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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
ARTIKEL 1

Toelichting

BEGRIPSBEPALINGEN
1.1 Bedrijfsverzamelgebouw
Gebouw dat architectonisch één geheel vormt, maar uit
afzonderlijke units bestaat die voor verschillende bedrijven
bestemd zijn.

Dit is vergelijkbaar met een appartementsgebouw. Het
beheer van een bedrijfsverzamelgebouw is gelijkaardig en
gebeurt met een basisakte en een vereniging van medeeigenaars.

1.2 Bouwlaag
Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op
gelijke of nagenoeg gelijke hoogte liggende vloeren of balklagen
is begrensd, met inbegrip van het gelijkvloers en met uitsluiting
van de kelder en zolder.
1.3 Bouwlijn
De grens tussen de bebouwbare zone en de voortuinzone.
1.4 Bouwperceel
Een aaneengesloten stuk grond waarop een zelfstandige, bij
elkaar behorende bebouwing is toegestaan.
1.5 Brutovloeroppervlakte
De som van de oppervlaktes gemeten op vloerniveau langs de
buitenomtrek van de opgaande scheidingswanden, die de
desbetreffende ruimte of groep van ruimtes omhullen.
1.6 Detailhandel
Het (weder-)verkopen en/of verhuren van goederen aan de
consument, zonder die goederen andere behandelingen te laten

Bij detailhandel of kleinhandel gaat het om handel met de
consument.
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ondergaan dan de behandelingen die in de handel gebruikelijk
zijn.
1.7 Gebouw
Elke constructie, die een voor mensen toegankelijke ruimte is,
omsloten door vier buitenmuren en/of scheidsmuren, een
fundering en een dak.
1.8 Groothandel
Het (weder-)verkopen en/of verhuren van goederen aan
bedrijfsmatige afnemers, zonder die goederen andere
behandelingen te laten ondergaan dan de behandelingen die in
de handel gebruikelijk zijn.

Bij groothandel gaat het om handel met ondernemers, die
de goederen nodig hebben voor hun bedrijfsvoering
(winkel, café, installatie bij de klant).

1.9 Hoofdgebouw
Het gebouw of de gebouwengroep dat/die noodzakelijk is voor de
verwezenlijking van de bestemming van het bouwperceel en als
belangrijkste kan worden aangemerkt, zowel in functioneel als
bouwkundig opzicht.
1.10 Nevenbestemming
Een bestemming die ondergeschikt aan de toegelaten
hoofdactiviteit op een bouwperceel is toegelaten, waarvan de
vloeroppervlakte nooit meer bedraagt dan 50% van de totale
vloeroppervlakte.
1.11 Unit
Een afzonderlijke eenheid van een bedrijfsverzamelgebouw,
ontworpen om apart te verkopen of verhuren voor
bedrijfsactiviteiten.

Dit is vergelijkbaar met een appartement in een
appartementsgebouw. Het is een onzelfstandige
bebouwing.
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ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 Water en nutsvoorzieningen
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, de
exploitatie en de wijziging van kleinschalige nutsvoorzieningen en
voorzieningen voor de infiltratie en berging van hemelwater zijn
toegelaten. De aanvraag voor vergunningen voor
hoogspanningsleidingen en hun aanhorigheden dient te worden
beoordeeld rekening houdend met de aangegeven
bestemmingen. De goede plaatselijke aanleg mag niet in het
gedrang worden gebracht.

Met kleinschalige nutsvoorzieningen wordt onder andere
bijvoorbeeld een elektriciteitskastje, een aansluitpunt voor
telecommunicatie, een put voor een drinkwaterkraan, een
ondergrondse afvalcontainer, een transformatorhuisje en
dergelijke.

2.2 Waterlopen
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, het
onderhoud en de wijziging van sloten, greppels of andere
waterlopen ten behoeve van het goed functioneren van het
watersysteem zijn toegelaten.

Voor het overwelven of inbuizen van waterlopen is de
betreffende provinciale stedenbouwkundige verordening
van toepassing.

2.3 Hoogspanningsleiding
In het gebied tot op vijftien meter aan weerszijden van de
aanduiding op het grafisch plan, zijn alle werken, handelingen en
wijzigingen toegelaten voor de aanleg, de exploitatie en de
wijzigingen van een hoogspanningsleiding en haar
aanhorigheden. De aanvragen voor vergunningen voor een
hoogspanningsleiding en aanhorigheden worden beoordeeld
rekening houdend met de in grondkleur aangegeven bestemming.

Deze aanduiding betreft de bestaande bovengrondse
hoogspanningsleiding en aanhorigheden.
Aanhorigheden van een hoogspanningsleiding zijn de
constructies of gebouwen die nodig of nuttig zijn om de
leiding te kunnen exploiteren. De aanhorigheden kunnen
bovengronds of ondergronds aangebracht worden.

De in grondkleur aangegeven bestemming is van toepassing voor
zover de aanleg, de exploitatie en wijzigingen van de bestaande
hoogspanningsleiding niet in het gedrang worden gebracht.
2.3 Opheffingsbepalingen
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Binnen de grenzen van het plangebied van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan worden de volgende plannen van aanleg en
ruimtelijke uitvoeringsplannen opgeheven:
•
gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 7 maart 1977) en
latere wijzigingen.

Vergunde activiteiten (waaronder agrarisch activiteiten)
kunnen worden voortgezet tot de feitelijke realisatie van
het bedrijventerrein.
Voor de bestaande woningen verandert er niets. De
zonevreemde basisrechten zijn zowel voor als na de
inwerkingtreding van dit ruimtelijk uitvoeringsplan van
toepassing.

2.4 Voorkooprecht
In het gehele plangebied van dit ruimtelijk uitvoeringsplan geldt
een recht van voorkoop zoals bedoeld in artikel 2.4.1 en 2.4.2
van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. De Provinciale
Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Vlaams-Brabant (in eerste
orde) en de gemeente Londerzeel (in tweede orde) zijn
begunstigd met dit voorkooprecht voor een periode van vijftien
jaar.
2.5 Beheer
Met het oog op de instandhouding van collectieve voorzieningen
en een gelijkvormige inrichting van de gezamenlijk beheerde
delen van het bedrijventerrein (plantsoenen, straten, paden,
parkeerplaatsen, afvalcontainers, bermen, schermen, hekken,
infiltratievoorzieningen, rustplekken…) is een samenhangend
beheer voor het gehele bedrijventerrein inclusief buffer verplicht,
voor wat betreft het uiterlijk en het onderhoud van de begroeiing
en de constructies, zoals hekken, schermen, verhardingen, palen,
afvalbakken...

Dit voorschrift is niet van toepassing op die delen van het
plangebied die (nog) niet integraal deel uit maken van het
nieuwe bedrijventerrein.
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GEMENGD REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN

Gebiedsaanduiding: bedrijvigheid

3.1 Bestemming
3.1.1

Het gebied is bestemd voor regionale bedrijven met een van de
volgende hoofdactiviteiten:
• productie, verwerking en bewerking van goederen;
• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke
distributie;
• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
• groothandel.

Een regionaal bedrijf is een grootschalig bedrijf met
belangrijke ruimtelijke impact op de omgeving op vlak van
mobiliteit, uitzicht, omvangrijke ruimte-inname of
potentieel in te bufferen effecten. ‘Regionaal’ verwijst niet
naar de economische relaties of het verzorgingsgebied
van het bedrijf, maar naar de schaalgrootte.

3.1.2

In afwijking van artikel 3.1.1 zijn ook lokale bedrijven met dezelfde
hoofdactiviteiten toegelaten, op voorwaarde dat op basis van de
inrichting van het totale bedrijventerrein blijkt dat de functie als
gemengd regionaal bedrijventerrein voor het geheel niet in het
gedrang komt.

Deze afwijkingsmogelijkheid kan worden toegepast in
combinatie met artikel 3.2.9. Een beperkte invulling met
kleinere bedrijven is aanvaardbaar. Deze afwijking moet
beoordeeld worden op basis van het globale
inrichtingsplan voor het gehele bedrijventerrein.

3.1.3

Volgende activiteiten of vormen van ruimtegebruik zijn toegelaten
als nevenbestemming:
• één woongelegenheid (conciërgewoning) per bedrijf, met een
maximale vloeroppervlakte van 200 m², in zoverre deze
fysisch geïntegreerd is in het bedrijfsgebouw;
• kantoorruimten in zoverre deze een ondersteunende rol
vervullen bij de hoofdactiviteit en fysisch geïntegreerd zijn in
het bedrijfsgebouw;
• detailhandel, mits ondergeschikt en gekoppeld aan de
toegelaten hoofdactiviteiten van individuele bedrijven en een
2
maximale winkelvloeroppervlakte van 200 m ;
• installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of
energierecuperatie.

Voor het begrip nevenbestemming wordt verwezen naar
artikel 1.
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Volgende activiteiten of inrichtingen zijn niet toegelaten:
• agrarische productie;
• verwerking en bewerking van primaire grondstoffen met
inbegrip van delfstoffen;
• autonome detailhandel;
• autonome kantoren;
• inrichtingen als bedoeld in artikel 2, 1° van het
'Samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de
Federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing
van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen zijn betrokken'.

Met autonome kantoren wordt bedoeld inrichtingen met
als hoofdactiviteit privé- en overheidsdienstverlening met
een hoofdzakelijk administratief karakter en een hoge
personeelsintensiteit. De kantooractiviteit is hier niet
ondergeschikt aan andere bedrijfsactiviteiten zoals
productie of verwerking van goederen.
Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die vallen onder
toepassing van de Seveso-wetgeving.

Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig zijn of nuttig
zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de exploitatie
van het gemengd regionaal bedrijventerrein zijn toegelaten.
Hieronder vallen ook alle infrastructuurwerken voor ontsluiting van
het bedrijventerrein.
3.2 Inrichting

3.2.1

De bestemmingszone moet als één projectgebied ontwikkeld
worden. Een fasering in de ontwikkeling van de bedrijvenzone en
de aanleg van de wegenis is mogelijk, voor zover voldaan wordt
aan de bepalingen over de bufferzones.

3.2.2

Bij vergunningsaanvragen voor een verkaveling of nieuw gebouw
of constructie en infrastructuur in de zone bevat de
verantwoordingsnota (addendum B26) een inrichtingsstudie voor
de gehele bestemmingszone. Elke nieuwe vergunningsaanvraag
kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe
inrichtingsstudie bevatten.
De inrichtingsstudie is een informatief document voor de
vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen

Omdat het een globale bestemming betreft voor een
gebied dat een volledig nieuwe inrichting zal krijgen, is het
belangrijk dat een globaal verkavelings- en inrichtingsplan
wordt gemaakt. Gefaseerde ontwikkelingen zijn mogelijk,
maar het is van belang dat inzichtelijk wordt gemaakt hoe
het aangevraagde ingepast wordt in de totale
herontwikkeling van het gebied.
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van de vergunningsaanvraag in het kader van de goede
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor
het gebied. De inrichtingsstudie geeft ook aan hoe het
voorgenomen project zich verhoudt tot wat al gerealiseerd is in
het gebied en/of tot de mogelijke ontwikkeling van de rest van het
gebied.
De inrichtingsstudie omvat minimaal:
• de ontsluiting (voor alle vervoerswijzen);
• de organisatie van het parkeren (voor vrachtwagens,
personenwagens en fietsen);
• het waterbeheer;
• de buffering en de groenaanleg;
• de fasering.
3.2.3

Er is enkel een ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer toegelaten
die aansluit op (het verlengde van) de bestaande parallelweg van
de A12, zoals indicatief aangeduid op het grafisch plan.

De ontsluiting hoeft niet op de aangeduide plek
gerealiseerd te worden, maar moet wel aansluiten op de
bestaande parallelweg van de A12 of op het verlengde
daarvan, bij de realisatie van het op- en afrittencomplex
Londerzeel-Noord.

3.2.4

Een ontsluiting voor langzaam verkeer en hulpdiensten is verplicht
aan de westgrens van de bestemmingszone, zoals indicatief
aangeduid op het grafisch plan.

De ontsluiting voor langzaam verkeer hoeft niet op de
aangeduide plek gerealiseerd te worden, maar minimaal
een verbinding met de Meerstraat is wel noodzakelijk.

3.2.5

Ten oosten van de op het grafisch plan aangeduide bouwlijn, zijn
geen gebouwen toegelaten.

Met deze bepaling wordt rekening gehouden met het
bouwverbod krachtens het Koninklijk Besluit betreffende
de vrije stroken langs autosnelwegen van 1958. Voor de
bouw of aanleg van andere bouwwerken dan gebouwen is
een gunstig advies nodig van de wegbeheerder.

3.2.6

Ter plaatse van de reservatiestrook, zoals aangeduid op het
grafisch plan, zijn geen gebouwen toegelaten.

De reservatiestrook is bedoeld om voldoende ruimte vrij te
houden voor het op- en afrittencomplex LonderzeelNoord. Gebouwen worden daarom niet toegelaten.

Overeenkomstig artikel 4.3.8 §2 van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening kan een omgevingsvergunning niet worden

Er is nog geen beslissing genomen om het op- en
9
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verleend, tenzij uit de adviezen van de bevoegde instanties blijkt
dat de reservatiestrook niet binnen vijf jaar na afgifte van de
vergunning zal worden aangewend voor de aanleg van het op- en
afrittencomplex.

afrittencomplex op korte termijn aan te leggen. Om de
gronden voorlopig toch nuttig te kunnen gebruiken, wordt
de mogelijkheid geboden om de gronden voor
bedrijfsactiviteiten te gebruiken (bijv. voor opslag- of
circulatieruimte). Dit kan als de bevoegde instanties
aangeven dat het nog minstens vijf jaar duurt voordat de
reservatiestrook wordt benut voor weginfrastructuur. In dat
geval kunnen omgevingsvergunningen voor bijvoorbeeld
verhardingen of constructies (geen gebouwen) worden
verleend. Volgens artikel 4.3.8 §2 VCRO wordt bij een
onteigening na de periode van vijf jaar niet per definitie
rekening gehouden met de meerwaarde als gevolg van
deze vergunde handelingen.

Deze voorschriften zijn niet langer van toepassing als het op- en
afrittencomplex is gerealiseerd.

Als de aanleg van het op- en afrittencomplex vergund
wordt met toepassing van een afwijkingsmogelijkheid
(artikel 4.4.7 §2 VCRO) en de infrastructuur is eenmaal
gerealiseerd, dan vervalt de aanduiding reservatiestrook.
De eventueel nog beschikbare ruimte kan nadien volgens
de toepasselijke voorschriften worden ingericht als
bedrijventerrein.
3.2.7

Ter plaatse van de aanduiding ‘buffer’ in overdruk zijn geen
gebouwen toegelaten. Het gebied wordt voor ten minste 65%
(dicht) beplant met streekeigen struiken en hoogstammige bomen
met het oog op het bufferen van de bedrijfsactiviteiten ten
opzichte van de aanliggende functies.
Voor de bufferzone aangeduid met B1 geldt:
• De buffer dient aangelegd te worden, uiterlijk in het
plantseizoen dat volgt op het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de realisatie van de bestemming
op de gronden binnen 50 meter afstand van de bufferzone B1.
Deze verplichting heeft enkel betrekking op dat deel van de
bufferzone, dat gelegen is tussen de woningen aan de
Meerstraat/Molenhoek en de bedrijfsactiviteiten.
Voor de bufferzone aangeduid met B2 geldt:

De buffer behoort tot het bedrijventerrein en moet een
overgang vormen tussen het bedrijventerrein en de
aangrenzende bestemmingen. De buffer heeft als doel de
hinder van de bedrijfsgebouwen en activiteiten vanuit de
omliggende woonomgeving en het landschap te
minimaliseren. De buffer dient aangelegd met worden met
streekeigen hoogstammig groen.
Zolang het zuidelijke deel (binnen vijftig meter afstand van
de bufferzone) niet in gebruik genomen wordt voor
bedrijfsactiviteiten, hoeft de zuidelijke bufferzone (met
aanduiding ‘B1’ op het grafisch plan) nog niet aangelegd
te worden.
De buffer langs de Meerstraat (met aanduiding ‘B2’ op het
grafisch plan) moet aangelegd worden, als binnen vijftig
10
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•

meter afstand van de Meerstraat het bedrijventerrein
wordt ingericht en in gebruik wordt genomen.

De buffer dient aangelegd te worden, uiterlijk in het
plantseizoen dat volgt op het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de realisatie van de bestemming
op de gronden binnen 50 meter afstand van de Meerstraat.
Deze verplichting heeft enkel betrekking op dat deel van de
bufferzone, dat gelegen is tussen de Meerstraat en de
bedrijfsactiviteiten.

Voor de bufferzone aangeduid met B3 geldt:
• De buffer dient aangelegd te worden, uiterlijk in het
plantseizoen dat volgt op het verlenen van een
omgevingsvergunning voor de realisatie van de bestemming
op de gronden binnen 50 meter afstand van de woonpercelen.
Deze verplichting heeft enkel betrekking op dat deel van de
bufferzone, dat gelegen is tussen de woonpercelen en de
bedrijfsactiviteiten.
• De buffer hoeft niet aangelegd te worden, indien de
aanliggende bestaande woonpercelen worden ingericht als
bedrijventerrein. Dit geldt ook in het geval dat slechts een
gedeelte van de bestaande woonpercelen wordt ingericht als
bedrijventerrein, maar dan enkel op voorwaarde dat er een
buffer van minimaal 10 meter breed wordt aangelegd, die een
afstand van 20 meter tot de achter- of zijgevel van een andere
bestaande woning respecteert.

3.2.8

Er wordt voldoende ruimte gereserveerd voor de aanleg van
collectieve voorzieningen voor infiltratie of buffering van
afstromend hemelwater van de bestaande verhardingen.
In het geval de ontwikkeling zonder voorafgaande
omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden
plaatsvindt, dan kan een omgevingsvergunning voor de aanleg
van wegenis alleen verleend worden, als voorzien wordt in de
plaatsing van collectieve voorzieningen voor infiltratie of buffering
die voldoet aan de betreffende bepalingen van de gewestelijke

De bufferzone rond het cluster woningen (met aanduiding
‘B3’ op het grafisch plan) moet aangelegd worden, als
binnen vijftig meter van de woonpercelen het
bedrijventerrein wordt ingericht en in gebruik wordt
genomen. Deze verplichting is niet van toepassing, als de
woningen worden gesloopt en de bestaande
woonpercelen in gebruik genomen worden als
bedrijventerrein. Het gebied met de aanduiding B3 kan
dan bebouwd worden en voor bedrijfsactiviteiten in
gebruik worden genomen.
Het in gebruik nemen van de bestaande woonpercelen als
bedrijventerreinen kan gefaseerd gebeuren. In dit geval
hoeft de buffer, waar deze paalt aan het perceel dat zijn
woonfunctie verliest, niet aangelegd te worden, maar
moet wel een buffer aangelegd worden ten opzichte van
de woningen die (voorlopig) gehandhaafd blijven.
Voor alle bufferzones geldt dat enkel dat deel van de
buffer aangelegd moet worden, dat tussen de woningen of
de Meerstraat en de nieuwe bedrijfsactiviteiten gelegen is.
De aanplant met struiken en bomen kan dus gefaseerd
gebeuren, afhankelijk van een gefaseerde ingebruikname
van het bedrijventerrein.
De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater
en hemelwater (5 juli 2013) waarborgt dat collectieve
voorzieningen voor infiltratie en buffering van hemelwater
worden aangelegd bij een verkaveling. Omdat het
verkavelen voor de aanleg en het bebouwen van terreinen
voor andere functies dan woningbouw mogelijk is zonder
verkavelingsvergunning, wordt met dit artikel de aanleg
van collectieve voorzieningen verplicht gesteld. Ook de
11
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stedenbouwkundige verordening inzake hemelwater.

nieuw aan te leggen wegenis wordt betrokken bij de
berekening van de dimensionering van deze
voorzieningen.

Voor de berekening van de dimensionering van de infiltratie- of
buffervoorziening wordt uitgegaan van de oppervlakte van de aan
te leggen wegverharding vermeerderd met 80 vierkante meter per
kavel volgens het inrichtingsplan.
De verplichtingen op de individuele kavels, zoals bepaald in de
gewestelijke stedenbouwkundige verordening, blijven
onverminderd van toepassing.
3.2.9

De minimale perceelsoppervlakte bedraagt 5.000 m².
Afwijkingen van deze minimale perceelsoppervlakte zijn
toegestaan op gemotiveerde basis. Motieven hebben betrekking
op:
• verplichtingen vanuit andere regelgeving;
• herbouw en uitbreiding van bestaande hoofdzakelijk vergunde
gebouwen binnen de zone;
• het globale inrichtingsplan voor het gehele bedrijventerrein;
• percelen met aaneengesloten gebouwen of met
bedrijfsverzamelgebouwen;
• de aard van de bedrijvigheid en de aard van de activiteiten.

3.2.10

De vloer/terreinverhouding is minimaal 0,5. Bouwen in meerdere
bouwlagen is verplicht voor onderzoeks- en
ontwikkelingsactiviteiten en de ondersteunende
nevenbestemmingen zoals conciërgewoning, kantoorruimten en
sociale voorzieningen voor de werknemers.

Door de regels met betrekking tot de buffer of de ligging
van bestaande elementen in het plangebied zullen er
stukken overblijven die kleiner zijn dan de vooropgestelde
perceelsoppervlakte. Deze stukken kunnen benut worden
voor bijvoorbeeld parkeerruimte of infiltratie van
hemelwater. Om te voorkomen dat er onbenutte stukken
overblijven, wordt een afwijkingsmogelijkheid opgenomen
voor kleinere bedrijfspercelen. Het kan ook zijn dat een
bepaald type van bedrijvigheid met slechts een kleine
ruimtebehoefte door hun specifieke milieuaspecten niet
tussen woningen of op een lokaal bedrijventerrein
gevestigd kan worden. Ook hiervoor is een
uitzonderingsmogelijkheid opgenomen. Een beperkte
invulling met kleinere bedrijven is aanvaardbaar. Deze
afwijking moet beoordeeld worden op basis van het
globale inrichtingsplan voor het gehele bedrijventerrein.
De vloer/terreinverhouding is de verhouding tussen de
brutovloeroppervlakte van de verschillende bouwlagen en
de totale perceelsoppervlakte. Dakparkings en
ondergrondse lagen worden niet meegerekend als
bouwlaag.

Het eerste lid is niet van toepassing op de gronden, die op het
grafisch plan zijn aangeduid als ‘reservatiestrook.’
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Er geldt een maximale hoogte van 18 m voor het oprichten van
gebouwen en constructies voor de in §1 opgesomde activiteiten.
Deze maximale hoogte is niet van toepassing voor silo's,
schoorstenen, antennes en andere onderschikte technische
uitrustingen die noodzakelijk zijn voor de activiteiten die in de
gebouwen worden uitgeoefend, of die in functie van een
duurzame bedrijfsvoering worden opgericht.

3.2.12

Een bouwperceel mag tot maximaal 90% verhard worden,
maximaal met een waterdoorlaatbare verharding. De nietverharde delen dienen ingericht te worden in functie van infiltratie
en buffering van hemelwater en worden als groene zone
aangelegd. Deze groene zone moet met streekeigen beplantingen
aangelegd worden. Uiterlijk in het plantseizoen dat volgt op het
verlenen van de omgevingsvergunning, moet de groene zone
aangelegd en beplant zijn, tenzij dit door de uitvoering van de
werken niet haalbaar is. Om verontreiniging van de ondergrond te
minimaliseren, mag in zones waar dit om milieutechnische
redenen nodig is (bijvoorbeeld parkings en laad- en loszones voor
vrachtwagens of stallingen/stockage in open lucht) de verharding
aangelegd worden in ondoordringbaar materiaal.

3.2.13

Enkel publiciteit met betrekking tot de bedrijfsvoering op het
perceel is toegelaten. Deze dient maximaal geïntegreerd te
worden in de globale architectuur van de gebouwen.

Toelichting

Lichtpollutie, zijnde ongewenst strooilicht buiten de doelgerichte
verlichting, is niet toegelaten. Verlichtingsbronnen verlichten
daarom niets boven het horizontaal vlak van het hoogste punt van
een gebouw.
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