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Artikel 0: algemene bepalingen 

0.1. Terminologie 
Voor de toepassing van het hiernavolgende wordt verstaan onder: 

Afstand tot de perceelsgrens: 

de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de perceelsgrens van de 
individuele bedrijfskavel; 

Afstand tot de zonegrens: 

de kortste afstand van enig punt van een gebouw tot de zonegrens zoals aangeduid op 
het plan; 

Bebouwbare oppervlakte: 

de oppervlakte van het (ontworpen) perceel die resteert na het in acht nemen van de op 
het grafisch plan ingetekende bouwvrije zones en de minimale afstanden tot de 
perceelsgrenzen; 

Bedrijfstechnische constructies: 

alle technische constructies en voorzieningen (bvb. silo’s) eigen aan 
productieprocessen of geldende verplichtingen die voortvloeien uit verordenende 
regelgeving ter zake; 

Bestemming:  

een doeleinde van ruimtegebruik, gedetailleerd tot op het niveau van een kavel of een 
kaveldeel (bv. gebouw), die met behulp van voor het ruimtegebruik bindende 
voorschriften, aan een bepaald stuk grond wordt toebedeeld; 

Bijgebouw: 

een gebouw, dat in bouwkundig opzicht ondergeschikt is aan een op hetzelfde 
bouwperceel gelegen hoofdgebouw; 

Bouwhoogte: 

hoogte van een bouwwerk die, indien niet anders aangeduid, moet worden gemeten 
van het grondpeil tot de bovenkant van de deksteen of de kroonlijst; 

Bouwvrije zone: 

zone waarin, behoudens speciale bepalingen, geen constructies mogen worden 
opgericht; 

Constructie: 

elk bouwwerk, van hout, steen, beton, metaal of ander bouwmateriaal, dat met de grond 
verbonden is of erop geplaatst is; 

Gebouw: 

een door de mens gemaakte, toegankelijke, overdekte en geheel of gedeeltelijk 
omsloten ruimte; 

Nevenbestemming: 

een bestemming die slechts in ondergeschikte mate toelaatbaar is naast de 
eerstgenoemde bestemming en daardoor steeds minder dan de helft van de 
hoofdbestemming bedraagt.  

Perceelsgrens: 

de grens van een perceel, overeenkomstig de kadastrale aanduidingen; 

Rooilijn: 

door de overheid vastgestelde scheidingslijn tussen openbare en private grond, die bij 
de bouw van gebouwen niet mag overschreden worden; 
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Vloeroppervlakte: 

de vloeroppervlakte wordt buitenwerks gemeten tussen de onbeklede buitenwanden 
van de gevelmuren van alle ruimten die kunnen worden afgesloten, zonder rekening te 
houden met de onderbrekingen door scheidingsmuren of verticale dienstwegen. De 
vloeren van de lokalen die zich beneden het terreinniveau bevinden, worden evenwel 
niet meegerekend. Wat de vloeren onder het dak betreft, wordt alleen het gedeelte met 
een binnenwerks gemeten vrije hoogte van tenminste 2,2 meter meegerekend. 

Zone (of bestemmingszone): 

het op het plan omlijnd en met een kleur of grafisch teken aangeduid gebiedsdeel dat 
voor een bepaald, door de voorschriften vastgesteld, gebruik bestemd is. 

0.2. Algemeen geldende voorschriften 

0.2.1. Reliëfwijzigingen 

Wijzigingen van het reliëf mogen geen invloed hebben op de waterhuishouding en op 
de natuurlijke loop van het hemelwater van de aanpalende eigendommen. 
Hoogteverschillen worden op het eigen terrein opgevangen en er wordt steeds 
aangesloten op het peil van de aanpalende eigendommen. 

0.2.2. Waterbeheer 

Hemelwater en afvalwater dienen gescheiden afgevoerd te worden. 

Afvalwater 

Afvalwater dient ofwel plaatselijk te worden gezuiverd of verplicht afgevoerd te worden 
via riolering. Rechtstreekse lozing van het afvalwater in waterlopen of in de 
waterplassen is verboden. 

Hemelwater 

In functie van een integraal waterbeheer dient voldaan te worden aan de volgende 
richtlijnen: 

- het ter plaatse opvangen en bufferen van hemelwater afkomstig van verharde 
oppervlakken (o.a. parkings, daken, wegen, e.d.); 

- het maximaal plaatselijk en tijdig verbruiken van dit gebufferde hemelwater of het 
plaatselijk infiltreren ervan en het minimaal lozen van dit hemelwater naar het 
waterlopenstelsel; 

0.2.3. Erfscheidingen 

Afsluitingen zijn toegelaten rondom de site, aan de grens van het RUP.  

In volgende zones zijn afsluitingen toegelaten indien dit noodzakelijk is om 
veiligheidsredenen: 

- Artikel 1: “Zone voor afvalgerelateerde activiteiten” 
- Artikel 2: “Zone voor opwekking van hernieuwbare energie” 
- Artikel 3: “Zone voor afvalgerelateerde activiteiten en opwekking van 

hernieuwbare energie” 

Enkel afsluitingen die bestaan uit levende hagen en/of draadafsluitingen, al dan niet 
begroeid, van maximaal 3 m hoogte zijn toegelaten.  
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0.2.4. Verlichting 

Noodzakelijke verlichting in functie van veiligheid is toegelaten en in die mate verplicht 
dat voldaan wordt aan de geldende reglementering in de arbeidswetging.  

De verlichting moet tot een minimum beperkt worden. Ze mag enkel het doelgebied 
aanstralen en geen opwaarts licht verspreiden. De verlichting mag zo weinig mogelijk 
impact hebben op de natuurwaarden in de zones aangeduid volgens Artikel 6: 
“Natuurgebied” en Artikel 7: “Zone voor natuurontwikkeling” op het grafisch plan. In de 
nabijheid van deze zones dient gebruik gemaakt te worden van vleermuisvriendelijke 
verlichting die de hinder voor vleermuizen aanzienlijk vermindert. 

0.2.5. Ontsluiting voor hulpdiensten 

In functie van de ontsluiting voor hulpdiensten is de aanleg van een ontsluitingsweg in 
halfverharding toegelaten. De weg verbindt de zone volgens Artikel 1: “Zone voor 
afvalgerelateerde activiteiten” met Vaartkant Rechts. De inplanting van de 
ontsluitingsweg wordt zodanig gekozen dat de impact op de natuurwaarden zo 
minimaal mogelijk is. 

0.2.6. Bestaande vergunde gebouwen 

Bestaande vergunde of vergund geachte gebouwen mogen in afwijking van de 
voorschriften van dit RUP verbouwd worden binnen het bestaand bouwvolume. 

In geval van herbouw dienen de voorschriften van het RUP toegepast te worden. 

Ook bestaande, vergunde of vergund geachte functies kunnen behouden blijven. 

0.2.7. Hoogspanningscabine 

In alle zones van het grafisch plan kan, indien noodzakelijk, van de stedenbouwkundige 
voorschriften afgeweken worden voor het plaatsen van een hoogspanningscabine. 
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Artikel 1: Zone voor afvalgerelateerde activiteiten 

(categorie van gebiedsaanduiding: gemeenschapsvoorziening en openbaar nut) 

1.1. Bestemming 

1.1.1. Hoofdbestemming 

De zone is bestemd voor gemeenschapsvoorzieningen, waaronder: 

 afvalgerelateerde activiteiten: 

 recyclagepark 

 ophaling en verwerking van afvalstoffen 

 recyclage 

 groencompostering 

 installaties voor het opwekken van hernieuwbare energie of energierecuperatie: 

 vergisting van groenafval 

 winning van biogas 

 zonnepanelen 

 de mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines kan worden onderzocht. De 
vergunningsaanvraag dient een natuurtoets / passende beoordeling te 
bevatten waarin de impact van de geplande turbines op de lokale 
natuurwaarden en op de voorkomende avifauna en vleermuizen wordt 
onderzocht. 

 ondersteunende activiteiten 

 stalling en onderhoud van materialen en voertuigen 

 opslag van grondstoffen 

 waterzuivering 

1.1.2. Nevenbestemming 

Alle nevenactiviteiten die noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering, waaronder kantoren, 
bezoekers- en ontvangstruimte, voorzieningen voor milieueducatie… zijn toegelaten. 
 

1.2. Inrichting 

1.2.1. Bebouwing 

Plaatsing van de gebouwen 

Op minimum 20 m uit de rooilijn van de N153 Oostmalsebaan. 

Op minimum 10 m uit de overige grenzen van het RUP. 

De plaatsing ten opzichte van de overige zonegrenzen is vrij. 

Binnen de bouwvrije zones kunnen afsluitingen, brandwegen, verhardingen, 
bewegwijzering, naamborden, technische voorzieningen (nutsleidingen, riolering…) en 
voorzieningen in functie van de waterhuishouding toegelaten worden. 

Afmetingen van de gebouwen 

Terreinbezetting: maximum 30% van de oppervlakte van de zone. 

Bouwhoogte: max. 12m. Voor technische constructies (schouw, silo, …) kan een 
hogere bouwhoogte toegestaan worden. 
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Welstand van de gebouwen 

Dakvorm: vrij. 

Materialen: alle materialen moeten uit esthetisch standpunt verantwoord en van 
duurzame aard zijn. 

1.2.2. Aanleg van de zone 

Verhardingen 

Verhardingen in functie van de bestemming zijn toegelaten en in die mate verplicht dat 
een normale toegang voor de brandweer rond de gebouwen mogelijk is op een breedte 
van 4 meter. Laad- en losplaatsen moeten op eigen terrein gesitueerd worden. 

Alle verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij dit omwille 
van milieutechnische redenen of omwille van specifieke vereisten van de 
bedrijfsexploitatie niet mogelijk of toegelaten is. 

De aanleg van verhardingen voor parkeerruimte is toegelaten. Parkeerplaatsen worden 
gesitueerd in de nabijheid van de gebouwen of kunnen geïntegreerd worden in 
gebouwen.  

Verlichting 

Verlichting van gebouwen, buitenruimte, wegenis… is toegestaan in functie van beheer, 
oriëntatie en veiligheid. 

Opslag in open lucht 
Opslag in openlucht dient aan het zicht van het openbaar domein te worden onttrokken 
(vb. ommuren, aanplanten van een haag). 

Groenaanleg 

Het niet-bebouwde en niet-verharde gedeelte van de zone dient aangelegd te worden 
als groene ruimte (streekeigen beplanting, gazon, bodembedekkers) , met dien 
verstande dat de ondergrondse en bovengrondse constructies niet beschadigd kunnen 
worden door wortels of begroeiing en steeds bereikbaar blijven voor onderhoud en 
beheer.  

Waterhuishouding 

Alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van de waterhuishouding van het 
gebied zijn toegelaten. 
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Artikel 2: Zone voor opwekking van hernieuwbare 
energie 

(categorie van gebiedsaanduiding: gemeenschapsvoorziening en openbaar nut) 

2.1. Bestemming 
Deze zone is bestemd voor het opwekken van hernieuwbare energie.  

2.2. Inrichting 

2.2.1. Toegelaten werken 

De volgende werken zijn toegelaten: 

 alle werken die noodzakelijk zijn voor de aanleg en het functioneren van de 
infrastructuur voor het winnen van hernieuwbare energie; 

 alle werken in functie van het beheer van de oude stortplaatsen. 

2.2.2. Constructies 

Het plaatsen, onderhouden en exploiteren van ondergrondse en bovengrondse 
constructies voor de winning van hernieuwbare energie zijn toegelaten. Het betreft o.a.: 

 ondergrondse en bovengrondse infrastructuur voor het opvangen en transporteren 
van biogas; 

 zonnepanelen; 

 de mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines kan worden onderzocht. De 
vergunningsaanvraag dient een natuurtoets / passende beoordeling te bevatten 
waarin de impact van de geplande turbines op de lokale natuurwaarden en op de 
voorkomende avifauna en vleermuizen wordt onderzocht. 

2.2.3. Aanleg van de zone 

Verhardingen 

Verhardingen in functie van de bestemming zijn toegelaten. Het betreft o.a. rijwegen en 
verhardingen noodzakelijk voor het oprichten, onderhouden en exploiteren van 
infrastructuur en constructies voor het opwekken van hernieuwbare energie.  

Indien zonnepanelen geplaatst worden mag onder de zonnepanelen, behoudens de 
strikt noodzakelijke draagconstructie, geen verharding aangelegd worden. 

Alle verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij dit omwille 
van milieutechnische redenen of omwille van specifieke vereisten van de 
bedrijfsexploitatie niet mogelijk of toegelaten is. 

Verlichting 

Verlichting van constructies en infrastructuur is toegestaan in functie van beheer, 
oriëntatie en veiligheid, maar mag niet permanent van aard zijn. 

Groenaanleg 

Afgewerkte delen van de zone worden aangelegd als extensief grasland, eventueel 
aangevuld met streekeigen beplanting, met dien verstande dat de ondergrondse en 
bovengrondse constructies niet beschadigd kunnen worden door wortels of begroeiing 
en steeds bereikbaar blijven voor onderhoud en beheer.  
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Waterhuishouding 

Alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van de waterhuishouding van het 
gebied zijn toegelaten. 
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Artikel 3: Zone voor afvalgerelateerde activiteiten en 
opwekking van hernieuwbare energie 

(categorie van gebiedsaanduiding: gemeenschapsvoorziening en openbaar nut) 

3.1. Bestemming 
De bestemmingen volgens artikel 1.1.1 en artikel 2.1 zijn toegelaten. 

3.2. Inrichting 

3.2.1. Bebouwing 

Geen bebouwing toegelaten. 

3.2.2. Toegelaten werken 

De volgende werken zijn toegelaten: 

 alle werken die noodzakelijk zijn voor de aanleg en het functioneren van de 
infrastructuur voor het winnen van hernieuwbare energie; 

 alle werken in functie van het beheer van de oude stortplaatsen. 

3.2.3. Constructies 

Het plaatsen, onderhouden en exploiteren van ondergrondse en bovengrondse 
constructies in functie van afvalgerelateerde activiteiten en voor de winning van 
hernieuwbare energie zijn toegelaten. Het betreft o.a.: 

 de aanleg van verhardingen in functie van afvalgerelateerde activiteiten; 

 ondergrondse en bovengrondse infrastructuur voor het opvangen en transporteren 
van biogas; 

 zonnepanelen; 

 de mogelijkheid tot het plaatsen van windturbines kan worden onderzocht. De 
vergunningsaanvraag dient een natuurtoets / passende beoordeling te bevatten 
waarin de impact van de geplande turbines op de lokale natuurwaarden en op de 
voorkomende avifauna en vleermuizen wordt onderzocht. 

3.2.4. Aanleg van de zone 

Verhardingen 

Verhardingen in functie van de bestemming zijn toegelaten. 

Indien zonnepanelen geplaatst worden mag onder de zonnepanelen, behoudens de 
strikt noodzakelijke draagconstructie, geen verharding aangelegd worden. 

Alle verhardingen worden uitgevoerd in waterdoorlatende materialen, tenzij dit omwille 
van milieutechnische redenen of omwille van specifieke vereisten van de 
bedrijfsexploitatie niet mogelijk of toegelaten is. 

Verlichting 

Verlichting van gebouwen, buitenruimte, wegenis… is toegestaan in functie van beheer, 
oriëntatie en veiligheid. 

Opslag in open lucht 
Opslag in openlucht dient aan het zicht van het openbaar domein te worden onttrokken 
(vb. ommuren, aanplanten van een haag). 
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Groenaanleg 

Het niet-bebouwde en niet-verharde gedeelte van de zone dient aangelegd te worden 
als extensief grasland, eventueel aangevuld met streekeigen beplanting, met dien 
verstande dat de ondergrondse en bovengrondse constructies niet beschadigd kunnen 
worden door wortels of begroeiing en steeds bereikbaar blijven voor onderhoud en 
beheer.  

Waterhuishouding 

Alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van de waterhuishouding van het 
gebied zijn toegelaten. 
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Artikel 4: Natuurbuffer 

4.1. Bestemming 
Natuurbuffer. 

Waterberging. 

4.2. Toegelaten werken 
 behoud van de bestaande vijver in functie van waterberging; 

 werken en onderhoudsactiviteiten in functie van natuurbehoud en –ontwikkeling 

 werken en onderhoudsactiviteiten in het kader van waterberging; 

4.3. Constructies en verhardingen 
 enkel kleinschalige constructies in functie van de bestemming zijn toegelaten 

(pompinstallatie…); 

 enkel kleinschalige verhardingen in waterdoorlatende materialen zijn toegelaten. 

4.4. Aanleg en beheer 
 oevers van vijvers worden op een natuurvriendelijke manier ingericht; 

 tussen Artikel 3:” Zone voor afvalgerelateerde activiteiten en opwekking van 
hernieuwbare energie” en Artikel 7: “Zone voor natuurontwikkeling” wordt door 
middel van een aarden wal een natuurbuffer voorzien. Aan de zijde van de 
activiteiten kan deze uitgevoerd worden als een opstaande keerwand. De buffer 
heeft een minimale breedte van 6m en een minimale hoogte van 4m. 

 aanplantingen mogen enkel gebeuren met streekeigen soorten. Het behouden en 
versterken van kleine landschapselementen wordt gestimuleerd; 

 het beheer van deze zone is gericht op natuurbehoud en –ontwikkeling en 
waterbeheersing en behoort tot de verantwoordelijkheid van de eigenaar; 

4.5. Reservegebied 
De zone met overdruk “reservegebied voor afvalgerelateerde activiteiten” kan in 
aanmerking komen voor ontwikkeling volgens de voorschriften van Artikel 1: “Zone voor 
afvalgerelateerde activiteiten”, mits gunstig advies van het Agentschap voor Natuur en 
Bos. De vergunningsaanvraag dient een onderzoek naar de natuurwaarden en een 
voorstel tot natuurcompensatie te bevatten. 
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Artikel 5: Bufferzone 

(categorie van gebiedsaanduiding: gemeenschapsvoorziening en openbaar nut) 

5.1. Bestemming 
Buffer. 

5.2. Inrichting 

5.2.1. Bebouwing 

Binnen deze zone worden geen gebouwen, bijgebouwen of constructies toegelaten, 
met uitzondering van erfscheidingen zoals beschreven in de algemene bepalingen. 

De bufferzone kan plaatselijk onderbroken worden in functie van toegangen. Het 
plaatsen van poorten en het verharden van de toegang is toegelaten. 

5.2.2. Aanleg van de zone 

De zone dient als groene ruimte ingericht en gehandhaafd te worden. De aanplantingen 
dienen te gebeuren met streekeigen hoogstammige bomen, onderbeplanting en 
schermbeplanting. Aanplantingen dienen te gebeuren in het eerstvolgende plantseizoen 
na de realisatie van de stedenbouwkundige vergunning. 

 

In de bufferzone kunnen ook constructies die noodzakelijk zijn voor de 
waterhuishouding, zoals buffer- of infiltratiebekkens, worden geïntegreerd, op 
voorwaarde dat er steeds een voldoende dicht groenscherm wordt aangelegd. 
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Artikel 6: Natuurgebied 

(categorie van gebiedsaanduiding: reservaat en natuur) 

6.1. Bestemming 
Het gebied is bestemd voor de instandhouding, de ontwikkeling en het herstel van de 
natuur, het natuurlijk milieu en bos.  

6.2. Inrichting 
Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de ontwikkeling, de 
instandhouding en het herstel van de natuur, het natuurlijk milieu, bos en van de 
landschapswaarden zijn toegelaten. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van de waterhuishouding van het 
gebied zijn toegelaten. 

In deze zone mag geen verlichting geplaatst worden. 

Werken in functie van het onderhoud van de aanwezige infrastructuur van de 
voormalige stortplaats zijn toegestaan. 
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Artikel 7: Zone voor natuurontwikkeling 

(categorie van gebiedsaanduiding: overig groen) 

7.1. Bestemming 
Het gebied is bestemd voor natuurbehoud en natuurontwikkeling.  

Werken, handelingen en wijzigingen met het oog op de bestaande activiteiten (beheer 
van de stortplaatsen) zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van gebouwen 
en gelijkaardige constructies én voor zover de natuurwaarden van het gebied in stand 
gehouden en ontwikkeld worden. 

7.2. Inrichting 
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor het beheer van de voormalige 
stortplaatsen zijn toegelaten. 

Het oprichten van gebouwen en gelijkaardige constructies is niet toegelaten; 

Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de instandhouding, de ontwikkeling en het 
herstel van de natuur, het natuurlijk milieu en de landschapswaarden zijn toegelaten. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen in functie van de waterhuishouding van het 
gebied zijn toegelaten. 
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Artikel 8: Reservatiestrook voor infrastructuurwerken 

(categorie van gebiedsaanduiding: overdruk) 

 

In de zone zoals aangeduid op het grafisch plan zijn infrastructuurwerken in functie van 
verkeersveiligheid toegelaten. Deze omvatten onder meer: 

 de aanleg van een voet- en/of fietspad; 

 de aanleg van beveiligde oversteekplaatsen; 

 de aanleg van een stopplaats voor openbaar vervoer; 

 de aanleg van voorzieningen voor mindervaliden. 

 

In functie van de bestemming kunnen verhardingen worden aangelegd. Elementen van 
weguitrusting, zoals signalisatie, verlichting en straatmeubilair zijn toegestaan voor 
zover ze het verkeer niet hinderen. 

 

Delen van de zone die niet benut worden voor infrastructuurwerken behouden hun 
onderliggende bestemming. 
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Voorlopig goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van  

 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De voorzitter van de 

         gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Annemie Marnef       Luc Aerts 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Het College van Burgemeester en Schepenen bevestigt dat onderhavig plan ten  

gemeentehuize werd neergelegd ter inzage van het publiek tijdens het openbaar  

onderzoek van     tot  

 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De Burgemeester 

 

 

 

 

 

Annemie Marnef       Luc Aerts 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Definitief goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van  

 

 

Bij bevel 

De Secretaris,       De voorzitter van de 

         gemeenteraad 

 

 

 

 

 

Annemie Marnef       Luc Aerts 

 


