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1 Stedenbouwkundige voorschriften
Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Toelichting

Artikel 0.1: Algemene bepaling inzake bestaande
bebouwing
De bestaande in hoofdzaak vergunde of vergund geachte en
niet-verkrotte gebouwen en constructies 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 dient men zich in regel te stellen met de
stedenbouwkundige voorschriften van het RUP.
Artikel
0.2
Algemene
bepaling
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 Algemene bepaling inzake opvang hemelwater
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 geldt niet alleen binnen de
contouren van dit PRUP maar geldt algemeen voor elk
bouwproject.. Er dienen afkoppelings-, infiltratie- of
buffervoorzieningen voorzien in de bouwplannen. In dit
verband gelden volgende stedenbouwkundige verordeningen:
•

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake
hemelwaterputten,
infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van
dienst ruimtelijke ordening
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•

•

•

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.

Artikel 0.4: 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
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

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
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
2

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.

dienst ruimtelijke ordening
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Artikel 1: Gemengd regionaal bedrijventerrein

GRB
Gemengd regionaal
bedrijventerrein

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor bedrijven van regionaal belang
met een van de volgende hoofdactiviteiten:
• productie, verwerking en bewerking van goederen;
• onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten;
• dienstverlenende bedrijven;
Volgende activiteiten zijn toegelaten als nevenbestemming:
• Eén 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.
• toonzalen gekoppeld aan de toegelaten hoofdactiviteit van
individuele bedrijven.
• complementaire functies aan het bedrijventerrein.
Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
• kleinhandel;
• agrarische productie;
• op- en overslag, voorraadbeheer, groepage, fysieke
distributie;
• verwerking en bewerking van primaire grondstoffen met
inbegrip van delfstoffen;
• 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'.
Uitzonderingen hierop zijn toegestaan voor te herlocaliseren
bedrijven uit de zone 'Stedelijk woongebied stationsbuurt' (art.
3) van dit RUP.
§2 Inrichting
De maximale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 10.000
m², de minimale perceeloppervlakte per bedrijf bedraagt 5000
m². Afwijkingen zijn toegestaan op gemotiveerde basis.
Motieven hebben betrekking op:
dienst ruimtelijke ordening

De bestaande bedrijvenzone Koudijs wordt
verder ontwikkeld voor personeelsintensieve
bedrijvigheid
In dit verband worden bepaalde activiteiten niet
toegelaten
en
een
maximale
perceelsoppervlakte per bedrijf opgelegd.
Daarnaast moet een gericht uitgiftebeleid het
mogelijk maken om het personeelintensieve
karakter van het bedrijventerrein te vrijwaren.
Dienstverlenende bedrijven zijn bedrijven met
als
hoofdactiviteit
privéen
overheidsdienstverlening met een hoofdzakelijk
administratief
karakter
en
een
hoge
personeelsintensiteit.
Onder complementaire functies aan het
bedrijventerrein
worden
o.a.
verstaan
kinderopvang,
bedrijfsrestaurant,
sportfaciliteiten, …
Als er niet is opgelegd dat de nevenbestemming
gekoppeld is aan de toegelaten hoofdactiviteit,
kan deze functioneren als aparte activiteit
binnen de bedrijvenzone.
Het is raadzaam om bij de realisatie van
kinderopvang
of
sportfaciliteiten
de
ventilatieopeningen
van
de
gebouwen
weloverwogen te kiezen ten opzichte van de
voorziene
parkeerplaatsen
en
openbare
wegenis om de impact op het binnenklimaat van
deze voorzieningen te beperken.
Er zullen hiervoor de nodige afspraken gemaakt
worden met de Intercommunale Interleuven, die
het grootste deel van nog vrijliggende gronden
in bezit heeft en een terugkooprecht kan dien
gelden.
Een door de deputatie goedgekeurd strategisch
4

−
−
−

verplichtingen vanuit andere regelgeving;
personeelsintensief karakter van de activiteit;
realisatie van bedrijfsverzamelgebouwen.

masterplan en/of inrichtingsplan kan worden
beschouwd als de gevraagde inrichtingstudie.

Uitzonderingen hierop zijn ook toegestaan voor te
herlocaliseren bedrijven uit de zone 'Stedelijk woongebied
stationsbuurt' (art. 3) van dit RUP.
Met het oog op zuinig ruimtegebruik worden inrichtingprincipes
vooropgesteld:
− Bouwen in meerdere lagen en het maximaal bezetten van
het perceel is verplicht.
− Parkeren wordt geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. Per
bedrijf kunnen daarnaast 5 parkeerplaatsen aansluitend bij
de bedrijfsgebouwen worden voorzien.
− Bedrijfsgebouwen worden dusdanig gebouwd dat ze
aanpasbaar zijn in functie van hergebruik.
− Grootschalige opslag, productie en verwerking in open
lucht is niet toegelaten. Beperkte opslag 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.
− In overstrominggevoelige delen van de bedrijvenzone zijn
geen ondergrondse bouwlagen toegestaan. Er dient
gezocht naar gemeenschappelijke wateropvang.
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 principes inzake
duurzaam materiaalgebruik en beeldkwaliteit:
− Gebouwen en constructies krijgen steeds een verzorgde
en aantrekkelijke architectuur, met speciale aandacht voor
de gevels die naar de Demerloop en de openbare wegenis
gericht zijn. Enkel publiciteit met betrekking tot de
bedrijfvoering op het perceel is toegelaten en dient
maximaal geïntegreerd in de globale architectuur van de
gebouwen.
− Per gebouwengroep wordt gestreefd naar gebruik van één
dienst ruimtelijke ordening
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dominant esthetisch verantwoord en duurzaam materiaal.
Een harmonische afstemming, zowel qua kleur als volume,
met andere gebouwengroepen wordt nagestreefd.
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.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende
de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor
nieuwbouw of verkavelingsvergunning en wordt als dusdanig
meegestuurd
aan
de
adviesverlenende
instanties
overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de
behandeling van deze aanvragen.
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.
Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij
een bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins
rekening worden gehouden met de reeds gerealiseerde
elementen binnen de bestemmingszone.

dienst ruimtelijke ordening
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Artikel 2: Stationsomgeving Diest

SO
Stationsomgeving
Diest

§1 Bestemming
Het
gebied
is
bestemd
voor
spoorinfrastructuur,
spoorgerelateerde
activiteiten,
openbare
nutsen
gemeenschapsvoorzieningen,
personeelsintensieve
en
bezoekersintensieve activiteiten, stedelijk wonen en openbare
groene en verharde ruimten. Ook aan het wonen verwante
voorzieningen zoals winkels voor dagelijkse aankopen, horeca,
kleine bedrijven, private nutsvoorzieningen en diensten,
sociaal-culturele inrichtingen en recreatieve voorzieningen zijn
mogelijk voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke
omgeving.
§2 Inrichting en beheer
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.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende
de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor
nieuwbouw of verkavelingsvergunning en wordt aldusdanig
meegestuurd
aan
de
adviesverlenende
instanties
overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de
behandeling van deze aanvragen.
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.

Binnen deze zone wordt de realisatie van het
strategisch
masterplan
voor
de
stationsomgeving Diest beoogd.
Een door de deputatie goedgekeurd strategisch
masterplan en/of inrichtingsplan kan worden
beschouwd als de gevraagde inrichtingstudie.
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 in
uitvoering van het strategische masterplan.
Er
wordt
een
verweving
tussen
personeelsintensieve
activiteiten,
bezoekersintensieve activiteiten en wonen
beoogd. Voorbeelden van personeelsintensieve
activiteiten zijn: kantoren, dienstverlening,
congresfaciliteiten.
Voorbeelden
van
bezoekersintensieve
activiteiten
zijn:
voorzieningen met loketfunctie, museum,
cinema, (bus)station.

Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij
een bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een
aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins
rekening worden gehouden met de reeds gerealiseerde
elementen binnen de bestemmingszone.
De gemeente kan voor een deel of delen van dit gebied een
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan opmaken ter verfijning
van de bepalingen van deze zonering in het provinciale
ruimtelijk uitvoeringplan.
In dat geval - na goedkeuring van dit gemeentelijk ruimtelijke
uitvoeringsplan - vervalt de verplichting tot opmaak van een
dienst ruimtelijke ordening
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inrichtingsplan voor die delen van het plangebied waarop het
gemeentelijk ruimtelijke uitvoeringsplan betrekking heeft.

dienst ruimtelijke ordening
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Artikel 3: Stedelijk woongebied stationsbuurt

SW
Stedelijk
woongebied

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor stedelijk wonen, openbare groen
en verharde ruimten en aan wonen verwante voorzieningen.
Onder aan het wonen verwante voorzieningen worden
verstaan: winkels voor dagelijkse aankopen, horeca, kleine
bedrijven, diensten, openbare en private nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen, socio-culturele voorzieningen en
recreatieve voorzieningen. De aan wonen verwante
voorzieningen neemt maximaal 50% van vloeroppervlakte van
een gebouw in.
§2 Inrichting en beheer
Het gebied wordt opgesplitst in 2 deelgebieden: het deelgebied
“A Woonbuurt” (art. 8), het deelgebied "B Demerkade” (art. 9),
zoals aangeduid op plan in overdruk.
De gemeente kan in een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringplan
bijkomende voorwaarden uitwerken met betrekking tot de
kwalitatieve ontwikkeling van het gebied, verweving van
activiteiten
en/of
differentiatie
van
woningtype
of
woningdichtheid.
Aanvragen voor stedenbouwkundige vergunningen voor
nieuwbouw en verkavelingsvergunningen moeten vergezeld
zijn van een samenhangende inrichtingsstudie die een voorstel
bevat voor verdere ordening van het deelgebied waarbinnen
de aanvraag gelegen is.
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende
de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning voor
nieuwbouw of verkavelingsvergunning en wordt aldusdanig
meegestuurd
aan
de
adviesverlenende
instanties
overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de
behandeling van deze aanvragen.

In de zone tussen het Zwartebeekplein en de
elektriciteitscentrale
wordt
de
verdere
ontwikkeling van een stationsbuurt beoogd.
De huidige bebouwing langs de Turnhoutsebaan
kan
behouden
blijven.
Perceelsgewijze
opwaardering is mogelijk en wenselijk. Een
hogere kroonlijsthoogte bij herontwikkeling kan
daarbij een stimulans zijn, samen met de
mogelijkheid van centrumfuncties (handel,
horeca) en kleine kantoren.
De vloeroppervlakte wordt gedefinieerd als som
van de oppervlakte van elke bovengrondse
verdieping, gemeten op vloerniveau langs de
buitenomtrek
van
de
opgaande
scheidingsconstructies
die
het
gebouw
omhullen, of langs de as van de interne
scheidingsmuren die de entiteit omhullen.
Bijgebouwen die een wezenlijk functioneel
onderdeel van het gebouw uitmaken zijn
begrepen in de vloeroppervlakte; ruimten
waarvan de vrije hoogte tussen de vloer en het
plafond minder is dan 2,20 m zijn niet
inbegrepen in de vloeroppervlakte; terrassen zijn
niet inbegrepen in de bruto vloeroppervlakte. In
geval van een halfondergrondse parkeerlaag
wordt de oppervlakte van dit niveau niet
meegeteld.
Een door de deputatie goedgekeurd strategisch
masterplan en/of inrichtingsplan kan worden
beschouwd als de gevraagde inrichtingstudie.

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.
Bij elke nieuwe vergunningsaanvraag kan het dossier hetzij
een bestaande inrichtingsstudie bevatten, hetzij een
dienst ruimtelijke ordening
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aangepaste of nieuwe inrichtingsstudie. Daarbij moet alleszins
rekening worden gehouden met de reeds gerealiseerde
elementen binnen de bestemmingszone.

dienst ruimtelijke ordening
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Artikel 4: Gebied voor openbare nutsvoorzieningen

ON
Gebied voor
openbare
nutsvoorzieningen

§1 Bestemming
Het gebied is bestemd voor openbare nutsvoorzieningen.
§2 Inrichting en beheer
Alle werken, handelingen, en wijzigingen die nodig zijn of nuttig
zijn voor het aanbieden van openbare nutsvoorzieningen zijn
toegelaten.
Voor de bestaande vergunde woningen is verbouwing,
herbouw en nieuwbouw toegelaten op het bestaande perceel
en gelden volgende specifieke bestemmingvoorschriften:
− Indien van de aanvraag gebruik wordt gemaakt om de
woning uit te breiden mag deze uitbreiding een
volumevermeerdering met 100% niet overschrijden.
− De bebouwbare oppervlakte van het perceel bedraagt
maximaal 60 %.
− De kroonlijsthoogte bedraagt bij nieuwbouw minimaal 6
meter (2 bouwlagen) en maximaal 15 meter (4
bouwlagen).
− Van de opgegeven kroonlijsthoogte in meter en het aantal
bouwlagen geldt telkens de meest beperkende bepaling.
− Boven de kroonlijst mag maximaal één extra nuttige
woonlaag worden gerealiseerd.
− De rooilijn geldt als verplichte bouwlijn.
− De dakvorm is vrij. Dakhellingen zijn maximaal 50°.
− De ruimte die onbebouwd wordt gelaten wordt ingericht als
tuin. De maximale verharding van een tuin bedraagt 50%
(incl. de oppervlakte ingenomen door bijgebouwen).
Afsluitingen tussen twee tuinen mogen niet hoger zijn dan
2 meter boven het peil van de hoogste tuin.
− Bijgebouwen hebben een maximum vloeroppervlak van 30
m² en een kroonlijsthoogte van 2,5 m boven het peil van
de tuin. Dakhellingen zijn maximaal 30°.

dienst ruimtelijke ordening

Deze
zone
omvat
hoogspanningsstation en
zonevreemde woningen.

het
twee

bestaande
bestaande

Het gaat hier om een historisch gegroeide
situatie van zonevreemde woningen binnen een
bestaande
bedrijvenzone
volgens
het
gewestplan. Voor de bestaande vergunde
woningen binnen deze zone worden dezelfde
bepalingen als de naastliggende woonzone
toegepast. De woonfunctie zoals vandaag
aanwezig kan behouden blijven.
De blijvende werking van het bestaande
hoogspanningsstation is echter prioritair binnen
deze zone.
De totale bebouwde oppervlakte van een
gebouw op de laagste bovengrondse verdieping
vermeerderd met de oppervlakte van eventuele
bijgebouwen is beperkt tot de aangegeven
maximale bebouwbare oppervlakte.
De kroonlijsthoogte bedraagt de afstand tussen
het maaiveld gemeten ter hoogte van de
voorgevel en de onderkant van de kroonlijst of
de bovenkant van de dakrand bij een plat dak.
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Artikel 5: Bufferzone

Bufferzone

§1 Bestemming
Deze gebieden zijn bestemd als actieve bufferzone tussen de
bedrijvigheid in het regionaal bedrijventerrein Koudijs en het
stedelijk woongebied stationsbuurt.
§2 Inrichting
In dit gebied 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:
− de aanleg, inrichting en het beheer van geluidswerende
constructies en aanplantingen. Bij de aanplantingen dient
gekozen
te
worden
voor
inheemse
en
standplaatsgeschikte soorten.
− de aanleg, inrichting en het beheer van parkeergarages
waarvan de geluidswerende werking van de constructie
equivalent is aan het effect van een geluidswerende wand.
− de
aanleg,
inrichting
en
het
beheer
van
openluchtrecreatieve voorzieningen op buurtniveau.
− 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

De open ruimte
wordt versterkt
betekenis als
bedrijvigheid op
Stationsbuurt.

rond het hoogspanningsstation
als groen ruimte en krijgt
groene buffer tussen de
Koudijs en de woningen in de

Gezien de geluidsnormen voor woonzones is
het noodzakelijk dat er een geluidsbuffer wordt
gerealiseerd tussen het hoogspanningsstation
en de nieuwe woonontwikkelingen.
In de bufferzone kunnen parkeergarages en
openluchtrecreatieve
voorzieningen
op
buurtniveau worden ingeplant.

12

Artikel 6: ontsluitingsinfrastructuur

OI
Ontsluitingsinfrastructuur

§1 Bestemming
Dit gebied is bestemd voor het behoud en de realisatie van
ontsluitinginfrastructuur (R26 + afritten). De zone vormt ook
een koppelingslandschap tussen de stationsomgeving en de
open Demervallei. Het gebied ten westen van de
ontsluitingsinfrastructuur kan ingericht worden in functie van
waterbeheersing en landschapsinrichting.

De zone vormt een koppelingslandschap tussen
de stationsomgeving en de open Demervallei
waarin een westelijke ontsluiting van de
stationsomgeving dient gerealiseerd te worden.

§2 Inrichting en beheer
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 werken en
handelingen die nodig zijn voor:
− het functioneren van de R26 als secundaire weg type II;
− de aanleg van onder- en bovengrondse nutsleidingen;
− het afbreken van bestaande constructies;
− de aanleg van wegenis ter ontsluiting van het
bedrijventerrein Koudijs;
− werken en handelingen voor de inrichting van het
bedrijventerrein
Koudijs
(de
hoofdontsluiting,
parkeerplaatsen, groenaanplantingen, bufferbekkens, fietsen voetpaden, enz.);
− werken en handelingen met betrekking tot park- en
landschapsinrichting en waterbeheersing
− het plaatsen van kunstwerken.
− 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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Artikel 7: Bestaande waterweg

Bestaande
waterweg

§1 Bestemming
Dit gebied is bestemd voor het behoud, de aanleg en het
beheer van de bestaande waterweg. Alle werken, handelingen
en wijzigingen voor de aanleg, het functioneren of aanpassing
van de waterweg zijn toegelaten.
§2 Inrichting en beheer
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 (incl.
fietspaden) 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.
− 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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Artikel 8: bijzonder voorschrift zone A

A

De bijzondere voorschriften voor deze overdrukzone A
primeren op de algemene voorschriften voor de
bestemmingszone 'Stedelijk woongebied stationsbuurt'.
In het deelgebied “Woonbuurt” (A) worden grondgebonden
aaneengesloten
woningen
en/of
gestapelde
meergezinswoningen gerealiseerd en gelden volgende
specifieke bestemmingvoorschriften:
− De bebouwbare oppervlakte bedraagt maximaal 60 %. Dit
percentage dient te worden toegepast op het geheel van
het gebied dat onderdeel uitmaakt van een
vergunningaanvraag.
− De kroonlijsthoogte bedraagt bij nieuwbouw minimaal 6
meter (2 bouwlagen) en maximaal 15 meter (4
bouwlagen). Voor nieuwbouw aan de oostelijke zonegrens
(Zwartebeekplein) wordt de maximale toegelaten
kroonlijsthoogte verhoogt tot 18m (5 bouwlagen).
− Van de opgegeven kroonlijsthoogte in meter en het aantal
bouwlagen geldt telkens de meest beperkende bepaling.
− Boven de kroonlijst mag maximaal één extra nuttige
woonlaag worden gerealiseerd.
− De rooilijn geldt als verplichte bouwlijn.
− Voor eengezinswoningen is de e dakvorm vrij. Voor
meergezinswoningen is ene plat dak verplicht.
Dakhellingen zijn maximaal 45°.
− De ruimte die onbebouwd wordt gelaten wordt ingericht als
tuin. De maximale verharding van een tuin bedraagt 50%
(incl. de oppervlakte ingenomen door gelijkvloerse
terrassen, bijgebouwen en wegenis). Afsluitingen tussen
twee tuinen mogen niet hoger zijn dan 2 meter boven het
peil van de hoogste tuin.
− Bijgebouwen hebben een maximum vloeroppervlak van 30
m² en een kroonlijsthoogte van 2,5 m boven het peil van
de tuin. Dakhellingen zijn maximaal 30°.
− Aan de bestaande gebouwen die qua volume en/of qua
plaatsing niet voldoen aan voorgaande voorschriften zijn
alle veranderings- en verbeteringswerken slechts
toegestaan binnen de voorgaande voorschriften of binnen
het bestaande volume en/of de bestaande plaatsing.
− Bij gestapelde meergezinswoningen mag bovenop het
aantal volwaardige bouwlagen boven de kroonlijst één
dienst ruimtelijke ordening

Vier dwarse erven ontsluiten de stationsbuurt
(zone A) vanaf de Turnhoutsebaan. De realisatie
van de erven kan gefaseerd worden uitgevoerd.
De erven sluiten (voor zacht verkeer) ook aan
op de Demerroute.
De totale bebouwde oppervlakte van een
gebouw op de laagste bovengrondse verdieping
vermeerderd met de oppervlakte van eventuele
bijgebouwen is beperkt tot de aangegeven
maximale bebouwbare oppervlakte.

principeschets 4 bouwlagen
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−

teruggetrokken bouwlaag worden gerealiseerd die binnen
een gabariethoek van 45° van het gevelvlak valt.
Bij gestapelde meergezinswoningen mogen bovenop het
maximaal aantal bouwlagen ondergrondse verdiepingen
en/of één halfondergrondse verdieping gerealiseerd
worden voor parkeren. Deze parkeerverdieping mag geen
verblijfsruimten bevatten.

principeschets 5 bouwlagen
oostelijke zonegrens Zwartebeekplein

dienst ruimtelijke ordening
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Artikel 9: bijzonder voorschrift zone B

B

De bijzondere voorschriften voor deze overdrukzone B
primeren op de algemene voorschriften voor de
bestemmingszone 'Stedelijk woongebied stationsbuurt'.
Deelgebied "Demerkade" (B) omvat een strook met een diepte
van 50 m landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud
van het oppervlaktewaterlichaam.
In het deelgebied “Demerkade” (B) worden gestapelde
meergezinswoningen gerealiseerd en gelden volgende
specifieke bestemmingvoorschriften:
− De bebouwbare oppervlakte bedraagt maximaal 50 %. Dit
percentage dient te worden toegepast op het geheel van
de het gebied dat onderdeel uitmaakt van een
vergunningaanvraag.
− De kroonlijsthoogte bedraagt bij nieuwbouw minimaal 11
meter (3 bouwlagen) en maximaal 15 meter (4
bouwlagen).
− Van de opgegeven kroonlijsthoogte in meter en het aantal
bouwlagen geldt telkens de meest beperkende bepaling.
− Een plat dak is verplicht.
− Bovenop het maximaal aantal volwaardige bouwlagen mag
boven de kroonlijst één teruggetrokken bouwlaag worden
gerealiseerd die binnen een gabariethoek van 45° va n het
gevelvlak valt.
− Bij gestapelde meergezinswoningen mogen bovenop het
maximaal aantal bouwlagen ondergrondse verdiepingen
en/of één halfondergrondse verdieping gerealiseerd
worden voor parkeren. Deze parkeerverdieping mag geen
verblijfsruimten bevatten.
− De ruimte die onbebouwd wordt gelaten wordt ingericht als
een gemeenschappelijke buitenruimte. De maximale
verharding bedraagt 20% (incl. de oppervlakte ingenomen
door gelijkvloerse terrassen, bijgebouwen en wegenis).
Minimaal 20% van de gemeenschappelijk buitenruimte
dient ten alle tijde publiek toegankelijk te zijn vanuit de
openbare wegenis.

dienst ruimtelijke ordening

Langs de groene oevers van de Demer (zone B)
zijn gebouwen voor gestapeld wonen mogelijk,
mits ze geen al te grote claim leggen op het
groene en publieke karakter van de open ruimte.
De bebouwbare oppervlakte en de verharding
worden daarom beperkt binnen deze zone.
De totale bebouwde oppervlakte van een
gebouw op de laagste bovengrondse verdieping
vermeerderd met de oppervlakte van eventuele
bijgebouwen is beperkt tot de aangegeven
maximale bebouwbare oppervlakte.

principeschets 4 bouwlagen
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Artikel 10: bijzonder voorschrift visuele relatie

visuele relatie

Binnen de zoneringen zijn een aantal verplicht te realiseren
visuele relaties indicatief aangeduid. Op deze plekken moeten
doorzichten worden gecreëerd in functie van het behoud en de
versterking van de zichtrelatie tussen het plangebied en zijn
omgeving. De visuele relaties liggen steeds in het verlengde
van de indicatieve openbare wegenis zoals weergegeven op
het grafisch plan.

dienst ruimtelijke ordening

De visuele relaties liggen steeds in het
verlengde van de indicatieve openbare wegenis
en hebben tot doel de zichtrelaties vanaf deze
wegenis
naar
de
noordelijk
gelegen
getuigenheuvels te behouden.
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Artikel 11: bijzonder voorschrift project zone 1

1
Projectzone

De bijzondere voorschriften voor deze projectzone primeren op
de algemene voorschriften voor de bestemmingszone
'Stationsomgeving Diest'.
Binnen de op het grafisch plan aangegeven projectzone
gelden volgende meer beperkte bestemmingvoorschriften:
− Deze zone is bestemd voor openbare nuts- en
gemeenschapsvoorzieningen, sociaal-culturele inrichtingen
en recreatieve voorzieningen met inbegrip van een
hotelfunctie. Maximaal 50% van de vloeroppervlakte kan
worden ingenomen door nevenfuncties (wonen, private
nutsvoorzieningen en diensten, winkels voor dagelijkse
aankopen, horeca). Dit percentage dient te worden
toegepast op het geheel van de zone.

Binnen de projectzone 1 (Stationskop) wordt de
realisatie
van
een
beeldbepalend
gebouwencomplex beoogt met een mix van
publieke
en
private
programma's
als
identiteitsbepalend
ankerpunt
voor
de
stationsomgeving.

Deze overdrukzone vervalt op 1 januari 2014.
Bij niet-realisatie van dit specifiek project uiterlijk op de
aangegeven datum, blijft de onderliggende bestemming van
toepassing.

dienst ruimtelijke ordening
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Artikel 12: bijzonder voorschrift project zone 2

2
Projectzone

De bijzondere voorschriften voor deze projectzone primeren op
de algemene voorschriften voor de bestemmingszones
'Stedelijk woongebied stationsbuurt' en 'Bufferzone' en op de
bijzondere voorschriften voor de overdrukzones A en B.

De projectzone omvat delen van de
eigendommen van twee te herlokaliseren
bedrijven. De bedrijven kunnen geherlokaliseerd
worden
naar
het
gemengd
regionaal
bedrijventerrein Koudijs (art. 1).

Binnen de op het grafisch plan aangegeven projectzone
gelden volgende specifieke bestemmingvoorschriften:
− De ontwikkelaar van deze zone dient één inrichtingsplan in
voor het geheel van de zone.
−

−

−

De aanleg, inrichting en het beheer van geluidswerende
constructies en groenaanplantingen binnen art. 5
(buuferzone) is ten laste van de ontwikkelaar van de
kadastrale percelen 280 M4, 281 R2 en 280 Z3 binnen het
stedelijk woongebied.
Het stedelijk woongebied ( art 3) dat binnen deze zone valt
op de kadastrale percelen 280 M4, 281 R2 en 280 Z3 kan
slechts ontwikkeld worden als de geluidswerende
constructies en groenaanplantingen in de bufferzone zijn
gerealiseerd. De realisatie dient te gebeuren ten laatste
samen met de eerste realisatie van woningen in het
stedelijk woongebied op de betreffende percelen.
Van de totale niet-bebouwde en niet-verharde oppervlakte
dient minstens een derde aangeplant te zijn met
streekeigen struiken, heesters en bomen.

situering percelen 280 M4, 281 R2 en 280 Z3

dienst ruimtelijke ordening
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−

−

Op perceel 282 K2 kunnen in plaats van en/of in
combinatie met een woonontwikkeling verweefbare
bedrijfsactiviteiten worden ingeplant in zoverre deze
voldoen aan de inrichtingvoorschriften van dit PRUP. Het
gaat
in
het
bijzonder
over
onderzoeksen
ontwikkelingsactiviteiten en/of dienstverlenende bedrijven.
De verweefbaarheid met de woonzone dient aangetoond
te worden bij de vergunningaanvraag.
Op perceel 282 K2 binnen het deelgebied B 'Demerkade'
omvat door deze projectzone kan de maximale
kroonlijsthoogte worden opgetrokken tot maximaal 18
meter (5 bouwlagen) voor maximaal 50% van de
grondoppervlakte die wordt ingenomen door de bebouwing
binnen dit perceel, dit deelgebied en deze projectzone.
situering perceel 282 K2

principeschets 5 bouwlagen perceel 282 K2
- deelgebied Demerkade -projectzone 2

dienst ruimtelijke ordening
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−

Op perceel 282 G2 binnen het deelgebied B 'Demerkade'
omvat door deze projectzone kan de maximale
kroonlijsthoogte worden opgetrokken tot maximaal 21
meter (7 bouwlagen) voor maximaal 50% van de
grondoppervlakte die wordt ingenomen door de bebouwing
binnen dit perceel, dit deelgebied en deze projectzone.

situering perceel 282 G2

principeschets 7 bouwlagen perceel 282 G2
- deelgebied Demerkade -projectzone 2

Artikel 13: bijzonder voorschrift project zone 3
dienst ruimtelijke ordening

Binnen de projectzone 3 wordt de realisatie van
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3
Projectzone

De bijzondere voorschriften voor deze projectzone primeren op
de algemene voorschriften voor de bestemmingszone
'Gemengd regionaal bedrijventerrein'.

een opleidingscentrum voor de Vlaamse Dienst
voor Arbeidsbemiddeling beoogd.

Binnen de op het grafisch plan aangegeven projectzone
gelden volgende specifieke bestemmingvoorschriften:
− Deze zone is bestemd voor onderwijsvoorzieningen met
inbegrip van een opleidingscentrum en bijhorende
kantoren. Maximaal 25% van de vloeroppervlakte kan
worden ingenomen door nevenfuncties (wonen, private
nutsvoorzieningen en diensten, winkels voor dagelijkse
aankopen, horeca). Dit percentage dient te worden
toegepast op het geheel van de zone.
Deze overdrukzone vervalt op 1 januari 2017.
Bij niet-realisatie van dit specifiek project uiterlijk op de
aangegeven datum, blijft de onderliggende bestemming van
gemengd regionaal bedrijventerrein van toepassing

Artikel 14: bijzonder voorschrift project zone 4

4
Projectzone

De bijzondere voorschriften voor deze projectzone primeren op
de algemene voorschriften voor de bestemmingszone
'Stationsomgeving Diest'.
Binnen de op het grafisch plan aangegeven projectzone
gelden volgende specifieke bestemmingvoorschriften:
− Deze zone is bestemd voor geluidsbufferende bebouwing.
In de gevel die gericht is naar de spoorbundel mogen
enkel lichten maar geen zichten getrokken worden. De
opbouw en de materiaalkeuze moet van die aard zijn dat
hij zijn functie als geluidbuffer ten volle kan vervullen.
− De kroonlijsthoogte bedraagt minimaal 11 meter (3
bouwlagen) en maximaal 15 meter (4 bouwlagen).
− Van de opgegeven kroonlijsthoogte in meter en het aantal
bouwlagen geldt telkens de meest beperkende bepaling.
− Een plat dak is verplicht.
− Bovenop het maximaal aantal volwaardige bouwlagen mag
boven de kroonlijst één teruggetrokken bouwlaag worden
gerealiseerd die binnen een gabariethoek van 45° va n het
gevelvlak valt.
dienst ruimtelijke ordening

De projectzone omvat delen van de
stationsomgeving waar de realisatie van een
gemengde zone voor wonen en werken wordt
geoogd.
Op het gelijkvloers zijn publieksgerichte
centrumfuncties
wenselijk:
supermarkt,
loketdiensten, recreatie (fitness, …). Zij
genereren de noodzakelijke dynamiek in de
stationsomgeving, ook buiten de piekuren.
Op de hogere verdiepingen zijn zowel kantoren
als woningen mogelijk. Deze kunnen naar keuze
op het niveau van het gebouw, de kavel of de
strip worden geschakeld.
De multifunctionele bereikbaarheid en de
landschappelijke context verantwoorden een
relatief hoge bouwdichtheid.
De gebouwen van de strip dienen een
natuurlijke
geluidsbuffer
voor
de
stationsomgeving te vormen.
De ruimte die onbebouwd wordt gelaten dient
23

−

De ruimte die onbebouwd wordt gelaten, wordt ingericht
als
een gemeenschappelijke buitenruimte. Deze
gemeenschappelijke buitenruimte dient ten alle tijde
publiek toegankelijk te zijn vanuit de openbare wegenis.

dienst ruimtelijke ordening

ingericht
als
buitenruimte.

een

gemeenschappelijke
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Artikel 15: bijzonder voorschrift structurerend stedelijk
groenelement Demervallei

Structurerend
stedelijk
groenelement
Demervallei

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 natuur- en landschapswaarden eigen aan een
beekvallei. Bebouwing is uitgesloten. De noordelijke grens van
deze zone wordt bepaald op een diepte van 7 m landinwaarts
vanaf de bovenste rand van het noordelijk talud van het
oppervlaktewaterlichaam. De zuidelijke grens van deze zone
wordt bepaald op een diepte van 20 m landinwaarts vanaf de
bovenste rand van het zuidelijk talud van het
oppervlaktewaterlichaam.

Het oeverlandschap van de Demer fungeert als
zachte ruggengraat. Het water, de groene
oevers en de route voor zacht verkeer vormen
de voornaamste componenten.
Een langzaam verkeersroute langs de
Demerloop sluit de stationsomgeving aan op de
stad en de omgevende open ruimte.
Het structurerend stedelijk groenelement
Demervallei omvat het oppervlaktewaterlichaam
zelf én een strook met een diepte van 7 m langs
de noordelijke oever en 20 m langs de zuidelijke
oever. .

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 (incl. voeten fietspaden) in waterdoorlaatbare verhardingen;
− de aanleg, het inrichten of uitrusten van doorkruisingen
van de zone ten behoeve van de realisatie van voet- en
fietswegen. Het aantal bijkomende doorkruisingen is
beperkt tot 2 (bovenop de bestaande reeds gerealiseerde
doorkruisingen bij de definitieve vaststelling van
voorliggend RUP). De heraanleg, het in stand houden,
aanpassen en eventuele afbraak van bestaande
doorkruisingen is steeds toegelaten
− werken en handelingen met betrekking tot park- en
landschapsinrichting en waterbeheersing.
− 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
dienst ruimtelijke ordening
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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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indicatieve lokale
wegen

Artikel 16: Indicatieve openbare wegenis
1. Indicatieve lokale wegen
§1 Bestemming
De tracés zijn bestemd voor de aanleg en onderhoud van
openbare wegenis. Deze wegen voor lokaal verkeer moeten
op de aangeduide assen ingeplant worden met een maximaal
mogelijke afwijking van 10m langs weerzijden van de as. De
breedte van de te ontwerpen verkeersinfrastructuur (nieuwe
rooilijn tot nieuwe rooilijn) moet minimaal 6 m bedragen.
§2 Inrichting en beheer
Toegelaten handelingen en activiteiten zijn:
aanleggen
of
herstellen
van
openbare
wegenis,
aanhorigheden,
nutsvoorzieningen,
groenaanleg
en
straatmeubilair. Alle overige constructies zijn verboden.
Voor de aangeduide wegenis dienen in uitvoering van dit
ruimtelijk uitvoeringsplan, voor zover dit nog niet gebeurd is,
rooilijnplannen te worden opgemaakt. In de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning voor wegeniswerken dient
gerefereerd aan en verwezen naar de geldende
rooilijnplannen.

indicatieve voet- en
fietswegen

2. Indicatieve voet- en fietswegen
§1 Bestemming
Deze tracés zijn bestemd voor voet en fietswegen. Verkeer is
enkele in zeer uitzonderlijk omstandigheden toegelaten nl. voor
onderhoud op plaatsen die langs andere wegen onbereikbaar
zijn , voor noodsituaties (brandweer,...).
§2 Inrichting en beheer
Deze wegen moeten op de aangeduide assen ingeplant
worden met een maximaal mogelijk afwijking van 5 m langs
weerszijden van de as. De maximale breedte van de te
ontwerpen verkeersinfrastructuur (nieuw rooilijn tot nieuwe
rooilijn) zal maximaal 2,60 m bedragen.
Alleen aanplantingen, palen en bijhorigheden voor openbaar
nut, namelijk voor de verlichting en de signalisatie zijn
toegestaan, voor zover de resterende loopbreedte minimaal
2,00 m bedraagt. Op de fiets- en voetpaden worden
wegneembare ingrepen toegelaten zodat wagens niet vrij
kunnen passeren. Materialen moeten waterdoorlatend zijn.
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 de voorschriften van het gewestplan Aarschot-Diest (KB 07/11/1978 en
latere wijzigingen) opgeheven. Het BPA 'Tussen de Waters', MB 17/01/1989 en latere wijzigingen
blijft van kracht.

dienst ruimtelijke ordening
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