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1 Stedenbouwkundige voorschriften
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 0.1: Algemene bepaling inzake bestaande
bebouwing
De bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund geachte en
niet-verkrotte gebouwen, constructies en functies die gelegen
zijn binnen de perimeter van het RUP en niet in
overeenstemming
zijn
met
de
stedenbouwkundige
voorschriften, kunnen binnen het bestaande bouwvolume of in
de huidige hoedanigheid verbouwd en gerenoveerd worden.
Bij een aanvraag tot uitbreiding van de bestaande bebouwing
alsook herbouw of nieuwbouw van een gedeelte of van het
gehele gebouw of de constructie, niet zijnde woningbouw,
dient men zich in regel te stellen met de stedenbouwkundige
voorschriften van het RUP.
Voor de bestaande zonevreemde woningen gelden de
basisrechten in niet-kwetsbaar gebied zoals bepaald in artikels
4.4.10 tot 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijk Ordening
en latere wijzigingen.

Toelichting

Voor de bestaande zonevreemde woningen
gelden de bepalingen van de artikels 4.4.10 tot
4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijk
ordneing
iznake
de
basisrechten
voor
zonevreemde woningen in niet-kwetsbaar
gebied.

Artikel 0.2: algemeen artikel inzake
hoogspanningsleidingen
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, de
exploitatie en de wijziging van een hoogspanningsleiding en
haar aanhorigheden zijn toegelaten. De aanvraag voor
vergunningen
voor
hoogspanningsleidingen
en
hun
aanhorigheden dient te worden beoordeeld rekening houdend
met de aangegeven bestemmingen. Deze bestemmingen zijn
van toepassingen in zoverre de aanleg, de exploitatie en de
wijzigingen van de bestaande hoogspanningsleidingen niet in
het gedrang wordt gebracht.
Artikel 0.3: algemeen artikel inzake waterbeheer
Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet
in het gedrang brengen, zijn werken, handelingen en
wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor:
- het behoud en herstel van het waterbergend vermogen
van rivier- en beekvalleien,
- het behoud en herstel van de structuurkenmerken van
dienst ruimtelijke ordening

In de rivier- en beekvalleien is waterbeheersing
een nevengeschikte functie. Daaronder worden
minstens de overstromingsgevoelige gebieden
aangeduid op de kaarten van de watertoets
begrepen. Buiten de rivier- en beekvalleien is
waterbeheersing eerder een ondergeschikte
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de rivier- en beeksystemen, de waterkwaliteit en de
verbindingsfunctie,
- het behoud, het herstel en de ontwikkeling van
overstromingsgebieden,
het
beheersen
van
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in
voor bebouwing bestemde gebieden,
- het beveiligen van vergunde of vergund geachte
bebouwing en infrastructuren tegen overstromingen
toegelaten, voor zover de technieken van natuurtechnische
milieubouw gehanteerd worden.

functie. Werken en handelingen in functie van
behoud en herstel van de structuurkenmerken
van de rivier- en beeksystemen zijn bv.
hermeandering, verbreden of herinrichten van
de bedding, herwaarderen winterbed, vertragen
waterstroomsnelheid, structuurvariatie in oevers
en bedding… Werken en handelingen in functie
van het verbeteren van de waterkwaliteit zijn bv.
buffering van waterlopen tegen vervuiling…
Werken en handelingen in functie van het
verbeteren van de verbindingsfunctie van
waterlopen zijn bv. het opheffen barrières,
behoud van ruimte voor de ontwikkeling van
natuurwaarden… In functie van het behoud, het
herstel en de ontwikkeling (aanleg, inrichting,
onderhoud…)
van
specifieke
overstromingsgebieden
zijn
specifieke
infrastructuren hiervoor zoals dijken, stuwen,
pompinstallaties...
toegelaten.
Zuiveringsinfrastructuren zoals RWZI’s of
collectoren vallen niet onder de toegelaten
werken, handelingen en wijzigingen. Voor
bebouwing bestemde gebieden zijn o.m.
woongebieden en bedrijventerreinen… De
specifieke stedenbouwkundige voorschriften in
de plannen van aanleg of ruimtelijke
uitvoeringsplannen geven uitsluitsel over welke
(delen van) gebieden als “voor bebouwing
bestemd” beschouwd moeten worden. De
overige functies in rivier- en beekvalleien
moeten de natuurlijke dynamiek en het
waterbergend vermogen van dit watersysteem
respecteren. De stroomgebiedbeheersplannen
en de (deel)bekkenbeheersplannen worden als
afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling
van de vergunningsaanvragen voor werken,
handelingen, voorzieningen, inrichtingen en
wijzigingen. Vergunningsaanvragen worden
onderworpen aan een watertoets in de zin van
het decreet integraal waterbeleid.

Artikel 0.4: algemeen artikel inzake tijdelijke ontsluiting
gemengd lokaal bedrijventerrein
dienst ruimtelijke ordening
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Tot zolang de ontsluitinginfrastructuur voor het gemengd
regionaal bedrijventerrein - uitbreidingszone B niet is
gerealiseerd kan de bestaande ontsluiting van het gemengd
lokaal bedrijventerrein tijdelijk behouden blijven (Essenestraat).

De vooropgestelde realisatie van de ontsluiting
naar het kruispunt Morettestraat/Assesteenweg
kan enkel gerealiseerd worden samen met de
ontwikkeling van het gemengd regionaal
bedrijventerrein. In tussentijd moet het mogelijk
blijven dat de bestaande bedrijven binnen het
gemengd lokaal bedrijventerrein verder kunnen
ontsloten worden via de Essenestraat.

Artikel 0.5 Algemene bepaling inzake opvang hemelwater
Volgende stedenbouwkundige verordeningen inzake
opvang van hemelwater blijven onverminderd van kracht:

de

•

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
afvalwater en hemelwater van (bvr 1/10/2004 en latere
wijzigingen) is van toepassing.

•

De provinciale stedenbouwkundige verordening inzake
afkoppeling van hemelwater afkomstig van verharde
oppervlakten (besluit deputatie 7 juni 2005 en latere
wijzigingen) is van toepassing.

•

De provinciale stedenbouwkundige verordening inzake
afkoppeling van hemelwater afkomstig van dakvlakken en
latere wijzigingen (besluit deputatie 7 juni 2005 en
latere wijzigingen) is van toepassing

•

De provinciale stedenbouwkundige verordening met
betrekking
tot
het
overwelven
van
grachten,
baangrachten en niet-gerangschikte onbevaarbare
waterlopen en latere wijzigingen (besluit deputatie 17
oktober 2006 en latere wijzigingen) is van toepassing.

dienst ruimtelijke ordening

Om de kans op wateroverlast te beperken, mag
het hemelwater dat op daken en verhardingen
valt niet onmiddellijk afgevoerd worden, maar
moet
het
opgevangen
worden
in
hemelwatervoorzieningen. Dit geld niet alleen
binnen de contouren van dit PRUP maar geld
algemeen voor elk bouwproject.. Er dienen
afkoppelings-, infiltratie- of buffervoorzieningen
voorzien in de bouwplannen.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Toelichting

Artikel 1: Gemengd regionaal bedrijventerrein

ART 1 : GEMENGD
REGIONAAL
BEDRIJVENTERREIN

categorie van
gebiedsaanduiding:
bedrijvigheid

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor bedrijven van regionaal belang
met een van de volgende hoofdactiviteiten:
• productie, opslag, bewerking en verwerking van
goederen;
• productie van energie en/of energierecuperatie
• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke
distributie en groothandel;
Daarnaast zijn volgende nevenbestemmingen toegelaten:
− kantoren met een beperkte oppervlakte gekoppeld aan
de toegelaten hoofdactiviteit van individuele bedrijven,
voor zover deze activiteiten geen intensieve loketfunctie
hebben en geen autonome activiteiten uitmaken;
− overdekte recreatieve bedrijven;
− horeca;
− toonzalen gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit
van individuele bedrijven.
− één woongelegenheid (conciërgewoning) per bedrijf, met
een maximale vloeroppervlakte van 200m², fysisch
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. Er moet aangetoond
worden dat de activiteit niet zonder conciërgewoning kan
uitgebaat worden;
− Installaties voor opwekken van hernieuwbare energie en
energierecuperatie.

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.
Op een gemengd regionaal bedrijventerrein
kunnen bedrijven gevestigd en uitgebaat
worden die om ruimtelijke of milieuredenen niet
verweefbaar (meer) zijn met een
multifunctionele stedelijke of residentiele
omgeving.

Herbouw of nieuwbouw van een gedeelte of het geheel van
bestaande gebouwen en/of gebouwencomplexen met een
autonome kantoorfunctie is toegelaten in zoverre de gegunde
of vergund geachte vloeroppervlakte ingenomen door de
autonome kantoorfunctie niet wordt uitgebreid. Deze
bestaande kantooroppervlakte kan ook een loketfunctie
omvatten
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
• inrichtingen als bedoeld in art. 3§1 1e lid van de
'Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de
dienst ruimtelijke ordening

Deze bepaling slaat op alle inrichtingen die
vallen onder toepassing van de Sevesowetgeving.
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•

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'.
autonome kantoren

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.

Met autonome kantoren wordt bedoeld
bedrijven 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.

§2 Inrichting
Er geld 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 technische
uitrustingen die noodzakelijk zijn voor de activiteiten die in de
gebouwen worden uitgeoefend, of die in functie van een
duurzame bedrijfsvoering worden opgericht.
Voor verhardingen dient er maximaal gebruikt gemaakt
worden van waterdoorlaatbare materialen. De niet verharde
delen dienen ingericht te worden in functie van infiltratie en
buffering van hemelwater en worden als groene zone
aangelegd.
Om verontreiniging van de ondergrond te minimaliseren dient
in zones waar dit om milieuredenen nodig is (bijvoorbeeld
parkings en laad- en loszones voor vrachtwagens of
stallingen/stockage in open lucht) de verharding aangelegd in
ondoordringbaar materiaal.
Op de bedrijfspercelen die grenzen aan de overdrukzone
voor 'structurerend groenelement waterloop' (art. 3) is de
realisatie van nieuw ondergrondse constructies uitgesloten.
De minimale perceeloppervlakte per bedrijf bedraagt 2500
m². Afwijkingen zijn toegestaan op gemotiveerde basis.
Motieven hebben betrekking op:
− verplichtingen vanuit andere regelgeving;
− personeelsintensief karakter van de activiteit;
− nieuwbouw, herbouw en uitbreiding van bestaande
hoofdzakelijk vergunde bedrijvigheid binnen de zone;
− realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen.
dienst ruimtelijke ordening
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Met het oog op zuinig en duurzaam ruimtegebruik worden
volgende inrichtingprincipes vooropgesteld:
− Het maximaal bezetten van het perceel is verplicht.
− Bedrijfsgebouwen worden dusdanig gebouwd dat ze
aanpasbaar zijn in functie van hergebruik.
− Opslag, productie en verwerking van goederen in open
lucht is toegelaten maar moet zoveel mogelijk aan het
zicht vanuit het openbaar domein onttrokken worden.
Niet bebouwde of verharde delen van private percelen
moeten in nette staat van onderhoud gehouden worden.
− Bij een stedenbouwkundige aanvraag waarbij meerdere
bedrijfspercelen betrokken zijn wordt het aanleggen van
een gezamenlijke waterbuffering vooropgesteld. Voor
aanvragen voor één bedrijf is een individuele inrichting
per bedrijf mogelijk.
− De grachten binnen deze zone die als waterbuffering
dienst doen kunnen slechts bij uitzondering worden
overwelfd op gemotiveerde basis.
Afwijkingen zijn toegestaan op gemotiveerde basis. Motieven
hebben betrekking op:
− verplichtingen vanuit andere regelgeving;
− de aard van de bedrijvigheid en de aard van de
activiteiten;
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning toont
aan
dat
de
aanvraag
voldoet
aan
volgende
inrichtingsprincipes inzake duurzaam materiaalgebruik en
beeldkwaliteit:
− Gebouwen en constructies krijgen steeds een verzorgde
en aantrekkelijke architectuur, met speciale aandacht
voor de gevels die naar de openbare wegenis gericht
zijn. Enkel publiciteit met betrekking tot de bedrijfsvoering
op het perceel is toegelaten en dient maximaal
geïntegreerd in de globale architectuur van de
gebouwen.
− Per gebouwengroep wordt gestreefd naar gebruik van
één dominant esthetisch verantwoord en duurzaam
materiaal. Een harmonische afstemming, zowel qua kleur
als volume, met andere gebouwengroepen wordt
nagestreefd.
− De aanleg, inrichting en het beheer van een bufferzone
dienst ruimtelijke ordening
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−

−

INDICATIEVE
HOOFDONTSLUITING

UITBREIDINGZONE IN
OVERDRUK

ten opzichte van de naastliggende percelen is verplicht
indien het naastliggende perceel (nog) niet is ingenomen
door bedrijvigheid. Bij de aanplantingen dient gekozen te
worden voor inheemse en standplaatsgeschikte soorten.
De bufferzone heeft een breedte van minimum 15 m.
Lichtpollutie, zijnde ongewenst strooilicht buiten de
doelgerichte verlichting, moet maximaal worden
vermeden. Verlichtingsbronnen verlichten daarom niets
boven het horizontaal vlak.
Maximaal
behoud
van
de
bestaande
kleine
landschapselementen (bomenrijen, grachten, beboste
bermen). Bij het verwijderen van delen deze klein
landschapelementen dient bij de stedenbouwkundige
aanvraag een motivatie te worden gevoegd over de
noodzaak ervan en dienen elementen te worden
aangebracht ter vervanging van de ecologische
verbindingsfunctie van deze elementen (bv. realisatie
beboste bufferzones, groenschermen,...).

Binnen de zonering is door middel van een pijl de plaats
aangeduid waar de interne ontsluitingsinfrastructuur voor
gemotoriseerd verkeer (auto, vrachtwagen, ...) op het hogere
wegennet aantakt. Naast deze verplicht te realiseren
aansluiting is geen andere aansluiting voor gemotoriseerd
verkeer op het omliggende wegennet toegelaten.

Binnen de op het grafisch plan aangegeven uitbreidingszone
B gelden volgende specifieke bestemmingvoorschriften:
− De ontwikkelaar(s) van deze zones dienen een
inrichtingstudie voor het geheel van deze zone toe te
voegen bij elke vergunningaanvraag voor nieuwbouw van
gebouwen, constructies en infrastructuur binnen deze
zone. Deze inrichtingstudie omvat minimaal een
gemotiveerde
onderbouwing
van
volgende
inrichtingaspecten:
• de ontsluiting (voor alle vervoersmodi);
• de organisatie van het parkeren;
• het waterbeheer;
• de buffering naar de omgeving
• de groenaanleg;
• de toepassing van de inrichtingprincipes inzake
zuinig en duurzaam ruimtegebruik, duurzaam
dienst ruimtelijke ordening

Bij vergunningsaanvragen voor een gebouw of
constructie en infrastructuur in de zone wordt
een inrichtingsstudie gevoegd. voor het geheel
van de overdrukzone B.
De inrichtingsstudie is een informatief
document voor de vergunningverlenende
overheid met het oog op het beoordelen 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
9

−

−

materiaalgebruik en beeldkwaliteit.
De aanleg, inrichting en het beheer van de bufferzone ten
opzichte van de omliggende open ruimte is ten laste van
de ontwikkelaar(s) van zone B. De buffer (strook/zone) is
ten minste 15 m breed. De bufferzone wordt voor ten
minste 75% (dicht) beplant met streekeigen struiken en
hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van
de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de omgeving. De
bufferzone dient samen met de overige inrichting van de
bedrijfszone aangelegd te worden uiterlijk in het
plantseizoen dat volgt op het verlenen van de
stedenbouwkundige vergunning voor bedrijfsgebouwen.
In afwijking van de grondbestemming geld in deze
overdrukzone een maximale hoogte van 14 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 technische uitrustingen die noodzakelijk zijn voor
de activiteiten die in de gebouwen worden uitgeoefend, of
die in functie van een duurzame bedrijfsvoering worden
opgericht.

dienst ruimtelijke ordening

gerealiseerd is in het gebied en/of tot de
mogelijke ontwikkeling van de rest van het
gebied.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het
dossier betreffende de aanvraag van
stedenbouwkundige vergunning en wordt als
zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende
instanties overeenkomstig de toepasselijke
procedure voor de behandeling van de
aanvragen. Elke nieuwe vergunningsaanvraag
kan een bestaande inrichtingsstudie of een
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie
bevatten.
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Artikel 2: Stationsomgeving

ART 2 :
STATIONSOMGEVING

categorie van
gebiedsaanduiding:
bedrijvigheid

§1 Bestemming
Het
gebied
is
bestemd
voor
spoorwegen
spoorweggerelateerde
activiteiten,
kantoren
en
kantoorachtigen, private nutsvoorzieningen en diensten,
sociaal-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen.
De vloeroppervlakte voor kantoren en kantoorachtigen is
binnen deze zonering beperkt tot maximaal 5000 m² voor de
totaliteit van de gebouwen.
Daarnaast
zijn
ook
kleinschalige
complementaire
voorzieningen toegelaten (voorbeelden zijn kinderopvang,
restaurant, sportfaciliteiten, horeca, kleine bedrijven,
openbare en private nutsvoorzieningen en diensten, sociaalculturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen) zover ze
verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. Winkels
voor dagdagelijkse aankopen zijn uitgesloten als
complementaire voorziening.
§2 Inrichting
Het gebouw wordt ingeplant op een gepaste afstand van de
terreingrenzen, rekening houdend met het bouwprofiel van
de omringende bouwwerken, met het eigen bouwprofiel en
met de blijvende bezonning van de naastliggende terreinen.
De kroonlijsthoogte bedraagt bij nieuwbouw minimaal 6
meter (2 bouwlagen) en maximaal 11 meter (3 bouwlagen).
Van de opgegeven kroonlijsthoogte in meter en het aantal
bouwlagen geldt telkens de meest beperkende bepaling.
De dakvorm is vrij. Dakhellingen zijn maximaal 50°.Bovenop
het maximaal aantal bouwlagen mag één technische
verdieping worden gerealiseerd. Deze technische verdieping
mag geen verblijf- of bergruimten bevatten. De technische
installaties moeten over een gabariethoek van 45° van het
gevelvlak worden weggetrokken.
Bovenop het maximaal aantal bouwlagen kan een
ondergrondse verdiepingen en/of één halfondergrondse
verdieping gerealiseerd worden voor parkeren. Deze
parkeerverdieping mag geen verblijfruimten bevatten.
dienst ruimtelijke ordening

Alle activiteiten die nodig zijn voor een
optimale organisatie van het openbaar
vervoerknooppunt zijn toegelaten binnen deze
zone.
Met name voldoende pendelparking(s), een
busstation,
overbruggingen
over
en
onderdoorgangen onder de spoorbundel en
fietsenstallingen kunnen gerealiseerd worden.
Kantoren zijn bedrijven met als hoofdactiviteit
privé- en overheidsdienstverlening met een
hoofdzakelijk administratief karakter en een
hoge personeelsintensiteit. De
vloeroppervlakte is beperkt tot 5000 m².
De vloeroppervlakte is de som van de
oppervlakte van elke verdieping die zich
minstens 2 m boven het maaiveld uitstrekt,
gemeten op vloerniveau langs de
binnenomtrek van de opgaande
scheidingconstructies die het gebouw
omhullen. Ruimten waarvan de vrije hoogte
tussen de vloer en he tplafond minder is dan
2,20m zijn niet begrepen in de
vloeroppervlakte, terrassen zijn niet begrepen
in de vloeroppervlakte. In het geval van een
halfondergrondse parkeerlaag wordt de
oppervlakte van dit niveau niet meegeteld.
Kantoorachtigen zijn bedrijven met de uiterlijke
vorm van een kantoor maar een functie en/of
hoofdactiviteiten die niet gericht is op
hoofdzakelijk administratieve en
personenintensieve dienstverlening
(voorbeelden zijn offsetbedrijven, labo's,
onderzoekscentra, opleidingcentra, ... )
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De ruimte die onbebouwd wordt gelaten wordt ingericht als
een gemeenschappelijke buitenruimte. De maximale
verharding bedraagt 20%. Minimaal 20% van de
gemeenschappelijke buitenruimte dient ten alle tijde publiek
toegankelijk te zijn vanuit de openbare wegenis.
Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor
nieuwbouw en verkavelingsvergunningen moeten vergezeld
zijn van een samenhangende inrichtingsstudie die een
voorstel bevat voor verdere ordening van het gebied.
§3 Bijzonder voorschrift voor perceel 387Y
Perceel 387 Y is aanvullend bestemd voor opslag van
gronden, bouwmaterialen en plaatsen van voertuigen,
werfkantoren en kranen (+ bijhorende interne circulatie),
alsook voor het stallen van personenvoertuigen.
De stapelhoogte is beperkt tot maximaal 5,00 m.
Verhardingen
dienen
te
worden
uitgevoerd
met
waterdoorlatende materialen. Het gebruik van niet
waterdoorlatende materialen is niet toegestaan, behalve
indien opgelegd vanuit de milieuwetgeving.
Er kan slechts een vergunning worden afgeleverd voor
bedrijfsactiviteiten nadat een bufferende berm van minimaal
10,0 m breed en 5,00 m hoog is aangelegd over de volledige
lengte van het perceel langs de zijde van het spoor.
Alle vormen van bebouwing zijn slechts toegelaten in
overeenstemming met de voorschriften van artikel 2, §1 en
§2.

dienst ruimtelijke ordening

Op 13 december 2007, werd er door de
deputatie een positief planologisch attest
afgeleverd aan de firma de Meuter voor het
oostelijk deel van het perceel 0387Y. Hiervoor
werd een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
bij ministerieel besluit goedgekeurd op 20 juli
2010.
Op 12 november 2009 besliste de deputatie
van de provincie Vlaams-Brabant om een
positief planologisch attest af te leveren aan de
firma De Meuter te Ternat voor perceel 387Y,
westelijk deel. Conform artikel 4.4.26 §1 van
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening is de
provincie er toe gehouden om een provinciaal
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) op te stellen
voor de toegestane ruimtelijke ontwikkelingen
uit het planologisch attest.
De visie binnen het voorliggend PRUP voor
het economisch knooppunt Ternat gaat voor
dit perceel uit van een zone voor
stationsomgeving.
De
bestaande
bedrijfsactiviteiten kunnen wel verder blijven
bestaan
en
uitbreiden
binnen
de
randvoorwaarden die in het vroegere PRUP
werden uitgewerkt. De voorwaarden worden
hier ingeschreven.
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Artikel 3: bijzonder voorschrift structurerend
groenelement waterloop

ART 3 :
STRUCTUREREND
GROENELEMENT WATERLOOP

categorie van
gebiedsaanduiding:
lijninfrastructuur

Deze overdrukzone, is bestemd voor het behoud, de aanleg
en het beheer van de vallei als een structurerend
groenelement. Dit gebied wordt aangelegd in functie van het
herstel
en
de
ontwikkeling
van
natuuren
landschapswaarden eigen aan een beekvallei. Bebouwing is
uitgesloten.
De grens van deze zone wordt voor de Waalborre-Ijssenbeek
(deels gelegen binnen de regionaal bedrijvenzone Vitseroel)
bepaald op een diepte van 5 m landinwaarts vanaf de
bovenste
randen
van
het
taluds
van
het
oppervlaktewaterlichaam (aan beide zijden). Voor de Nieuwe
Molenbeek (zuidgrens regionale bedrijvenzone Vitseroel)
wordt deze ruimer bepaald. De zuidelijke oeverzone wordt
bepaald op een diepte van 5 meter landinwaarts vanaf de
bovenste
randen
van
het
taluds
van
het
oppervlaktewaterlichaam. De noordelijke oeverzone valt
samen met de bestemmingsgrens van het regionaal
bedrijventerrein Vitseroel (art 1).
In de zone zijn geen stedenbouwkundige handelingen als
bedoeld in art. 4.2.1. van Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening toegelaten, ongeacht of er een stedenbouwkundige
vergunning vereist is. Dit verbod is niet van toepassing op:
− Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg,
het functioneren of aanpassing van de waterweg.
− werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen die
nodig zijn voor het beheer van de waterweg, volgens de
technieken van de natuurtechnische milieubouw;
− de aanleg van paaiplaatsen en andere ingrepen met het
oog op een meer natuurtechnische inrichting van het
structurerend stedelijk groenelement;
− de aanleg, het inrichten of uitrusten van wegen in
waterdoorlaatbare verhardingen;
− de aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen
van de zone ten behoeve van de realisatie van de
aangegeven indicatieve wegenis.
− werken en handelingen met betrekking tot park- en
landschapsinrichting en waterbeheersing.
dienst ruimtelijke ordening
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−

werken, handelingen en wijzigingen ten algemenen nutte,
met name het aanbrengen van verhardingen, de aanleg,
de inrichting en het onderhoud van openbare wegenis,
het plaatsen en onderhouden van inrichtingen van
openbaar nut, het plaatsen en wijzigen van verplaatsbare
inrichtingen, rollend materiaal en uithangborden, het
vellen van bomen en reliëfwijzigingen.

dienst ruimtelijke ordening
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Toelichting

Artikel 4: Gemengd lokaal bedrijventerrein
§1 Bestemming
ART 4 : GEMENGD
LOKAAL
BEDRIJVENTERREIN

categorie van
gebiedsaanduiding:
bedrijvigheid

Het gebied is bestemd voor bedrijven van lokaal belang met
een van de volgende hoofdactiviteiten:
• productie, opslag, bewerking en verwerking van
goederen;
• productie van energie en/of energierecuperatie
• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten.
• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke
distributie en groothandel;
Daarnaast zijn volgende nevenbestemmingen toegelaten:
− kantoren met een beperkte oppervlakte gekoppeld aan
de toegelaten hoofdactiviteit van individuele bedrijven,
voor zover deze activiteiten geen intensieve loketfunctie
hebben en geen autonome activiteiten uitmaken;
− overdekte recreatieve bedrijven;
− horeca;
− toonzalen gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit
van individuele bedrijven.
− één woongelegenheid (conciërgewoning) per bedrijf, met
een maximale vloeroppervlakte van 200m², fysisch
geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. Er moet aangetoond
worden dat de activiteit niet zonder conciërgewoning kan
uitgebaat worden;
− Installaties voor opwekken van hernieuwbare energie en
energierecuperatie.
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
• inrichtingen als bedoeld in art. 3§1 1e lid van de
'Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 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'.
• autonome kantoren

dienst ruimtelijke ordening
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Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig zijn of
nuttig zijn voor de realisatie van de bestemming en voor de
exploitatie van het gemengd lokaal bedrijventerrein zijn
toegelaten. Hieronder vallen ook alle infrastructuurwerken
voor ontsluiting van het bedrijventerrein.
De gemeente kan de bepalingen voor deze zone verder
verfijnen via een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan.
§2 Inrichting
Er geld een maximale hoogte van 14 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 technische
uitrustingen die noodzakelijk zijn voor de activiteiten die in de
gebouwen worden uitgeoefend, of die in functie van een
duurzame bedrijfsvoering worden opgericht.
Voor verhardingen dient er maximaal gebruikt gemaakt
worden van waterdoorlaatbare materialen. De niet verharde
delen dienen ingericht te worden in functie van infiltratie en
buffering van hemelwater en worden als groene zone
aangelegd.
Om verontreiniging van de ondergrond te minimaliseren dient
in zones waar dit om milieuredenen nodig is (bijvoorbeeld
parkings en laad- en loszones voor vrachtwagens of
stallingen/stockage in open lucht) de verharding aangelegd in
ondoordringbaar materiaal.
Op de bedrijfspercelen die grenzen aan de overdrukzone
voor 'structurerend groenelement waterloop' (art. 3) is de
realisatie van nieuw ondergrondse constructies uitgesloten.
De maximale perceeloppervlakte per bedrijf bedraagt 5000
m². Afwijkingen zijn toegestaan op gemotiveerde basis.
Motieven hebben betrekking op:
− verplichtingen vanuit andere regelgeving;
− personeelsintensief karakter van de activiteit;
− nieuwbouw, herbouw en uitbreiding van bestaande
hoofdzakelijk vergunde bedrijvigheid binnen de zone;
− realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen.
Met het oog op zuinig en duurzaam ruimtegebruik worden
volgende inrichtingprincipes vooropgesteld:
dienst ruimtelijke ordening
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−
−
−

−

−

Het maximaal bezetten van het perceel is verplicht.
Bedrijfsgebouwen worden dusdanig gebouwd dat ze
aanpasbaar zijn in functie van hergebruik.
Opslag, productie en verwerking van goederen in open
lucht is toegelaten maar moet zoveel mogelijk aan het
zicht vanuit het openbaar domein onttrokken worden.
Niet bebouwde of verharde delen van private percelen
moeten in nette staat van onderhoud gehouden worden.
Bij een stedenbouwkundige aanvraag waarbij meerdere
bedrijfspercelen betrokken zijn wordt het aanleggen van
een gezamenlijke waterbuffering vooropgesteld. Voor
aanvragen voor één bedrijf is een individuele inrichting
per bedrijf mogelijk.
De grachten binnen deze zone die als waterbuffering
dienst doen kunnen slechts bij uitzondering worden
overwelfd op gemotiveerde basis.

Afwijkingen zijn toegestaan op gemotiveerde basis. Motieven
hebben betrekking op:
− verplichtingen vanuit andere regelgeving;
− de aard van de bedrijvigheid en de aard van de
activiteiten;
De aanvrager van een stedenbouwkundige vergunning toont
aan
dat
de
aanvraag
voldoet
aan
volgende
inrichtingsprincipes inzake duurzaam materiaalgebruik en
beeldkwaliteit:
− Gebouwen en constructies krijgen steeds een verzorgde
en aantrekkelijke architectuur, met speciale aandacht
voor de gevels die naar de openbare wegenis gericht
zijn. Enkel publiciteit met betrekking tot de bedrijfsvoering
op het perceel is toegelaten en dient maximaal
geïntegreerd in de globale architectuur van de
gebouwen.
− Per gebouwengroep wordt gestreefd naar gebruik van
één dominant esthetisch verantwoord en duurzaam
materiaal. Een harmonische afstemming, zowel qua kleur
als volume, met andere gebouwengroepen wordt
nagestreefd.
− Bij vergunningaanvragen voor nieuwbouw, herbouw en/of
voor een substantiële uitbreiding van bestaande
bedrijfsactiviteiten (> 50%) is de aanleg, inrichting en het
beheer van een bufferzone ten opzichte van de
dienst ruimtelijke ordening
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−

−

naastliggende percelen verplicht indien het naastliggende
perceel (nog) niet is ingenomen door bedrijvigheid. Bij de
aanplantingen dient gekozen te worden voor inheemse
en standplaatsgeschikte soorten. De bufferzone heeft
een breedte van minimum 15 m. De aanleg, inrichting en
het beheer van de bufferzone is ten laste van de
vergunningsaanvrager. De bufferzone wordt voor ten
minste 75% (dicht) beplant met streekeigen struiken en
hoogstammige bomen met het oog op het bufferen van
de bedrijfsactiviteiten ten opzichte van de omgeving. De
bufferzone dient aangelegd te worden uiterlijk in het
plantseizoen dat volgt op het verlenen van de
stedenbouwkundige vergunning.
Lichtpollutie, zijnde ongewenst strooilicht buiten de
doelgerichte verlichting, moet maximaal worden
vermeden. Verlichtingsbronnen verlichten daarom niets
boven het horizontaal vlak.
Maximaal
behoud
van
de
bestaande
kleine
landschapselementen (bomenrijen, grachten, beboste
bermen). Bij het verwijderen van delen deze klein
landschapelementen dient bij de stedenbouwkundige
aanvraag een motivatie te worden gevoegd over de
noodzaak ervan en dienen elementen te worden
aangebracht ter vervanging van de ecologische
verbindingsfunctie van deze elementen (bv. realisatie
beboste bufferzones, groenschermen,...).

Er wordt aan de gemeenten de mogelijkheid gelaten om
specifiek voor het eigen grondgebied op te treden en in een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan het statuut van deze
activiteiten meer gedetailleerd te regelen. In dergelijk geval
nemen de voorschriften van het gemeentelijk ruimtelijk
uitvoeringsplan de plaats in van de voorschriften zoals ze in
dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zijn opgenomen.

dienst ruimtelijke ordening
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2 Op te heffen bepalingen
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied voor de zone 'gemengd regionaal bedrijventerrein', de zone 'gemengd lokaal
bedrijventerrein en de zone 'stationsomgeving' de voorschriften van het Gewestplan Halle-VilvoordeAsse (KB 07/03/1977 en latere wijzigingen) opgeheven.
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied voor de zone 'stationsomgeving' de voorschriften van het Provinciaal
Ruimtelijk Uitvoeringplan 'NV De Meuter' (MB 20/07/2010) opgeheven.
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied voor de zone 'structurerend groenelement waterloop' de voorschriften van
het Gewestplan Halle-Vilvoorde-Asse (KB 07/03/1977 en latere wijzigingen) NIET opgeheven.

dienst ruimtelijke ordening
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