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1 1 .  V e r o r d e n e n d  g r a f i s c h  p l a n  e n  v e r o r d e n e n d e  s t e d e n b o u w k u n d i g e 
v o o r s c h r i f t e n

Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende voorschriften’ is bindend. De tekst in kolom ‘toelichting’ dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te 
worden gelezen, maar is niet verordenend. De toelichting dient als interpretatiekader. 
De algemene voorschriften gelden voor alle bestemmingszones. In de zones waar de inhoud van een voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de betreffende 
zone is dit voorschrift logischerwijs niet van toepassing.

 

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

0. Algemene voorschriften

0.1 Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit 
en duurzaamheid. Bij elke nieuwe ingreep dient een afweging ten 
aanzien van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. 
Volgende aandachtspunten zijn belangrijk: beeldkwaliteit, kwalitatief 
openbaar domein, zuinig en compact ruimtegebruik, inpassing in de 
landschappelijke context, impact op de verkeerssituatie, kwalitatief en 
gepast materiaalgebruik, privacy en bezonning.

Bij de beoordeling van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning 
blijft ruimtelijke kwaliteit het belangrijkste criterium. Het is aan de 
desbetreffende bevoegde overheid om hierover te waken.

De kwaliteit van het openbaar domein wordt beoordeeld in relatie tot de 
functies en de bebouwde omgeving die erbij aansluiten. 

Zuinig en compact ruimtegebruik: dit heeft ondermeer betrekking op het 
bundelen, stapelen of schakelen van bouwvolumes.

Inpassing in de landschappelijke context: dit gaat niet enkel voor 
aanbrengen van buffergroen, maar dit kan ook bijvoorbeeld worden 
nagestreefd door het kwaliteitsvol afwerken van gevels, het beperken 
van kleur- en materiaalgebruik, het creëren van contrasten tussen 
bebouwing en beplanting, ... 

0.2 Constructies en inrichtingen van openbaar nut

Binnen alle bestemmingszones worden bovengrondse en ondergrondse 
constructies en inrichtingen van openbaar nut toegelaten, voor zover ze in 
hun uitbating en algemeen voorkomen geen afbreuk doen aan de kwaliteit 
en het normale gebruik van de betrokken zone. 

Voorbeelden van constructies en inrichtingen van openbaar nut: 
straatverlichting, straatmeubilair, bushaltes, gas- of elektriciteitscabines, 
hoogspanningsleidingen, rioleringen en andere ondergrondse 
nutsleidingen en constructies, ...
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0.3 Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen

Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen die vergund (geacht) zijn 
en afwijken van de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk 
uitvoeringsplan, mogen in stand gehouden, verbouwd en gerenoveerd 
worden op voorwaarde dat de afwijking niet toeneemt.

Uitbreiden of herbouwen van bestaande gebouwen buiten de gestelde 
voorschriften is enkel toegestaan als dit omwille van technische of 
hygiënische redenen nodig is. 

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling.
De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als 
om de bijgebouwen.
Uitbreiden van bestaande gebouwen buiten de gestelde voorschriften 
omwille van technische of hygiënische redenen: bvb. het uitbreiden 
van sanitair bij een horecazaak om aan de wetgeving terzake te 
beantwoorden. 

0.4 Integraal waterbeheer en waterhuishouding

Alle ruimtelijke ingrepen binnen het plangebied dienen in overeenstemming 
te zijn met de principes van het integraal waterbeheer zonder een 
abnormale belasting van het watersysteem. In het bijzonder wordt gewerkt 
via het principe van vertraagde afvoer van het hemelwater waarbij de 
volgende hiërarchie wordt gevolgd: opvangen hemelwater voor herbruik, 
infi ltratie in de grond, buffering van het verzamelde regenwater.

Alle handelingen met betrekking tot integraal waterbeheer zijn vergunbaar 
binnen alle bestemmingszones van het RUP voor zover ze geen afbreuk 
doen aan de kwaliteit en het normale gebruik van de betrokken zone.

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen 
de bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake 
hemelwaterputten, infi ltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater, zoals omschreven in 
het decreet en de verordening(en) ter zake, alsook aan de sectorale 
wetgevingen rond IBA’s, rond onderhoudsstroken en rechten en plichten 
van aangelanden bij waterlopen, en alle andere relevante sectorale 
wetgeving. 
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1 . Zone voor wonen met beperkte nevenfuncties Categorie van gebiedsaanduiding: wonen
Subcategorie van gebiedsaanduiding: woongebied

1.1 De zone is bestemd voor wonen met beperkte nevenfuncties. Binnen deze 
zone zijn wonen en de bijhorende openbare en private groene en verharde 
ruimten de hoofdfuncties. 

Beperkte nevenfuncties
Binnen bestaande, niet verkrotte gebouwen die gelegen zijn aan een 
voldoende uitgeruste weg kunnen volgende nevenfuncties toegelaten 
worden, indien het gebouw hiertoe bouwfysisch geschikt is:
• kantoor- of dienstenfunctie (met een oppervlakte van max. 100 m²)
• toeristisch logies (met een maximum van 8 tijdelijke 

verblijfsgelegenheden, zonder restaurant- of caféfuncties)
• opslag van goederen en/of materiaal
• paardenhouderij, manège, dierenasiel, dierenpension, 

dierenartsenpraktijk, jeugdlogies, tuinaanlegbedrijf, kinderboerderij, 
centrum voor therapie m.b.v. dieren; met hierbij telkens 
ondergeschikte functies handel, horeca, kantoorfunctie of diensten 
(met een oppervlakte van max. 100 m² voor deze ondergeschikte 
functies)

Bestaande, vergund geachte bebouwing, functies en inrichtingen kunnen 
behouden blijven cfr. voorschrift 0.3

Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt voor een 
nieuwe functie als aan het gebouw of gebouwencomplex uit fi nancieel 
of bouwtechnisch oogpunt geen ingrijpende werken uitgevoerd hoeven 
te worden voor de nieuwe functie. Daarmee wordt bedoeld dat de 
functie gerealiseerd kan worden als de bestaande structuur van 
het gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, waarbij het 
gebouw aangepast kan worden aan hedendaagse comfort-, energie- of 
milieueisen.

1.2 Woningtypologie
Volgende woningtypes zijn toegelaten:
• ééngezinswoningen in open, halfopen en/of gesloten bebouwing.

Opsplitsen van woningen of kavels is niet toegestaan.

Op de onbebouwde percelen op de hoek tussen de Tiegemstraat en de 
Scheldestraat zijn max. 2 woongelegenheden toegestaan.

Het tijdelijk opsplitsen van een woning i.f.v. zorgwonen blijft mogelijk, 
zoals is geregeld door de wetgeving terzake.

Het aantal woongelegenheden dient gelijk te blijven binnen deze 
zone. De twee onbebouwde percelen, die deel uitmaakten van een 
goedgekeurde, niet vervallen verkaveling, kunnen nog bebouwd worden. 
Verder is geen nieuwe bebouwing toegestaan.
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1.3 Voor de bestaande woningen worden volgende ingrepen toegelaten:
• onderhouds- en instandhoudingswerken,
• verbouwen,
• herbouwen op dezelfde plaats,
• uitbreiden
mits volgende beperkingen in acht worden genomen:
• Het totale bruto-volume blijft beperkt tot 1.000 m³.
• De woning kan enkel van locatie veranderen ten gevolge van 

rooilijn of voorbouwlijn of in het kader van een goede plaatselijke 
ordening of verkeersveiligheid. Dit dient in de stedenbouwkundige 
vergunningsaanvraag te worden gemotiveerd. 

• Indien het bestaande volume groter is dan 1.000 m³, mag de woning 
behouden blijven, onderhouden worden, en verbouwd worden. 
Uitbreiding van het volume is niet toegestaan, tenzij om technische 
verbeteringen uit te voeren.

Technische verbeteringen: bijvoorbeeld gevelisolatie, ...
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1.4 Bebouwingsmogelijkheden, terreinbezetting en gabariet
Terreinbezetting
De maximale terreinbezetting per perceel bedraagt 50%.
De maximale bebouwde en verharde ruimte per perceel bedraagt 70%.
De accentbebouwing, zoals aangeduid door 7. accentbebouwing 
(overdruk), vormt hierop een uitzondering.
De verhardingen moeten zoveel als mogelijk aangelegd worden in 
waterdoorlatende materialen.

Het totale bruto-volume bedraagt max. 1.000 m².

Woningen moeten gerealiseerd worden binnen een strook van 30 m vanaf 
de rooilijn, zoals vastgesteld in dit plan door de afbakening van zone 3. 
Zone voor openbaar domein.

Bouwhoogte
De maximale bouwhoogte bedraagt 1 bouwlaag plus een dakverdiep. De 
gelijkgrondse bouwlaag heeft een maximale hoogte van 4 m.
In het dakvolume kan een bewoonbare bouwlaag aangebracht worden. 

Enkel de bovengrondse ruimtes tellen mee als bouwlaag. Bijkomende 
(half-)ondergrondse bouwlagen zijn toegelaten en tellen niet mee als 
bouwlaag.

Bestaande bebouwing met meer dan 1 bouwlaag plus een dakverdiep mag 
behouden blijven, en kan verbouwd of gerenoveerd worden.

Dak
Binnen deze zone is een zadeldak verplicht. De nok ligt evenwijdig met de 
as van de straat. De nokhoogte bedraagt maximaal 10 m.
De accentbebouwing, zoals aangeduid door 7. accentbebouwing 
(overdruk), vormt hierop een uitzondering.

Bijgebouwen
Eventuele bijgebouwen tot 40 m² zijn toegelaten in functie van het 
functioneren van de zone voor zover
• de max. terreinbezetting niet overschreden wordt,
• de hoogte beperkt blijft tot 4 m,
• de afstand tot private perceelsgrenzen minstens 3 m is.

Voor de terreinbezetting wordt alle bebouwing in rekening gebracht 
(hoofdvolume, nevenvolumes en bijgebouwen), maar niet de 
verhardingen.

Het aantal bouwlagen wordt gemeten vanaf het straatniveau ter hoogte 
van het perceel.

Het kan hier gaan om: kleine nutsgebouwen (bv. elektriciteitscabine), 
bergingen, fi etsenstallingen, ...
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1.5 Inplanting gebouwen
De inplanting van bestaande bouwwerken is richtinggevend. Uitbreidingen 
of nieuwbouw dienen de bestaande morfologie of het bestaande straatbeeld 
te volgen.

De hoogte, diepte, dakvorm en dakvolume van de gebouwen moeten in 
harmonie zijn met het straatbeeld. 

De oprichting van nieuwe woongelegenheden op achtergelegen (delen van) 
percelen, niet palende aan een voldoende uitgeruste openbare weg, is niet 
toegelaten.

Basisprincipe is dat het karakter van de woonkern behouden blijft. 
Nieuwe bebouwing of uitbreidingen mogen dit architecturaal karakter 
niet verstoren.

1.6 Ontsluiting en parkeernorm
Bij woningen moet de parkeerbehoefte op het eigen terrein opgelost 
worden. Hierbij moet rekening worden gehouden met een minimum van 2 
parkeerplaatsen per wooneenheid.

Bij het voorzien van opritten en toegangen tot het perceel moet rekening 
worden gehouden met de verkeersveiligheid.

Vooral voor de woningen op de hoek van de Tiegemstraat en 
Scheldestraat, vlakbij het kruispunt, vormt de verkeersveiligheid een 
belangrijk aandachtspunt bij de inplanting van opritten en toegangen. 

1.7 Voortuinen en afsluitingen
De voortuinstrook dient een overwegend groen karakter te hebben. 

Voor de voortuin geldt dat de afsluitingen tussen de percelen onderling 
en tussen de percelen en het openbaar domein slechts mogen worden 
uitgevoerd in levende materialen.

Omwille van de verkeersveiligheid zijn afsluitingen of obstakels in 
de voortuin van het perceel op de hoek van de Tiegemstraat en de 
Scheldestraat beperkt tot 1 m hoogte.

De voortuinstrook omvat de zone tussen de rooilijn en de voorgevel.
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2 . Zone voor kunstgalerij Categorie van gebiedsaanduiding: bedrijvigheid

2.1 Deze zone is bestemd voor kunstgalerij.

Volgende functies zijn toegelaten in deze zone:
• kantoorruimte
• tentoonstellingsruimte
• vergaderzalen
• ateliers
• parking
onder voorwaarde dat deze functies in relatie staan tot de kunstgalerij.
Opslag is eveneens toegelaten.

Functies die niet in relatie staan tot de kunstgalerij en de daar 
uitgeoefende activiteiten zijn in deze zone niet toegelaten. Autonome 
kantoorruimten en ateliers voor activiteiten andere dan het restaureren, 
opslaan, ... van kunst zijn niet toegelaten.

2.2 Nieuwe bebouwing is niet toegelaten.
Voor de bestaande bebouwing worden volgende ingrepen toegelaten:
• onderhouds- en instandhoudingswerken,
• verbouwen,
• herbouwen op dezelfde plaats. De bebouwing kan enkel van locatie 

veranderen ten gevolge van een rooilijn of in het kader van een 
goede plaatselijke ordening of verkeersveiligheid; dit dient in de 
stedenbouwkundige vergunningsaanvraag te worden gemotiveerd.

• uitbreidingen aan het bestaande gebouw met een max. uitbreiding van 
10% van het bestaande volume.

De permanent voor het publiek toegankelijke ruimtes moeten in 
oppervlakte beperkt blijven tot 1.800 m².

Onder ‘permanent voor het publiek toegankelijke ruimtes’ worden 
verstaan: permanente tentoonstellingsruimtes. Tijdelijke openstelling 
van opslagruimte e.a. voor het tonen van grote stukken of voor 
éénmalige expositie of geleide bezoeken vallen hier niet onder. 
Ter informatie: de zone heeft een totale oppervlakte van +/- 19.300 
m², waarvan nu reeds +/- 8.000 m² bebouwd is. Van deze 8.000 m² is 
ongeveer 1.800 m² in gebruik als permanente tentoonstellingsruimte. 
De overige ruimten dienen voornamelijk als stockage, maar kunnen ook 
tijdelijk opengesteld worden om bovenvermelde redenen.
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2.3 Landschappelijke integratie
Renovaties van bestaande infrastructuur, moeten op een kwaliteitsvolle 
manier afgewerkt worden, teneinde de infrastructuur te integreren in het 
landschap.

Nieuwe constructies of uitbreidingen van bestaande infrastructuur dienen 
gebufferd te worden ten opzichte van het landschap door het verplicht 
aanleggen van een groenbuffer van min. 5 m breed. De groenbuffer dient 
te bestaan uit een mengeling van streekeigen bomen en struiken. De 
groenbuffer dient aangelegd te worden in het eerstvolgende plantseizoen, 
volgend op de verlening van een vergunning voor nieuwe constructies 
binnen deze zone.

De compactheid en landschappelijke integratie van nieuwe constructies, 
grootschalige renovaties of uitbreidingen of herbouw moeten aangetoond 
worden in een inrichtingsstudie (zie voorschrift 2.5 op pg. 11).

Enkel omwille van de noodzakelijke toegankelijkheid voor de hulpdiensten 
kan van dit voorschrift afgeweken worden. 

Rondom de bestaande infrastructuur wordt geen buffer verplicht, 
aangezien dit een extra inname van effectieve landbouwgrond zou 
betekenen. Tevens zou het aanleggen van een buffer rond de bestaande 
infrastructuur de blokkade van het open zicht nog vergroten.
Bij het realiseren van nieuwe constructies (ook uitbreidingen of herbouw 
van de bestaande infrastructuur) dient echter wel voorzien te worden in 
een voldoende groenbuffer. 

Maatregelen m.b.t. de landschappelijke integratie kunnen slechts 
genomen worden voor zover ze de toegang voor bvb. de brandweer niet 
belemmeren.

2.4 Ontsluiting en parkeernorm
De parkeerbehoefte dient op het eigen terrein te worden opgelost. Er 
dienen min. 60 parkeerplaatsen voorzien te worden. Binnen deze zone 
kunnen max. 150 parkeerplaatsen worden voorzien. 

De parking moet op een kwalitatieve wijze worden ingericht, met aandacht 
voor de landschappelijke integratie. Voor de verhardingen moeten zoveel 
als mogelijk waterdoorlatende materialen gebruikt worden.

Omwille van de verkeersveiligheid moet het aantal opritten of toegangen 
tot de parking en de achterliggende gebouwen beperkt worden tot 2.

Omwille van de huidige opsplitsing van de zone in verschillende 
deelpercelen zijn 2 toegangen (beide gecombineerd op- en afrit) 
mogelijk noodzakelijk. Indien de indeling en het gebruik van de zone 
het toelaten, kan op termijn ook geëvolueerd worden naar 2 toegangen, 
zijnde 1 oprit en 1 afrit. 
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2.5  Inrichtingsstudie
Bij elke vergunningsaanvraag voor nieuwe constructies, gebouwen of 
verhardingen, voor grootschalige renovaties of uitbreidingen of voor 
herbouw van bestaande constructies wordt een inrichtingsstudie gevoegd. 
Hierin moet ten minste aandacht worden besteed aan: 
• het effi ciënt ruimtegebruik; 
• de kwalitatieve inrichting van de niet-bebouwde ruimte;
• de maatregelen in functie van de (landschappelijke) integratie van de 

constructies en gebouwen in de omgeving;
• de invloed op de waterhuishouding in de omgeving;
• de invloed op de mobiliteit, de verkeersontsluiting en het parkeren.

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 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.

3 . Zone voor openbaar domein Categorie van gebiedsaanduiding: lijninfrastructuur

3.1 Deze zone is bestemd voor openbare wegeninfrastructuur en 
aanhorigheden. 
In deze zone zijn alle bovengrondse en ondergrondse werken, handelingen 
en wijzigingen toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing 
van die openbare wegeninfrastructuur en aanhorigheden. 
Daarnaast zijn alle werken, handelingen en wijzigingen met het oog op 
de ruimtelijke inpassing, buffers, ecologische verbindingen, kruisende 
infrastructuren, leidingen, telecommunicatie infrastructuur, openbaar 
vervoer, lokale dienstwegen en paden voor niet-gemotoriseerd verkeer 
toegelaten.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere 
verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de stationeer- en 
parkeerstroken, de wegsignalisatie en wegbebakening, de verlichting, 
de afwatering, de beplantingen, de geluidswerende constructies, 
voetgangers- of fi etsvoorzieningen, de plaatsing van zitbanken, 
muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd 
worden.

3.2 Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar een kwalitatieve 
inrichting van de openbare weg, die is aangepast aan de functie en 
categorisering van de weg. 
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4 . Zone voor landbouw Categorie van gebiedsaanduiding: landbouw
subcategorie: agrarisch gebied

4.1 Het gebied is bestemd voor de beroepslandbouw.

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
landbouwbedrijfsvoering van landbouwbedrijven zijn toegelaten.

Een landbouwbedrijfszetel mag alleen de noodzakelijke bedrijfsgebouwen 
en de woning van de exploitanten bevatten, alsook verblijfsgelegenheid, 
verwerkende en dienstverlenende activiteiten voor zover die een 
integrerend deel van het bedrijf uitmaken. 

In de zone zijn ook aan de landbouw verwante bedrijven toegelaten 
voor zover hun aanwezigheid in het landbouwgebied nuttig of nodig is 
voor het goed functioneren van de landbouwbedrijven in de omgeving 
en ze gevestigd worden in bestaande landbouwbedrijfzetels. Die 
bedrijven moeten een directe en uitsluitende relatie hebben met de 
aanwezige landbouwbedrijven door afname of toelevering van diensten 
of producten. Primaire bewerking of opslag van producten kan worden 
toegelaten. Verwerking van producten is uitgesloten, met uitzondering van 
mestbehandeling en mestvergisting. Er moet rekening gehouden worden 
met de schaal en de ruimtelijke impact van deze bedrijven. Daarbij wordt 
ten minste aandacht besteed aan:

- de relatie met de in de omgeving aanwezige functies;
- de invloed op de omgeving wat het aantal te verwachten gebruikers of 

bezoekers betreft;
- de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid;
- de relatie met de in de omgeving van het gebied vastgelegde 

bestemmingen.

Landbouw is de hoofdbestemming in dit gebied. Naast landbouw in de eigenlijke zin van het woord zijn de 

volgende activiteiten eveneens toegelaten: hoevetoerisme (dat valt onder de noemer verblijfsgelegenheid), 

verkoop van eigen landbouwproducten, zorgboerderijen en landbouweducatie voor zover dat een integrerend 

deel uitmaakt van een bedrijf, waterverzamelbekken op niveau van het bedrijf, kleinschalige werken om 

erosie te vermijden of te bestrijden …. 

Het oprichten van nieuwe zonevreemde woningen is niet toegestaan in dit gebied. Voor de bestaande 

zonevreemde woningen blijven de bestaande wetgevende kaders hieromtrent van kracht. 

Verblijfsgelegenheid moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen: het gaat om verblijfsgelegenheid 

binnen de bestaande gebouwen en ondergeschikt aan het landbouwbedrijf. Het gaat geenszins om een hotel. 

Het voorzien in verblijfsgelegenheid moet proportioneel bekeken worden. Daarbij moet rekening worden 

gehouden met de sectorale wetgeving. Het gaat bijvoorbeeld om hoevetoerisme, het ter beschikking stellen 

van slaapruimten en sanitair voor jeugdkampen of het voorzien van sanitair voor hoevekamperen.

Onder landbouw wordt verstaan, landbouw in de ruime zin van het woord, namelijk het beroepsmatig 

kweken van planten of dieren voor de markt en niet voor recreatieve doeleinden. Daaronder vallen veeteelt, 

planten- en bomenkwekerijen, akkerbouw, …. Een landbouwbedrijf is een werkelijk bedrijf en geen 

hobbylandbouw.

Onder aan de landbouw verwante bedrijven worden verstaan: bedrijven die alleen aan de landbouwers 

producten toeleveren of van landbouwers afgenomen producten stockeren, sorteren of verpakken in verse 

toestand, tuinaanlegbedrijven die planten of bomen kweken of conditioneren over een minimumoppervlakte 

van een halve hectare. Bij verwerking is alleen mestbehandeling of mestvergisting toegelaten. Als 

mestbehandeling en mestvergisting worden in de omzendbrief RO 2006/01 van 19 mei 2006 beschouwd 

een proces waarbij minstens 60% van het gewicht van de te verwerken producten bestaat uit stromen 

direct afkomstig uit land- en tuinbouw en maximaal 40% uit andere organische en biologische stromen. 

Voorbeelden van dergelijke bedrijven zijn: aardappelhandelaar, graantrieerinstallatie, centrale mestopslag, 

verkoop van meststoffen, verkoop van veevoeders, koelplaatsen, silo’s, drooginstallaties, vlasroterijen, 

loonwerker, herstelplaats van tractors, landbouwproefbedrijf, tuinbouwproefbedrijf, centrum voor 

kunstmatige inseminatie voor landbouwdieren, schoolhoeve. De schaal van die bedrijven moet aansluiten 

bij de schaal van de activiteiten in de omgeving. Bedrijven met een groot hinterland horen niet thuis in het 

agrarisch gebied maar op een bedrijventerrein. 

Bebossing in agrarisch gebied is vergunningsplichtig op grond van artikel 35 van het Veldwetboek. 

Vergunningsaanvragen voor permanente bebossing moeten met de nodige omzichtigheid beoordeeld worden 

aangezien met dit ruimtelijk uitvoeringsplan het gebied bestemd wordt voor de landbouw. Dit geldt in 

mindere mate voor tijdelijke bebossing.
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4.2 Compactheid en landschappelijke integratie
Compactheid dient te worden nagestreefd bij de agrarische bedrijfsvoering. 
Nieuwe constructies dienen opgericht te worden in de nabijheid van 
bestaande constructies van agrarische aard. 

Nieuwe constructies, of renovaties of uitbreidingen van bestaande 
infrastructuur, moeten op een kwaliteitsvolle manier worden afgewerkt en 
moeten gebufferd worden t.o.v. het landschap, teneinde de infrastructuur 
te integreren in het landschap.

De compactheid en landschappelijke integratie van nieuwe constructies, 
grootschalige renovaties of uitbreidingen of herbouw moeten aangetoond 
worden in een inrichtingsstudie (zie voorschrift 4.5 op pg. 14).

In de nabijheid = binnen een straal van 30 m van de reeds bestaande 
constructies

Ook voor agrarische architectuur is een kwaliteitsvolle schaal en 
afwerking mogelijk. Een kader wordt aangeboden in de brochure van de 
provincie West-Vlaanderen ‘Agrarische architectuur, technisch bekeken’ 
2006.

4.3 Aan landbouw verwante bedrijven
Aan landbouw verwante bedrijven zijn slechts toegelaten voor zover ze 
betrekking hebben op streekgebonden producten. Primaire bewerking of 
opslag van producten kan worden toegelaten. Verdergaande verwerking 
van producten is uitgesloten. 

De toelaatbaarheid van de activiteit wordt beoordeeld op basis van: 
• de relatie met de in de omgeving aanwezige functies,
• de invloed op de mobiliteit en de verkeersleefbaarheid,
• de inpassing in de omgeving.

Voorbeelden van aan landbouw verwante bedrijven: aardappelhandelaar, 
graantrieerinstallatie, verkoop van meststoffen, verkoop van 
veevoeders, koelplaatsen, vlasroterijen, herstelplaats van tractors, 
landbouwproefbedrijf, centrum voor kunstmatige inseminatie voor 
landbouwdieren, schoolhoeve, ...

4.4 Waterproblematiek

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 
beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten 
de natuurlijke overstromingsgebieden zijn toegelaten.

O.a. een eventuele shortcut tussen de Kleine Ronsebeek en de 
Scheebeek is mogelijk binnen dit voorschrift.
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4.5  Inrichtingsstudie
Bij elke vergunningsaanvraag voor nieuwe constructies en gebouwen 
wordt een inrichtingsstudie gevoegd waarin de gronden, behorend tot de 
betreffende landbouwzetel, omvat zijn. Hierin moet ten minste aandacht 
worden besteed aan: 
• het effi ciënt ruimtegebruik; 
• de compactheid van agrarische bedrijfsvoering;
• de architecturale kwaliteit van het geheel van de gebouwen;
• de maatregelen in functie van de (landschappelijke) integratie van de 

constructies en gebouwen in de omgeving;
• de invloed op de mobiliteit, de verkeersontsluiting en het parkeren.

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 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.

5. Zone voor natuur Categorie van gebiedsaanduiding: natuur

5.1 De zone is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel 
van de structuurkwaliteiten van de Kleine Ronsebeek.

In deze zone geldt een bouwverbod, met uitzondering van de werken, 
handelingen en wijzigingen zoals beschreven in voorschrift 5.2.

5.2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor 
de ontwikkeling, de instandhouding en het herstel van de natuur, het 
natuurlijk milieu en van de landschapswaarden, het beheersen van 
overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten de natuurlijke 
overstromingsgebieden zijn toegelaten.

Voor werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn 
voor het beheersen van overstromingen buiten de natuurlijke 
overstromingsgebieden of het voorkomen van wateroverlast 
buiten de natuurlijke overstromingsgebieden worden de 
stroomgebiedbeheersplannen en de bekkenbeheersplannen 
als afwegingselement gehanteerd bij de beoordeling van de 
vergunningsaanvragen voor bovenvermelde werken, handelingen, 
voorzieningen, inrichtingen en wijzigingen.
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6. bouwvrije zone (overdruk)

6.1 Ter hoogte van deze overdruk geldt een bouwverbod, met uitzondering van  
de werken, handelingen en wijzigingen zoals beschreven in voorschrift 6.2.

6.2 Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor het 
beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast buiten 
de natuurlijke overstromingsgebieden zijn toegelaten.

O.a. een eventuele shortcut tussen de Kleine Ronsebeek en de 
Scheebeek is mogelijk binnen dit voorschrift.

7 . accentbebouwing (overdruk)

7.1 Ter hoogte van deze overdruk bedraagt de bouwhoogte maximaal 2 
bouwlagen met een plat dak. 

De inplanting van bouwvolumes binnen deze zone moet rekening houden 
met de verplichte bouwlijn (zie 8. verplichte bouwlijn (overdruk)). De 
bouwdiepte is beperkt tot maximaal 20 m vanaf deze verplichte bouwlijn.

Voor de percelen ter hoogte van deze overdruk bedraagt de maximale 
terreinbezetting per perceel 70%.
Voor de percelen ter hoogte van deze overdruk bedraagt de maximale 
bebouwde en verharde ruimte per perceel 90%.

Een bouwhoogte van één bouwlaag met hellend dak, zoals toegelaten in 
de onderliggende zone, is ook toegestaan. 

8 . verplichte bouwlijn (overdruk) !

8.1 Bij nieuwbouw dient de globale contour van het gebouw - op alle 
verdiepingen - op deze verplichte bouwlijn te worden geplaatst.
In beperkte mate kan de voorgevel inspringen t.o.v. deze verplichte 
bouwlijn, tot maximum 15% van de gevelbreedte. Uitbreidingen en 
uitkragingen boven het openbaar domein (bv. terrassen, balkons) zijn niet 
toegelaten.

Bestaande gebouwen die afwijken van deze bouwlijn kunnen behouden 
en verbouwd worden, voor zover de afwijking niet toeneemt. Eventuele 
uitkragende terrassen, balkons en luifels vanaf de eerste verdieping 
kunnen behouden blijven.

De gevellijn kan zich bijvoorbeeld terugtrekken ten aanzien van deze 
verplichte bouwlijn voor de inkom of een beperkte private buitenruimte. 
De volledige voorgevel laten terugspringen is niet toegelaten.





89Gemeente Zwevegem, RUP 28-1 Casino OtegemLeiedal, januari 2016

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

11. Voetgangers- en fi etsersverbinding (overdruk)

11.1 Ter hoogte van de overdruk op het verordenend grafi sch plan moet een 
voetgangers- en fi etsersverbinding behouden blijven. 

De overdruk is indicatief, en kan verschoven worden over een afstand van 
maximum 20 m. 

Ter hoogte van deze overdruk zijn alle werken, handelingen en wijzigingen 
toegelaten voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van die 
voetgangers- en fi etsersverbinding en aanhorigheden. 

Ter hoogte van deze overdruk bevindt zich reeds een buurtweg, die op 
vandaag in gebruik is als toegang voor een achterin gelegen hoeve.

Onder aanhorigheden van wegeninfrastructuur wordt onder andere 
verstaan:
al dan niet verharde bermen, grachten en taluds, de wegsignalisatie 
en wegbebakening, de verlichting, de afwatering, de beplantingen, de 
plaatsing van zitbanken, muurtjes, kunstwerken, straatmeubilair.

Alle werken van natuurtechnische milieubouw kunnen gerealiseerd 
worden. 

11.2 De verbinding heeft een openbaar karakter en is steeds toegankelijk. De 
verharding blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de voetgangers 
en fi etsers en voor de toegang van de achterin gelegen hoeve.

12. afgeschafte verkavelingsvergunning (overdruk)

12.1 De in overdruk aangeduide verkavelingsvergunningen en de bijhorende 
stedenbouwkundige voorschriften worden opgeheven.


