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12.

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Algemene
bepalingen

Toelichting

Binnen de perimeter van voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan is
slechts één bedrijf toegestaan en moeten de gebouwen en
constructies in harmonie zijn met het landschap.
Aan de bestaande stedenbouwkundig vergunde of vergund
geachte
gebouwen
kunnen
stabiliteitswerken
of
verbouwingswerken uitgevoerd worden. Bij uitbreidingen of
herbouw gelden de voorschriften van dit RUP.
Vergunningen voor uitbreidingen, herbouw of regularisatie van
onvergunde delen dient strikt gekoppeld te worden aan het
verwijderen van niet te behouden onvergunde delen. Dergelijke
vergunningen kunnen maar afgeleverd worden nadat de
herstelwerken uitgevoerd zijn of onder opschortende voorwaarde
waarbij een faseringsplan duidelijk aangeeft hoe de
herstructurering aangepakt wordt.
Verhardingen
Alle aangelegde verhardingen dienen te worden uitgevoerd in
waterdoorlatende materialen, tenzij dit om milieutechnische
redenen niet mogelijk is.
De vermindering van het waterbergend vermogen door gebruik
van niet - waterdoorlatende materialen dient voldoende
gecompenseerd te worden op eigen terrein.
Groenvoorzieningen
Voor de groenvoorzieningen dient steeds gebruik gemaakt te
worden
van
streekeigen
en
standplaatsgebonden
groenvoorzieningen.
Water
De opvang van hemelwater dient te gebeuren conform de meest
recentelijke gewestelijke, provinciale en/of gemeentelijke
verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en
hemelwater.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Ontsluiting parking
De parking wordt ontsloten via één gebundelde oprit en afrit.

Toelichting

Ontsluiting voor bedrijfsvoering
In functie van de interne bedrijfsvoering is een bijkomende
ontsluiting toegelaten. Deze mag niet worden aangewend door
klanten of bezoekers van het bedrijf.
Reliëfswijzigingen
Beperkte wijzigen van het reliëf van het terrein is mogelijk i.f.v.
een optimale inrichting van het terrein en gebouwen. Het ophogen
van het terrein is niet toegestaan.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
Zone voor
kleinhandel

Toelichting

Artikel 1
§ 1 Bestemming

(categorie
bedrijvigheid)

Deze zone is bestemd voor de oprichting van een
kleinhandelszaak in functie van de kleinhandel van planten en
bloemen of producten in functie van doe-het-zelf-zaken.
Volgende activiteiten en handelingen zijn eveneens toegelaten:
- de aanleg van interne wegenis, parkeergelegenheden, fietsersen voetgangersverbindingen;
- de aanleg van circulatiezones en laad- en loszones;
- herstellen, heraanleggen of verplaatsen van bestaande
ondergrondse en bovengrondse nutsleidingen en aanleggen
van nieuwe;
- zone voor plantenkweek en –verkoop in open lucht (4.000m²
vloeroppervlakte).
Nieuwe kleinhandelsactiviteiten moeten qua hinder minder
storend zijn dan de bestaande site, zowel wat de dynamiek als de
aard van de activiteit betreft (kleinhandel van planten en bloemen
en aanverwante producten).
Indien er een nieuwe kleinhandelsactiviteit op de site komt dient
de impact van deze nieuwe handelsactiviteit op de ruimtelijke
draagkracht kleiner te zijn dan de bestaande impact op de
ruimtelijke draagkracht.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
§ 1 Inrichting
A) Bebouwing
Bestaande en vergunde bebouwing kan behouden blijven en
verbouwd worden.
Wanneer een herbouw of uitbreiding overwogen wordt dient deze
zich te lokaliseren binnen de zone voor overdruk. Bij uitbreiding of
herlokalisatie naar de zone voor overdruk mag het aantal
parkeerplaatsen niet afnemen in verhouding tot de
vloeroppervlakte van de verkoopsruimte, ook niet tijdens de
werken.
Bebouwbare oppervlakte: maximaal 7.500m² van deze zone kan
bebouwd worden.

Toelichting

De maximaal bebouwbare oppervlakte van het
gehele plangebied bedraagt 7.500 m² en omvat
zowel de bestaande als de nieuwe bebouwing.
Nieuwe bebouwing dient opgericht te worden in
de zone voor overdruk.
Alle soorten bedrijfsfuncties (dus niet enkel de
verkoop) dienen te passen in de totale
bebouwbare oppervlakte over het ganse
plangebied (7.500m²).

B) Niet bebouwde zones
Algemeen
- De verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende
materialen.
- Voor zwaar vervoer kunnen de verhardingen in nietwaterdoorlatende materialen worden aangelegd.
- De vermindering van het waterbergend vermogen door gebruik
van niet - waterdoorlatende materialen dient voldoende
gecompenseerd te worden op eigen terrein.
- De niet bebouwde of verharde oppervlakten worden beplant of
ingezaaid.
Parkeervoorzieningen
- Binnen de zone moeten er 50 parkeerplaatsen voor klanten en
personeel voorzien worden per 1.000m² vloeroppervlakte i.f.v.
verkoop.
- De parkeervoorzieningen bevinden zich bovengronds en dienen
kwalitatief en groen aangelegd te worden. Restruimtes dienen
beperkt te worden en dienen een groene aanleg te krijgen. Per
10 voorziene parkeerplaatsen moet minimum 10m²
groenoppervlakte voorzien worden -met inbegrip van minimaal 1
hoogstammige streekeigen boom- binnen de zone voor
kleinhandel.
- Het gebruik van niet - waterdoorlatende materialen is enkel

Voor het berekenen van het aantal noodzakelijke
parkeerplaatsen worden de volgende cijfers
gehanteerd (Bron: richtlijnenboek mobiliteitsstudies,
mobiliteitstoets en MOBER):
- 40
bezoekers
per
dag
per
100m²
verkoopsoppervlakte;
- 85% van de bezoekers komen per auto naar de
kleinhandelszaak
(60%
bestuurder
+
25%
passagier);
- Op piekmomenten (bvb een zaterdagmorgen) zijn
20% van het dagelijks aantal bezoekers aanwezig in
de winkel.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften
toegestaan voor de rijstroken van de parking.
De vermindering van het waterbergend vermogen door gebruik
van niet - waterdoorlatende materialen dient voldoende
gecompenseerd te worden op eigen terrein.
De parkeerplaatsen zelf zijn aangelegd in waterdoorlatende
materialen.

Toelichting

Circulatiezone en laad- en loszone
- De verharde ruimtes die geen dienst doen
als
parkeervoorziening dienen in functie te staan van circulatie en
laad- en lossen.
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Overdruk: zone
voor bebouwing
(categorie
bedrijvigheid)

Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften
§ 1 Bestemming

Toelichting

Hoofdbestemming
Een overdekte verkoopsoppervlakte in functie van de kleinhandel
van planten en bloemen of producten in functie van doe-het-zelf
zaken.
Nevenbestemming
De nevenbestemming bestaat uit ruimte voor opslag, een ruimte
voor personeel, kantoren i.f.v. de bedrijfsvoering, sanitair, ruimte
voor workshops, 1 horecagelegenheid i.f.v. de handelsactiviteiten
en 1 bedrijfswoning.
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§ 2 Inrichting
A. Bouwvolume
 Bouwhoogte eerste 50 m achter de rooilijn
In geval van een hellend dak bedraagt de maximale
kroonlijsthoogte t.o.v. straatniveau 7 meter en de maximale
nokhoogte t.o.v. straatniveau 9,5 meter. In geval van een
plat dak bedraagt de maximale bouwhoogte t.o.v.
straatniveau 7 meter.
 Bouwhoogte vanaf 50 m achter de rooilijn
In geval van een hellend dak bedraagt de maximale
kroonlijsthoogte t.o.v. straatniveau 4,5 meter en de maximale
nokhoogte t.o.v. straatniveau 7 meter. In geval van een plat
dak bedraagt de maximale bouwhoogte t.o.v. straatniveau
4,5 meter.

Het bouwvolume voorziet dat er aan straatzijde 2
niveaus kunnen ingericht worden. Hierdoor is het
mogelijk om de totale verkoopsoppervlakte in te
richten binnen twee niveaus en kan het
straatniveau overbrugd worden.
De kroonlijsthoogte en de nokhoogte worden
beperkt vanaf 50 m achter de rooilijn gezien het
een reliëfrijke zone betreft.

Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en de
kleur van de materialen moeten een optimale esthetische
integratie van de bedrijfsgebouwen garanderen in de omgeving.
B. Functies
Volgende functies zijn beperkt in oppervlakte:
Overdekte oppervlakte verkoop: maximaal 10.000m²
vloeroppervlakte;
Overdekte opslagruimte: maximaal 4.500 m²
vloeroppervlakte;
Horecafunctie: maximaal 250m² vloeroppervlakte;
1 woongelegenheid met een maximaal volume van
1.000m³ geïntegreerd in het gebouw.
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Zone voor
groenbuffer

Verordenende Stedenbouwkundige voorschriften
Artikel 2
§ 1 Bestemming

(categorie
bedrijvigheid)

Deze zone is bestemd voor de aanleg van een buffer bestaande
uit schermgroen met onderlaag en bovenlaag.

Toelichting

§ 2 Inrichting
De buffer dient ingericht te worden met hagen en bomen (solitair
of in groep) bestaande uit streekeigen soorten. De groenbuffer
dient een aaneengesloten geheel te vormen en heeft een
minimale hoogte van 2,50 m.
Volgende werken en handelingen zijn toegestaan:
-

De zone voor buffer moet zorgen voor een
duidelijke integratie van het tuincentrum in zijn
omgeving. De buffer dient hier voornamelijk als
schermgroen, dat het tuincentrum aan het
landschap onttrekt.

Werken en handelingen in functie van het onderhoud;
Het plaatsen van afsluitingen;
Werken en handeling i.f.v. de afvoer van regenwater.

Het creëren van open ruimten in de groenbuffer is verboden, noch
het omzetten van groenbuffer naar tuin of park.
Binnen deze zone kunnen geen verhardingen aangebracht
worden.
De groenbuffer dient te worden gerealiseerd, uiterlijk in het eerste
plantseizoen na het beëindigen van de ruwbouwwerken na de
eerst verleende vergunning.
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13. 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
november 1978) opgeheven.
Tevens wordt bij de inwerkingtreding van voorliggend provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan de
verkaveling 1/V/108 d.d. 29/01/1979 opgeheven.
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14. GRAFISCH PLAN
Zie verordenend grafisch plan.
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