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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.

Toelichting

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

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.

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
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
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van rivier- en beekvalleien,
het behoud en herstel van de structuurkenmerken van
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.
-

dienst ruimtelijke ordening

begrepen. Buiten de rivier- en beekvalleien is
waterbeheersing eerder een ondergeschikte
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.
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Artikel 0.4: algemeen artikel inzake geldende plannen van
aanleg
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan blijven binnen het betreffende plangebied de
voorschriften van de geldende plannen van aanleg als
grondbestemmingen van kracht.

dienst ruimtelijke ordening

Het Gewestplan Aarschot-Diest (KB 07/11/1978
en latere wijzigingen) en het Gewestplan HalleVilvoorde (KB 07/03/1977 en latere wijzigingen)
worden dus NIET opgeheven door voorliggend
PRUP. Het gewestplan kan vervangen worden
door een ander plan van aanleg (Vlaams,
provinciaal
of
gemeentelijk)
als
grondbestemming.
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ART 1 : SPECIFIEK
REGIONAAL
BEDRIJVENTERREIN
VOOR KLEINHANDEL
(OVERDRUK)

categorie van
gebiedsaanduiding:
bedrijvigheid

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Toelichting

Artikel 1: Specifiek regionaal bedrijventerrein voor
kleinhandel (overdruk)

Kleinhandel kan omschreven worden als een
distributie-eenheid waarvan de activiteit uit het
verkopen
van
producten
aan
finale
consumenten, in eigen naam en voor eigen
rekening, zonder deze goederen een andere
behandelingen te doen ondergaan dan die
welke in de handel gebruikelijk zijn.

§1 Bestemming
Het gebied is in overdruk bestemd voor bedrijven van
regionaal belang met als hoofdactiviteit grootschalige
kleinhandel. Het betreft hierbij individuele grootschalige
kleinhandelsvestigingen en clusters van grootschalige
kleinhandelsvestigingen onder één dak of in elkaars directe
nabijheid.
Per handelsactiviteit kan één bedrijfswoning toegelaten
worden voor zover deze fysisch geïntegreerd is en de
bedrijfsbebouwing en deze woning een maximale
brutovloeroppervlakte heeft van 200 m². Bestaande vergunde
woningen binnen de zone kunnen behouden blijven en
binnen het bestaande bouwvolume of in de huidige
hoedanigheid verbouwd en gerenoveerd worden.
Binnen de zone voor 'Specifiek regionaal bedrijventerrein
voor kleinhandel' zijn alle werken, handelingen, en
wijzigingen die nodig zijn of nuttig zijn voor de realisatie van
de bestemming en voor de exploitatie van het specifiek
regionaal bedrijventerrein toegelaten. Hieronder vallen ook
alle infrastructuurwerken voor ontsluiting van het
bedrijventerrein.
Ten allen tijde kan de grondbestemming worden gerealiseerd
als de hoofdactiviteit grootschalige kleinhandel geheel of
gedeeltelijk wordt stopgezet. Een gemengde ontwikkeling is
mogelijk. De voorschriften van dit PRUP blijven van kracht
wat betreft de kleinhandel binnen zo'n gemengde
ontwikkeling. De voorschriften van de grondbestemming zijn
bepalend voor andere programmaonderdelen.
§2 Inrichting
Met het oog op zuinig ruimtegebruik worden volgende
inrichtingprincipes vooropgesteld:
 Bedrijfsgebouwen worden dusdanig gebouwd dat ze
aanpasbaar zijn in functie van hergebruik.
 Opslag, in open lucht is toegelaten maar moet zoveel
dienst ruimtelijke ordening

Grootschalige kleinhandel is een individuele
kleinhandelsvestiging
met
een
winkelvloeroppervlakte groter dan 600 m² dan
wel een cluster van groot- en /of kleinschalige
kleinhandelsvestigingen onder één dak waarbij
het totale winkelvloeroppervlakte groter is dan
600 m².
Niet alle kleinhandel heeft een zelfde
ruimtebehoefte. Bepaalde branches binnen het
winkelaanbod zijn ruimte-extensief, ze hebben
een beduidend grotere winkelvloeroppervlakte
nodig per klant. Het betreft hier specifieke
branches die door de omvang en aard van de
gevoerde artikelen een grote oppervlakte nodig
hebben voor de uitstalling: auto’s, boten,
caravans, tuincentra, bouwmarkten, grove
bouwmaterialen, keukens en sanitair en
meubels. Deze ruimte-extensieve branches
richten
zich
naar
consumenten
met
doelgerichte bezoekmotieven en worden
gekenmerkt door laagfrequente aankopen.
Dit heeft tot gevolg dat de ruimtebehoevende
kleinhandel een eerder beperkte mobiliteit
genereert
ten
opzichte
van
de
winkelvloeroppervlakte (<> branches met
hoogfrequente aankopen en gemaksgerichte
bezoekmotieven zoals voeding, kleding, mode,
... ). Deze ruimtebehoevende kleinhandel komt
bijna uitsluitend voor buiten de bestaande
handelskernen en is in feite complementair met
het aanbod in die handelkernen.
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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
dient 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 die
herbouw of ingrijpende verbouwing (incl. vervanging
buitenmuren) omvat toont aan dat de aanvraag voldoet aan
de volgende principes inzake duurzaam materiaal gebruik 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. De totale oppervlakte van reclamepanelen
mag niet meer dan 20 % van het voorgeveloppervlak
bedragen. Het is niet toegelaten publiciteit op het dak te
plaatsen. Reclame-infrastructuur aan de voorgevel mag
niet boven het dak uitsteken.
 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.
 Lichtpollutie, zijnde ongewenst strooilicht buiten de
doelgerichte verlichting, moet maximaal worden
vermeden. Verlichtingsbronnen verlichten daarom niets
dienst ruimtelijke ordening

Het RUP beoogt een evolutie naar meer
ruimtebehoevende kleinhandel in de zone ten
nadele van niet-ruimtebehoevende kleinhandel
met als doel een de complementariteit met de
kernen te versterken.
De winkelvloeroppervlakte is de in een winkel
voorkomende voor de uitstalling en de verkoop
van
detailhandelsartikelen
bedoelde
oppervlakte. Dit is in het algemeen de
(inpandige) voor het publiek zichtbare en
toegankelijke vloeroppervlakte inclusief die van
de etalage, vitrine, toonbank- en kassaruimte
(plus de loopruimte voor het personeel
daarachter), schappen, paskamers, ruimten
voor winkelwagentjes en lege dozen evenals
de vloeroppervlakte van entresols (met voor
klanten voldoende hoogte).
Onder de WVO vallen (dus) niet de uitsluitend
voor het personeel bedoelde ruimten en niet de
ruimten betrekking hebbend op bedrijfskantoor,
portiek, ambacht, reparatie, opslag, magazijn,
sanitair en distributieruimten ten behoeve van
de verwerking van bestellingen evenals van de
door personeel bediende diepvries- en
koelcellen.
De eventueel door deze functies gebruikte
inpandige oppervlakten vormen samen met de
WVO
de
winkelgebruiksvloeroppervlakte
(WGO). Ruimten die ingenomen worden door
activiteiten die gericht zijn op het ter plekke
consumeren (bijv. tearoom van minstens 10
m2, horeca-afdeling in een warenhuis) behoren
niet tot de WVO of WGO. Indien men deze
laatste ruimten wel meetelt dan heb je de BVO
of de bruto-vloeroppervlakte van een winkel.
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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,...).

bijzondere voorschriften projectzones
In de projectzones gelden
aanvullende voorschriften:

volgende

specifieke

en

Voor projectzone 1 (deelRUP Ternat - site IKEA) wordt de
maximale winkelvloeroppervlakte vastgelegd op 19.350 m²
voor het geheel van de projectzone.

P1
Projectzone 1

In geval van herstructurering binnen de zone mag de
winkelvloeroppervlakte vermeerderd worden met 10 % voor
het geheel van de zone tot 21.285 m². Herstructurering houdt
in dat de bestaande winkelvloeroppervlaktes worden
verplaatst naar de voorzijde van de projectzone (kruispunt
Industrielaan-Assesteenweg)
gegroepeerd
en/of
samengevoegd met een gezamenlijke wegontsluiting en
gedeelde parkeervoorzieningen voor klanten.
De bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund geachte
kleinhandelsvestigingen (= onroerend goed met hoofdfunctie
handel) binnen deze projectzone, kunnen binnen het
bestaande bouwvolume of in de huidige hoedanigheid
verbouwd en gerenoveerd worden inzoverre het nietvergunningsplichtige of van vergunningsplicht vrijgestelde
werken en handelingen betreft.
Onverminderd voornoemde gevallen is herbouw, nieuwbouw
en/of uitbreiding van bestaande vergunde of vergund geachte
kleinhandelsvestigingen
met
behoud
van
de
kleinhandelsfunctie niet toegelaten.
De
minimale
winkelvloeroppervlakte
voor
nieuwe
kleinhandelsvestiging
bedraagt
1000
m².
De
dienst ruimtelijke ordening
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brutovloeroppervlakte mag niet meer bedragen dan 2 keer de
winkelvloeroppervlakte. Er geldt een opdelingverbod voor alle
vestigingen en units.
Deze normen gelden zowel voor de individuele grootschalige
kleinhandelsvestiging als voor de unit (in geval van een
cluster van grootschalige kleinhandelsvestigingen onder één
dak of in elkaars directe nabijheid).
Daaronder
kan
eveneens
worden
begrepen,
de
complementaire kleinschalige voorzieningen op voorwaarde
dat ze maximaal 15% van de gebouwenoppervlakte uitmaken
en fysisch geïntegreerd zijn in het bedrijfsgebouw. Het gaat
hier over de typische winkels in de inkom van, in of in de
onmiddellijke buurt van een grotere kleinhandelsvestiging
zoals krantenwinkels, slagerij, schoenlapper, sleutelmaker,
bloemenwinkel, cafetaria.
Maximaal 1/3 van de winkelvloeroppervlakte binnen de
projectzone kan ingenomen worden door winkels in textiel,
schoenen, lederwaren, accessoires, ontspannings- en
vrijetijdsartikelen.
Een
gezamenlijke
wegontsluiting
en
gedeelde
parkeervoorzieningen voor klanten zijn verplicht binnen deze
projectzone.
Bij elke vergunningsaanvraag voor nieuwbouw van
gebouwen, constructies en infrastructuur binnen deze zone
dient een inrichtingstudie voor het geheel van de projectzone
toegevoegd. 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
materiaalgebruik en beeldkwaliteit.
Voor projectzone 2 (deelRUP Tielt-Winge - site Gouden
Kruispunt) wordt de maximale winkelvloeroppervlakte
dienst ruimtelijke ordening

De inrichtingsstudie is een informatief
document voor de vergunningverlenende
overheid met het oog op het beoordelen van de
vergunningsaanvraag in het licht van de goede
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige
voorschriften.
De
gevraagde
inrichtingstudie
is
een
informatief
document
is
dat
bij
de
vergunningsaanvraag moet worden gevoegd
om de vergunningverlenende overheid toe te
laten om de aanvraag te kunnen beoordelen in
het licht van de voorschriften van het RUP en
de goed ruimtelijk ordening.
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P2
Projectzone 2

vastgelegd op de bestaande vergunde of vergund geachte
winkelvloeroppervlakte vermeerderd met 15% toegepast op
elke individuele kleinhandelsvestiging.
Er
geldt
opdelingsverbod
voor
alle
bestaande
kleinhandelsvestigingen (= onroerend goed met hoofdfunctie
handel) binnen deze zone. Er geldt geen samenvoegverbod.
Een
gezamenlijke
wegontsluiting
en
gedeelde
parkeervoorzieningen voor klanten zijn verplicht binnen deze
projectzone.

De inhoud van de inrichtingstudie voor de
verschillende gevraagde aspecten dient in
verhouding met de omvang van de
vergunningaanvraag te worden ingevuld.

Verbouw, herbouw, nieuwbouw en/of uitbreiding van
bestaande
vergunde
of
vergund
geachte
kleinhandelsvestigingen binnen deze zone is mogelijk in
zoverre dat:
> de uitbreiding van de winkelvloeroppervlakte niet meer
bedraagt dan 15% ten opzichte van een bestaande vergunde
of vergund geachte winkelvloeroppervlakte die deel uitmaakt
van de vergunningsaanvraag;
> de winkelvloeroppervlakte per vestiging/unit groter is dan
400 m² en de brutovloeroppervlakte per vestiging/unit groter
is dan 600 m². Dit geldt zowel voor de individuele
grootschalige kleinhandelsvestiging als voor de unit (in geval
van een cluster van grootschalige kleinhandelsvestigingen
onder één dak of in elkaars directe nabijheid);
> onder de winkelvloeroppervlakte per vestiging/unit kan
eveneens
worden
begrepen,
de
complementaire
kleinschalige voorzieningen op voorwaarde dat ze maximaal
15% van de winkelvloeroppervlakte uitmaken van en fysisch
geïntegreerd zijn in het bedrijfsgebouw van de grootschalige
kleinhandelsvestiging waar ze deel van uitmaken. Het gaat
hier over de typische winkels in de inkom van, in of in de
onmiddellijke buurt van een grotere kleinhandelsvestiging
zoals krantenwinkels, slagerij, schoenlapper, sleutelmaker,
bloemenwinkel, cafetaria;
> bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund geachte
kleinhandelsvestigingen waarvan de winkelvloeroppervlakte
kleiner is dan 400 m², binnen het bestaande bouwvolume of
in de huidige hoedanigheid verbouwd en gerenoveerd
kunnen worden. Indien deze vestigingen worden opgenomen
dienst ruimtelijke ordening
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in een vergunningaanvraag voor een groter geheel dat
verschillende bestaande vestigingen omvat dient de minimum
winkelvloeroppervlakte van 400 m² per vestiging/unit
gerespecteerd te worden;
> de brutovloeroppervlakte per vestiging/unit niet meer
bedraagt dan 2 keer de winkelvloeroppervlakte.
De realisatie van halte-infrastructuur in functie van het
openbaar vervoer is vergunbaar binnen deze projectzone.
Bij elke vergunningsaanvraag voor nieuwbouw van
gebouwen, constructies en infrastructuur binnen deze zone
dient een inrichtingstudie betreffende de inpassing van het
nieuwbouwproject in het geheel van de projectzone
toegevoegd. 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
materiaalgebruik en beeldkwaliteit.

dienst ruimtelijke ordening
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2 Op te heffen bepalingen
Bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan worden de bestaande
plannen van aanleg NIET opgeheven.

dienst ruimtelijke ordening
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