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9. STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Algemeen

Toelichting

Binnen de perimeter van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is slechts één bedrijf toegestaan.
Groenvoorzieningen
Voor de groenvoorzieningen dient steeds gebruik gemaakt
te worden van streekeigen en standplaatsgebonden
groenvoorzieningen.
Inrichtingsstudie
Bij elke vergunningsaanvraag wordt een inrichtingsstudie
gevoegd. 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 maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedures voor de behandeling van de aanvragen. Elke
nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie
bevatten.

Bij elke vergunningsaanvraag dient
een inrichtingsstudie te worden opgemaakt als informatief document. Deze
studie geeft de wijze weer waarop de
stedenbouwkundige voorschriften vertaald zijn.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Zone voor bedrijfsgebouwen en aanverwante voorzieningen

Toelichting

Artikel 1

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor de noodzakelijke bebouwing
voor verkoop- en herstellingswerken.
Bij heroriëntering van de bedrijfsactiviteiten mogen de
nieuwe of andere activiteiten niet meer hinder veroorzaken
dan de aanwezige en voorziene activiteiten.

Het bestaande bedrijf is een garagebedrijf met toonzaal. De activiteiten
omvatten in hoofdzaak het verhandelen van wagens en in tweede instantie
het herstellen van wagens.

§2 Inrichting
Binnen de zone zijn enerzijds de noodzakelijke gebouwen,
opslagplaatsen en aanverwante voorzieningen toegestaan
en anderzijds verhardingen in functie van toeritten, parkeerplaatsen en stapelplaatsen in open lucht.
Plaatsing van de gebouwen
Binnen de bestemmingszones zoals aangeduid op het
grafisch plan. Binnen elke zone dient één aaneengesloten
gebouw te worden opgericht.

In het kader van compact ruimtegebruik dient elke nieuwe constructie
binnen een zone zo goed mogelijk aan
te sluiten bij de bestaande constructies.
De bestemmingszones zijn dwars op
de Leuvensesteenweg georiënteerd
om een optimale inpassing in het achterliggende open landbouwgebied te
garanderen en verlinting te vermijden.
Één zone heeft betrekking op een bestaand bedrijfsgebouw (meest noordwaarts gelegen) en de andere zone op
een nieuw bedrijfsgebouw.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Maximale bouwvolume
Het maximale bijkomende bouwvolume bedraagt 6.300m³.

Maximale bouwhoogte
De maximale bouwhoogte ten opzichte van het referentiepeil bedraagt 7,00m voor de nokhoogte.
Deze maximale bouwhoogte geldt evenwel niet voor
schoorstenen, verluchtingskanalen, zonnepanelen en antennes voor zover deze beperkt zijn en zo centraal mogelijk in het plangebied worden ingeplant en zo weinig mogelijk hinder voor naburige percelen veroorzaken.

Toelichting

Het bijkomende bouwvolume heeft
betrekking op de meest zuidwaarts
gelegen deelzone.

Het referentiepeil 0,00m stemt overeen
met de bovenkant van het bestaande
of ontworpen aanliggend weggedeelte
waarlangs het perceel ontsloten wordt.
Hinder voor naburige percelen heeft te
maken met schaduw, geluid, geur, ….

De stapelhoogte op de niet – bebouwde delen binnen de
zone wordt beperkt tot maximum 4,00m.
Materiaalgebruik
Materialen en kleuren zijn vrij te kiezen maar wel in die
mate dat de bouwvolumes zich maximaal integreren in de
bebouwde en de landschappelijke omgeving.

Bij de vergunningsaanvraag wordt het
materiaal qua kleur en textuur geëvalueerd op basis van de integratie in de
bebouwde omgeving enerzijds en de
landschappelijke integratie naar de
open ruimte anderzijds. Bij de bebouwde omgeving wordt in eerste instantie de nadruk gelegd op de afstemming op het bestaande bedrijfsgebouw.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Vormgeving
Elke nieuwbouw moet op kwaliteitsvolle wijze uitgevoerd
worden.

Niet – bebouwde ruimte
De niet – bebouwde ruimten mogen worden verhard.

De niet – bebouwde delen worden met het oog op de esthetische, duurzame en functionele aspecten op kwaliteitsvolle wijze ingericht. Materialen en goederen mogen enkel
opgeslagen worden in open lucht indien ze niet zichtbaar
zijn vanaf de openbare weg.

Toelichting

Kwaliteitsvolle uitvoering houdt in dat
de kroonlijsthoogte, de gevelopbouw,
de dakvorm en het materiaalgebruik op
een doordachte en samenhangende
wijze opgebouwd en uitgevoerd worden. Daarnaast houdt kwaliteitsvolle
uitvoering ook een duurzaam en zuinig
ruimtegebruik in.

Voor het afkoppelen van hemelwater
wordt verwezen naar de vigerende
regelgeving.
Stapelen in open lucht kan enkel indien het niet zichtbaar is vanaf de
openbare weg omdat op die manier de
visuele hinder van op de openbare
weg beperkt wordt en het zicht op de
achterliggende open ruimte niet beperkt wordt.

Reliëfwijzigingen zijn toegelaten als deze beperkt worden
tot hetgeen nodig is voor het verlenen van toegang tot de
bedrijfsgebouwen. Hierbij kunnen keerwanden gebruikt
worden.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Zone voor private parkeerplaatsen, interne
circulatie en opslagruimte

Toelichting

Artikel 2

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor private parkeerplaatsen, interne
circulatie en opslagruimte. Er kan maximaal één pompeiland geïnstalleerd worden.

De verharde, niet-bebouwde ruimte
stemt overeen met de bestaande verhardingen.

§2 Inrichting
Verhardingen
Maximum 95% van deze zone mag verhard worden. Minimum 30% van deze verharde oppervlakte dient te worden
aangelegd met waterdoorlatende verhardingen.

De verharde delen worden met het oog op de esthetische,
duurzame en functionele aspecten op kwaliteitsvolle wijze
ingericht. Materialen en goederen mogen enkel opgeslagen worden in open lucht indien ze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg. Enkel het stallen van wagens mag
zichtbaar zijn vanaf de openbare weg
Reliëfwijzigingen zijn toegelaten als deze beperkt worden
tot hetgeen nodig is voor het verlenen van toegang tot de
bedrijfsgebouwen. Hierbij kunnen keerwanden gebruikt
worden.

Voor het afkoppelen van hemelwater
wordt verwezen naar de vigerende
regelgeving.
De bestaande grindverharding is een
waterdoorlatend verhardingsmateriaal.
Stapelen in open lucht kan enkel indien dit niet zichtbaar is vanaf de
openbare weg omdat op die manier de
visuele hinder van op de openbare
weg beperkt wordt. Hierbij wordt gedacht aan het stapelen van vaten en
ander materiaal. Het stallen van wagen
is daarentegen wel toegestaan.

Stapelhoogte
De stapelhoogte is beperkt tot maximaal 4,00m.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Groenvoorzieningen
Verspreid over de zone dient per 8 parkeerplaatsen minimaal 1 hoogstam te worden aangeplant.

Afsluitingen
Een keuze dient gemaakt uit volgende mogelijkheden:
x géén afsluitingen;
x grofmazige draad- en/of metaalafsluiting van maximaal
2,50m hoog, al dan niet gecombineerd met levende
groenaanplantingen.
Poorten worden geïntegreerd in de afsluiting.
Verlichtingspalen
Voor de verlichting van de gebouwen en terreinen zijn
verlichtingspalen of lantaarns toegestaan met een maximale hoogte van 11,00m.

Toelichting

Het voorzien van groen op de bedrijfssite beantwoordt aan de doelstelling
van een kwalitatief bedrijfsperceel.
Belangrijk hierbij is dat de groenvoorzieningen voldoende transparant worden aangeplant om het zicht op het
achterliggende landbouwlandschap te
vrijwaren.
Er wordt geopteerd voor een grofmazige afsluiting om het zicht op het achterliggende landschap te vrijwaren.

Poorten dienen ingepast te worden in
het totaalbeeld van de afsluiting.
Bij de inrichting van de bedrijfspercelen en de plaatsing van de verlichtingspalen of lantaarns dient rekening
gehouden te worden met het beperken
van lichthinder voor de omgeving.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Indicatieve aanduiding
brugconstructie

Toelichting

Artikel 3

§1 Bestemming
De indicatieve aanduiding van brugconstructie betreft een
verbindingselement tussen beide bedrijfsgebouwen.

In het kader van compact ruimtegebruik wordt een brugconstructie voorzien tussen het bestaande en nieuwe
bedrijfsgebouw. Deze constructie biedt
eveneens het voordeel dat de visuele
relatie met het achterliggende open
landbouwgebied behouden blijft.

§2 Inrichting
Op een vrije hoogte van minimum 3,00m kan, zoals aangeduid op het grafisch plan, een brugconstructie worden
opgericht tussen beide bedrijfsgebouwen met een maximale oppervlakte van 325m². De maximale nokhoogte
bedraagt 7,00m.

Vanuit een compact ruimtegebruik en
vanuit een optimale bedrijfsvoering
wordt een brugconstructie voorzien
tussen beide bedrijfsgebouwen.
De aanduiding van de brugconstructie
is indicatief en kan in functie van eenoptimale bedrijfsvoering verplaatst
worden.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Indicatieve aanduiding
liniaire groenstructuren

Toelichting

Artikel 4

§1 Bestemming
De indicatieve aanduiding van de liniaire groenstructuren
is bestemd voor het aangeven van de te voorziene en/of
respecteren bomenrij.

De bomenrij dient behouden te blijven
omwille van een optimale landschappelijke integratie van de bedrijfssite in
de omgeving.

§2 Inrichting
Groenvoorzieningen
De bestaande lineaire groenvoorzieningen, zoals indicatief
aangeduid op het grafisch plan, dienen bewaard te blijven.

De huidige hoogstammen mogen vervangen worden voor zover de liniaire
structuur gehandhaafd blijft.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Zone voor ontsluiting
en landschappelijke
inpassing

Toelichting

Artikel 5

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor het ontsluiten van het bedrijfsterrein en voor het integreren van het terrein in het straatbeeld. Enkel het tentoonstellen van wagens in open lucht
is toegestaan.

Teneinde een kwalitatief bedrijfsterrein
te creëren is een optimale en verzorgde inpassing van het terrein in het
straatbeeld noodzakelijk.

§2 Inrichting
Binnen de zone is enkel de aanleg van groenvoorzieningen toegestaan. Alle vormen van bebouwing en verharding zijn verboden evenals het stapelen van materialen in
open lucht..
Terrreinbezetting
Maximum 50% van de zone kan gebruikt worden voor het
tentoonstellen van wagens in open lucht.
Groenvoorzieningen
De zone dient te worden aangelegd als grasberm.
Reclame
Één reclamepyloon ten behoeve van de publiciteit van het
eigen bedrijf is toegestaan voor zover deze op een kwalitatieve en contextuele wijze wordt ingepast op het bedrijfsperceel. De hoogte van de reclamepyloon mag de bouwhoogte van de bijhorende bedrijfsgebouwen niet overschrijden. De reclame kan verlicht worden, maar het gebruik van neonverlichting is verboden.
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Afsluitingen
Een keuze dient gemaakt uit volgende mogelijkheden:
x géén afsluitingen;
x grofmazige draad- en/of metaalafsluiting van maximaal
2,50m hoog, al dan niet gecombineerd met levende
groenaanplantingen.
Poorten worden geïntegreerd in de afsluiting.

Er wordt geopteerd voor een grofmazige afsluiting om het zicht op het achterliggende landschap te vrijwaren.

Poorten dienen ingepast te worden in
het totaalbeeld van de afsluiting.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Indicatieve aanduiding
ontsluitingsdoorsteek

Toelichting

Artikel 6

§1 Bestemming
De indicatieve aanduiding van de ontsluitingsdoorsteek is
bestemd voor het aangeven van de ontsluitingsmogelijkheden van de bedrijfssite op het openbaar domein.

§2 Inrichting
Er is maximaal één inrit en één uitrit toegestaan, zoals
indicatief aangeduid op het grafisch plan.

Verhardingen
De in- en uitrit mogen integraal verhard worden.

Om het doorgaande verkeer op de
Leuvensesteenweg minimaal te hinderen wordt maximaal één in- en uitrit
toegestaan.
De aanduiding van de ontsluiting is
indicatief en kan in functie van een
optimale bedrijfsvoering verplaatst
worden.

Voor het afkoppelen van hemelwater
wordt verwezen naar de vigerende
regelgeving.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Zone voor toegang

Toelichting

Artikel 7

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor het verlenen van toegang tot de
achterliggende percelen.

De achterliggende terreinen, momenteel voetbalterrein, worden langs deze
weg ontsloten. Gelijktijdig kan deze
zone de bedrijfssite landschappelijk
begrenzen door het voorzien van bomenrijen langs weerszijden van de
doorsteek.

§2 Inrichting
Binnen deze zone zijn alle vormen van bebouwing verboden.
Verhardingen
Centraal kan maximaal 4,00m worden verhard. Enkel waterdoorlatende verhardingen zijn toegestaan.

Groenvoorzieningen
Langs weerszijden van de weg worden grasbermen voorzien waarbinnen afwateringsgrachten kunnen worden
voorzien.
Binnen de grasbermen dienen, zoals indicatief aangeduid
op het grafisch plan, lineaire groenstructuren te worden
voorzien onder de vorm van hoogstammen.

Voor het afkoppelen van hemelwater
wordt verwezen naar de vigerende
regelgeving.

De huidige hoogstammen mogen vervangen worden voor zover de liniaire
structuur gehandhaafd blijft.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Bouwvrije agrarische
zone

Toelichting

Artikel 8

§1 Bestemming
De zone is bestemd voor een bouwvrije agrarische zone.
Ook zijn voorzieningen voor waterbuffering toegestaan.

§2 Inrichting
Binnen deze zone zijn alle vormen van bebouwing en verharding verboden evenals het stapelen van materialen in
open lucht.
De bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund geachte
en niet-verkrotte gebouwen en constructies binnen deze
zone kunnen binnen het bestaande bouwvolume verbouwd en gerenoveerd worden. Een verdere uitbreiding
van de bestaande bebouwing alsook herbouw of nieuwbouw van een gedeelte van het gehele gebouw is echter
niet toegelaten.
Groenvoorzieningen
De zone dient in totaliteit te worden aangelegd als grasland of akkerland. Hoogstamming groen is enkel verspreid
toegestaan.

Om de visuele relatie met het achterliggende open landbouwgebied te
bewaren is het belangrijk dat deze
ruimte een open karakter behoudt.

Waterbuffering
Het bestaande bufferbekken met een minimale oppervlakte van 260m² dient bewaard te blijven.
Reliëfwijzigingen
Reliëfwijzigingen zijn niet toegestaan.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Indicatieve aanduiding
liniaire groenstructuren

Toelichting

Artikel 9

§1 Bestemming
De indicatieve aanduiding van de liniaire groenstructuren
is bestemd voor het aangeven van de te voorziene en/of
respecteren bomenrij.

De bomenrij dient behouden te blijven
omwille van een optimale landschappelijke integratie van de bedrijfssite in
de omgeving.

§2 Inrichting
Groenvoorzieningen
De bestaande lineaire groenvoorzieningen, zoals indicatief
aangeduid op het grafisch plan, dienen bewaard te blijven.

De huidige hoogstammen mogen vervangen worden voor zover de liniaire
structuur gehandhaafd blijft.
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10. OP TE HEFFEN BEPALINGEN
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden binnen het
betreffende plangebied de voorschriften van het gewestplan Aarschot-Diest (KB van 7/11/1978)
opgeheven. Ook wordt de verkaveling 86 FL 44 (goedgekeurd op 05/05/1970 – gewijzigd op
15/02/1972 en 06/12/1974 en 30/08/1984 en 08/01/1987) opgeheven voor de kadastrale percelen die binnen de perimeter van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan gelegen zijn.
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