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0. Inleiding
0.1. Leeshandleiding
Deze voorschriften bestaan uit drie delen. Voor elk perceel zijn bepaalde artikels van tel en
andere niet. De aanduidingen op het grafisch plan wijzen dit aan.
Van deel I, algemene bepalingen, zijn alle artikels voor alle werken en handelingen en bij elk
(ver)bouwinitiatief in het plangebied van belang.
Deel II bevat de voorschriften voor bestemming, inrichting en beheer. Hierbij zijn, net als bij
andere in opmaak zijnde ruimtelijke uitvoeringsplannen voor het Truiense buitengebied, haast
alle voorschriften die op een bepaalde bestemmingszone betrekking hebben gebundeld in één
artikelonderdeel. Alleen enkele gedetailleerde inrichtingsvoorschriften zijn in een afzonderlijk
artikel 9 gebundeld. Op het grafisch plan staat voor elk perceel aangegeven in welke
bestemmingszone(s) het gelegen is. De lezer hoeft alleen de desbetreffende artikelonderdelen
door te nemen.
Deel III, procedure, beschrijft de documenten en procedures die van tel zijn bij een
slopingsaanvraag en een gewone aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning (artikel
10) en bij bijzondere aanvragen en aanvragen binnen de tolerantiemarges (artikel 11 en 12).
Deze laatste zijn alleen van tel in een aantal welomschreven situaties, die bij het begin van
artikel 11 worden samengevat.
De nummering van de artikels volgt deze die na de optie tot uniformisering van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen in Sint-Truiden voor alle ruimtelijke uitvoeringsplannen in het buitengebied
wordt toegepast.
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0.2.Algemene opvatting
Dit gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt op basis van de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening (VCRO), en meer in het bijzonder in uitvoering van de artikelen 2.2.1 tot
2.2.5 en 2.2.13 tot 2.2.18 van de VCRO.
Dit uitvoeringsplan voor vier urgente zonevreemde recreatieve constructies heeft een verruimd
karakter. Binnen vastgelegde marges geeft het ontwerpers, bouwheren en gebruikers een grote
flexibiliteit en dus ook een grotere verantwoordelijkheid naar het ontwerp toe.
Voor bijna alle aspecten (bestemmingen, inrichtingsregels, parkeervoorschriften) hanteert dit
RUP eenzelfde basisstramien. Telkens is een normaal gewenste situatie aangegeven en is een
tolerantiemarge daarvan met duidelijk omschreven grenzen vastgelegd. Bouwinitiatieven die
aan de normaal gewenste situaties beantwoorden, kunnen een vergunning bekomen langs de
normale procedure van een aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning.
Bouwinitiatieven die van een normaal gewenste situatie willen afwijken om voor die plek een
hogere kwaliteit te verwezenlijken zijn welkom; in die gevallen wordt de afwijking vooraf
gemotiveerd in een omgevingsrapport. De ruimere discussie die hierover binnen de
Bouwcommissie Buitengebied wordt gevoerd, zal een stimulans zijn om daadwerkelijk een hoge
kwaliteit die inspeelt op de omgeving na te streven.
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I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Begrenzing van het gebied
De stedenbouwkundige voorschriften bepalen de bestemming en de inrichtingsmogelijkheden
van alle gronden en gebouwen in het plangebied, zoals dat op het grafisch plan is afgebakend.
Het plangebied omvat vier sites, met name aan Bornedries, ten westen van Staaien, ten westen
van Velm en ten zuiden van Aalst.

Artikel 2.

Toepassingsniveau van de
stedenbouwkundige voorschriften

Deze voorschriften vormen één geheel met het grafisch plan. Bij eventuele twijfel over
tegenstrijdigheden tussen de planaanduidingen en de voorschriften voor een bepaald perceel
zijn de aanduidingen op het plan van tel.
De bestemmings- en inrichtingsvoorschriften zijn van toepassing op:
1.
elke sloping van bebouwing
2.
elke toekomstige bebouwing, elke verbouwing en verandering van uitzicht van
bestaande bebouwing en constructies, en - uitzonderlijk - op de bestaande bebouwing
zelf, wanneer deze verwijderd moet worden
3.
de bestemming van elke bestaande en toekomstige bebouwing
4.
de basisinrichting van alle privé-gronden zoals tuinen, hoogstamboomgaarden, holle
wegen, landbouwgronden en andere open ruimten wat betreft verharding, afsluitingen en
andere constructies, hoogstammig groen en reliëf, ook voor werken en handelingen die
in deze voorschriften zijn beschreven maar waarvoor geen stedenbouwkundige
vergunning vereist is
5.
alle straten, pleinen, parken, plekken en doorgangen met hun respectievelijke
erfdienstbaarheden.
De bestemmings- en inrichtingsvoorschriften worden binnen het plangebied toegepast op het
perceel waarop de handelingen of bouwwerken betrekking hebben en op het geheel van daarbij
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aansluitende percelen die eigendom zijn van de aanvrager, evenals op alle percelen die in de
feiten met het beschouwde perceel zijn verbonden (doorgeslagen scheimuren binnenin,
dooreenlopende weiden, akkers of boomgaarden zonder tussenliggende afsluitingen of met
afsluitingen met opengaande delen ertussen, …).
Waar er in deze stedenbouwkundige voorschriften sprake is van percelen, worden deze
bepaald door de kadastrale perceelsgrenzen (januari 2008), zoals die op de kaart van de
feitelijke en juridische toestand zijn weergegeven.
Om de toepassing van de voorschriften voor het geheel van het betrokken perceel(en) te
kunnen beoordelen, zal steeds het geheel van de bebouwing en de open ruimte op het
perceel(en) in de aanvraagdocumenten worden weergegeven, en dit zowel in bestaande als in
nieuwe toestand.
Het aanleggen van openbaar domein met inbegrip van rioleringen en andere ondergrondse
nutsleidingen wordt toegelaten in alle bestemmingszones, voor zover er geen andersluidende
bepalingen zijn opgenomen in het betreffende artikel met voorschriften voor bestemming,
inrichting en beheer.

Artikel 3.

Afwijkingsmodaliteiten en bestaande
reglementeringen

3.1. Afwijkingsmodaliteiten
Het College van Burgemeester en Schepenen kan, aanvullend aan de elementen waarin de
voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan tolerantiemarges voorzien, afwijkingen toestaan
van de stedenbouwkundige voorschriften, enkel wat de perceelsoppervlakten en -grenzen en
de voorschriften met betrekking tot de welstand, andere dan over de gebruikte materialen,
betreft. De aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dient hiervoor vergezeld te zijn van
een motiverende nota en de stedenbouwkundige vergunning dient aangaande dergelijke
afwijkingen specifieke motieven te bevatten. Deze mogelijkheid is ook bij eventueel beroep van
tel. De afwijkingsmogelijkheden voor de afmetingen en de plaatsing van de bouwwerken en de
gebruikte materialen kunnen volgens de bepalingen van artikel 4.4.1 van de VCRO en latere
wijzigingen daaraan, worden toegepast.
De gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar kan op dezelfde wijze afwijkingen toestaan
voor aanvragen van publiekrechtelijke instanties met betrekking tot het gebied.

3.2. Bestaande reglementeringen
Alle vroegere reglementeringen en besluiten blijven van toepassing, voor zover zij niet gewijzigd
worden door deze nieuwe voorschriften.

Artikel 4.

Begrippen

Waar er in deze stedenbouwkundige voorschriften sprake is van het College of het College van
Burgemeester en Schepenen, zijn de betreffende bepalingen in voorkomend geval eveneens
van toepassing voor alle andere vergunningverlenende overheden.
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Voor toepassing van deze stedenbouwkundige voorschriften wordt verstaan onder
1.
woningen: elk gebouw of deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting
van een gezin of alleenstaande. Woningen kunnen zich bevinden in één- of
meergezinshuizen, in gebouwen waarin ook niet-woonfuncties aanwezig zijn, in tehuizen
voor
kinderen,
bejaarden,
personen
met
verminderde
beweeglijkheid,
klooster-gemeenschappen en andere collectieve woonvormen alsook in al dan niet
gemeubileerd verhuurde lokalen (kamers, studenten-kamers, logementen voor
seizoenarbeiders, ...). De woningen in deze laatste categorie van al dan niet bemeubeld
verhuurde lokalen worden als niet-zelfstandige woningen beschouwd.
Kantoren, kabinetten en wachtkamers voor de uitoefening van een vrij beroep worden
alleen als onderdeel van een woning beschouwd, wanneer aan volgende drie
voorwaarden tegelijkertijd is voldaan. Deze lokalen zijn maximum 100 m² groot. De
uitoefenaar van het vrij beroep heeft in die woning zijn hoofdverblijfplaats en woont er
ook daadwerkelijk. Er zijn maximaal twee personen werkzaam. In alle andere gevallen
worden deze lokalen als kantoor aangezien.
2.
kantoren: ruimten die in hoofdzaak gebruikt worden voor bezoldigde hoofdarbeid,
dienstlokalen inbegrepen. Kleine kantoorruimten ten behoeve van een winkel of een
ambachtelijk bedrijf worden als een onderdeel van deze functies beschouwd. Kantoren
van publieke diensten worden als gemeenschapsvoorziening aanzien (zie begrip 8).
Kantoren van ambachtelijke bedrijven worden als onderdeel van dat bedrijf beschouwd
voor zover hun oppervlakte maximum 200 m² bedraagt.
3.
winkels: alle plaatsen waar publieke of private dienstverlening met een ‘open deur’karakter of loketfunctie gebeurt met het oog op een frequent publiek bezoek.
4.
kleinwinkelbedrijven: alle winkels met een netto-verkoopsoppervlakte van maximaal
150 m² en een bruto-vloeroppervlakte (alle bijhorende kantoorruimte, opslagruimten en
werkplaatsen inbegrepen) van maximaal 200 m².
Met kleinwinkelbedrijven worden onder meer gelijkgesteld, voor zover ze aan deze
oppervlaktevereisten voldoen: wasserettes, depots voor het wassen, verven en reinigen
van
textielproducten,
kapperssalons,
schoonheidsinstituten,
manicuuren
pedicuursalons, schoen- en sleutelmakers, apotheken, loketdiensten van post, bank,
autorijschool en dergelijke, immobiliënkantoren, interim- en uitzendarbeidbureaus,
publieke
of
private
socio-culturele
informatiekantoren,
toerismebureaus,
begrafenisondernemingen met uitzondering van funeraria, benzinestations.
5.
middelgrootwinkelbedrijven: alle winkels met een netto-verkoopsoppervlakte
begrepen tussen 150 en 750 m² of een bruto-vloeroppervlakte (alle bijhorende
kantoorruimte, opslagruimten en werkplaatsen inbegrepen) begrepen tussen 200 en
1000 m².
6.
reca-zaken: alle horeca-bedrijven met uitzondering van hotels, pensions en motels.
Cafetaria's van socio-culturele en gemeenschapsvoorzieningen worden als een
onderdeel van deze laatste functies beschouwd en niet als reca-zaak.
7.
ambachtelijke bedrijven: werkhuizen met een maximale oppervlakte van 400 m² voor
de overdekte en eventueel niet overdekte ruimten tesamen (bijhorende kantoor- en
winkelruimten en opslagplaatsen inbegrepen); in specifieke zones voor ambachtelijke
bedrijven is er geen oppervlaktebeperking. Deze bedrijven mogen niet hinderlijk zijn voor
hun omgeving en zijn onderworpen aan de wetgeving terzake. Inrichtingen die vallen
onder de toepassing van het samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het
Vlaamse gewest, het Waalse gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke gewest
betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken zijn niet toegelaten.
Loutere opslagplaatsen zijn aan dezelfde voorschriften onderhevig als ambachtelijke
bedrijven, voor zover zij in oppervlakte beperkt zijn tot 50 m² en behoudens een toegang
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niet langs de straatzijde gelegen zijn. Andere opslagplaatsen zijn uitgesloten, evenals
alle opslagplaatsen van autowrakken en dergelijke.
kantoorachtigen: bedrijven met een (veelal hoogtechnologische) activiteit inzake
productie, onderzoek en ontwikkeling of laboratoria die gevestigd zijn in aantrekkelijke
bedrijfsgebouwen die op kantoorgebouwen lijken, en waarbinnen ook een beperkter
aandeel kantoren als onderdeel van het bedrijf aanwezig kan zijn.
distributie: het brengen van goederen van producten naar consument.
gemeenschapsvoorzieningen: alle plaatsen gebruikt voor representatie, als kantoor of
als werkplaats door overheidsadministraties en openbare nutsbedrijven, alsook alle
private en openbare instellingen met een dienstverlenend karakter van educatieve,
medische, verzorgende, religieuze, socio-culturele, culturele en sportieve aard aan de
gemeenschap.
collectieve autostandplaatsen: openbare of private standplaatsen voor autovoertuigen
-(half)ondergronds, in open lucht of overdekt- die verplicht ter beschikking worden
gesteld van buurtbewoners of van (middel)langparkerende dorpsbezoekers. Deze
terbeschikkingstelling gebeurt al dan niet tegen vergoeding en/of met een welbepaald
toewijzingssysteem. Zij kan permanent zijn of op bepaalde tijdstippen, volgens de
goedkeuring van het College van Burgemeester en Schepenen.
bruto-vloeroppervlakte van een gebouw: de buitenwerks gemeten oppervlakte van
alle bovengrondse bouwlagen van een gebouw, eventuele vloeren in het dak ingerekend
voor zover er een vrije hoogte van 2 meter boven aanwezig is. (Delen van) bouwlagen,
met uitzondering van traphallen, met een vrije hoogte van meer dan 5 meter worden als
dubbel meegeteld.
bruto-vloeroppervlakte van een bestemming: de buitenwerks gemeten
vloeroppervlakte van alle bovengrondse bouwlagen of delen ervan die voor die
bestemming effectief worden gebruikt, eventuele vloeren in het dak ingerekend voor
zover er een vrije hoogte van 2 meter boven aanwezig is.
bebouwingsindex (B/T): de verhouding van het geheel van de bebouwde en de
overdekte terreinoppervlakte op de totale terreinoppervlakte van een perceel, of in
voorkomend geval van de in een project betrokken percelen. De bebouwingsindex wordt
uitgedrukt in procent.
De bebouwingsindex geeft dus in omgekeerde zin (100 - B/T) een aanwijzing van het
aandeel van de betrokken percelen dat open ruimte moet blijven. Deze open ruimte kan
zowel bestaan uit tuinen op het grondniveau als uit een samenhangend geheel van
daktuinen op een hoger niveau (bijvoorbeeld op het dak van een (half)ondergrondse
inpandige garage).
vloerindex (V/T): de verhouding van de bruto-vloeroppervlakte van gebouwen op de
totale terreinoppervlakte van een perceel, of in voorkomend geval van de in een project
betrokken percelen. De vloerindex wordt uitgedrukt als een decimaal getal.
fietsenstalplaats: een open of overdekte ruimte die voldoende groot en uitgerust is
(bijvoorbeeld met klemmen, rekken, een steunmuur) voor het stallen van een of meer
fietsen.
waardevolle hoogstammige bomen: hoogstammige, volwassen bomen die waardevol
zijn omwille van hun natuurlijke conditie (vorm, gezondheid, volgroeidheid) of omdat zij
(bijna) de enige aanwezige boom in een bepaald (binnen)gebied zijn.
verharding: alle bodembedekkingsmaterialen en -behandelingswijzen die het
grond-oppervlak hard en minder waterdoorlatend maken. Onderscheid wordt gemaakt
tussen waterdichte verhardingen, zoals bijvoorbeeld betonvloeren, asfalt en andere
koolwaterstoflagen, betonstraatstenen, klinkers, dals, tegels, kunststoffolies en halfverhardingen zoals bijvoorbeeld betonklinkers met afwateringsprofielen, grastegels,
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20.
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22.
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24.
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28.
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30.

31.

32.

33.

34.
35.

36.

steenslagverharding, grindafwerking, gravel en dolomiet die beperkt waterdoorlatend zijn
(wanneer dit tot in de fundering wordt doorgetrokken).
rooilijn: grens van het perceel met de openbare weg.
voorgevelbouwlijn: denkbeeldige lijn die de voorste grens van de bebouwing aan de
straatzijde(n) aangeeft.
hoofdbouw: het centrale gedeelte van een gebouw. Het is meestal langs de straatzijde
gelegen en het vormt qua volume meestal één geheel, onder één dak. Het wordt
begrensd door de voorgevel en de achtergevel.
achterbouw: het gedeelte van een gebouw achter de hoofdbouw en de achtergevel, met
een kleinere dwarsdoorsnede dan het achtergevelvlak.
zadeldak: dak gevormd door twee gelijkhellende vlakken die in een nok samenkomen.
Bij een langs zadeldak ligt de nok evenwijdig aan de straat, bij een dwars zadeldak
loodrecht erop.
dakbasis: denkbeeldig vlak dat het voorste vlak van een zadeldak in zijn onderste zijde
evenwijdig met de nok snijdt.
vrijstaande gevel: gevel of gedeelte van een gevel waartegen niet wordt gebouwd.
open bebouwing: bebouwingswijze waarbij de beide zijgevels van een gebouw op een
minimale afstand van de perceelsgrenzen zijn geplaatst.
halfopen bebouwing: bebouwingswijze waarbij één van beide zijgevels van een
gebouw op de perceelsgrens staat en waarvan de andere zijgevel op een minimale
afstand van de perceelsgrenzen is geplaatst.
aaneengesloten gebouw: gebouw waarvan de beide zijgevels op de perceelsgrens zijn
geplaatst.
bescherming als waardevol pand: deze bescherming houdt in dat bij renovatie met de
vormelijke elementen waaraan het pand zijn waarde te danken heeft moet rekening
gehouden worden.
harmonische samenhang: houdt in dat panden voor het merendeel van de elementen
die hun voorkomen bepalen (inplanting, kroonlijsthoogte, voorgevelbreedte, dakvorm en
-hoogte, in- en uitsprongen en andere gevelkenmerken) aansluiten bij die elementen in
de omgeving of er doordacht en verantwoord positief van afwijken.
gevelkenmerken: dit zijn de horizontale geleding (verhouding van de bouwlagen), de
verticale geleding (ritme van de traveeën), het reliëf (in- en uitsprongen), de textuur
(graad van detaillering), het materiaal en de kleur, die al dan niet in een geslaagde
gevelcompositie worden samengebracht.
maximum-gabarit: een opgegeven denkbeeldige lijn in de langsdoorsnede van een
perceel waarbinnen de voorziene bebouwing in haar geheel, enkel met uitzondering van
antennes, schouwen en verluchtingspijpen, moet passen. Ook liftkokers, technische
lokalen, dakkapellen, balkons en dergelijke moeten binnen het maximum-gabarit vallen.
bouwlaag: het geheel van lokalen en ruimten die in eenzelfde gebouw aanwezig zijn op
eenzelfde niveau, of (bij gebouwen met niveauverschillen, split-levels en dergelijke)
waarvan de vloer op maximaal 2 meter onder of boven dat niveau gelegen is. Indien
zowel onder als boven het gekozen niveau binnen de 2 meter een vloer aanwezig is,
wordt slechts een daarvan bij de betreffende bouwlaag ingerekend.
dagrecreatie: alle recreatieve activiteiten, met uitsluiting van deze waar overnachtingen
mee gepaard gaan.
hoogstamboomgaard: een kadastraal perceel met een omsloten stuk weidegrond met
4 of meer hoogstamfruitbomen of halfstamfruitbomen, tussen dewelke zich geen
laagstamfruitbomen bevinden.
hoogstamfruitboom: een fruitboom met een uitgegroeide kroon, een stamomtrek van
minimum 50 cm aan de stambasis en een hoge stam van minstens 1,6 m tussen
stambasis en kruin; een jonge aan te planten fruitboom heeft een minimum maat 10/12.
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halfstamfruitboom: een fruitboom met een uitgegroeide kroon, een stamomtrek van
minimum 50 cm aan de stambasis en een halfhoge stam van tussen 1 en 1,6 m tussen
stambasis en kruin
schouder van een holle weg: (ook kruin van een holle weg genaamd) het bovendeel
van de berm van een holle weg, waar deze berm qua helling verflauwt en ombuigt naar
het naastliggende land. De schouder van de holle weg loopt door tot op dit punt waar de
raaklijn van de bermhelling volledig samenvalt met het vlak van het naastliggende land;
in voorkomend geval behoort de volledige topkam dus tot de schouder van de holle weg.
fruitvariëteiten uit de Vlaamse lijst voor genetische biodiversiteit: de lijst van oude
hoogstammige fruitvariëteiten die de Administratie Land- en Tuinbouw van de Vlaamse
Gemeenschap thans hanteert bij de toekenning van subsidies voor bescherming van de
genetische diversiteit en de toekomstige aanpassingen van deze lijst.
traditionele haag-, boom- en struiksoorten: de bomen, heesters en hagen die voor
het grondgebied van Sint-Truiden als traditioneel beschouwd zijn opgesomd in punt 0.3 /
54) van de goedgekeurde gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (besluit BD
13/12/2007) en in de latere versies daarvan.
beplantingsplan: plan dat de krachtlijnen van de beplanting op een perceel aangeeft en
dus de hoogstammige bomen, de zones voor hoge en lage beplanting en de te
verharden delen situeert.
verblijfsrecreatie: voor de toepassing van de bepalingen van dit RUP worden als
verblijfsrecreatie beschouwd: kampeerterrein, trekkerscamping, jeugdvakantieverblijf,
jeugdherberg, bed-and-breakfast, chambres d’hôtes, gites en hoogwaardige
verblijfsrecreatie van familie- of vriendengroepen.
tijdelijke verblijfsrecreatie: voor de toepassing van de bepalingen van dit RUP worden
als tijdelijke verblijfsrecreatie beschouwd: jeugdvakantieverblijf, bed-and-breakfast,
chambres d’hôtes en gites.
inrichtingsplan: het inrichtingsplan geeft in grondplan op schaal 1/500 en in snede op
schaal 1/100 een ontwerp van inrichting weer met aanduiding op het betrokken
perceel en alle aanliggende percelen (voor zover door vergunningen gekend) de
bestaande en gewenste toestand van:
- de omliggende bestaande, de ontworpen en de eventueel te slopen gebouwen;
- toegangen, ontsluitingswegen, interne circulatie en verblijfsruimten;
- situering en types van groene massa’s en ruimten zoals bomengroepen en -rijen,
hagen, heestergroepen, vaste plantengroepen, gazon, … (beplantingsplan op schaal
1/200 of groter);
- situering en types van verharde ruimten zoals pleinen, paden, parkeerplaatsen, …;
- situering en types van afsluitingen en verlichting;
- inplanting van straat- en parkmeubilair.
Het inrichtingsplan wordt bij het aanvraagdossier gevoegd.
verbouwing: bouwwerken die worden uitgevoerd aan bestaande gebouwen of
constructies om deze in een goede of betere staat (terug) te brengen, waarbij de aard,
de vorm of het uitzicht ervan wordt veranderd en waarbij - behoudens voor de delen die
volledig en definitief worden verwijderd en niet heropgebouwd - minstens de helft van de
buitenmuren of van de steunconstructie wordt behouden.
nieuwbouw: bouwwerken die worden uitgevoerd om nieuwe gebouwen of constructies
op te richten of om bestaande gebouwen of constructies dermate grondig aan te passen
dat - buiten de delen die volledig en definitief worden verwijderd en niet heropgebouwd meer dan de helft van de bestaande buitenmuren of steunconstructie wordt verwijderd of
vervangen. Vervangingsbouw en herbouw na afbraak zijn vormen van nieuwbouw.
rooien: een beplanting verwijderen.
kappen: de bovengrondse delen van een beplanting verwijderen.
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49.

50.
51.

52.

nastrevenswaardige parkeercapaciteit: het aantal parkeerplaatsen dat voor een
gebouw met de functies die het herbergt zonder meer is toegelaten. Minder of meer
plaatsen dan dit nastrevenswaardig aantal kunnen worden toegelaten (tot maximum de
aangegeven maximumcapaciteit) of worden verplicht in functie van de draagkracht van
de plek in haar omgeving.
maximum parkeercapaciteit: het maximum aantal parkeerplaatsen dat voor een
gebouw met de functies die het herbergt mag worden toegelaten.
schuilhok: een constructie die beantwoordt aan volgende voorwaarden:
− ze wordt opgericht in een graasweide of in een (half)hoogstamboomgaard om het
vee of de dieren beschutting te bieden tegen slechte weersomstandigheden tijdens
het weideseizoen
− uit de eenvoud van de constructie en de gebruikte materialen blijkt duidelijk dat het
gaat om een eenvoudige schuilplaats die niet verhard is en die, behoudens een
eventuele kleine ruimte (max. 2 m²) voor tijdelijke stockage van voeder of klein
landbouwgerei, niet is ingedeeld; het gaat niet om een stal of een opslagplaats
− materialen: hout voor de wanden, hout pannen of antracietkleurige golfplaten voor
het dak
− maximum oppervlakte: 16 m²
− maximum kroonlijsthoogte: 3,00 m
− lessenaarsdak; maximum helling 35 graden
− één zijde is minstens voor de helft altijd open; drie wanden kunnen volledig gesloten
zijn
− er mogen geen andere constructies aan het gebouw worden bevestigd (zoals
voederbakken en dranghekkens)
− geen verhardingen, ook niet van de toegang tot het schuilhok
− een schuilhok voor vee dient onmiddellijk te worden verwijderd wanneer de
graasweide waarin het werd opgericht niet meer als dusdanig gebruikt wordt.
Vermits een schuilhok slechts dient voor beschutting tijdens het weideseizoen, dient de
aanvrager tevens elders over een stal te beschikken voor o.m. de overwintering van het
vee of de dieren.
zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende
voorwaarden:
a) in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd,
b) de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid,
c) de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de
hoofdwooneenheid gedeelde ruimten, maakt ten hoogste één derde uit van het
bouwvolume van de volledige woning,
d) de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het
huisvesten van:
1) hetzij ten hoogste twee ouderen in de zin van de gecoördineerde decreten van 18
december 1991 inzake voorzieningen voor ouderen,
2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een
handicap, personen die in aanmerking komen voor een tenlasteneming door de
Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een nood aan ondersteuning
om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven,
e) de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte
wooneenheid berust bij dezelfde titularis of titularissen.

11

OMGEVING - 29
9/01/2012 - 08177
7_13_GUN_TK_22
2.docx

Artikel 5.

Pa
arkeervoorschrriften

5.1. Geb
bouwgebo
onden park
keerplaatssen
Dit zijn de pa
arkeerplaatsen
n die, naargela
ang de oppervvlakte en de fu
uncties van ee
en gebouw, vooor
de gebruikerss en bewonerss ervan worde
en voorzien.
Per bestemming legt dit
d RUP (verderop in diit artikel 5.1
1.1 - tabel 1) het aanttal
nastrevenswa
aardige gebo
ouwgebonden parkeerplaatssen en de to
oegelaten max
ximumcapaciteeit
vast. Het nasstrevenswaard
dige aantal parkeerplaatsen
n is zonder me
eer toegelaten.
Minder of m
meer parkeerp
plaatsen dan dit streefcijfe
er kunnen wo
orden toegelatten, zolang hhet
aantal bened
den de vastgelegde maximu
umcapaciteit b
blijft. De opporrtuniteit van de
eze afwijking oop
de betrokken
n plek moet verantwoord
v
worden
w
in een omgevingsra
apport dat aan
n de regels vaan
deel III voldoet.
Anderzijds kkan de Bou
uwcommissie Buitengebied
d, bij elk bouwinitiatief
b
waarvoor eeen
omgevingsra
apport wordt ingediend, het College van
n Burgemeestter en Schepenen advisereen
minder of me
eer gebouwge
ebonden park
keerplaatsen te
e verplichten dan het nastrevenswaardigge
aantal, naarg
gelang de drraagkracht va
an de plek. D
Deze verplichtting wordt in de vergunninng
gemotiveerd..
Alle gebouw
wgebonden pa
arkeerplaatsen
n die effectie
ef worden voorzien, moete
en gerealiseeerd
worden binne
en de grenzen
n van het betro
okken perceell(en) en binne
en de toegelate
en bouwdiepteen
of bouwzones. Deze parke
eerruimte voldoet aan de inrrichtingsvoorschriften van dit RUP.

5.1.1. Be
epaling van de nastrev
venswaardig
ge en maxim
mum capaciteit van
ge
ebouwgebonden parke
eerplaatsen voor anderre functies
Tabel 1 gee
eft per beste
emming de nastrevenswa
aardige en de maximum capaciteit aaan
gebouwgebo
onden parkeerrplaatsen voorr auto's weer,, alsook het verplichte
v
aantal te voorzienne
fietsenstalling
gen.
Als vloeroppe
ervlakte wordtt de bruto-vloe
eroppervlakte van die beste
emming in reke
ening genomeen.
De getallen die bekomen
n worden doo
or toepassing
g van de norrmen uit deze
e tabel wordeen
op de lagere eenheid.
e
afgerond tot o
De berekeningswijze van
n tabel 1 moet
m
bij verbo
ouwing enkel worden toe
egepast op dde
bijkomende ee
enheden (won
ningen, kamerrs,
bijkomende vvloeroppervlakkte, respectievelijk op de b
enz.). Het is evenwel toeg
gelaten, mits een
e omgeving srapport, een afwijking aan
n te vragen vooor
ngevraagde aantal
a
parkeerrplaatsen de m
maximumcapa
aciteit berekend op de totaale
zover dit aan
vloeroppervla
akte, respectie
evelijk op het totale
t
aantal e
eenheden niett overschrijdt.
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T
Tabel
1. Nastre
evenswaardige
e en maximum
m capaciteit aa
an gebouwgebbonden parke
eerplaatsen

bestemming
w
woningen,
co
onciërgewonin
ngen
ka
antoren, diens
sten, winkels,
re
estaurants, cafés,
bedrijfsgarages
s,
b
ambachtelijke bedrijven
ve
ergaderzalen en andere
educatieve ruim
mten
ho
otels en verblijfsrecreatie
m
motels
andere recreatieve
binnenruimten
re
ecreatieve buitenruimten
kllinieken, rusto
oorden en
andere
erzorgingsinsttellingen
ve
sccholen

stallingscap
paciteit voor au
uto's
maximum
nastrevenswaardi ge
2 per zelfsta
andige 1 pe
er zelfstandigee
woning
woning
1 per 25 m²²
1 pe
er 50 m²

verplich
hte
fietsstan
ndplaatsen
2 per woning

1 per 2 zitplaatsen 1 pe
er 5 zitplaatsenn

1 per 10
0 zitplaatsen

1 per kamer
1 per kamer
1 per 25 m²²

1 pe
er 2 kamers
1 pe
er kamer
1 pe
er 50 m²

1 per 25 m²²

1 pe
er 500 m²

1 per 4 bedden

1 pe
er 10 bedden

1 per 3 kamers
1 per 3 kamers
1 per 50
0 m²
vloeroppervlakte
1 per 50
00 m²
vloeroppervlakte
1 per 4 bedden

1 per klaslo
okaal

1 pe
er 5 klaslokalenn

5 per klaslokaal

1 per 50
0 m²
vloeroppervlakte

5
5.2.
Collec
ctieve auttostandpla
aatsen
Collectieve au
C
utostandplaatssen, bovenop
p eventuele gebouwgebon
g
nden parkeerp
plaatsen, zijn
n
alleen toegelatten in de zone
es voor dagre
ecreatie met parkachtig
p
karrakter en in de
e open zoness
vo
oor parkeren
n. De techni sche voorsch
hriften van artikel
a
5.3. zzijn ook voo
or collectieve
e
sttandplaatsen van
v tel.
Het kan voor alle andere fun
H
ncties dan won
ningen worden
n toegelaten, w
wanneer meerdere functiess
in
n eenzelfde gebouwen, ccomplex of project
p
voorko
omen die opp verschillend
de tijdstippen
n
fu
unctioneren (en fietsbezoe
ekers kennen
n), of wanne
eer het functties of sites betreft waarr
fie
etsgebruik minder voor d
de hand ligt, minder fiets
sstandplaatsenn te voorzien dan de in
n
vo
oorgaande tabel aangegevven aantallen,, zonder even
nwel lager te gaan dan de
e helft van de
e
aangegeven aa
antallen. Dit w
wordt in een om
mgevingsrapport gemotiveeerd.

5
5.3.
Techn
nische voo
orschriften voor alle
e parkeerp
plaatsen
5.3.1. Minimale afmettingen van de parkeerrruimte en vaan de toega
angen
Voor een gebo
V
ouwgebonden
n parkeerplaa
ats en een co
ollectieve autoostandplaats zijn volgende
e
m
minimale
afmettingen vereist::
− voor boxeng
garage: 5,00 m x 2,75 m x 2,00
2
m hoogte
e;
oten ruimten: 5,00 m x 2,25
5 m x 2,00 m hoogte;
h
− voor afgeslo
gen in open lu
ucht: 5,00 m x 2,50 m.
− voor stalling
In
n afwijking op het voo
orgaande bed
draagt de minimumbreed
m
arkeerplaatsen
n
dte van pa
vo
oorbehouden voor gehandiicapten of voo
or personen met
m beperkte bbeweeglijkheid
d 3,5 m; deze
e
parkeerplaatsen worden bij vvoorkeur aang
gelegd op de hoek van hett parkeerterreiin. Ze worden
n
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aangeduid m
met het intern
nationale kenteken zowel o
op de grond als op een paaltje.
p
Voor dde
toegangen naar deze parkeerplaattsen zijn d
de bepalinge
en van de gemeentelijkke
dening van toe
epassing.
stedenbouwkkundige verord
De minimum
mbreedte van de aanpalend
de toegangsw
weg moet daa
arenboven bed
dragen: 7 m bij
90°-opstelling
g; 5,6 m bij 60
0°-opstelling; 4,5 m bij 45°--opstelling en 4 m bij 30°-opstelling van dde
parkeervakke
en ten opzichtte van deze to
oegangsweg.
Bij collectieve
e autostandplaatsen moet de volledige ttoegangsweg vanaf de ope
enbare weg eeen
gabarit hebb
ben dat voldoe
et aan de eise
en van de bra
andweer (vrije
e breedte min
nimum 4 m vrrije
hoogte afhan
nkelijk van de situatie).
Bij een (half)ondergrondse
e parkeerruimtte mag de hellling van de affrit, over een afstand
a
van 5 m
gemeten van
naf de rooilijn, niet meer dan
n 4 % bedrage
en.
Voor het loka
aal of afgesch
heiden lokaald
deel waarin e
een fietsenstandplaats word
dt voorzien, zzijn
volgende minimale afme
etingen vereis
st: 0,5 m², vvermeerderd met 0,5 m² per fiets. D
De
plaats is vlot to
oegankelijk va
anaf het openb
baar domein.
fietsenstandp

5.3.2. Ge
egevens te verstrekken
n door de a
aanvrager
−

−
−
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Elke aanvvraag voor ee
en stedenbouwkundige verrgunning en elk
e omgevings
srapport moeteen
worden a
aangevuld met
m
een bere
ekeningsnota waaruit de nastrevenswa
aardige en dde
maximum
m stallingscapaciteit met be
etrekking tot het bouwinitia
atief blijkt, als
sook het aanttal
plaatsen dat de bouwheer effectief wil
w voorzien. E
Eventuele colle
ectieve standp
plaatsen wordeen
meld.
in deze nota apart verm
evingsrapportt dat wordt ingediend om
m een afwijking qua park
keerplaatsen te
Elk omge
motiveren
n, moet aan de
e voorschriften van deel III beantwoorden
n.
Op het grrondplan dat bij
b een aanvraag voor een sstedenbouwku
undige vergunning is gevoeggd
moeten re
echthoekjes die
d voldoen aa
an de hiervoorr bepaalde min
nimale afmetin
ngen (zie artikkel
5.3.1.) de
e vereiste parkeervakken aangeven. Op dat grondplan zijn ook de toegangen m
met
hun afme
etingen duidelijjk opgetekend
d.
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II. Voorschriften voor bestemming,
inrichting en beheer
Artikel 6. Zonering en bestemmingen
Volgende zones worden onderscheiden.
Gebiedsdekkende bestemmingszones die de bestemmingen en voorschriften van het
gewestplan Sint-Truiden - Tongeren (dd. 1/1/2002) volledig vervangen zijn:
1.
agrarisch gebied met landschappelijke waarde voor hoogstamboomgaarden
3.
landschappelijk waardevol agrarisch gebied
16.
open zone voor parkeren
18.
onbebouwbare zone voor open ruimten en buffer
19.
nabestemming agrarisch gebied
24.
zone voor dagrecreatie met parkachtig karakter
32.
(overdruk) met tijdelijke dagrecreatie in buitengebied
35.
educatief-recreatieve projectzone in waardevol pand in buitengebied
49.
(overdruk) ruimte voor water
De ontbrekende nummers komen niet voor in dit plangebied.
In ieder van deze zones is er een hoofdbestemming verplicht en zijn bepaalde
nevenbestemmingen onder welomschreven voorwaarden toegelaten. Het grafisch plan duidt
voor elk perceel of gedeelte van een perceel de desbetreffende zone aan.

Artikel 7.

Bestemmingen

Bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning en bij elk omgevingsrapport zal de
aanvrager een berekeningsnota voegen met de bruto-vloeroppervlakte van de verschillende
bestemmingen die op het betrokken perceel(en) voorkomen voor en na het bouwinitiatief.
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In
n de bebou
uwbare zone
es mogen bestaande
b
bestemmingen
b
n die afwijk
ken van de
e
bestemmingsvo
oorschriften (zzie artikel 8), behouden wo
orden. Zij moggen op geen enkele
e
manierr
w
worden
uitgebrreid.
V
Voor
deze afw
wijkende beste
emmingen mo
ogen her- en verbouwingsw
werken worde
en uitgevoerd
d
m toepassing
mits
g van de inrich
htingsvoorschriften. De bestaande bestem
mming(en) van een perceell
ziijn deze die op
p de kaart van
n de feitelijke en
e juridische toestand zijn w
weergegeven.

A
Artikel
8.
8

Voo
orschrifften per bestem
mmingsz
zone

Voor de versc
V
chillende besttemmingszone
es gelden volgende voorsschriften voor bestemming,,
in
nrichting en be
eheer.

8
8.1.
Agrarrisch gebie
ed met lan
ndschapp
pelijke waa
arde voor
hoogs
stamboom
mgaarden
8.1.1. Bes
stemming
ca
ategorie van gebiedsaandu
g
iding 4: landbouw
Het agrarisch gebied met l andschappelijjke waarde voor hoogstam
H
mboomgaarden is bestemd
d
vo
oor grondgebonden agrarissch gebruik da
at door de aa
anwezigheid vvan hoogstamboomgaarden
n
te
egelijk ook lan
ndschappelijke
e en ecologis
sche meerwaa
arde biedt. Dee hoogstambo
oomgaard, alss
m
meest
kenmerrkende eleme
ent van het Haspengouw
wse agrarischhe landschap wordt er in
n
gevrijwaard en vernieuwd; klleine landscha
apselementen
n als hagen, pooelen, grachte
en brengen err
amen met de
e hoogstambo
omen en de graslanden
g
pu
untsgewijze eccologische wa
aarden in hett
sa
ag
grarisch landschap. Alle h
handelingen en
e werken die overeensteemmen met de
d agrarische
e
bestemming mogen
m
worden
n uitgevoerd voor
v
zover zij vereist zijn vvoor de explo
oitatie van hett
grarisch gebie
ed voor grond
dgebonden landbouw met hoogstambooomgaarden met traditionele
e
ag
frruit, hooi- en
e graasweid
den of hooilanden en voor zover zij de bele
evings- en/off
scchoonheidswa
aarde van he
et landschap niet
n
in gevaar brengen. Allle handelinge
en en werken
n
vo
oor natuurontwikkeling en natuurgericht beheer kunnen er wordenn toegelaten. Hiertoe wordtt
de oprichting van
v
nieuwe b
bebouwing, met
m uitzonderin
ng van schuillhokken voor dieren, in ditt
ek niet toegela
aten.
gebied specifie
Waardevolle cu
W
ultuurhistoriscche en ecologische elementen, in het bijzzonder de hagen en anderr
klleine landsch
hapselementen
n, de (half)hoogstamboom
mgaarden, dee kapelletjes, barrières en
n
tyyperende inkompoorten, mo
oeten worden behouden en vakkundig beeheerd en onderhouden.
Het is verbode
H
en de grond te gebruiken
n op een wijze of voor ddoeleinden sttrijdig met de
e
bestemming va
an agrarisch g
gebied. Hiero
onder wordt in
n ieder geval begrepen he
et gebruik van
n
errein, parkee
erterrein, golftterrein, lig- of speelweide,,
gronden als sport-, wedstrijjd- of speelte
a standplaa
ats voor carravans, voor het testen van motorvo
oertuigen, alss
dagcamping, als
efenterrein
vo
oor
het
racen
en
crossen
met
m
motoren
en
n
bromfietsen
n,
als
parking
(ook wanneerr
o
eel is). Deze o
opsomming is niet beperken
nd.
deze occasione

8.1.2. Inric
chting
Bij vergunningplichtige werkken die betre
B
ekking hebben op construucties, moeten
n het uiterlijkk
ervan, het volu
ume, de vorme
en, de kleuren
n en de materrialen van gevvels en daken, evenals hun
n
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onderlinge verhoudingen, zodanig zijn dat het bouwwerk een harmonisch geheel vormt met de
omgeving.
Aanvullend aan onderstaande inrichtingsvoorschriften zijn ook de handelingen en werken die de
landschappelijke en erfgoedwaarde van het agrarisch gebied met landschappelijke waarde voor
hoogstamboomgaarden bijkomend ondersteunen of aantasten en die in bijlage 3 zijn
weergegeven richtinggevend van toepassing.

Toelaatbare werken
Volgende handelingen en werken kunnen onder volgende voorwaarden toegelaten worden en
zijn toegelaten wanneer zij niet vergunningplichtig zijn mits zij verzoenbaar zijn met het
karakter, de waardevolle kenmerken, de bestemming en het gebruik van het agrarisch gebied
met landschappelijke waarde:
− het afbreken van een bestaand gebouw of een bestaande constructie
− het oprichten van schuilhokken voor dieren
− het aanleggen van ondergrondse nutsleidingen en daarmee verband houdende installaties
− het plaatsen van draadafsluitingen voor het afbakenen van graasweiden en percelen; deze
kunnen enkel bestaan uit metaaldraad bevestigd aan donkerkleurige, houten of uit
recyclagematerialen geperste weidepalen met een maximale hoogte van 1,20 meter boven
het maaiveld
− het aanleggen en/of verharden van paden en toegangswegen naar gronden en gebouwen,
andere dan schuilhokken voor dieren; zij mogen niet in k.w.s.-verharding of andere nietwaterdoorlatende materialen uitgevoerd worden en niet breder zijn dan 3 meter
− het kappen van struwelen, houtachtige beplantingen, oude heggen of hagen, houtkanten,
houtwallen, alleenstaande bomen, bomenrijen en bossen, mits ten laatste het eerstvolgende
plantseizoen tot heraanplant van een potentieel evenwaardige plant of boom wordt
overgegaan. Voor hoogstamboomgaarden en solitaire hoogstammige bomen wordt het
kappen alleen bij objectieve kapnood toegelaten, namelijk wanneer het verder laten staan
van de boom de veiligheid of gezondheid in het gedrang zou brengen; deze aanvragen
worden in een omgevingsrapport dat ook de voorziene heraanplantingen en de timing
hiervan aangeeft, gemotiveerd. Dit omgevingsrapport voldoet aan de richtlijnen van deel III
van dit RUP. Het kappen van laagstamfruitplantages is zonder meer toegelaten
− het bebossen, het aanplanten van hoogstamfruitbomen en van alleenstaande bomen,
houtkanten, bomenrijen of van andere kleine landschapselementen uit de lijst met de
traditionele planten
− het aanbrengen van educatieve panelen met een oppervlakte kleiner dan 2 m² en van
vogelkijkhutten kleiner dan 10 m³ voor zover deze qua materialen, volume en concrete
inplanting zich inpassen in het landschap
− qua reliëfwijzigingen: de aanleg van beschermende greppels naast de schouders van holle
wegen en naast natuurverbindende stroken, de aanleg van drinkpoelen en van
zachtglooiiende aarden dijken (helling kleiner dan 1/5), greppels en poelen in het kader van
kleinschalige waterbeheersingswerken
− het opslaan van producten of materialen, die noodzakelijk zijn voor de landbouwexploitatie
en op plekken zonder ecologische waarde; afdekmaterialen ervoor mogen uitsluitend een
donkere kleur hebben.
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Verboden werken
Volgende werken en handelingen zijn niet toegelaten omdat zij niet verzoenbaar zijn met het
karakter, de waardevolle kenmerken, de bestemming en het gebruik van het agrarisch gebied
met landschappelijke waarde voor hoogstamboomgaarden:
− alle zonevreemde inrichtingsactiviteiten en -handelingen, met uitzondering van deze
opgesomd als toelaatbare en toegelaten werken onder artikel 8.1.2
− met uitzondering van deze opgesomd als toegelaten werken onder artikel 8.1.2, het
oprichten van een nieuw gebouw of nieuwe constructie, zelfs uit niet duurzame materialen,
die in de grond is ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steun vindt ten
behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, ook al kan zij uit
elkaar genomen worden
− het uitvoeren van bouw-, wegenis-, infrastructuur- en verhardingswerken, met uitzondering
van de toegelaten werken opgesomd als toelaatbare en toegelaten werken onder artikel
8.1.2
− het plaatsen van verplaatsbare constructies, andere dan opgesomd als toelaatbare en
toegelaten werken onder artikel 8.1.2
− het plaatsen van afsluitingen bestaande uit betonnen, metalen of kunststofelementen,
kunststofdraad of vangrails
− het opslaan van om het even welke producten of materialen, tenzij diegene die zijn
opgesomd als toelaatbare en toegelaten werken onder artikel 8.1.2;
− het aanleggen van bovengrondse nutsleidingen en bijhorende installaties
− alle reliëfwijzigingen (ophogen, afgraven, egaliseren, dempen van poelen); ook deze van
minder dan 0,50 m, met uitzondering van de reliëfwijzigingen opgesomd als toelaatbare en
toegelaten werken onder artikel 8.1.2
− het aanplanten van niet-traditionele bomen of heesters
− het rooien van struwelen, houtachtige beplantingen, oude heggen of hagen, houtkanten,
houtwallen, (half)hoogstamboomgaarden met streekeigen fruit, alleenstaande bomen,
bomenrijen en bossen. Het rooien van laagstamfruitplantages is zonder meer toegelaten
− het tijdelijk of definitief verlagen van de grondwaterstand d.m.v. verticale drainage
− het aanbrengen van om het even welke vorm van publiciteit.

Verplichte werken
In voorkomend geval dienen, in elk geval voorafgaandelijk aan om het even welke andere
handeling of werk waarvoor vergunning dient aangevraagd en is verleend (en wanneer voor het
verplichte werk ook een vergunning noodzakelijk is, voorafgaandelijk aan de uitvoering van die
andere handeling of werk), volgende verplichte werken en handelingen te worden uitgevoerd:
− het verwijderen van verharde oppervlakten op private percelen zoals omschreven bij de
verboden werken in artikel 8.1.2 en van bebouwde vloeroppervlakten, in het bijzonder de
gebouwen die als ‘te verwijderen constructies’ zijn aangeduid op het grafisch plan
− het egaliseren van ophogingen, uit te voeren op dergelijke wijze dat het overige
oorspronkelijke maaiveld niet wordt verstoord
− het verwijderen van opgeslagen materiaal, zoals omschreven bij de verboden werken in
artikel 8.1.2
− het wegnemen van niet-traditionele of streekvreemde aanplantingen en afschermingen;
− de aanplant, voor zover niet reeds aanwezig, van hagen met traditionele soorten
haagplanten op minstens een kwart van de randen van een hoogstamboomgaard in deze
zone, bij voorkeur een rand die niet gelegen is langs openbaar domein, en op alle plekken
waar boomgaarden grenzen aan percelen met woonbebouwing en het behouden van deze
hagen op 1 tot 1,5 m hoogte
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−

de vooraffgaandelijke plaatsing
p
van beschermend
de metalen of houten korve
en van minste ns
2,5 m hoo
og en van een
n model dat do
oor het College
e wordt goedg
gekeurd rond alle stammen in
een hoog
gstamboomgaard vooraleerr begrazing do
oor paarden, koeien of and
der groot vee in
de boomg
gaard plaats vindt
v
− in voorko
omend geval de
d aanleg van
n een greppel op de buiten
nste rand van de bufferstroook
langsheen de holle weg
g(en) aan de randen
r
van de
e hoogstambo
oomgaard
andelijk aan om
o het even welke andere
e handeling of
o werk waarv
voor vergunninng
en voorafgaa
dient met ee
en uitgebreide
e dossiersame
enstelling volg
gens het Besluit van de Vla
aamse regerinng
van 28 mei 2
2004, laatst ge
ewijzigd op 2 juli 2010 aang
gevraagd en is
i verleend (en wanneer vooor
het verplichte
e werk ook ee
en vergunning noodzakelijk is, voorafgaa
andelijk aan de
e uitvoering vaan
die andere handeling of werk) in hett agrarisch ge
ebied met landschappelijk
ke waarde vooor
omgarden en in de aanleu
unende educa
atief-recreatiev
ve projectzon
ne in waardevvol
hoogstamboo
pand in buite
engebied:
− de aanplant van hoog
gstammige fru
uitbomen op d
de percelen die
d op het grrafisch plan zzijn
mboomgaard’ .
aangeduid als ‘te bebomen hoogstam

8.1.3. Be
eheer
Voor de vollgende percelen, zoals aa
angeduid op het grafisch plan, wordt een recht vaan
voorkoop ing
gesteld:
− alle perrcelen in het agrarisc
ch gebied met lands
schappelijke waarde vooor
hoogstam
mboomgaarden die als ‘te bebomen
b
hoog
gstamboomga
aard’ op het grafisch plan zzijn
aangeduid.
Dit recht kan voor al de be
etrokken perce
elen worden uiitgeoefend door 1. Stad Sint-Truiden.
De eigenaar en elke houde
er van een zakelijk recht op
p het perceel zorgen
z
als een
n goede huisvvader voor het beheer en on
nderhoud van de hoogstam
mboomgaarden
n, graslanden en kleine lanndenten op zoda
anige wijze da
at de esthetiscche en ecologische waarde ervan optimaaal
schapseleme
behouden bliijft.
Eigenaars e
en/of pachterss, huurders of
o andere ge
ebruikers van percelen in de agrarischhe
gebieden me
et landschapp
pelijke waarde voor hoogsta
amboomgaard
den, kunnen beroep
b
doen oop
het vigerende
e stedelijk reg
glement voor aanlega
en be
eheersovereen
nkomsten met een bijhorendde
financiële ond
dersteuningsrregeling voor hoogstamboom
h
mgaarden.

8.3. Land
dschappe
elijk waard
devol agra
arisch geb
bied
8.3.1. Be
estemming
categorie van
n gebiedsaand
duiding 4: land
dbouw
Het landscha
appelijk waarrdevol agrarisch gebied is bestemd voo
or grondgebo
onden agrariscch
gebruik. Alle
e handelingen
n en werken die overeensstemmen met de agrarisch
he bestemminng,
mogen worden uitgevoerd
d voor zover zij vereist zijn
n voor de exploitatie van grondgebondeen
landbouw en
n voor zover zij
z de beleving
gs- en/of scho
oonheidswaarde van het landschap niet in
gevaar breng
gen.
Waardevolle cultuurhistoriische elementen en besta
aande landsch
hapswaarden of -kenmerkeen
moeten word
den behouden en maximaal worden geva loriseerd.
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Het is, tenzij an
H
nders door ee
en overdruk to
oegelaten in dit RUP, verbooden de grond
d te gebruiken
n
op een wijze of
o voor doelein
nden strijdig met de bestemming van ag
agrarisch gebie
ed. Hieronderr
w
wordt
in ieder geval begrep
pen het gebru
uik van gronden als sport-,, wedstrijd- off speelterrein,,
parkeerterrein, golfterrein, lig
g- of speelweide, dagcamping, als standdplaats voor caravans, voorr
het testen van motorvoertui gen, als oefe
enter-rein voorr het racen enn crossen me
et motoren en
n
et rijden, opsttijgen en land
den van vliegtuigen, helikoopters en mod
delvliegtuigen..
bromfietsen, he
D
Deze
opsommiing is niet bep
perkend.

8.3.2. Inric
chting
Bij vergunningp
B
plichtige werke
en die betrekk
king hebben op gebouwen een constructies, moeten hett
uiterlijk ervan, het volume, de vormen, de kleuren en de materiaalen van geve
els en daken,,
nderlinge verh
houdingen, zo
odanig zijn dat het bouwweerk een harmo
onisch geheell
evvenals hun on
vo
ormt met de omgeving.
o
A
Aanvullend
aan
n onderstaand
de inrichtingsv
voorschriften zijn
z ook de hanndelingen en werken
w
die de
e
la
andschappelijk
ke en erfgoe
edwaarde van
n het landsc
chappelijk waaardevol agra
arisch gebied
d
bijkomend ondersteunen of aantasten en die in bijlage 3 zijn weergeegeven richtin
nggevend van
n
to
oepassing.
Bijkomende la
B
andbouwbedrijjfsgebouwen kunnen allee
en worden tooegelaten wa
anneer zij de
e
aanwezige land
dschapseleme
enten en de schoonheid
s
va
an het landschhap respectere
en. Met name
e
erimeter van 50
5 m rond de bestaande beedrijfsgebouwe
en.
iss dit het geval binnen een pe
Bij om het even
B
n welke vergu
unningsplichtig
ge ingreep op de betrokken percelen, zal de bouwheerr
alle buitengeve
els en daken
n van hoofd-- en bijgebou
uwen, en de buitenaanleg
g waar nodig
g
b
afw
werken zodat zij
z een positie
eve bijdrage leeveren aan de schoonheid
d
architecturaal behoorlijk
an het landsc
chap. Ook de eventuele nie
et-waterdoorla
atende verharddingen die me
eer dan 30 %
va
va
an het percee
el uitmaken w
worden bij die
e gelegenheid verwijderd. C
Conform artike
el 4.6 van de
e
gemeentelijke stedenbouwku
undige vergun
nning kan het College bij dde vergunningverlening een
n
w
waarborgsom
voor
v
de volled ige uitvoering van deze architecturale oppwaardering vrragen.
D aanleg van ondergrondse
De
e infrastructuren kan worden toegelaten.

8.3.3. Beh
heer
De eigenaar en
D
e elke houde
er van een zakelijk
z
recht op het perceeel zorgen alls een goede
e
huisvader voorr het beheer en onderhou
ud van de ge
ebouwen, connstructies, buitenaanleg en
n
n op zodanig
ge wijze dat de esthetischhe waarde errvan optimaall
klleine landschapselementen
behouden blijft.
V
Voor
deze besttemmingszone
e voert dit RUP verder geen
n specifieke beeheersvoorschriften in.

8
8.16.
Open
n zone voo
or parkere
en
8.16.1. Bes
stemming
ca
ategorie van gebiedsaandu
g
iding 8: lijninfrrastructuur
wgebonden parkeer- en
De open zo
D
ones voor p
parkeren zijn
n bestemd voor gebouw
n
sttallingsplaatse
en van wage
ens (volgens de bepaling
gen van artikkel 5.1, toegepast op de
e

21
1

OMGEVING - 29
9/01/2012 - 08177
7_13_GUN_TK_22
2.docx

aanleunende
e bestemmingsszones voor dagrecreatie
d
m
met parkachtig karakter en op
o de (overdruuk)
met tijdelijke
e dagrecreattie in buiteng
gebied in de
e nabijheid) en vervullen
n, naast dezze
parkeerfunctiie ook een fun
nctie als open,, begroende ru
uimte voor de omgeving.
Als nevenbesstemming kan
n het College van
v Burgemee
ester en Sche
epenen (indien
n de oppervlakkte
van een op
pen zone voo
or parkeren dit in verho
ouding tot he
et nastrevenswaardig aanttal
parkeerplaatssen voor de voornoemde
v
aanleunende
a
bestemmingszones dit toelaat), op adviees
van de Bouw
wcommissie Buitengebied,
B
bepalen dat er in die zone aanvullend ook collectievve
autostandpla
aatsen verplich
ht moeten wo
orden gerealisseerd (zie ook
k artikel 5.2) en
e hoeveel vaan
deze plaatse
en voor lang-, voor halflang-- of voor bewo
onersparkeren
n beschikbaarr moeten zijn. In
dit geval is de
e open zone voor
v
collectief parkeren op d
de vastgelegd
de tijdstippen verplicht
v
publieek
toegankelijk e
en kunnen er, wanneer de initiatiefnemer
i
r dit voldoende
e motiveert, oo
ok kleinschaligge
gemeenscha
apsvoorziening
gen worden to
oegelaten.

8.16.2. Inrichting
Toelaatbarre werken
De gebouw
wgebonden en
e
eventuele
e collectieve
e autostandp
plaatsen vold
doen aan dde
inrichtingsvoo
orschriften va
an artikel 5.3 en van d
dit artikel 8.16.2 en aan
n de wettelijkke
veiligheidsvo
oorschriften te
erzake. Om de draagkra
acht van de
e betreffende
e sites in hhet
buitengebied
d niet te overschrijden wordt elke open zo
one voor park
keren zodanig ingericht dat er
niet meer da
an 1 parkeer- of stallingsplaats per 35 m
m² open zone
e voor parkere
en aanwezig is.
Voor de open
n zone voor parkeren
p
aan het recreatief gebied borne
edries die niet op het grafiscch
plan is aan
ngeduid als overloopparkin
o
ng is in afw
wijking hierva
an maximum 1 parkeer- of
stallingsplaatts per 30 m² open
o
zone voo
or parkeren to
oegelaten. In een
e open zone
e voor parkereen
dient minste
ens één parkkeerplaats voo
or personen met een verrminderde be
eweeglijkheid te
worden voorzzien en ingericcht.
In de open zo
ones voor parrkeren mag:
− bij aanleg
g van de parkkeerplaatsen in open luchtt, maximum 50
5 % van de oppervlakte pper
zone worrden verhard met
m waterondoorlatende ma
aterialen; indien een omgevingsrapport dde
noodzaakk daartoe motiveert kan worden toegelate
en maximum 25
2 % van de oppervlakte
o
vaan
de zone b
bijkomend te verharden
v
mits voor het geh
heel van de ve
erharding de nodige
n
bufferinng
en vertra
aagde afvoer of infiltratie overeenkomsstig de bepaliingen van de
e gemeentelijkke
verordeniing wordt voorzien. Minimum 25 % van de oppervlaktte van de zon
ne moet volleddig
onverhard
d blijven. In de zone die op
p het grafisch plan is aange
eduid als overloopparking zzijn
geen andere verhard
dingen toegelaten dan do
onkerkleurige waterdoorlatende kunststtof
ening
graswape
− op maxim
maal 10 % van
n de oppervla
akte per zone een of meerd
dere kleine constructies zoaals
tuinmuren
n, reclame-inrrichtingen, ma
asten, speeltu
uigen en sculpturen, pergo
ola’s, prieeltjees,
overkapp
pingen voor fie
etsen of uitrus
sting van buittensportvelden
n (ballenvange
ers, doelen, …
…)
n verzorgd, so
ober en aantre
ekkelijk afgewe
erkt
worden geconstrueerd.. Deze worden
eer onverhard
de speelvelden
n voor buitenssporten worden
n aangelegd
− een of me
− indien co
ollectieve parrkeerplaatsen worden opg
gelegd of toegelaten: een kleinschaligge
gemeensschapsvoorziening (speelho
oek, ontmoettingsruimte, ... van maximaal 100 m
m²)
egane grond
worden voorzien op be
ergrondse leidiing met bijhore
ende installatiies worden aa
angelegd en onderhouden.
− een onde
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Voor zover deze niet aanwezig zijn, moeten hoogstammige bomen worden aangeplant aan één
boom per volle 250 m² niet-bebouwde oppervlakte in de open zone voor parkeren op dat
perceel; het College kan de plaats daarvan aanduiden.
In de aanleg en inrichting van de open zones voor parkeren wordt bijzondere aandacht besteed
aan een aantrekkelijke afwerking naar aanleunende delen van het openbaar domein en van
open ruimten; ook is in voorkomend geval een visueel aantrekkelijke en veilige afwerking naar
de omliggende tuinen verplicht.

Waterafvoer en -hergebruik
Regenwater afkomstig van verhardingen en eventuele daken wordt conform de bepalingen in
de gemeentelijke geïntegreerde stedenbouwkundige verordening opgevangen, gebufferd, in
voorkomend geval gezuiverd, gebruikt en in laatste instantie geloosd.
De wijze waarop dit wordt georganiseerd is in de bundel van de aanvraag tot
stedenbouwkundige vergunning te vermelden.

Verboden werken
Volgende werken en handelingen zijn niet toegelaten omdat zij niet verzoenbaar zijn met het
karakter en de waardevolle kenmerken van de zone en haar omgeving:
− alle zonevreemde activiteiten en handelingen, met uitzondering van deze opgesomd als
toegelaten werken onder artikel 8.16.2
− het plaatsen van afsluitingen bestaande uit betonnen, metalen of kunststofelementen
− alle reliëfwijzigingen (ophogen, afgraven, egaliseren, dempen van poelen), ook deze van
minder dan 0,50 m, die niet strikt noodzakelijk zijn voor de veiligheid en het functioneren van
de toegelaten activiteiten, voor buffering naar de omgeving of voor buffering en indringing
van oppervlaktewater
− het verlagen van de grondwaterstand door ontwatering, drainage, irrigeren, met uitzondering
van de vergunningsplichtige tijdelijke verlaging om vergunde bouwwerken mogelijk te maken
− het aanplanten van niet-traditionele bomen of heesters
− ingrepen die een duurzame wijziging van de vegetatie voor gevolg kunnen hebben en die
niet strikt noodzakelijk zijn voor de veiligheid en het functioneren van de toegelaten
activiteiten of voor buffering naar de omgeving, in het bijzonder het rooien van struwelen,
houtachtige beplantingen, oude heggen of hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen
met streekeigen fruit, alleenstaande bomen, bomenrijen en bossen. Het rooien van
laagstamfruitbomen is zonder meer toegelaten
− het aanbrengen van reclames en publiciteit, andere dan zijn toegelaten door de
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

Verplichte werken
In het kader van de artikels 4.2.19 en 4.2.20 in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de
lasten en voorwaarden bij vergunningen omschrijft, dienen in voorkomend geval, en in elk geval
voorafgaandelijk aan om het even welke andere handeling of werk waarvoor vergunning dient
aangevraagd en is verleend, volgende verplichte werken en handelingen te worden uitgevoerd:
− het verwijderen van overtallige verharde oppervlakten en bebouwde vloeroppervlakten
bovenop de toegelaten oppervlakte zoals omschreven bij de toegelaten werken in artikel
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8.16.2, in
n het bijzonderr de gebouwe
en die als ‘te vverwijderen co
onstructies’ zijn aangeduid oop
het grafissch plan
et vergunde ophogingen,
o
uit te voeren op dergelijke
e wijze dat hhet
het egalisseren van nie
overige o
oorspronkelijke
e maaiveld nie
et wordt versto
oord
het verwijjderen van op
pgeslagen ma
ateriaal dat zicchtbaar is van
n buiten het pe
erceel en/of ddat
gelegen is in een aanpalende onbeb
bouwbare zone
e voor open ru
uimten en bufffer
o streekvreem
mde aanplantingen en afsch
hermingen
het wegnemen van niet-traditionele of
ant van de hoo
ogstammige bomen
b
in de o
open zone voo
or parkeren zoals omschreveen
de aanpla
in artikel 8
8.16.2.

−
−
−
−

Zo het als vverplicht aang
geduide werk van de aanp
plant van de hoogstammige bomen zoaals
omschreven in art. 8.16.2
2 in de open zones voor p
parkeren op de grafische deelplannen niiet
016 na het in werking
w
treden van dit ruim
mtelijk uitvoerin
ngsplan is uitg
gevoerd, vervaalt
voor 1 juli 20
de bestemmiing van in de open zone vo
oor parkeren vvoor de percee
eldelen in die specifieke zonne
die voor de goedkeuring van dit RUP
P of van hett RUP urgente zonevreem
mde recreatievve
h
De vo
oorschriften vaan
constructies in de open ruimte een besttemming agra risch gebied hadden.
mming agrariscch gebied zoa
als beschreven
n in artikel 8.19 worden er vanaf
v
die datuum
de nabestem
van kracht.

8.16.3. Be
eheer
De eigenaarr en elke hou
uder van een
n zakelijk rech
ht op het perrceel zorgen als een goedde
huisvader vo
oor het behee
er en onderhoud van de gebouwen, constructies, buitenaanleg
b
een
kleine landscchapselementten op zodan
nige wijze da
at de esthetis
sche waarde ervan optimaaal
behouden bliijft.
Voor deze be
estemmingszo
one voert dit RUP
R
verder ge
een specifieke beheersvoors
schriften in.

8.18. Onb
bebouwba
are zone voor
v
open
n ruimten en
e buffer
8.18.1. Be
estemming
categorie van
n gebiedsaand
duiding 3: recrreatie
De onbebouw
wbare zones voor
v
open ruim
mten en buffe r zijn integraa
al als niet bebo
ouwde ruimte te
behouden off in te richten; zij zorgen op
o een wijze d
die zich in he
et landschap inpast voor eeen
degelijke vissuele buffering van naastg
gelegen gebo
ouwen en co
onstructies. Vo
oetgangers- een
fietspaden en
n doorgangen
n voor hulpdie
ensten kunnen
n doorheen de
eze zone worden aangeleggd.
Wateropvang
gbuffers en andere waterbeheersingsco nstructies, ev
venals niet ve
erharde en nieetuitgeruste de
elen van sporrtvelden kunne
en er in word
den aangelegd
d. Het stallen van wagens of
oprichten van
n constructies is er niet toeg
gelaten.
Alvorens in e
een zone voorr dagrecreatie
e met parkach tig karakter waarnaast
w
een onbebouwbaare
zone voor op
pen ruimten en
e buffer is ge
elegen om hett even welk bouwwerk of constructie op te
richten of te vverbouwen off om het even welk recreati ef terrein in te
e richten, zulle
en de betrokkeen
eigenaars en
n initiatiefnem
mers een bepllantingsplan vvoor de gehele onbebouwb
bare zone vooor
open ruimten
n en buffer ter goedkeuring voorleggen
v
(zzie ook artikel 8.24.1).
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8.18.2. Inric
chting
Om hun visuee
O
el bufferende rrol terdege te vervullen worrden de onbebbouwbare zon
nes voor open
n
ru
uimten en bufffer aangeplan
nt en blijvend ingericht met een dicht, geelaagd in hoog
gte, gemengd
d
qua plantensoorten, en blijjvend groen (deels winterrhard) groensscherm met een
e
minimale
e
oogte van 8 m.
m De aanplan
nt gebeurt ove
er minstens de
e helft van dee breedte van de buffer mett
ho
een minimum van
v 10 m. Een
n kleinere breedte wordt toe
egelaten indieen dit wordt aa
angegeven op
p
et
grafisch
pla
an.
h
Voor zover ze niet aanwezig
V
g zijn, moeten
n hoogstammige bomen w
worden aangep
plant aan één
n
bo
oom per volle
e 100 m² onb
bebouwbare zo
one voor ope
en ruimten en buffer op dat perceel; hett
C
College
kan de
e plaats en de soort daarvan
n aanduiden.

T
Toelaatbare
werken
In
n de onbebouw
wbare zones vvoor open ruim
mten en bufferr mag:
− de inrichtin
ng van de re
resterende brreedte buiten de verplichtte breedte van
v
het dichtt
groenscherm (zie hoger iin artikel 8.18..2) als open, groene
g
ruimte vrij worden be
epaald
− maximaal 10
1 % van de o
oppervlakte van
v de zone per
p perceel woorden verhard
d. Bijkomende
e
verharding kan er alle
een toegelate
en worden voor
v
publiek toegankelijke
e ruimten en
n
hapsvoorzienin
ngen en voor zover strikt noodzakelijk:
n
dde initiatiefnemer zal dit in
n
gemeensch
een omgevingsrapport ve
erantwoorden
− buiten de verplichte
v
bree
edte van de dichte buffers (zie
(
hoger in aartikel 8.18.2) maximaal 10
0
% van de oppervlakte
o
vvan de zone per
p perceel ex
xclusief de opppervlakte van
n deze dichte
e
buffers worden benut voo
or tuinmuren, speeltuigen, sporttoestellen
s
n, masten en andere kleine
e
constructies
s; reclame-inrrichtingen zijn uitdrukkelijk verboden.
v
Dez
eze mogelijkhe
eid is niet van
n
toepassing binnen een sttrook van 10 m uit de kruin van een waterrloop
− de aanleg van
v grachten o
of poelen voorr wateropvang
g en -bufferingg voorzien worrden
− een ondergrondse leiding
g worden aang
gelegd.
V
Vermelde
toela
aatbare verha
ardingen, kleine constructies en poeleen en andere
e vlakvormige
e
elementen voo
or wateropvan
p
worden gerealiseerd
g
nnadat het ve
erplichte dichtt
ng kunnen pas
n het geheel vvan de betreffe
ende onbebou
uwbare zone vvoor open ruim
mten en bufferr
groenscherm in
iss gerealiseerd.
In
n de aanleg en
e inrichting vvan de onbeb
bouwbare zon
nes voor opeen ruimten en
n buffer wordtt
bijzondere aandacht besteed
d aan een aan
ntrekkelijke afw
werking naar aaanleunende delen van hett
ein en van op
pen ruimten; ook
o is in voork
komend gevall een visueel aantrekkelijke
e
openbaar dome
ht.
en veilige afwerking naar de omliggende tuinen verplich

V
Verboden
werken
w
Volgende werk
V
ken en hande lingen zijn nie
et toegelaten omdat zij nieet verzoenbaar zijn met hett
ka
arakter en de waardevolle kkenmerken va
an de zone en haar omgevinng:
− alle zonevrreemde activitteiten en han
ndelingen, me
et uitzonderingg van deze opgesomd
o
alss
toegelaten werken
w
onderr artikel 8.18.2
2
n van afsluitin
ngen bestaand
de uit betonnen, metalen of kunststofelem
menten
− het plaatsen
ven, egalisere
en, dempen vvan poelen), ook
o deze van
n
− alle reliëfwiijzigingen (op hogen, afgrav
minder dan 0,50 m, die n
niet strikt nood
dzakelijk zijn voor de veiligheeid en het fun
nctioneren van
n
n, voor buffering naar de omgeving
o
of vvoor buffering en indringing
g
de toegelatten activiteiten
van oppervlaktewater
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−

het verlag
gen van de gro
ondwaterstand door ontwattering, drainag
ge, irrigeren, met
m uitzonderinng
van de ve
ergunningsplicchtige tijdelijke
e verlaging om
m vergunde bo
ouwwerken mo
ogelijk te makeen
het aanplanten van nie
et-traditionele bomen
b
of hee
esters
ng van de veg
getatie voor gevolg kunnen hebben en ddie
ingrepen die een duurrzame wijzigin
d veiligheid en het func
ctioneren van de toegelateen
niet strikkt noodzakelijk zijn voor de
en of voor bufffering naar de omgeving, in het bijzond
der het rooien van struweleen,
activiteite
houtachtige beplanting
gen, oude heggen of hagen , houtkanten, houtwallen, hoogstambome
h
en
met streekeigen fruit,, alleenstaande bomen, b
bomenrijen en
e bossen. Het
H rooien vaan
t
laagstamffruitbomen is zonder meer toegelaten
het aanbrrengen van reclames en publiciteit.

−
−

−

Verplichte werken
In het kader van de artikells 4.2.19 en 4.2.20 in de Vla
aamse Codex
x Ruimtelijke Ordening
O
dat dde
lasten en voo
orwaarden bij vergunningen
n omschrijft, diienen in voork
komend geval, en in elk gevval
voorafgaande
elijk aan om het even welke andere ha
andeling of werk
w
in de zon
ne zelf of in dde
aanleunende
e zone voor dagrecreatie met parkach
htig karakter waarvoor ve
ergunning dieent
aangevraagd
d en is verle
eend (en wan
nneer voor h
het verplichte
e werk ook een
e
vergunninng
noodzakelijk is, voorafgaan
ndelijk aan de
e uitvoering va
an die andere handeling of werk),
w
volgendde
erken en handelingen te worden uitgevoe
erd:
verplichte we
− het verwijjderen van de bestaande be
ebouwing uit d
de zone
− het verwiijderen van ovvertallige verh
harde oppervl akten boveno
op de toegelaten oppervlakkte
d toegelaten werken
w
in artikkel 8.18.2
zoals omsschreven bij de
− het egalisseren van nie
et vergunde ophogingen,
o
uit te voeren op dergelijke
e wijze dat hhet
overige o
oorspronkelijke
e maaiveld nie
et wordt versto
oord
− het verwijjderen van opgeslagen matteriaal
− het wegnemen van niet-traditionele of
o streekvreem
mde aanplantingen en afsch
hermingen
ant van de bep
planting in hett dicht groensccherm zoals omschreven
o
in artikel 8.18.22
− de aanpla
− in de zuidelijke en oostelijke onbeb
bouwbare zon
ne voor open ruimten en buffer
b
in de siite
recreatieff gebied Aalstt dient ruimte voor water g
gecreëerd ter compensatie van de in 20110
uitgevoerrde terreinophoging in de site en dit doo
or minstens ee
enzelfde volum
me af te graveen
en met za
acht glooiiende hellingen op
p het omliggen
nde te laten aa
ansluiten.
Indien de ve
erplichte werke
en - zoals aangeduid in arrtikel 8.18.2 (v
voor de aanplant in de zonne
zelf) -, niet vvoor 1 december 2018 zijn uitgevoerd, vvervalt de bes
stemming van onbebouwbaare
zone voor op
pen ruimten en
e buffer voor de perceelssdelen in die specifieke zone. In dit gevval
worden voorsschriften van het
h landschap
ppelijk waarde
evol agrarisch gebied - zoals
s beschreven in
artikel 8.3 - vvan kracht van
naf deze datum
m.

8.18.3. Be
eheer
Voor de percceeldelen uit deze bestemm
mingszone aan
ngeduid op hett onteigenings
splan, wordt eeen
onteigening ingesteld: de onteigenings
smachtiging ka
an worden uitgevoerd doo
or 1. Stad Sinntor dezelfde perceeldelen
p
wordt
w
ook ee
en recht van voorkoop ing
gesteld dat kaan
Truiden. Voo
uitgevoerd w
worden door de
e Stad Sint-Tru
uiden.
uder van een
n zakelijk rech
ht op het perrceel zorgen als een goedde
De eigenaarr en elke hou
huisvader vo
oor het behee
er en onderhoud van de gebouwen, constructies, buitenaanleg
b
een
kleine landscchapselementten op zodan
nige wijze da
at de esthetis
sche waarde ervan optimaaal
behouden bliijft.
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V
Voor
deze besttemmingszone
e voert dit RUP verder geen
n specifieke beeheersvoorschriften in.

8
8.19.
Nabestemmin
ng agrarisch gebied
d
Dit artikel heeftt mogelijk betrrekking op zones die onderr de toepassinng van artikels
D
s 8.16 en 8.24
4
va
allen.

8
8.19.1.
Beste
emming
De in grondkle
D
eur aangegevven bestemm
ming blijft van
n kracht tot w
wanneer de in grondkleurr
aangegeven bestemming ve
ervalt overeenkomstig de bepalingen bbij de verplich
hte werken in
n
artikels 8.16.2 of
o 8.24.2.
V
Vanaf
de datum
m bepaald in vvorige alinea wordt
w
de beste
emming van ag
agrarisch gebie
ed van kracht.
De agrarische gebieden zijn bestemd voo
D
or de landbouw
w in de ruime zin. Behoude
ens bijzondere
e
bepalingen mo
ogen de agrarrische gebied
den enkel bev
vatten de vooor het bedrijf noodzakelijke
e
de exploitanten
n, benevens verblijfsgelege
v
enheid voor zo
over deze een
n
gebouwen, de woning van d
ntegrerend de
eel van een le
eefbaar bedriijf uitmaakt, en
e eveneens para-agrarisc
che bedrijven..
in
G
Gebouwen
bes
stemd voor n
niet aan de grond
g
gebonde
en agrarischee bedrijven met
m industrieell
ka
arakter of voo
or intensieve vveeteelt, moge
en slechts opg
gericht wordenn op ten mins
ste 300 m van
n
een woongebie
ed of op ten
n minste 100 m van een woonuitbreidiingsgebied, te
enzij het een
n
w
woongebied
met landelijk ka
arakter betreftt. De afstand van 300 en 1 00 m geldt ev
venwel niet in
n
geval van uittbreiding van
n bestaande bedrijven. De
D overschakkeling naar bosgebied iss
oegestaan ove
ereenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veeldwetboek, betreffende
b
de
e
to
affbakening van
n de landbouw
w- en bosgebie
eden.
Deze bestemm
D
ming en sted
denbouwkund
dige voorschrriften kunnenn door beste
emmingen en
n
sttedenbouwkun
ndige voorscchriften in nieuwe
n
gewe
estelijke, provvinciale of gemeentelijke
g
e
ru
uimtelijke uitvo
oeringsplanne
en worden verv
vangen.

8
8.19.2.
Inrich
hting
Bij vergunningsplichtige we rken die betrrekking hebbe
B
en op construucties, moeten het uiterlijkk
ervan, het volu
ume, de vorme
en, de kleuren
n en de materrialen van gevvels en daken, evenals hun
n
houdingen, zo
odanig zijn dat het bouwwerk een harmoonisch geheel vormt met de
e
onderlinge verh
omgeving.

8
8.19.3.
Beheer
V
Voor
deze besttemmingszone
e voert dit RUP geen speciffieke beheersvvoorschriften in.
i

8
8.24.
Zone
e voor dag
grecreatie met parka
achtig karrakter
8.24.1. Bes
stemming
ca
ategorie van gebiedsaandu
g
iding 3: recrea
atie
In
n de zones voor dagrecrreatie met parkachtig karrakter zijn geeluidsarme dagrecreatieve
e
activiteiten, me
et uitsluiting va
an elke vorm van
v verblijfsrec
creatie, de hooofdbestemmin
ng.
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In een zone
e voor dagreccreatie met parkachtig karrakter zijn me
eerdere neven
nbestemmingeen
toegelaten: reca-zaken (met
(
name maximaal
m
éé
én clubkantine van maxim
maal 200 m
m²),
apsvoorziening
gen, agrarisch
he en para-ag
grarische activ
viteiten, natuur en collectievve
gemeenscha
en gebouwg
gebonden auttostandplaatse
en. In de zo
one kan op basis van motivatie in eeen
omgevingsra
apport een clu
ubkantine van
n maximaal 4
400 m² of me
eerdere clubkantines voor in
totaal maximaal 400 m² toe
egelaten word
den.
De dagrecrea
atieve activiteiten vinden ho
oofdzakelijk pla
aats in open lucht.

8.24.2.

Inrichting

De activiteite
en vinden ho
oofdzakelijk plaats
p
in ope
en lucht en de ruimten zijn
z
ingebed in
parkachtige a
aanleg.

Toelaatbarre werken
Alle werken en handeling
gen inzake de
e instandhoud
ding, de besc
cherming, hett herstel en dde
b en het nattuurlijk milieu, culturele en dagrecreatieve
d
e activiteiten een
ontwikkeling van natuur, bos
de aangegevven nevenbesttemmingen zijn toegelaten.
ebouwbare vo
olume is per zone vastgele
egd door een
n bebouwingsindex (B/T) vaan
Het totale be
maximum 3%
% en een vlo
oer-index (V/T
T) van maxim
mum 0,05. In de zone kan
n op basis vaan
motivatie in e
een omgeving
gsrapport een grotere B/T vvan maximum 4 % en een grotere V/T vaan
maximum 0,06 toegelaten
n worden. Bestaande bebo
ouwde opperv
vlakte en volu
umes die grotter
zijn, kunnen w
worden behou
uden, maar mogen op geen
n enkele wijze worden uitgeb
breid.
one voor dag
grecreatie me
et parkachtig karakter zijn zowel met huun
De constructties in een zo
omgeving alls onderling in harmonie, door een eiigen antwoord van de on
ntwerper op dde
etreft houdt diit in voorkome
end geval in ddat
elementen uiit de omgeving. Wat de bouwhoogten be
de ontwerperr de regels zoals weergegeven in bijlage 2 toepast en motiveert. Wa
at de technischhe
afwerking van de gebouwe
en betreft hou
udt dit in dat zzij qua akoestiische isolatie voldoen aan dde
greerde gemeentelijke stede
enbouwkundig
ge verordening terzake. In dde
bepalingen vvan de geïnteg
site recreatie
ef gebied aallst bedraagt de minimale afstand tussen de kantine-ruimte en dde
aanpalende w
woningen 100
0 meter.
De losse geb
bouwde volum
mes in de zone
es voor dagreccreatie bevatte
en afgewerkte gevels aan aalle
zijden.
Voor elk van de zones voo
or dagrecreatie geldt dat de
e privacy van de omliggend
de woningen oop
nier gewaarbo
orgd moet blijv
ven volgens aa
anvaardbare norm
n
in buitengebied.
redelijke man
De niet-bebo
ouwde oppervvlakte van een
n zone voor d
dagrecreatie met
m parkachtig
g karakter worrdt
ingericht alss speelvelden
n (met kunstt- of natuurlijjke gras of andere mate
erialen), tuineen,
grasweiden vvoor niet-verh
harde parkeerrgelegenheden
n of (publieke
e) doorgangen
n. In deze nieetbebouwde op
ppervlakte mo
ogen enkel op
p maximaal 1 % van de oppervlakte van de zone kleinne
constructies zoals lage afsluitingen uit
u metaalpale
en en draad
d, tuinmuren, ballenvangerrs,
en sculpturen,, pergola’s, ka
assaloketten, p
prieeltjes, verllichtingspylone
en tot maximaaal
speeltuigen e
18 m hoogte, overkappingen voor fietsenstallingen, re
eclame-inrichtingen worden geconstrueerrd.
e van het m
mogelijke gebu
undeld en be
evinden zich in
Deze constrructies worden in de mate
voorkomend geval in het gedeelte van
n de zone da
at aanleunt bij
b naastgelege
en bebouwbaare
bestemmingsszones; in hett bijzonder voo
or de verlichtin
ngspylonen is dit het geval (wanneer
(
zij oom
technische fu
unctionele red
denen die worden aangeto
oond in een omgevingsrapp
port niet andeers
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kunnen dan geplaatst te worden aan een zonerand die aanleunt bij een naastgelegen nietbebouwbare bestemmingszone, worden zij ingebed in een rij hoogstammige bomen van
potentieel een vergelijkbare hoogte). De verlichting zelf is sober en beantwoordt terzake aan de
bepalingen van artikel 60 van de gemeentelijke geïntegreerde stedenbouwkundige verordening
zoals goedgekeurd door de Bestendige Deputatie op 13/12/2007; zij geeft maximum 5 lux op de
buurpercelen en maximum 2 lux op buurpercelen met een natuurbestemming. De
verlichtingsarmaturen en –projectoren worden verplicht met vlakke glasplaat geplaatst in het
horizontaal vlak. De aanvrager garandeert een jaarlijks nazicht van de afregeling ervan om de
lichthinder en luchtpollutie minimaal te houden.
In de niet-bebouwde oppervlakte van een zone voor dagrecreatie met parkachtig karakter
kunnen tijdelijke overkappingsconstructies die maximaal 6 maanden per jaar blijven staan en
binnen die termijn bovengronds volledig verwijderd worden, worden toegelaten. Hiervoor wordt
tijdelijk totaal bebouwbare volume per zone vastgelegd door een tijdelijke bijkomende
bebouwingsindex (B/T) van maximum 15% en een tijdelijke bijkomende vloer-index (V/T) van
maximum 0,15. Dergelijke tijdelijke overkappingsconstructies kunnen onder geen beding
worden omgezet naar vaste constructies.
Het geheel van de niet-bebouwde oppervlakte van de zone met parkachtig karakter krijgt door
de schikking van de onderdelen (in het bijzonder de toegangen, de gebouwen, de belangrijke
verbindende paden en de beeldbepalende bomenrijen) en door een passende beplanting het
uitzicht van een park. Hiertoe bevat de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning een
beplantingsplan waarin eveneens alle aanpalende onbebouwbare zones voor open ruimten en
buffer en open zones voor parkeren zijn opgenomen. De randen van de niet-bebouwde
oppervlakte van een zone voor dagrecreatie met parkachtig karakter die gericht zijn naar
naastgelegen woningen, of in voorkomend geval de randen van de onbebouwbare zone voor
open ruimten en buffer of de open zone voor parkeren die er tussen zijn gelegen, worden op
basis van een geluidsstudie voorzien van een geluidsafschermende aanleg die zich in het
landschap inpast.
Maximum 10 % van de niet-bebouwde oppervlakte van zone voor dagrecreatie met parkachtig
karakter mag worden verhard (al dan niet met waterdoorlatende materialen) voor verharde
speelvelden, parkeergelegenheden, terrassen, wandelpaden enz.; de rest moet onverhard zijn.
Dit percentage wordt opgetrokken tot 50% indien de sportvelden aangelegd worden in
kunstgras of in halfverhardingen. Ondergrondse leidingen met bijhorende installaties mogen
worden aangelegd en onderhouden.
Voor zover deze niet aanwezig zijn, moeten hoogstammige bomen worden aangeplant aan 1
boom per volle 250 m² niet-bebouwde oppervlakte. Wanneer zulks voor het functioneren van de
recreatieve activiteiten noodzakelijk is, kan een afwijking in een omgevingsrapport worden
gemotiveerd en kan op advies van de Bouwcommissie Buitengebied worden toegelaten dat het
aantal aan te planten hoogstammige bomen wordt beperkt tot 1 per 500 m² niet-bebouwde
oppervlakte.

Verboden werken
Volgende werken en handelingen zijn niet toegelaten omdat zij niet verzoenbaar zijn met het
karakter en de waardevolle kenmerken van de zone en haar omgeving:
− alle zonevreemde activiteiten en handelingen, met uitzondering van deze opgesomd als
toegelaten werken onder artikel 8.24.2
− het plaatsen van gesloten afsluitingen en van afsluitingen bestaande uit betonnen of
kunststofelementen
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−

−

−
−

−

alle reliëfwijzigingen (ophogen, afgraven, egaliseren, dempen van poelen), ook deze van
minder dan 0,50 m, die niet strikt noodzakelijk zijn voor de veiligheid en het functioneren van
de toegelaten activiteiten, voor de parkaanleg, voor buffering naar de omgeving of voor
buffering en indringing van oppervlaktewater
het verlagen van de grondwaterstand door ontwatering, drainage, irrigeren, met uitzondering
van de vergunningsplichtige tijdelijke verlaging om vergunde bouwwerken mogelijk te maken
en van definitieve verlaging die noodzakelijk is voor het behoorlijk functioneren van de
recreatieve activiteiten en die in een omgevingsrapport met watertoets is verantwoord
het aanplanten van niet-traditionele bomen of heesters
ingrepen die een duurzame wijziging van de vegetatie voor gevolg kunnen hebben en die
niet strikt noodzakelijk zijn voor de veiligheid en het functioneren van de toegelaten
activiteiten of voor buffering naar de omgeving, in het bijzonder het rooien van struwelen,
houtachtige beplantingen, oude heggen of hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen
met streekeigen fruit, alleenstaande bomen, bomenrijen en bossen. Het rooien van
laagstamfruitbomen is zonder meer toegelaten
het aanbrengen van reclames en publiciteit, andere dan zijn toegelaten door de
gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

Verplichte werken
In het kader van de artikels 4.2.19 en 4.2.20 in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de
laten en voorwaarden bij vergunningen omschrijft, dienen in voorkomend geval, en in elk geval
voorafgaandelijk aan om het even welke andere handeling of werk waarvoor vergunning op het
betrokken perceel of de betrokken percelen dient aangevraagd en is verleend, volgende
verplichte werken en handelingen te worden uitgevoerd:
− specifiek voor het recreatief gebied aalst: in voorkomend geval bij de inrichting van
recreatieve installaties voor de sportclub waarvan de speelvelden en installaties meer
oostwaarts langsheen de Melsterbeek in Erberstraat op die plaats niet ruimtelijk te
verantwoorden zijn, volledige verwijdering van de meer oostwaarts gelegen speelvelden en
installaties in Erberstraat en inrichting van de betrokken percelen voor agrarisch gebruik,
alsook de verwijdering van de gebouwen en installaties in de aanleunende onbebouwbare
zone voor open ruimten en buffer op de westelijke beekoever, in het bijzonder de gebouwen
die als ‘te verwijderen constructies’ zijn aangeduid op het grafisch plan
− specifiek voor het recreatief gebied bornedries de openstelling voor het publiek van de op
het grafisch plan aangeduide erfdienstbaarheden van doorgang voor langzaam verkeer over
hun volledige lengte op de percelen van de aanvrager
− specifiek in de recreatieve site velm de afwerking van alle gevels van de bestaande loods in
de zuidoostelijke hoek van de site, indien deze loods wordt behouden, op een kwaliteitsvolle
wijze
− het verwijderen van overtallige verharde oppervlakten bovenop de toegelaten oppervlakte
zoals omschreven bij de toegelaten werken in artikel 8.24.2; in het bijzonder dienen in
voorkomend geval alle verharde oppervlakten in een strook van 10 m uit de oever van een
gecategoriseerde waterloop te worden verwijderd
− het egaliseren van niet vergunde ophogingen, uit te voeren op dergelijke wijze dat het
overige oorspronkelijke maaiveld niet wordt verstoord
− het verwijderen van opgeslagen materiaal dat zichtbaar is van buiten het perceel en/of dat
gelegen is in een aanpalende onbebouwbare zone voor open ruimten en buffer
− het wegnemen van niet-traditionele of streekvreemde aanplantingen en afschermingen
− het realiseren van het parkachtig karakter zoals wordt omschreven in artikel 8.24.2
− de aanplant van de beplanting in de aanpalende open zones voor parkeren en
onbebouwbare zone voor open ruimten en buffer - zoals omschreven in artikel 8.16 en 8.18

30

OMG
GEVING - 29/01/20012 - 08177_13_G
GUN_TK_22.docxx

- en van de hoogstam
mmige bomen in de niett-bebouwde ddelen van de zone voorr
dagrecreatie met parkach
htig karakter zoals
z
hiervoor beschreven inn artikel 8.24.
v de als ve
erplicht aanged
duide werken in een bepaaalde zone voorr dagrecreatie
e
Zo het geheel van
m parkachtig
met
g karakter niett voor 1 juli 2016
2
is uitgev
voerd, vervalt de bestemm
ming van zone
e
vo
oor dagrecrea
atie met parka
achtig karakterr voor de perc
ceeldelen in ddie specifieke zone die voorr
de goedkeuring
g van dit RUP
P of van het RUP
R
urgente zonevreemde
z
c
in
n
recreatieve constructies
de open ruim
mte een besstemming agrrarisch gebie
ed hadden. D
De voorschriiften van de
e
ebied zoals be
eschreven in artikel 8.19 w
worden er van
naf die datum
m
nabestemming agrarisch ge
an kracht.
va

8.24.3. Beh
heer
Voor de percee
V
eldelen uit de zone voor da
agrecreatie met parkachtig karakter aang
geduid op hett
onteigeningspla
an, wordt ee n onteigening
g ingesteld: de
d onteigeninngsmachtiging kan worden
n
or 1. Stad Sin
nt-Truiden. Voor dezelfde perceeldelen wordt ook een
e
recht van
n
uitgevoerd doo
oorkoop inges
steld dat kan u
uitgevoerd worden door de Stad
S
Sint-Truiiden.
vo
De eigenaar en
D
e elke houde
er van een zakelijk
z
recht op het perceeel zorgen alls een goede
e
huisvader voorr het beheer en onderhou
ud van de ge
ebouwen, connstructies, buitenaanleg en
n
klleine landschapselementen
n op zodanig
ge wijze dat de esthetischhe waarde errvan optimaall
behouden blijft.
Wanneer in de
W
e niet-bebouw
wde oppervlak
kte van een zone voor daagrecreatie met
m parkachtig
g
ka
arakter een tijjdelijke overka
appingsconstrructie, die ma
aximaal 6 maaanden per jaa
ar mag blijven
n
sttaan en binne
en die termijn bovengronds
s volledig verw
wijderd wordt,, wordt toegelaten, gebeurtt
dit per jaar me
et een tijdelijkke vergunning. De eigenaar van het perrceel of de uittbater van de
e
nrichting levert uiterlijk de
e laatste dag
g van die to
oegelaten peeriode datumg
gegarandeerd
d
in
fo
otobewijsmate
eriaal aan de
e stad waaruit de verwijde
ering blijkt. Inngeval deze levering van
n
bewijsmateriaa
al niet gebeurtt of vastgestelld wordt dat de verwijderingg niet tijdig is gebeurd, kan
n
et
daaropvol
gend
jaar
g
geen
tijdelijke
e
vergunning
voor
om
h
het
even
we
elke
tijdelijke
e
h
onstructie in d
die zone worde
en verleend.
ovverkappingsco
V
Voor
deze besttemmingszone
e voert dit RUP verder geen
n specifieke beeheersvoorschriften in.

8
8.32.

(ov
verdruk) M
Met tijdelijk
ke dagrecreatie in b
buitengebied

8
8.32.1.
Beste
emming
ca
ategorie van gebiedsaandu
g
iding 4: landbouw
Aanvullend aa
A
an de bestem
mming van de
e grondkleur zijn de gebbieden met deze overdrukk
aangegeven in het grafische
e plan tijdelijk bestemd
b
voor dagrecreatievve activiteiten in open lucht;;
sing voor zoveer de vermeld
de activiteiten
n
de bepalingen van artikel 8 .24.1 zijn hier van toepass
en plaats vind
den.
niet in gebouwe
D
Deze
in overdruk aangegevven tijdelijke bestemming
b
blijft
b
vijf jaar nna de goedke
euring van ditt
ru
uimtelijk uitvoe
eringsplan va
an kracht (en voor de recre
eatieve site aaalst vijftien jaa
ar) en nadien
n
ve
erder tot één jaar nadat de
e dagrecreatie
eve activiteiten
n op de betro kken percelen
n effectief zijn
n
sttopgezet, en dit blijkt uit h etzij een schrriftelijke verkla
aring van de betrokken clu
ub of clubs off
eigenaars, hetz
zij de publicattie in het Belg
gisch staatsbla
ad van de verreffening van de betrokken
n
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club of clubss, hetzij uit het feit dat er geen jaarrekkeningen of le
edensamenste
ellingen van dde
betrokken clu
ub of clubs bijj de griffie van
n de rechtban k van eerste aanleg
a
zijn ne
eergelegd, hettzij
uit een reekss van minsten
ns vier proces-verbalen in d
de loop van een jaar die be
evestigen dat er
geen dagreccreatieve activviteiten wordt uitgeoefend o
en dat dit norrmalerwijze zoou
op ogenblikke
kunnen verw
wacht worden.

8.32.2. Inricchting
Toelaatbarre werken
Volgende handelingen en werken kunne
en onder volge
ende voorwaa
arden toegelatten worden m
mits
aar zijn met he
et open karaktter van het agrrarisch gebied
d:
zij verzoenba
−
−
−

−

−

−

het afbrekken van een bestaand
b
gebo
ouw of een be
estaande constructie
het aanle
eggen van ond
dergrondse nutsleidingen en
n daarmee verrband houdende installatiess
aadafsluitingen
n voor het a
afbakenen va
an weiden, graasweiden een
het plaattsen van dra
percelen; deze kunnen
n enkel bestaa
an uit metaaldrraad bevestigd aan donkerk
kleurige, houteen
of uit recyclagemateria
alen geperste weidepalen m
met een maximale hoogte van 1,50 metter
et maaiveld. An
ndere materialen zoals kunsststofdraad en
n vangrails zijn
n verboden
boven he
ndwaterstand d.m.v. vertic
cale drainage
e om vergundde
het tijdelijk verlagen van de gron
t maken (dit is van het be
egin van de funderingswerke
en tot het eindde
bouwwerkken mogelijk te
ervan)
ëfwijzigingen: de aanleg va
an drinkpoele
en en van za
achtglooiiende
e aarden dijkeen
qua relië
(helling kleiner dan 1/5), grepp
pels en po elen in hett kader van
n kleinschaligge
waterbeheersingswerken
e toelaatbare werken
w
uit arttikel 8.24.2 zijjn van toepassing voor zovver
de bepaliingen over de
zij betrekkking hebben
n op de niet-bebouwde o
oppervlakte van
v
de zone en zonder dde
verplichtin
ng tot aanplan
nt van hoogsta
ammige bome
en.

Verboden werken
Volgende we
erken en hand
delingen zijn niet toegelate
en omdat zij niet
n verzoenba
aar zijn met hhet
karakter en d
de waardevolle
e kenmerken van
v de zone e
en haar omgev
ving :
−
−

−
−
−

−
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alle zone
evreemde actiiviteiten en handelingen, m
met uitzondering van deze opgesomd aals
toegelate
en werken ond
der punt 8.32.2
2
een beek of waterloop
w
in de
d zone aanw
wezig is of er rechtstreeks
s op aansluit is
ingeval e
binnen ee
en strook van 10 m uit de oever
o
van deze
e waterloop geen enkele bijjkomende vasste
constructie toegelaten, met uitzonde
ering van draa
adafsluitingen en constructie
es in functie vaan
waterbeheersing
nen, metalen of
o kunststofele
ementen
het plaatssen van afsluittingen bestaande uit betonn
het plaatssen van om he
et even welk gebouw
g
alle reliëffwijzigingen (o
ophogen, afgrraven, egalise
eren, dempen
n van poelen), ook deze vaan
minder da
an 0,50 m, die
e niet strikt noo
odzakelijk zijn
n voor de veilig
gheid en het fu
unctioneren vaan
de toegellaten activiteitten, voor buffering naar de
e omgeving off voor bufferin
ng en indringinng
van oppe
ervlaktewater
gen van de gro
ondwaterstand door ontwattering, drainag
ge, irrigeren, met
m uitzonderinng
het verlag
van de vvergunningsplichtige tijdelijjke verlaging
g om vergund
de bouwwerk
ken mogelijk te
maken. Mits motiverring, onder meer aan d
de hand van een watertoets, in eeen
omgeving
gsrapport kan
n ook de permanente verrlaging van de
d grondwate
erstand wordeen
toegelate
en wanneer ditt voor het func
ctioneren van de dagrecrea
atieve activiteitten noodzakellijk
eze wordt gere
ealiseerd geen enkele nega
atief effect heeeft
is en voor zover de wijjze waarop de
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−
−

voor de watterhuishoudin g in de aanpa
alende zones en/of
e
in de 100m-oeverstrok
ken van beken
n
of waterlope
en;
het aanplan
nten van bome
en of heesters
s
het aanbren
ngen van recla
ames en publiiciteit.

V
Verplichte
werken
w
In
n het kader va
an de artikels 4
4.2.19 en 4.2.20 in de Vlaa
amse Codex R
Ruimtelijke Ordening dat de
e
la
aten en voorw
waarden bij verrgunningen om
mschrijft, dienen in voorkom
mend geval, en
e in elk gevall
vo
oorafgaandelijjk aan om hett even welke andere
a
handeling of werk w
waarvoor vergunning op hett
betrokken perc
ceel of de b
betrokken percelen dient aangevraagd
a
e
en is verleend, volgende
ve
erplichte werk
ken en handeliingen te worde
en uitgevoerd:
− het verwijde
eren van ove
ertallige verharde oppervlak
kten bovenop de toegelaten oppervlakte
e
zoals omschreven bij de toegelaten we
erken in punt 8.32.2
8
eren van opge
eslagen materriaal dat zichtb
baar is van buiiten het perceel.
− het verwijde
A voorwaarde
Als
e bij de vergu nningverlening dienen volgende herstelinngrepen bij sttopzetting van
n
de activiteiten opgelegd : d
de volledige verwijdering va
an de gebouw
wen en consttructies op de
e
betrokken perc
celen, het herrstel van de oorspronkelijke
o
e toestand enn in voorkome
end geval hett
n de verlaging van de grond
dwaterstand.
beëindigen van

8
8.32.3.
Beheer
Voor de percee
V
eldelen aange
eduid op het onteigeningsp
o
lan, wordt eenn onteigening ingesteld: de
e
onteigeningsma
achtiging kan
n worden uitg
gevoerd doorr 1. Stad Si nt-Truiden. Voor
V
dezelfde
e
perceeldelen wordt
w
ook een recht van voorkoop ingestteld dat kan uuitgevoerd worden door de””
S
Stad
Sint-Truid
den.
De eigenaar en
D
e elke houde
er van een zakelijk
z
recht op het perceeel zorgen alls een goede
e
huisvader voorr het beheer en onderhou
ud van de ge
ebouwen, connstructies, buitenaanleg en
n
n op zodanig
ge wijze dat de esthetischhe waarde errvan optimaall
klleine landschapselementen
behouden blijft.

V
Voor
deze besttemmingszone
e voert dit RUP verder geen
n specifieke beeheersvoorschriften in.

8.35. Educatief-rec reatieve projectzon
8
p
ne in waarrdevol pan
nd in
ed
b
buitengebi
8.35.1. Bes
stemming
ca
ategorie van gebiedsaandu
g
iding 3: recrea
atie
Alvorens in ee
A
en educatief-re
ecreatieve pro
ojectzone in waardevol
w
pannd in buitengebied om hett
evven welk bouwwerk op tte richten of te verbouwe
en, zullen dee betrokken eigenaars
e
en
n
in
nitiatiefnemers
s, hetzij particculieren hetzij overheidsinstanties, in eeen omgeving
gsrapport een
n
globaal ontwikk
kelingsplan vo
oor de gehele zone voorleg
ggen en motivveren. Dit ontw
wikkelingsplan
n
oldoet aan de
e bestemmingss- en inrichtin
ngsvoorschrifte
en van dit RU
UP en vult dez
ze met een zo
o
vo
ho
oog mogelijke
e architectural e en landscha
appelijke kwaliteit in. Bijzonndere aandach
ht gaat daarbijj
naar de bestem
mmingen, de inplanting en volumes van gebouwen, hhet globale ka
arakter van en
n
m, de toegan
ngen en de open ruimtten; ook de
e
de accenten in de verscchijningsvorm
m
mobiliteitseffec
cten in de zon
ne zelf, op ha
aar directe om
mgeving en oop het omliggende paden-,,
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lijnen- en we
egennet krijgen
n bijzondere aandacht,
a
zow
wel in de omsc
chrijving van de
d gevolgen, dde
eventuele re
emediërende maatregelen en de eventu
uele conclusie
es naar de omvang
o
van dde
haalbare actiiviteiten in de projectzone.
Indien het g
globaal ontwikkelingsplan wordt voorge
elegd door een
e
of meer eigenaar(s) of
initiatiefneme
er(s) die niet het zakelijk recht over het geheel van
v
de educa
atief-recreatievve
projectzone in waardevol pand
p
in buitengebied heeft ((hebben), bev
vat het ontwikk
kelingsplan vooor
zijn (hun) pe
ercelen slechtts bebouwing
gsmogelijkhede
en voor de functies
f
aange
egeven in puunt
8.35.1 in eve
enredigheid met de oppervla
akte van zijn ((hun) percelen ten opzichte
e van de geheele
oppervlakte vvan de educa
atief-recreatiev
ve projectzone
ol pand in bu
uitengebied. H
Het
e in waardevo
ontwikkelingssplan kadert de
d ontwikkelin
ngen op zijn (hun) percele
en binnen het geheel van dde
educatief-reccreatieve proje
ectzone in waa
ardevol pand iin buitengebie
ed.
Van deze re
egel kan alleen worden afg
geweken indie
en het omgevingsrapport vergezeld is vaan
eigendomsatttesten voor alle percelen
n in de proje
ectzone in buitengebied
b
en
e het globaaal
ontwikkelingssplan door alle
e betrokken eigenaars is on
nderschreven.
Dit omgeving
gsrapport voldoet aan de ric
chtlijnen van d eel III van dez
ze voorschrifte
en.
Na bevestiging van dit glo
obale ontwikk
kelingsplan bij het verlenen
n van de stedenbouwkundigge
vergunning vvoor de aange
evraagde werk
ken in de zone
e kunnen, binn
nen de eventu
ueel aangeduidde
voorwaarden
n en fasering, delen ervan afzonderlijk w
worden aangev
vraagd en gerealiseerd. Elkke
fase op zich vvoldoet aan de bestemming
gs- en inrichtin
ngsvoorschriften van dit RUP.
In deze speccifieke educattief-recreatieve projectzone
es in waardev
vol pand in bu
uitengebied zzijn
agrarische a
activiteiten, re
ecreatie (ook verblijfsrecre atie) en gem
meenschapsvo
oorzieningen dde
hoofdbestem
mmingen.
Meerdere ne
evenbestemmingen zijn toeg
gelaten voor zzover deze in totaal minderr dan een derdde
van de totale
e bruto-vloero
oppervlakte uittmaken: wone
en, reca-zaken (beperkt tott maximum 4000
m²), kantore
en (voor in to
otaal minder dan 100 m²)) en hotels. Het wonen kan
k
bestaan uuit
of meergezinsswoningen, zorgwoningen,
z
, serviceflats, onthaal- en opvangwoneen,
eengezins- o
studentenwoningen of colle
ectieve woningen.
de vergunde grote loods achter het h
hoevegebouw kan alleen voor
v
agrarischhe
De bestaand
activiteiten, o
opslag of parrkeren worden
n gebruikt. In de niet-bebo
ouwde delen van
v
de zone is
parkeren verboden.

8.35.2. Inrichting
Toelaatbarre werken
Het totale be
ebouwbare volume wordt pe
er zone vastg
gelegd door ee
en bebouwingsindex (B/T) een
een vloer-ind
dex (V/T), die beide
b
een max
ximum zijn. D eze zijn op he
et grafisch plan
n aangegevenn.
Ondergrondsse bouwlagen zijn verboden
n.
De constructies in een edu
ucatief-recreattieve projectzo
one in waarde
evol pand in buitengebied zzijn
zowel met hu
un omgeving als
a onderling in harmonie, d
door een eigen antwoord va
an de ontwerpper
op de elemen
nten uit de om
mgeving.
De bouwblokkken en de lo
osse gebouwd
de volumes in
n de educatie
ef-recreatieve projectzones in
waardevol pa
and in buitengebied bevatte
en afgewerkte gevels aan alle zijden.
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De niet-bebouwde oppervlakte van een educatief-recreatieve projectzone in waardevol pand in
buitengebied wordt binnen het kader van de globale parkaanleg van de omgeving ingericht als
tuinen, koeren of (publieke) doorgangen. Hier mogen enkel kleine constructies zoals tuinmuren,
speeltuigen en sculpturen worden geconstrueerd; de aanleg van parkeerplaatsen is er
verboden. Minstens de helft van de niet-bebouwde oppervlakte van educatief-recreatieve
projectzone in waardevol pand in buitengebied moet onverhard zijn, of verhard met
waterdoorlatende materialen.
Voor zover deze niet aanwezig zijn en passen binnen het kader van de globale parkaanleg van
de omgeving, moeten hoogstammige bomen worden aangeplant aan één boom per volle 100
m² niet-bebouwde oppervlakte.

Verboden werken
Volgende werken en handelingen zijn niet toegelaten omdat zij niet verzoenbaar zijn met het
karakter en de waardevolle kenmerken van de zone en haar omgeving:
− alle zonevreemde activiteiten en handelingen, met uitzondering van deze opgesomd als
toegelaten werken onder artikel 8.35.2
− het plaatsen van afsluitingen bestaande uit betonnen, metalen of kunststof plaatelementen
− alle reliëfwijzigingen (ophogen, afgraven, egaliseren, dempen van poelen), ook deze van
minder dan 0,50 m, die niet strikt noodzakelijk zijn voor de veiligheid en het functioneren van
de toegelaten activiteiten, voor buffering naar de omgeving, voor buffering en indringing van
oppervlaktewater of voor het bieden van ruimte voor water voor de naastgelegen waterloop
− het verlagen van de grondwaterstand door ontwatering, drainage, irrigeren, met uitzondering
van de vergunningsplichtige tijdelijke verlaging om vergunde bouwwerken mogelijk te maken
− het aanplanten van niet-traditionele bomen of heesters
− ingrepen die een duurzame wijziging van de vegetatie voor gevolg kunnen hebben en die
niet strikt noodzakelijk zijn voor de veiligheid en het functioneren van de toegelaten
activiteiten of voor buffering naar de omgeving, in het bijzonder het rooien van struwelen,
houtachtige beplantingen, oude heggen of hagen, houtkanten, houtwallen, hoogstambomen
met streekeigen fruit, alleenstaande bomen, bomenrijen en bossen. Het rooien van
laagstamfruitbomen is zonder meer toegelaten
− het aanbrengen van reclames en publiciteit, andere dan zijn toegelaten voor bijzondere
gebouwen door de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening.

Verplichte werken
In het kader van de artikels 4.2.19 en 4.2.20 in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening dat de
laten en voorwaarden bij vergunningen omschrijft, dienen in voorkomend geval, en in elk geval
voorafgaandelijk aan om het even welke andere handeling of werk waarvoor vergunning op het
betrokken perceel of de betrokken percelen dient aangevraagd en is verleend, volgende
verplichte werken en handelingen te worden uitgevoerd:
− tenzij agrarische activiteiten de hoofdfunctie van voornoemde aanvraag en vergunning
uitmaken, het verwijderen van overtallige verharde oppervlakten en bebouwde
vloeroppervlakten bovenop de toegelaten oppervlakten zoals omschreven bij de toegelaten
werken in artikel 8.35.2, in het bijzonder de gebouwen die als ‘te verwijderen constructies’
zijn aangeduid op het grafisch plan
− het verwijderen van de gebouwen die als ‘te verwijderen constructies’ zijn aangeduid op het
grafisch plan in de aanleunende zone van het agrarisch gebied met landschappelijke
waarde voor hoogstamboomgaarden
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−

het afwe
erken van alle gevels va
an de bestaa
ande vergund
de grote loods, achter hhet
hoevegeb
bouw die niet in de terreinhe
elling zijn inge
ewerkt op een kwaliteitsvolle
e wijze
het egalisseren van nie
et vergunde ophogingen,
o
e wijze dat hhet
uit te voeren op dergelijke
overige o
oorspronkelijke
e maaiveld nie
et wordt versto
oord
het verwijjderen van opgeslagen matteriaal dat zich
htbaar is van buiten
b
de zone
e
het wegnemen van niet-traditionele of
o streekvreem
mde aanplantingen en afsch
hermingen
er passend binnen
b
het ka
ader van de g
aanleg van de
e omgeving dde
voor zove
globale parka
aanplant van de hoogstammige bomen
b
in de niet-bebouwd
de delen van
n de educatieefvol pand in bu
uitengebied zoals
z
hiervoorr beschreven in
recreatievve projectzone in waardev
artikel 8.3
35.2

−
−
−
−

Meer in hett bijzonder en
e aanvullend
d aan voorga
aande opsom
mming dienen
n, in elk gevval
voorafgaande
elijk aan om het
h even welk
ke andere han
ndeling of werrk waarvoor vergunning dieent
aangevraagd
d en is verle
eend (en wan
nneer voor h
het verplichte
e werk ook een
e
vergunninng
noodzakelijk is, voorafgaan
ndelijk aan de
e uitvoering va
an die andere handeling of werk),
w
volgendde
erken en hand
delingen bij de
e educatief-reccreatieve proje
ectzone in waardevol pand in
verplichte we
buitengebied
d te worden uittgevoerd:
ant van fruitbo
omen van een oude hoogsta
ammige fruitva
ariëteit aan ee
en dichtheid vaan
− de aanpla
minstens één boom pe
er 170 m² op de
d aanleunend
de percelen die op dit grafis
sch deelplan zzijn
aangeduid als te bebo
omen hoogsta
amboomgaard
d in het aanle
eunend agraris
sch gebied m
met
ppelijke waard
de voor hoogs
stamboomgaa
arden.
landschap
Zo het gehee
el van de als verplicht aan
ngeduide werkken in een be
epaalde educa
atief-recreatievve
projectzone in waardevol pand
p
in buiten
ngebied niet vo
oor 1 decemb
ber 2018 is uitg
gevoerd, verva
valt
atief-recreatieve projectzon
ne in waardevol pand in buitengebied vooor
de bestemming van educa
elen in die sp
pecifieke zone
e. De voorsch riften van de bestemming landschappellijk
de perceelde
waardevol ag
grarisch gebie
ed zoals besc
chreven in arrtikel 8.3 word
den er vanaf die datum vaan
kracht.
etrokken eigen
naars een ex
xtra verwittiginng
Het stadsbestuur zal in voorkomend geval de be
anneer eind 20
013 nog niet voor
v
alle van d
deze vergunniingplichtige ve
erplichte werkeen
bezorgen wa
vergunningen
n zijn aangevrraagd.

8.35.3. Be
eheer
De eigenaarr en elke hou
uder van een
n zakelijk rech
ht op het perrceel zorgen als een goedde
huisvader vo
oor het behee
er en onderhoud van de gebouwen, constructies, buitenaanleg
b
een
kleine landscchapselementten op zodan
nige wijze da
at de esthetis
sche waarde ervan optimaaal
behouden bliijft.
Voor deze be
estemmingszo
one voert dit RUP
R
verder ge
een specifieke beheersvoors
schriften in.

8.49. Ovverdruk ruimte voor water
8.49.1. Besstemming
Met uitzonde
ering van de deelgebieden
n waarvoor in
n dit plan de
e bestemming is vastgeleggd,
blijven de be
estemmingen uit de meestt recente (en laatste) vers
sie van het gewestplan SinntTruiden-Tong
geren (dd. 1/1/2002), en in voorkomend geval de besttemming in ee
en goedgekeuurd
gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
n indien deze
e reeds die van het ge
ewestplan heeeft
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ve
ervangen, onv
verminderd va
an toepassing.. Deze bestaande bestemm
ming en steden
nbouwkundige
e
vo
oorschriften kunnen
k
door bestemminge
en en stedenbouwkundigee voorschrifte
en in nieuwe
e
gewestelijke, provinciale of g
gemeentelijke ruimtelijke uitv
voeringsplannnen worden ve
ervangen.
Binnen het geb
B
bied wordt de oprichting van
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steilere helling in functie van realiseerbaarheid of inpassing in het landschap wordt
gemotiveerd) aarden dammen, greppels, poelen, paaiplaatsen en andere oeververlagingen
in het kader van kleinschalige waterbeheersingswerken en voor vismigratiewegen; het
verleggen van waterlopen voor hermeandering.

Verboden werken
Volgende werken en handelingen zijn niet toegelaten omdat zij niet verzoenbaar zijn met het
bieden van ruimte voor water in dit gebied :
-

-

-

alle werken en handelingen die strijdig zijn met het gebruik van het gebied als ruimte voor
water;
het oprichten van om het even welk nieuw gebouw of nieuwe constructie, zelfs uit niet
duurzame materialen, die in de grond is ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond
steun vindt ten behoeve van de stabiliteit en bestemd is om ter plaatse te blijven staan, ook
al kan zij uit elkaar genomen worden, andere dan deze die zijn opgesomd onder punt
6.49.2;
het aanleggen van bovengrondse nutsleidingen en bijhorende installaties, behoudens deze
voor kleinschalige waterbeheersing zoals aangegeven onder punt 6.49.2;
alle reliëfwijzigingen (ophogen, afgraven, egaliseren, dempen van poelen), ook deze van
minder dan 0,50 m, met uitzondering van de reliëfwijzigingen opgesomd als toegelaten
werken onder punt 6.49.2;
het aanleggen of hernieuwen van (delen van) verhardingen, andere dan deze die zijn
opgesomd onder punt 6.49.2;
het permanent verlagen van de grondwaterstand door ontwatering, drainage, irrigeren.

Verplichte werken
In het kader van artikel 105 Decreet Ruimtelijke Ordening dienen in voorkomend geval, in elk
geval voorafgaandelijk aan om het even welke andere handeling of werk waarvoor vergunning
dient aangevraagd en is verleend (en wanneer voor het verplichte werk ook een vergunning
noodzakelijk is, voorafgaandelijk aan de uitvoering van die andere handeling of werk), volgende
verplichte werken en handelingen te worden uitgevoerd:
de aanleg van een vismigratieweg over het perceel wanneer dit in het grafisch plan met een
symbool ‘te voorziene vismigratieweg’ is aangeduid;
- het aanpassen van dammen, taluds en constructies die afwijken van deze die zijn
omschreven als toegelaten werken onder punt 6.49.2;
- het verlenen van een bouwrecht voor werken in het gebied door de beheerder van de
aanpalende waterloop of door de Watering van Sint-Truiden als waterbeherende instantie,
voor zover deze werken minder dan 1 % van de perceelsoppervlakte in het gebied beslaan,
hierover vooraf een billijke vergoeding is vastgelegd en vooraf is aangetoond dat het
normale gebruik van het perceel slechts occasioneel (minder dan een maal per twintig jaar)
door een extra-aanwezigheid van water tijdelijk in het gedrang kan komen;
− en voorafgaandelijk aan om het even welke andere handeling of werk waarvoor vergunning
dient met een uitgebreide dossiersamenstelling volgens het Besluit van de Vlaamse regering
van 4 november 1997 aangevraagd en is verleend (en wanneer voor het verplichte werk ook
een vergunning noodzakelijk is, voorafgaandelijk aan de uitvoering van die andere handeling of
werk) :
-
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Artikel 9.

Gedetailleerde inrichtingsvoorschriften

9.1. Waardevolle panden
De gebouw(del)en die de bescherming van monument genieten, vallen volledig onder de
wettelijke beschermingsregels en -procedures van de monumentenzorg en buiten de regels en
procedures van dit artikel.
Al de waardevolle panden die bij het opstellen van dit RUP niet als monument erkend zijn,
worden met hun waardevolle elementen weergegeven in de overzichtslijst van bijlage 1. Deze
waardevolle elementen kunnen zijn: de bouwperiode of stijl, het gevelmateriaal, de
gevelgeleding, de aanwezige plinten, speklagen en geprononceerde druiplijsten,
poortomlijstingen, deuromlijstingen, verticale raamomlijstingen, sluitstenen en uitgewerkte
lateien, hoekbanden, balkons, erkers, puntgevels, dakkapellen en eventuele bijzondere
kenmerken zoals een ingewerkt wapenschild, een waardevolle achtergevel, ...
Al deze panden krijgen in dit RUP een bescherming als waardevol pand. Dit houdt in dat de
aangegeven vormelijke elementen waaraan het pand zijn waarde te danken heeft in principe
behouden moeten blijven. Daarbij staan deze vormelijke elementen niet op zich, maar wordt het
gebouw als één geheel bekeken. De huidige kroonlijsthoogte moet behouden blijven.
Vergunningsaanvragen met uitgebreide dossiersamenstelling voor dergelijke gebouwen gaan
steeds gepaard met een omgevingsrapport waarin ook een gedetailleerde omschrijving en
evaluatie van de inwendige toestand van het pand is weergeven. Deze vergunningsaanvragen
en dit omgevingsrapport worden steeds voor advies voorgelegd aan de Bouwcommissie
Buitengebied.
Afwijkingen, door een aantal van deze waardevolle elementen op een eigentijdse manier te
interpreteren, zijn mogelijk mits zij inspelen op de omgeving en voor het geheel van het domein
een aantoonbaar en beduidend hogere kwaliteit opleveren en mits motivatie in een
omgevingsrapport. De bestaande kroonlijsthoogte is evenwel een maximum. Afbraak en
volledige vervangingsbouw zijn verboden. Ook bij een eigentijdse interpretatie staan deze
vormelijke elementen niet op zich, maar wordt het gebouw als één geheel bekeken.
Bij elke aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot een waardevol
pand zal een niet-bindend advies aan de Vlaamse administratie bevoegd voor onroerend
erfgoed worden gevraagd.

9.2. Open te laten doorgangen
Deze doorgangen moeten toegankelijk zijn voor het publiek. De doorgangen voor langzaam
verkeer zullen volledig doorgaanbaar zijn voor voetgangers en eventueel voor fietsers en
landbouwvoertuigen; de doorgangen naar parkeerzones en laad- en losplaatsen zullen
toegankelijk zijn voor de gebruikers en voor langzaam verkeer.
Aanvullend kan het College van Burgemeester en Schepenen in de zone voor dagrecreatie met
parkachtig karakter en in de overdruk met tijdelijke dagrecreatie in site recreatief gebied aalst
doorheen die zones een openbare erfdienstbaarheid voor doorgang van landbouwvoertuigen
instellen ter verbinding van landbouwpercelen en –zetels van eenzelfde landbouwbedrijf die
door een of beide van deze zones van elkaar zijn gescheiden.
Deze doorgangen moeten worden voorzien op het perceel waarop ze zijn aangeduid, binnen
een spelingsmarge van 4 m rond de aangeduide as bij een doorgang voor langzaam verkeer en
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10 m bij en doorgang voor wagens. In afwijking op het voorgaande is spelingsmarge voor de
doorgang voor langzaam verkeer binnen de site aalst onbeperkt, mits het tracé logisch, zonder
onnodige omwegen aanvoelt voor de passanten.
Langsheen de doorgangen bestaat de mogelijkheid om een afscherming onder de vorm van
een groenscherm of een draadafsluiting te plaatsen met een hoogte begrepen tussen 1 en 1,5
m.
Doorgangen voor langzaam verkeer hebben een minimale vrije breedte van 3 m en, daar waar
ze overbouwd zijn, een minimale vrije hoogte van 2,5 m; zij bevatten inrichtingen die de
doorgang van personenwagens verhinderen. Doorgangen voor wagens hebben een minimale
vrije breedte en een vrije hoogte die beantwoorden aan de betreffende gemeentelijke
reglementering over de brandveiligheid.

9.3. Te bebomen randafwerking
Op het grafisch plan zijn de te bebomen randafwerkingen aangegeven. Voor deze
randafwerkingen dient minimaal een rij met traditionele hoogstammige bomen met een
potentiële hoogte van minimaal 7 m en minstens een boom per 10 m te worden aangeplant op
het perceel waarop ze zijn aangeduid en binnen een spelingsmarge van 10 m rond de
aangeduide as.

9.4. Hoofdontsluiting
Op het grafisch plan zijn bij bepaalde zones de hoofdontsluitingen voor wagens en/of
voetgangers aangegeven. Deze toegangen moeten worden voorzien op het perceel waarop ze
zijn aangeduid en binnen een spelingsmarge van 10 m rond het aangeduide punt.

9.5. Zone non aedificandi
Wanneer zich een waterlichaam in, doorheen of op de rand van een zone bevindt, kunnen
binnen de oeverstroken zoals aangeduid op het grafisch plan geen gebouwen of constructies
worden opgericht.
Het bouwen en herbouwen van (delen van) gebouwen, het aanleggen of hernieuwen van (delen
van) verhardingen en het uitvoeren van om het even welke terreinophoging binnen een
oeverstrook van 10 m van de kruin van om het even welke waterloop of bron is verboden.
Het verbouwen van bestaande gebouwen is wel toegelaten, binnen het bestaande vergunde
volume.
Het bouwen of herbouwen van tuinmuren of het plaatsen van andere constructies (zoals
‘muren’ van bloembakken) die het natuurlijk verloop van het water zouden kunnen belemmeren
binnen een oeverstrook van 10 m van de kruin van om het even welke waterloop of bron is
verboden.
Voornoemde bepalingen gelden eveneens voor alle oeverstroken van alle waterlopen in het
plangebied (zoals aangeduid op het plan feitelijke en juridische toestand) waarvoor geen
oeverstroken op het grafisch plan zijn weergegeven.
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III. PROCEDURE
Artikel 10. Aanvragen van sloop- en
stedenbouwkundige vergunningen
voor normale situaties
10.1. In te dienen documenten
Naast de documenten die volgens de stedenbouwwetgeving verplicht zijn, moeten bij de
aanvraag van sloop- en stedenbouwkundige vergunningen binnen de grenzen van dit RUP ook
volgende gegevens worden versterkt:
− aanduiding van het geheel van de bebouwing en de open ruimte op het betrokken perceel of
percelen, en dit zowel in bestaande als in nieuwe toestand;
− aanduiding op de grondplannen van de huidige en voorziene autostandplaatsen,
gebouwgebonden en collectieve, (met rechthoeken volgens de afmetingen die in artikel
5.3.1. zijn aangegeven) en van de toegangen ervan met hun afmetingen;
− een berekeningsnota 'gebouwgebonden parkeerplaatsen' waaruit de maximum
parkeercapaciteit, het nastrevenswaardige aantal parkeerplaatsen en het effectief voorziene
aantal parkeerplaatsen voor dat bouwinitiatief blijkt (artikel 5.1.);
− een berekeningsnota 'bestemmingen' waarin de oppervlakte wordt aangegeven van al de
bestemmingen die op het betrokken perceel(en) voorkomen voor en na het bouwinitiatief
(volgens artikel 7);
− bij waardevolle en andere panden: een beknopte nota 'inpassing in de omgeving', met een
opname van de bepalende (gevel)elementen uit de omgeving en met de conclusies die
daaruit naar het betrokken pand worden getrokken (artikel 9.1);
− een beknopte nota 'inwendige waardevolle elementen' met een bijhorende fotoreeks, waarin
de historische en waardevolle elementen binnenin de gebouwen, voor zover aanwezig,
worden beschreven.

10.2. Vergunningen en weigeringen
Aanvragen voor een stedenbouwkundige vergunning met betrekking tot percelen waarop te
verwijderen gebouwen of overtollige verhardingen voorkomen, zullen in twee fazen worden
behandeld. Wanneer het voorgenomen bouwinitiatief aan de voorschriften van dit RUP
beantwoordt, zal eerst een sloopvergunning voor die te verwijderen constructies worden
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afgeleverd. Na de verwijdering ervan, het indienen van een tweede reeks foto’s als bewijs
daarvan en een eventueel controlebezoek van een bevoegde stadsambtenaar ter plaatse, zal
dan de stedenbouwkundige vergunning voor het geheel van de voorgenomen bouwwerken
worden afgeleverd.
Bij elke vergunning en elke weigering van een aanvraag zal een heldere motivatie worden
bezorgd.

Artikel 11. Bijzondere aanvragen en aanvragen
binnen de tolerantiemarges van de
inrichtingsvoorschriften:
omgevingsrapport
Om voldoende informatie te hebben voor een goede beoordeling van projecten en hun exacte
gevolgen, wordt in volgende gevallen uiterst strikt toegekeken op de volledigheid en
duidelijkheid van het aanvraagdossier. De wettelijk voorziene elementen moeten voor 100 % in
het dossier aanwezig zijn. Deze dossiers worden ter beoordeling van hun inhoud voorgelegd
aan een Bouwcommissie Buitengebied.
Het betreft:
− alle vergunningsplichtige bouwwerken en handelingen in de educatief-recreatieve
projectzone in waardevol pand in buitengebied (art. 8.35)
− het voorzien van minder fietsstandplaatsen voor niet-woonfuncties (art. 5.1.1)
− elk (ver)bouwinitiatief met meer of minder gebouwgebonden autostandplaatsen dan het
nastrevenswaardige aantal (artikel 5.1.2)
− het kappen van een hoogstammige boom of hoogstamboomgaard in het agrarisch gebied
met landschappelijke waarde voor hoogstamboomgaarden (artikel 8.1.2)
− een grotere verharding van de onbebouwbare zone voor open ruimten en buffer dan het
opgegeven maximum (artikel 8.18.2)
− plaatsing van een grotere kantine of van verlichtingspylonen aan open randen in een zone
voor dagrecreatie met parkachtig karakter (artikel 8.24);
− een kleiner aantal hoogstammige bomen in zones voor dagrecreatie (artikel 8.24);
− een definitieve verlaging van de grondwaterstand die noodzakelijk is voor het behoorlijk
functioneren van de recreatieve activiteiten in de zone voor dagrecreatie met parkachtig
karakter en in de overdruk met tijdelijk dagrecreatie in buitengebied (artikels 8.24 en 8.32);
− alle vergunningplichtige bouwwerken met uitgebreide dossiersamenstelling aan een
waardevol pand (artikel 9.1).
In deze gevallen is het aangeraden eerst een omgevingsrapport, dat de krachtlijnen van de
aanvraag en zijn gevolgen schetst, ter bespreking in te dienen. Op deze manier kan aanvrager
veel onnodig (her)tekenwerk vermijden.
Om de aanvrager in dat geval een grotere rechtszekerheid te bezorgen zal het College van
Burgemeester en Schepenen, indien de indiener dit aanvraagt en na advies van de
Bouwcommissie Buitengebied, een stedenbouwkundig attest met de eventuele principiële
goedkeuring en/of voorwaarden van het project afleveren. Een dergelijk stedenbouwkundig
attest wordt binnen de wettelijk voorziene termijn van 75 dagen afgeleverd.
Het omgevingsrapport moet duidelijke informatie verschaffen over:
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−
−
−

de ruimtelijke context waarbinnen het project zich situeert;
het project naar zijn gebruik en voorkomen;
de effecten en de kwaliteitsverhoging van het project voor de omgeving.

Concreet moet het omgevingsrapport, in aanvulling op de beschrijvende informatie voor het
bekomen van een stedenbouwkundig attest, bij voornoemde projecten klaarheid geven in:
1.
de bestaande toestand, met een analyse van het perceel zelf en alle percelen in een
straal van 50 m. er rond wat betreft de aanwezige bestemmingen en activiteiten, de
verschijningsvorm, inplanting van gebouwen, bouwvolumes met hoogte, diepte en
dakvorm, gevelcomposities met kenmerken en materialengebruik, de aanwezige
natuurlijke elementen, open ruimten, zichten en relaties;
2.
een interpretatie van deze kenmerken naar kwaliteiten en gebreken, naar mogelijkheden
en randvoorwaarden voor het project;
3.
het geplande project, met een duidelijke voorstelling van de verschijningsvorm en een
omschrijving en kwantificering van de bestemmingen;
4.
het beantwoorden van het project aan de harde eisen (inzake bestemmingen,
parkeerplaatsen, maximaal gabarit, ...) uit de stedenbouwkundige voorschriften van dit
RUP en de verantwoording voor de eventuele afwijking van het project van de situatie
die in de voorschriften als normaal wordt vooropgesteld;
5.
een evaluatie van de effecten die het project op de omgeving zal hebben, van de
kwaliteitsverhoging die het project voor perceel en omgeving zal meebrengen en van de
ingrepen die voorzien worden om negatieve effecten op de omgeving te milderen. Deze
evaluaties hebben betrekking op:
•
de natuurlijke en functionele draagkracht van de plaats en van de omgeving
(verkeersdruk, verschuiving van activiteiten, milieulasten, ...);
•
het stadsbeeld en de harmonie met de omgeving qua inplanting, volume,
gevelcompositie en materialengebruik;
•
de belevingsaspecten (attractiviteit, comfortverhoging voor bezoekers, complement
in voorzieningen, verfraaiing openbaar domein, gezelligheid, sfeerschepping, ...);
•
de eventuele kosten voor de overheid.
Het omgevingsrapport en de andere benodigde nota’s worden opgesteld en ingediend onder
verantwoordelijkheid van een erkend architect, behoudens bij de omgevingsrapporten die louter
betrekking hebben op niet-bebouwde onderdelen van de artikels 8.1.
Het stadsbestuur zal de indieners van een omgevingsrapport op hun vraag per kerende post de
relevante
beschikbare
informatie
daarvoor
(bijvoorbeeld
vroeger
ingediende
omgevingsrapporten en adviezen van de Bouwcommissie Buitengebied met betrekking tot die
omgeving) bezorgen. Het stadsbestuur zal, wanneer monumenten, waardevolle panden of
ankerplaatsen in het geding zijn, telkens de Vlaamse administratie bevoegd voor onroerend
erfgoed verzoeken ook de relevante beschikbare informatie ter beschikking te stellen van de
indieners van een omgevingsrapport.
Ook bij bouwprojecten die slechts op één onderdeel (bijvoorbeeld de bouwhoogte) afwijken van
de normale voorschriften, moet het omgevingsrapport over de vijf voornoemde aspecten
klaarheid geven, maar dan enkel wat betreft het onderdeel waarvoor de afwijking wordt
aangevraagd.
Een omgevingsrapport dat door het College van Burgemeester en Schepenen is bevestigd als
leidraad voor de verdere ontwikkeling van een zone kan met de in dit artikel aangegeven
werkwijze en inhoud zogewenst worden bijgesteld. Bij dergelijke bijstelling wordt rekening
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gehouden met de reeds vergunde en gerealiseerde elementen van het bevestigde
omgevingsrapport.

Artikel 12. Bijzondere aanvragen en aanvragen
binnen de tolerantiemarges van de
inrichtingsvoorschriften:
Bouwcommissie Buitengebied
Om het beoordelen van de tolerantiemarges in de voorschriften van dit RUP op een ruimere,
onafhankelijke basis te laten plaatsvinden en het vergunningenbeleid de nodige continuïteit te
bezorgen, zal het stadsbestuur van Sint-Truiden overeenkomstig de bepalingen van de
gemeentelijke geïntegreerde stedenbouwkundige verordening voor dit RUP de Bouwcommissie
Buitengebied met adviserende bevoegdheid inschakelen. Deze Bouwcommissie kan eventueel
nog andere taken en bevoegdheden krijgen, mits dit gebeurt door middel van een gemeentelijke
verordening of een Besluit van de Vlaamse Regering.

12.1. Taak en bevoegdheid
In opvolging van de bepalingen van de gemeentelijke geïntegreerde stedenbouwkundige
verordening heeft de Bouwcommissie Buitengebied volgende taken en bevoegdheden.
De Bouwcommissie Buitengebied geeft advies aan het College over alle (ver)bouwprojecten in
het plangebied van dit RUP waarvoor volgens artikel 11 van deze voorschriften een
omgevingsrapport moet worden ingediend en het aangeraden is dit vooraf te doen. Dit advies
wordt gegeven bij de aanvraag van zowel de voorafgaandelijke stedenbouwkundige attesten als
van de stedenbouwkundige vergunningen.
Op vraag van de leden kan de Bouwcommissie Buitengebied ook andere adviezen m.b.t. het
bouwen in het plangebied geven.
De Bouwcommissie Buitengebied geeft advies over (de voorwaarden voor) het toelaten van
bouwprojecten; het College van Burgemeester en Schepenen beslist erover.

12.2. Samenstelling
Om vlot en zinvol werk te leveren, is de Bouwcommissie Buitengebied een kleine, deskundige
groep die met volgende brede achtergrond wordt samengesteld.
Ambtshalve leden zijn:
− de schepen voor ruimtelijke ordening, als niet-stemgerechtigd voorzitter;
− de gemeentelijk stedenbouwkundige ambtenaar, als stemgerechtigd secretaris.
Gewone, stemgerechtigde leden zijn:
− een landschapsdeskundige;
− twee personen uit het Truiense verenigingsleven in brede zin, die ervaring hebben met en
bezig zijn rond de leefbaarheid van de stad. Een van deze personen is effectief lid, de
andere is globaal plaatsvervanger van al de gewone leden;
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−
−

twee onafhankelijke architectuur- en stedenbouw-deskundigen, waarvan een uit SintTruiden en een woonachtig en werkzaam buiten Sint-Truiden;
twee leden van de GECORO, waarvan minstens één deskundige inzake ruimtelijke
ordening.

Agentschap RO-Vlaanderen, cel Ruimtelijke Ordening Limburg en de provinciale
stedenbouwkundig ambtenaar worden op de hoogte gehouden van de werkzaamheden en
kunnen, indien zij dit wensen, niet-stemgerechtigd op de bijeenkomsten aanwezig zijn.
Bij een (ver)bouw- of herinrichtingsinitiatief aan een waardevol pand of op een perceel dat
(gedeeltelijk) als monument of erfgoedlandschap is geklasseerd, worden ook de schepen voor
Monumentenzorg en de een vertegenwoordiger van het Vlaams Gewest - Agentschap R-O
Vlaanderen - Onroerend Erfgoed Vlaanderen voor de bespreking uitgenodigd. Zij zijn niet
stemgerechtigd.
Stadsambtenaren met verantwoordelijkheid voor aspecten van het ruimtelijk beleid kunnen,
indien zij dat wensen, niet-stemgerechtigd aan de bijeenkomsten deelnemen.
Voor een goede afstemming op het ruimere ruimtelijke beleid fungeert de Bouwcommissie
Buitengebied als een werkgroep van de Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening.
De leden van de Bouwcommissie Buitengebied worden, voor zover ze geen lid zijn,
automatisch als waarnemend lid in de GECORO opgenomen.
De samenstelling van de Bouwcommissie Buitengebied wordt telkens voor een periode van
twee jaar bekrachtigd door de Gemeenteraad. In toerbeurt kunnen bij het begin van elke
tweejaarlijkse periode - op gemotiveerde voordracht van het College, na eventuele voorstellen
van de GECORO of van de Bouwcommissie Buitengebied zelf - telkens twee van de gewone
leden worden vervangen (of herbevestigd).
Gewone leden kunnen tijdens de periode van twee jaar ontslag nemen en krijgen automatisch
ontslag wanneer zij drie keer na elkaar ongemotiveerd afwezig zijn. In deze gevallen wordt hun
plaats voor de rest van die periode volwaardig ingenomen door de aangeduide plaatsvervanger;
bij de daaropvolgende bekrachtiging van de samenstelling wordt hun plaats opnieuw ingevuld.
Voor de leden mogen er bij de behandeling van een dossier geen onverenigbaarheden van tel
zijn (architect van project, belanghebbende, familie van initiatiefnemer, ...). Zij kunnen hiervoor
worden gewraakt.
Onmiddellijk na de definitieve goedkeuring van dit RUP door de Gemeenteraad, neemt het
College van Burgemeester en Schepenen de nodige voorbereidingen voor de samenstelling
van de Bouwcommissie Buitengebied. De Bouwcommissie Buitengebied wordt zo spoedig
mogelijk, ten laatste 15 dagen na het van kracht worden van dit RUP, geïnstalleerd.

12.3. Werkwijze
De werkzaamheden van de Bouwcommissie Buitengebied worden, op basis van de bepalingen
in de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening en binnen de beperkingen van dit artikel
13, geregeld in een Huishoudelijk Reglement. De gemeenteraad legt dit reglement ten laatste
vast bij de definitieve goedkeuring van dit RUP.
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Bijlage 2 Elementen
van
interpretatie
voor
inpassing van gebouw-, kroonlijst- en
constructiehoogten
Voor panden die niet als waardevol zijn aangeduid, zijn volgende aspecten mede bepalend bij
het vastleggen van de kroonlijsthoogte of dakranden (H) van de gebouwen en constructies.
Zij kunnen door de ontwerpers gehanteerd worden in hun analyse van de concrete situatie en in
hun motivatie van de voorgestelde hoogten.
Vanuit de omgevingscontext:
− beginpunt is de verhouding tot de straatbreedte of tot de afstand tot vrijstaande gevels van
gebouwen op omliggende percelen (B): H ≤ 0,7 B langs de zuid- en westzijde van de straat
en H ≤ B aan de noord- en oostzijde.
De alzo bekomen hoogte kan gecorrigeerd worden met:
− verhouding tot gevelbreedte die op het perceel zinvol kan worden ingepast (b): bij voorkeur
H ≤ 2,5 b;
− aansluiting op kroonlijsthoogte van de geburen: het hoogteverschil van de kroonlijsten mag
aan de scheidsmuur of perceelsgrens en aan de eerste gevelwand op het perceel maximaal
3 meter bedragen; verderaf kan deze afwijking toenemen beneden een hoek van 45°;
− bij monumenten, stadsgezichten en waardevolle gebouwen is de bestaande hoogte de
uiterste grens.
Vanuit architecturaal oogpunt:
− bepaalde hoogtematen zijn nuttiger en worden daarom als thematische hoogten
gehanteerd: veelvouden van 3 m (verdiepingshoogte vloer-vloer) + 1 m (zolderwand aan
dakvoet voor een beter bewoonbare zolderruimte).
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Bijlage 3 Combinatietabel ruimtelijke opties - richtinggevende elementen - bestemmingen
Als bijlage bij de voorschriftenbundel wordt een combinatietabel opgenomen ter
verduidelijking/concretisering van de stedenbouwkundige voorschriften, met daarin drie
kolommen. De eerste kolom bevat de ruimtelijke opties, de tweede kolom bevat de belangrijkste
elementen van de inrichting van deze ruimtelijke opties. De laatste kolom verwijst naar de
bestemming op het grafisch plan waarvoor deze ruimtelijke opties gelden.

ruimtelijke opties /
conceptelementen

richtinggevende elementen van
inrichting en gebruik

verordenende
bestemmingen

vrijwaren en versterken
hoogstamboomgaarden
als landschapselement
nabij waardevolle hoeven
en kasteel

creatie, behoud en zo nodig
vervangen of aanvullen van de
hoogstamfruitbomen met
fruitvariëteiten uit de Vlaamse lijst
voor genetische biodiversiteit met
een dichtheid van 1 boom per 170
m²; behoud van de
graslandonderbegroeiing; alleen
scheuren van graslanden bij
kappen van een
kersenhoogstamboomgaard in
functie van heraanplant in
dezelfde plangaten om met een
tijdelijke akkeraanplant de
bodemmoeheid weg te werken
met het oog op de gegarandeerde
heraanplant van nieuwe
kersenhoogstambomen binnen de
tien jaar (cfr. RUP groene
waarden); geen bebouwing, tenzij
kleine veeschuilhokken; alleen
schuilhokken voor paarden als
ook beschermende boomkorven;
geen verharding; alleen tijdelijk
verlagen van de grondwaterstand
bij vergunde bouwwerken;
aanplant van hagen op minstens
een kwart van de randen

agrarisch gebied met
landschappelijke waarde
voor hoogstamboomgaarden

ondersteunen agrarisch
gebruik bij voorkeur voor
grondgebonden
activiteiten en vrijwaren en
versterken van de
landschappelijke waarde

evt. nieuwe landbouwbedrijfsbebouwing met afgewerkte
gevels, alleen nabij de bestaande;
behoud of inpassing kleine
landschapselementen;

landschappelijk waardevol
agrarisch gebied

ordenen van het parkeren
en bijdragen tot een
groene omgeving

lage dichtheid aan parkeerplaatsen; beperkte verharding;
verplichte afwerking naar buren
en open ruimte; verplichte

open zone voor parkeren,
met deel overloopparking
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