen van de laag. 


De laag wordt terug relatief snel aangevuld in periodes met een neerslagoverschot, 


voornamelijk winterneerslag. 


Er is geen sprake van een onvergunbaarheid: voor het project staan overeenkomstig artikel 4.4.7, § 2 


VCRO mogelijkheden ter beschikking om af te wijken van de gewestplanbestemming, de impact op 


de landbouwactiviteiten is niet onaanvaardbaar en het voortbestaan en de bruikbaarheid van de 


grondwaterwinning van het bedrijf van bezwaarindiener komtniet in het gedrang. Het bezwaar leidt 


niet tot aanpassing van het onteigeningsbesluit. 


4.2.3. Legaliteitsbelemmering 3: De plannen mbt de realisatie van het drinkwaterproductiecentrum 


en de winniningsinfrastructuur ziin strijdig met de doelstellingen van de watertoets 


6. De bezwaarindiener leidt een onvergunbaarheid van het project af uit de ligging van de 


beoogde locatie voor het drinkwaterproductiecentrum in overstromingsgevoelig gebied. Het bezwaar 


luidt op dit punt als volgt:  


“Zoals hoger is aangegeven onder figuur 8, is quasi de volledige locatie waar het 


drinkwaterproductiecentrum zal worden gebouwd, gelegen in een effectief 


overstromingsgevaar gebied. De bouw van dit waterproductie centrum zal zodoende gebeuren 


in een effectief overstromingsgevaargebied, dat effectief overstroombaar is vanuit de 


Ezelsbeek. Het verharden en innemen voor bouwwerken van dit overstromingsgevaar de 


gebied zal tot gevolg hebben dat de overstroomde waterbedding van de Ezelsbeek wordt 


verminderd waardoor er onherroepelijk ruimte voor het watersysteem verdwijnt. 


De ligging van de beoogde locatie voor de bouw en exploitatie van het 


drinkwaterproductiecentrum in effectief overstromingsgevoelig gebied verhindert zodoende 


dat er een omgevingsvergunning zou kunnen worden afgegeven. De projectnota vermeldt niks 


omtrent deze problematiek. De onteigenende instantie hult zich in deze context in een manifest 


en misleidend stilzwijgen.” 


Vooreerst is op te merken dat bezwaarindiener de watertoets in artikel 1.3.1.1, § 1 van het 


zogenaamde Waterwetboek (het Gecoördineerd decreet van 15 juni 2018 betreffende het integraal 


waterbeleid) verkeerd toepast. Een weigeringsbeslissing is niet de enige mogelijke uitkomst indien een 


project is gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Uit het citaat dat bezwaarindiener zelf weergeeft, 


blijkt dat een overheid zoals een vergunningverlenende overheid een programma kan aanpassen door 


middel van voorwaarden, opdat er een schadelijk effect zou worden vermeden of beperkt en, indien 


dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van 


de infiltratie van hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. 


Met andere woorden legt de watertoets de verplichting op om schadelijke effecten op de 


waterhuishouding te vermijden, te beperken, te herstellen of te compenseren. Een weigering van een 


project is slechts één van de mogelijkheden. De visie van bezwaarindiener dat elk effect ipso facto zou 


moeten leiden tot een vergunningsweigering, mist aldus juridische grondslag. 


Eveneens mist de bewering van bezwaarindiener dat de beoogde locatie voor het 


drinkwaterproductiecentrum gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied feitelijke grondslag. 


Het gaat om mogelijk overstromingsgevoelig gebied, zodat bezwaarindiener van een verkeerd 


uitgangspunt vertrekt.  







Uit het dossier dat tot op heden is voorbereid, blijkt dat er geen onaanvaardbaar schadelijk effect zal 


ontstaan dat niet tot een aanvaardbaar niveau zou kunnen worden herleid. Het onteigenend bestuur 


zal er ook op toezien dat het ontwerp van project rekening de hinder binnen aanvaardbare perken 


houdt.  


De impact van het beoogde project op de overstromingsgevoeligheid onderzocht in de MER-


ontheffingsnota. Hoofdstuk 2.2.5 van de MER-ontheffingsnota bespreekt de watertoets: 


“2.2.5 Watertoets – overstromingsgevoeligheid 


De watertoetskaart met overstromingsgevoelige gebieden toont waar er in Vlaanderen 


overstromingen mogelijk zijn (versie 2014). De kaart maakt een onderscheid tussen effectief 


overstromingsgevoelige gebieden (donkerblauw) en mogelijk overstromingsgevoelige 


gebieden (lichtblauw). • Effectief overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden die recent 


overstroomd zijn of gebieden die een aanzienlijke kans hebben om te overstromen. • Mogelijk 


overstromingsgevoelige gebieden zijn gebieden waar alleen overstromingen mogelijk zijn bij 


zeer extreme weersomstandigheden of falen van waterkeringen zoals bij dijkbreuken. 


De zones langs de beken (Ezelsbeek en de beek 1ste categorie zonder naam) zijn ingetekend als 


mogelijks overstromingsgevoelig gebied. 


Het perceel van het waterproductiecentrum is gelegen in mogelijks overstromingsgevoelig 


gebied. Bij de vergunningsaanvraag en bouw van het WPC zullen de nodige afspraken gemaakt 


worden met de provincie Limburg als beheerder van de beek over de aanvangshoogte van de 


bouw en compensatieregeling.” (eigen nadruk) 


Uit deze bespreking blijkt niet dat het beoogde project onvergunbaar zou zijn.  


Er is inmiddels overleg geweest met de provincie Limburg en de nodige afspraken werden gemaakt. 


Omdat de Ezelsbeek op sommige plaatsen vernauwt, bestaat de kans op mogelijke overstromingen. 


Daarom zal ter hoogte van het nieuwe waterproductiecentrum een bredere loop worden voorzien en 


een zone waar de Ezelsbeek gecontroleerd uit haar oevers kan treden.  


 


Door het nemen van deze maatregelen is de onteigenende instantie van oordeel dat het project 


verenigbaar is met de waterreglementering.    







Het is overeenkomstig artikel 1.3.1.1, § 5 van het Waterwetboek aan de vergunningverlenende 


overheid om in het kader van de vergunningsaanvraag de watertoets uit te voeren en desgevallend 


bijkomende voorwaarden of maatregelen op te leggen. Thans is er dus geen sprake van 


onvergunbaarheid omwille van de ligging in mogelijk overstromingsgevoelig gebied. 


. 


 


 


Uit de ligging van de beoogde locatie voor het drinkwaterproductiecentrum blijkt geen a priori 


onvergunbaarheid. Het onteigeningsdoel is hierdoor aldus niet onuitvoerbaar. Het bezwaar leidt op 


dit punt niet tot aanpassing van het project. 


4.2.4. Legaliteitsbelemmering 4: De plannen mbt de realisatie van het drinkwaterproductiecentrum 


en de waterwinningsinfrastructuur zijn strijdig met de natuurzorgplicht 


7. De vierde legaliteitsbelemmering die de bezwaarindiener opwerpt is dat de bouw van het 


drinkwaterproductiecentrum met bijhorende infrastructuur een significant nadelig effect zou hebben 


op de bewezen natuur aanwezig in de ruime omgeving:  


“52. De betreffende locatie en de diverse pompputten zijn alien gelegen op minder van 500 


meter van VEN-gebied "de Kevie en Kleinmeers" (…) 


53. De betreffende locatie en de diverse pompputten zijn allen gelegen in de onmiddellijke 


omgeving van verschillende NATURA 2000-Habitatgebieden (…) 


54. Het is niet voor ernstige betwisting vatbaar dat de bouw en exploitatie van het drinkwater 


productiecentrum met bijhorende winningsinfrastructuur een significant nadelig effect zal 


hebben op de bewezen aanwezig natuur in de ruime omgeving. 


55. De onteigenende instantie rept met geen woord over dit alles in de onteigening. Nochtans 


is de overheid verplicht op basis van talrijke toetsingsinstrumenten opgenomen in het decreet 


natuurbehoud, en meer bepaald op grond van de natuurtoets, de habitattoets en de ven-toets 


om alle mogelijke negatieve effecten op de natuur in het natuurlijk milieu in kaart te brengen 


en om desgevallend haar plannen bij te stellen ingeval van significant nadelig effect. Het weze 


opgemerkt dat de principiele verplichting hiertoe berust bij de initiatiefnemer (in concreto de 


onteigenende overheid) en niet uitsluitend bij de vergunningverlener. 


[…] 


60. Tot slot resulteert ook de dichte ligging van het project tegen habitatgebieden in een 


bijkomende verscherpte onderzoeksverplichting die rust op de initiatiefnemer (in concreto de 


onteigenende instantie). Het komt in deze context aan de initiatiefnemer toe om het bewijs te 


leveren van er geen significant nadelige effecten optreden.” 


De stelling van bezwaarindiener dat het niet voor ernstige betwisting vatbaar is dat er een significant 


nadelig effect zal ontstaan op de aanwezige natuur, kan vooreerst niet worden gevolgd. Evenmin 


overtuigt bezwaarindiener dat er louter zou worden voorzien in een monitoring post factum. Uit de 


goedgekeurde MER-ontheffingsnota in bijlage blijkt immers dat er geen significante effecten zullen 


optreden: 


6.4 DISCIPLINE BIODIVERSITEIT 







De pompkegel van de waterwinning doet zich voornamelijk voor in het afgesloten deel van het 


Krijt. De pompkegel zet zich in beperkte mate door naar het freatische grondwaterpeil. Het 


freatische peil schommelt onder natuurlijke omstandigheden seizoenaal sterk ter hoogte van 


de winning tussen 0 en 3 m onder het maaiveld (in de valleien). 


 


Figuur 16. Pompkegel in de Quartaire deklaag bij pomping te Overhaem aan een totaaldebiet 


van 250 m3/u op putten 4031-001, 004, 006 en 007 (0.2, 0.1 en 0.05m) en contour van het 


habitatgebied De Kevie (rode contour). 


Bij het maximale pompscenario van 250 m3/u wordt er een afpompingscontour van 0.05 m, 


wat beschouwd kan worden als de invloedsstraal van de waterwinning, berekend tot net buiten 


het habitatrichtlijngebied van De Kevie (zie figuur 16). Dit debiet op uurbasis is het maximale 


pompdebiet dat behandeld kan worden en dat tijdelijk zal aangewend worden ten tijde van 


piekverbruiken. In normale omstandigheden zal het pompdebiet zich situeren tussen 140 en 


210 m3/u. 


De pompkegel werd ook bepaald voor een gestabiliseerde toestand (steady state) waardoor 


deze de ‘worst-case’ toestand weergeeft. Op jaarbasis zal er een maximaal volume gevraagd 


worden van 1.825.000 m3/jaar, wat overeenkomt met een gemiddeld debiet van 5000 m3/dag 


of 208 m3/uur, waardoor de effectieve pompkegel in realiteit beperkter zal zijn ten opzichte 


van deze weergegeven op figuur 16. 


Omdat de pompkegel in een worst-case berekening buiten het habitatrichtlijngebied blijft en 


omdat de gemiddelde exploitatie van de waterwinning en het maximaal te vergunnen 


jaardebiet kleiner zal zijn dan 250 m3/uur, zal de winning geen effect hebben op het freatische 


waterpeil in Natura-2000 gebied. 


Op de discipline biodiversiteit heeft het project geen effect omwille van de volgende redenen: 


- De pompkegel doet zich voor in het diepere deel van het Krijt en heeft ter hoogte van 


natuurgebieden en Natura-2000 gebieden geen effect op het freatische waterpeil. 







- De pompputten worden voornamelijk aangelegd in landbouwzone. 1 productieput zal 


worden aangelegd in een bos/ruigte. Wanneer hiervoor bomen dienen gerooid te 


worden zal er de nodige compensatieregeling worden uitgewerkt. 


- De leidingen worden aangelegd langs openbare wegen en doorheen een 


landbouwperceel. 


- Het Waterproductiecentrum wordt gebouwd op een perceel dat ingekleurd is als 


industrieterrein. 


Het ontheffingsbesluit van Team Mer dd. 26 juni 2018 vermeldt bovendien nadrukkelijk dat de vraag 


naar duidelijkheid omtrent de effecten op het habitatrichtlijngebied heeft geleid tot bijkomende 


aanpassingen.  Op basis daarvan kwamen ANB en het  Team Mer tot het besluit dat de beoogde 


waterwinning geen significante effecten heeft op de Natura-2000 gebieden: 


- “De opmerkingen van ANB hebben geleid tot aanpassingen en aanvullingen aan het 


ontheffingsdossier. Deze aanpassingen hadden betrekking op de vraag van ANB om meer 


duidelijkheid te geven of de waterwinning al dan niet effecten zou hebben op het 


habitatrichtlijngebied van de Jekervallei en de Boven-Demer. De dienst Mer ontving het 


aangepaste ontheffingsdossier op 18 mei 2018. Het aangepaste verzoek tot ontheffing werd 


door de dienst Mer opnieuw ter advies voorgelegd aan ANB. Op 21 juni 2018 verleende deze 


instantie een gunstig advies.” 


Globaal is in het ontheffingsbesluit besloten dat er geen aanzienlijke effecten zullen optreden: 


“Het verzoek tot ontheffing bevat een duidelijke beschrijving en verduidelijking van het project. 


Het project en de omgeving ervan worden duidelijk gesitueerd op topografische kaart en op de 


geldende bestemmingsplannen. Alle relevante disciplines (‘bodem’, ‘grondwater’, 


‘oppervlaktewater’, ‘biodiversiteit’, ‘landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie’, ‘mens’ en 


‘geluid’) worden behandeld door het beschrijven van de referentietoestand en het bespreken 


en beoordelen van de effecten. Voor elke discipline wordt tot de conclusie gekomen dat er geen 


aanzienlijke negatieve effecten verwacht worden. 


De dienst Mer is van oordeel dat het voorgenomen project geen aanzienlijke gevolgen kan 


hebben voor het milieu en een project-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende 


gegevens over aanzienlijke milieueffecten kan bevatten. 


Besluit 


Een ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER wordt toegekend voor 


“Een nieuw waterproductiecentrum en waterwinning te Overhaam (Tongeren) voor de 


openbare drinkwatervoorziening“, ingediend door De Watergroep op 16 maart 2018. 


Uit de vaststelling dat het beoogde project geen significante effecten op de Habitatrichtlijngebied zal 


hebben, valt niet af te leiden dat het project onvergunbaar en het onteigeningsdoel niet-realiseerbaar 


zou zijn. 


8. De overige argumentatie van bezwaarindiener betreft eerder de motivering van het 


onteigeningsbesluit dan de vergunbaarheid van het project dat het onteigeningsdoel uitmaakt. Uit 


beweerde (maar ongegronde) motiveringsgebreken in het voorlopig onteigeningsbesluit valt evenwel 


niet af te leiden dat het drinkwaterproductiecentrum onvergunbaar zou zijn. Het bezwaar mist op dit 


punt juridische grondslag.  







Volledigheidshalve wordt hier ingegaan op de inhoud van de kritiek, hoewel deze aldus niet tot de 


onvergunbaarheid van het beoogde project kan doen besluiten.  


De stelling van bezwaarindiener dat er in het onteigeningsbesluit in kaart had moeten worden gebracht 


wat de effecten zouden zijn en de “natuurtoets, habitattoets en de ven-toets” moesten worden 


uitgevoerd, mist juridische grondslag.  


Artikel 14 van het Decreet Natuurbehoud heeft betrekking op het manueel, met mechanische 


middelen of pesticiden ingrijpen op natuurwaarden. Een onteigeningsbesluit betreft geen dergelijke 


handeling. Een motivering op dat punt was dan ook niet vereist in het onteigeningsbesluit. Indien op 


projectniveau een dergelijke handeling zal plaatsvinden, is die bepaling in het kader van de 


vergunningverlening toe te passen. Deze bepaling legt een verplichting op om maatregelen te nemen 


die redelijkerwijze kunnen worden gevergd om de vernietiging of de schade te voorkomen, te 


beperken of indien dit niet mogelijk is, te herstellen. Hieruit blijkt ook op projectniveau niet dat het 


beoogde drinkwaterproductiecentrum onvergunbaar zou zijn. 


In gelijkaardige zin bepaalt artikel 26bis van het Decreet Natuurbehoud dat een overheid geen 


toestemming of vergunning verlenen voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade 


aan de natuur in het VEN kan veroorzaken. Met het onteigeningsbesluit wordt nog geen toestemming 


gegeven voor een activiteit, zodat een motivering op dit punt niet vereist was. Die toestemming zal 


pas volgen op projectniveau indien de vergunningverlenende overheid beslist om de vergunning voor 


het drinkwaterproductiecentrum te verlenen. In dat kader zal indien nodig een verscherpte 


natuurtoets uit te voeren zijn. Het VEN-gebied in casu overlapt met het Habitatrichtlijngebied. 


Aangezien in de MER-ontheffingsnota werd besloten dat er geen effecten zullen zijn op het Natura 


2000-gebied, is niet aan te nemen dat thans reeds blijkt dat een verscherpte natuurtoets vereist zal 


zijn. A fortiori blijkt niet dat dat deze zal uitwijzen dat het project onvergunbaar is.  


Tot slot kan de verwijzing naar de verplichting in artikel 18 van het Decreet Natuurbehoud om in het 


VEN-gebied een duurzaam waterbeheer te voeren, niet doen besluiten dat het onteigeningsbesluit 


door een onwettigheid zou zijn aangetast. Uit deze bepaling volgt geen bijzondere 


motiveringsverplichting. Bovendien blijkt uit de MER-ontheffingsnota dat er geen verdroging van het 


Natura 2000-gebied, dat overlapt met het VEN-gebied, zal optreden. Aldus is evenmin te besluiten dat 


het project onvergunbaar zou zijn omwille van verdroging in het VEN. 


 


Er zal geen effect zijn van de winning op de natuurgebieden en de Natura-2000 gebieden aangezien 


de pomping in het Krijt geen effect heeft op de freatische grondwaterlaag ter hoogte van de 


betrokken gebieden. De effectenbeoordeling leidt niet tot de onvergunbaarheid van het project, 


zodat niet kan worden aangenomen dat onteigeningsdoel niet kan worden gerealiseerd. Het bezwaar 


wordt niet weerhouden. 


 


4.3. AFWEZIGHEID VAN ONTEIGENINGSNOODZAAK BETREFFENDE HET VOORWERP: DE 


ONTEIGENENDE INSTANTIE HEEFT ONVOLDOENDE ALTERNATIEVE LOCATIES EN CNI PISTES 


ONDERZOCHT. 


9. Bezwaarindiener stelt dat er uit de projectnota geen onteigeningsnoodzaak zou blijken en dat 


alternatieven niet zouden zijn onderzocht:  







“64. Uit de projectnota blijkt niet dat de onteigenende instantie diverse alternatieve locaties en 


of pistes zou hebben onderzocht. Deze diverse alternatieven worden alleszins niet afgewogen 


ten opzichte van mekaar in de projectnota. De onteigenende overheid blijft aldaar manifest in 


gebreke.” 


Vooreerst is op te merken dat de projectnota overeenkomstig artikel 12 van het Onteigeningsdecreet 


de volgende onderdelen dient te bevatten: 


“ De projectnota, vermeld in artikel 10, § 2, eerste lid, 2°, bevat minstens de volgende 


elementen: 


1° een projectplan, met een beschrijving van het project en van de daarbij te realiseren werken; 


2° in voorkomend geval, de realisatietermijnen voor de uitvoering van de werken, voor zover ze 


bepaalbaar zijn; 


3° in voorkomend geval, de realisatievoorwaarden voor de werken; 


4° in voorkomend geval, de beheersmodaliteiten van het openbaar domein.” 


Het is niet vereist om een alternatievenonderzoek op te nemen in de projectnota. Dat andere 


regelgeving, met name inzake de project-m.e.r., een alternatievenonderzoek kan voorschrijven, 


impliceert niet dat de projectnota of het onteigeningsbesluit een formeel alternatievenonderzoek in 


de zin van de m.e.r.-regelgeving moeten bevatten. Bezwaarindiener voegt aldus vereisten toe aan het 


Onteigeningsdecreet die daarin niet voorkomen. De visie, die ook uit de overige onderdelen van het 


bezwaar blijkt, dat elk aspect van het ruimere project, met inbegrip van de vereisten van het 


vergunningstraject, al zouden moeten worden opgenomen in de projectnota en het 


onteigeningsbesluit, mist juridische grondslag en is bovendien kennelijk onredelijk. 


Bovendien mist de visie van bezwaarindiener feitelijke grondslag. In de projectnota is uitgebreid 


gemotiveerd waarom een nieuw waterproductiecentrum in Overhaem vereist is, en hoe de 


locatiekeuze tot stand is gekomen. De bewering dat de overheid “manifest in gebreke is gebleven”, 


steunt dan ook niet op een ernstige lezing van het dossier en kan niet tot een afwezigheid van de 


onteigeningsnoodzaak doen besluiten. 


Volledigheidshalve benadrukt de Watergroep dat er wel degelijk een alternatievenonderzoek heeft 


plaatsgevonden. Het project betreft de bouw van een nieuw drinkwaterproductiecentrum met 


bijhorende grondwaterwinning en kadert binnen een breder project om enerzijds de 


leveringszekerheid van drinkwater voor de stad Tongeren te verhogen en anderzijds om het drinkwater 


centraal te ontharden en zacht water te kunnen verdelen. Deze nieuwe site vervangt de pomplocaties 


te Lauw en te Diets-Heur, die op termijn gesloten zullen worden. 


Het spreekt voor zich dat de locatie van de grondwaterwinning sterk afhankelijk is van de ondergrond 


en de hydrogeologische context, en dat redelijkerwijze de grondwaterwinning zo dicht mogelijk bij de 


gebruikers wordt ingepland om hoge transportkosten te vermijden. De aangesproken grondwaterlaag 


moet zowel kwalitatief als kwantitatief geschikt zijn, en van nature een voldoende bescherming bieden 


tegen drukken van bovenaf. Er werd hiervoor een locatieonderzoek uitgevoerd. In de brede regio 


Tongeren komt enkel de Krijtwaterlaag in aanmerking voor drinkwaterproductie. 


Ten zuiden van Tongeren is de Krijtwaterlaag, waar deze niet door een andere laag bedekt wordt, 


kwalitatief in slechte toestand, wat het geval is in Lauw en Diets-Heur. Er worden daar onder meer 


hoge concentraties aan nitraten en pesticiden gemeten. Dat is de reden waarom  De Watergroep de 


pomplocaties te Lauw en Diets-Heur zal verlaten. Rekening houdend met de waargenomen trends, 



https://jura.kluwer.be/secure/documentview.aspx?id=ln190450&anchor=ln190450-10&bron=doc





evolueert de kwaliteit van het grondwater op deze locaties in die richting dat er op termijn geen 


kwaliteitsvol en betrouwbaar drinkwater van geproduceerd kan  worden  met conventionele en 


haalbare behandelingstechnieken. Ook dient rekening te houden met waterveiligheidsaspecten 


(risico’s voor de volksgezondheid). 


Ter hoogte van de stad Tongeren en meer naar het noorden heeft de Krijtwaterlaag dan weer een te 


beperkte capaciteit. Dit komt omdat door de diepere ligging in de ondergrond het watervoerend 


karakter snel afneemt. Dit watervoerend karakter wordt in die regio immers voornamelijk bepaald 


door de secundaire spleetporositeit (water dat in barsten en spleten van het Krijt stroomt). 


De zone net ten zuiden van het industrieterrein Overhaem is op basis van het verkennend 


hydrogeologisch locatieonderzoek als meest geschikte zone naar voor gekomen. Het Krijt is er 


afgesloten en wordt er dus van nature enigszins beschermd, is kwalitatief in goede toestand, en heeft 


er een voldoende capaciteit. Dit werd bevestigd door de nodige proefboringen, pomptesten en 


kwaliteitsmetingen. Bovendien bevindt er zich in de onmiddellijke nabijheid een watertoren met 


bijhorende leidinginfrastructuur, zodat de nabijgelegen industriezone dan ook de meest geschikte 


locatie is voor de bouw van het bijhorend waterproductiecentrum. Gezien de oude verontreiniging 


met VOCl’s onder het industrieterrein en de klassering als brownfield is het niet mogelijk om daar een 


waterwinning aan te leggen.  


Uit de veldproeven en het hydrogeologisch model komt naar voren dat er meerdere productieputten 


nodig zijn om het gewenste en piekdebiet (bij hoge verbruiken) te kunnen leveren. Deze putten dienen 


op een redelijke afstand van elkaar te worden gepositioneerd om de onderlinge impact op de 


waterpeilen te minimaliseren. Ook hier liggen hydrogeologische criteria aan de basis van de 


locatiekeuze van de putten in het gebied.  


Een ruimtelijke analyse en afweging van de locatiecriteria in de regio rond Tongeren liggen wel degelijk 


aan de basis van de locatiekeuze. 


De onteigeningsnoodzaak blijkt voldoende. De afwezigheid van geschikte alternatieven staat ook 


vast. Het bezwaar wordt niet weerhouden. 


 


4.4. DE AANWEZIGHEID VAN HET DRINKWATERPRODUCTIECENTRUM EN 


WINNINGSINFRASTRUCTUUR BEDREIGT DE BEDRIJFSZEKERHEID EN HET VOORTBESTAAN VAN HET 


LANDBOUWBEDRIJF VAN BEZWAARINDIENER 


10. Tot slot stelt de bezwaarindiener dat de bedrijfszekerheid van zijn landbouwbedrijf wordt 


bedreigd: 


“66. De beoogde debieten voor het oppompen van grondwater zijn daarenboven dermate groot 


dat deze een negatief effect zullen hebben (verdroging) op de omliggende agrarische gebieden, 


en zelfs op het voortbestaan en de bruikbaarheid van de grondwaterwinning van het bedrijf 


van bezwaar indienen, zodat kan worden gesteld dat de onteigening de realisatie van de 


bestemming agrarisch gebied voor de toekomst in het gedrang brengt.” 


Zoals reeds toegelicht, is in de MER-ontheffingsnota met hydrogeologische studie aangetoond dat het 


bedrijf van bezwaarindiener niet in het gedrang komt en dat er geen negatief effect op de 


grondwaterwinning zal ontstaan. Bezwaarindiener toont met de bewering van het tegendeel, niet aan 


dat de MER-ontheffingsnota tot een verkeerde conclusie kwam. 


Daarnaast bekritiseert bezwaarindiener de concrete locatie waar het tracé wordt voorzien: 







“67. Daarenboven doorklieft de voorziene leidingstraat de huiskavel van bezwaarindiener 


volledig en beknot de voorgenomen onteigening ook de toekomstige bouw- en 


ontwikkelingsmogelijkheden.” 


Ingevolge het verslag van de minnelijke onderhandeling van commissaris Jos Vanheer van de Afdeling 


Vastgoedtransacties van 27 juli 2020 heeft bezwaarindiener opgemerkt dat het tracé van de 


ondergrondse inname gelegen is op de grens tussen twee eigendommen. Bezwaarindiener vroeg aan 


De Watergroep om een alternatief tracé, met name tussen 2 stallen of op de grens van de percelen 


205/D, L en K te kiezen.  


De Watergroep heeft zowel voor- als tijdens de bewonersvergadering van 21 oktober 2020 in het Gallo-


Romeins museum te Tongeren aangegeven dat een gewijzigd tracé kan worden overwogen. 


Bezwaarindiener heeft hierop nagelaten om verder contact te nemen. Niettemin wil de Watergroep 


tegemoet komen aan de gevraagde wijziging. 


Artikel 22 van het Onteigeningsdecreet laat immers toe het onteigeningsplan te wijzigen op basis van 


de bezwaren die zijn ingediend.   


Het onteigeningsplan zal als volgt worden gewijzigd: 


De gele zone op bovenstaande afbeelding was het eerste voorstel voor aanleg van de leiding. De 


blauwe en de groene zone zijn de voorstellen tot aanpassing van het tracé.   


Het bezwaar wordt weerhouden in die zin dat het tracé wordt gewijzigd om de kavel van 


bezwaarindiener niet te doorsnijden. 
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