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(cAT.2)

Deze zone.omVat het.bedrijventerrein ter ,
hoogte van lndustrielaan, Krommewege,
Vliegplein, Ambachtenlaan, Steenhouwerslaan en Nijverheidslaan. Het is gemengd
zowel wat betreft grootte van de bedrijven
(lokaaU regionaal) als wat betreft bedr,ijfs- ,
activiteiten.
ng en -recyclage omvat:
verwerking en bewerking van
organisch materiaal, meét en slib;
verwerking ên bdwerking van . .
grondStoffen met inbegrip van
delfstoffen;
grondopslag en grondbewerking
en -verwerking.

Omwille van de aard van de activitêiten
kan het containèrpark beschouwd worden
als een zone-eigen activiteit op het

bedrijventerein.
Ruimtebehoevende bedrijven z¡n o.m.
aannemers, þrondwerkers, verþuur van
transportmiddelen, machines of werktuigen, enz.

M.b.t. kantoreri en toonzalen wordt

uitgegaa¡ van een maximum van20% van

de bebouwde gelijlwlo'erse oppervlakte. Dit
ls meer dan
wordt tn de zone van

Deze zone is bestemd voqr bedrijven met één van volgende hoofdactiviteiten:
prodqctiq, venrverking en bewerking van goedèren;
verwerking en bewerking van grondstsffen;
logistiek-(op- en overslag, v'ooiraadbeheer, groupage en
,
distributie);
afu alverwerking en -recyclage
ruimtêbehôevendé bedrijven; dit zijn bedrijven die minsiens 70% van hun
percòel nodig hebb-er1vóor oe opsrag uanironori"ré¡
het plaatsen.
van materiaal en/of voertuigen ten behoeve ván bedrijfsactiviteiteh
"'vãt
die niet
op het bedrijventerein uitgeoefend wordén.
complementair diênstverlenende bedrijven; dit zijn bedrijven die nuttig of
noodzakelijk zíjn voor de goede werking van oe äigent¡jfe industriële of
ambachtelijke bedrijven (o.a. industriele reiniging, ãenzinestations,
collectiêve restaúrants en opslagplaatSen. vañ. gõederên).

fysieke '

'-

.

-

Volgende activiteiten zijn eveneens toegelaten:

.:

:.

gemeenschappelijke.en-.complementaire voozieníngen inherent aan
het
functioneren van een regionaal bedrijventerein inctùsíef wegenis,
i nfiltratievoozie4i ngen e¡.¡ wateropvang
en -afu oer;
het aanbiengen van windturbines arsoók andere installaties voorde
prgq.ugtie van (hernieuwbare) energie of energierecuperatié;
inriqhtingen voor de huisvesting vañ bewaking=spersoneel (bedrijfswoning);
'een.beperkte oppervlakte voo¡ kantoren en tobñzalen gekòppelá
aan de"''
productieactiviteit van individuele bedrijVen voor zoverãeze àctiViteiten
geen intensieve loketfunctie hebben en geen autonome áãilv¡teiten uitmaken; Met een beperkte oppervlakte wordt een oppervlakte bedoeld die
maxtm um. 20 Yo.Van de .bebouwd e ge t¡j kvlôerse oppery lakte ongeacht
op welk nveau de tobnzalen worden ngericht en de foonzaalopperulakte
mag maximaal 500m2 zun;
herstellen, heraa nleggèn, of verplaatsen van bestaandê ondergrond se en
bovengrondse nutsl eidi ngen en aanleggeri van nieuwe leidingen;
het oprichten van gebouwen en infrastructuur veor bpenbaar nut, mits
rekening te houden met de geldende bebouwingsvoorschriften ; de
de
hinderen

art. 6 en 7 cimwille van
rekening ûerd gehouden met dê
bestaande tgestand.

en
aanleg van
reliéfwij2igingen noodzakelijk voor realisatie van de bestemming

Volgende activiteiten zijn niet toei¡elaten:
Het is niet de bedoeling om op dit bedrijventerein nieuwe autonome kleinhandel
en autonome kantoren toe te laten. Ook
SEVESO-bedîijven zijn niet toegelaten.
Het is de bedoeling dat bestaande
hoôfdzakelijk vergunde bedrijven incl.
kleinhandel en kantoren verder kunnen
functioneren maar op langeie termijn
uitdoven. Er is dan ook geen reden om de
decretale basisrechten voor zonevreemdê
bedrijven:aan te vullen.
Bedrijven kun¡en hun bestaande
activiteiten op identieke wijze verder
zetten. Dit betekent dat de activiteiten'
gelijkaardig moeten zijn naar aard en
omvang; het is niet de bedoeling hèt
productieproces technisch te gaan
beoordelen. lndien de uitbatinþ een jaar'of
langer stoþgezet wordt, dient vòor een
nieuwe vergunningsaanvTaag getoetst te
worden aan de bestemmingsvoorschrlfren
voor deze zone.

Voor wat betreft bedrijfswoningen en
particuliere woningen op het bedrijventerrein wordt verwezen naar de
Vlaamse Codex Ruimtelijké Oiiiening¡
resp. art. 4.3.6. en arL.4.4.1O en volgende.
Voor wat betreft particúliere woningen op
het bedrijventerrein word! verwezen naar
dè Vlaamse Codex Rulmtelijke Ordening,
4.4.10 en Volgende.

I

.

. auti¡norne kleinhandel;
autonome kantoren; .'

.

inilbhtingen zoals bedoeld in adikel 3 van het relevante bétreffende
Sarnenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het B¡:usselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende
de beheersing van zwaré ongevallen waarbíj gevaâdijke stoffen zijn
betrokken,.worden niet toegelaten.

,

ln Ce gebouwen die op het moment van inwerkingtreding van dit RUP
hoofdzakelijk vergund zijn maar diq niet voldoen aan de bestemming van'dit
artikel, kunnen de op dat moment bestaande activiteiten op identieke wijze verder
gezet worden.
Elke aahyraag vóor een stedenbouwkundi$e of verkavelingsvergunning zal
worden beoordeeld áan de hand van volgende criteria:
zorgvuldig ruimtegebruik;
een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de

-

bedrijfsgebouwen.
:

worden: .

Minstens volgende inrichtingsprincipes dienen $erespecteerd te
Zorgvuldig ruimtegebruik wordt gerealiseerd door het maximaal groeperen
van gebouwen waar de bedrijfsactlviteit dit toelaat, het uitbreiden van
bedrijfsgebouwen aansluitend op een bestaand gebouw en-het bbuwen in

.

.-

:

meerdere.lagen.daarwaar'de bedrijfsactiviteit dit toelaat.
De.afstand van nieuwe gebouwen.ên constructies.tot buffer-, woon of
agrarisch gebied beflraagt minimaal de kroonlijsthoogte van het gebouw
of de hoogte van de constructie en deze afstand.is minimaal 6 meter; bij
alle nieuwe gebouwen en constructies aan een yeg bedraiagt de afstand 6
meter tot de,rooilijn.
De nieuwe bedrijfswoningen wordên gàTntegfeerd in het UeOr¡tsgebouw
en hebben een vloeroppervlakte van maximaal200m2.

.

,)

Voor wat betreft de verplichtingen die
worden opgelegd inzake waterbuffering en
-infiltiatie wordt ven¡rezen naar de studie
inzake de watertoets in bijlage. Uit de2e
studie blijkt dai normen noodzakelijk zijn
die stienger zijn dan de gewestelijk
stedenbouwku ndi ge verordening i

De mogelijkheid bêstaat dat verschillende
bedrijven bamen één collectief infiltratie- of
bufferbekken kunnen aanleggen. Het
bollectief bekken moet dan voldoen aan de
bepàlingen van dit voorschrift, n|..300m3
per heçtare veTharde oþpèrvlakte, in eqiste
instantie te voorzien in een infiltratiebekken
en pas in tweede instantie in een bekken
. voor vertraagde afvoer.

Anr
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.OPENBARE NUTSEN GEMEEN-

SCHAPSVOOR.
ZIENINGEN
NABESTEMMING
BEDRIJVIGHEID

(cer.9)

De locatie dieirt voor de herlocalisatie van
genìeentelijke diensten (politie en brandweer, technische diensten, lokale
evenementen).

Bij het aanvragen van een vergunning rñqeten bedrijven voldoen aan de volgende
verplichtingen inzake opvang, infiltratie en/of vertraagde afuoer van hemelwater:
Minimum 300 m3 buffei per hectare verharde oppervlákte
Het gebufferde, hemelwater moet steeds maximaâl geihfiltreerd
worden in infiÉratiébekkens met minimum 400 m2 infiltratìe-oppervlak
per hectare aàngesloten verharding wat - gelet op de doorlatendheid
van de bodem - resulteert.in een afuoerdebiet door infiltratie van
Sl/s/ha. Elk infiltratiebekken mag, rekening houdende met de
ñatuurlijke grondwaterstand, maximaal 1,5m diep zijn.
Het hemelwatei dat wegêns ruimtegebrek niet kari.geïnfiltreerd
'l-ri
worden moet opgevangãn worden een bekken voor vert¡aqgde
'afuoeivan hemelwâter dat gravitair kqn leeglopen; met een
ledigingsdebiet van Slls/ha bij'contante doorvoer.
Een collectief infiltratje- of Þuffeibekken voor meerdere bedrijven
samen, is mogelijk.

-

Het gebied'is bestemd voor opènbare nuts. en gemeenschapsvoorzieningen vân
lokaál niveau. Wanheei deze zone niet rneer gebruikt wordt voor'openbare nutsof gemeensbhapsvgorzieningen, geldt de nabãstemniing bedrijvigheid. ln dat
geval gelden de voorschriften van artikel 1.

Volgende activiteiten zijri eveneens toegélaten:
: wegenis,'infiftráievoorzieningen en wateiopvang, ên -afuoer;
het aanbrengen van windturbines alsook andere inStallaties voor de
productie van (hernieuwbare).energiê of energierecqperatie;
inrichtingen' voor de h uiwesting van conciërgep.ersoneel ;
herstellên, heraanleggen, of verplaatsen van bestaande ondergrondse en
bovengrondse nutsleidingen'en aanleggen van nieuwe leidingen;
aanleg van fiets- en voetgangêrsverbindingen;
: r'eliefwijzigingen noodzakelijK voor realisatie van de bestemming.
Elke aanvraag voor een stedånbouwkundige of verkavelingsvergunnin
criteria:
worden
aan de hand van

gzal
3

:-

zorgvuldi g ruinitegebrui k;
een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afirverking van de

$ebouwen.

,r

..

Minstens volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd tê worden:

.
. :

Zorgvuldig ruimtegebruik wordt gerealiseerd door het maximaal groeperen
van ge¡ouwen waãr de activiteit-dit toelaat,.het úitbreiden van gebouwen
àansluitelnd op een bestaand geboüw en het bouwen in meerdere lagen
daar waar'de activiteit dit toelaat.

gemêèàschapsvoorzieningen.

:

.

:

Bij het aanvragen van een vergunning moet voldaan worden aan de volgende
verplichtingen inzake opvang, infiltratie en/of vertraagde afuoei van hemelwater:

:-

.

Het gèbuf.ferde hemelwatei moet sfèeds.maximaal geihfiltreçrd wqrden in
inflltratiebêkkens met minimum 400 m2 inflltratie-oppervlak per hectare
aar¡gesloten verharding wat - þelet op de dobrlatendheid van de bodem resulteert in een afuoerdebiet door infiltratìe van 5l/s/ha. Elk
inf¡ltràtiebekken mag, rekening houdende rnet iie natuurlijke
grondwaterstand, maximaal maar 1,5m diep zijn.
moet opgevangen woidãn in een bãkken voor vertrãagde afuoer van

. hemelwater: dat gralvitair kan leeglopen, met eèn ledigingsdebiet van
5l/s/ha bij contañte dooryoer.

Anr.
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VOORAFVAL-
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VERWERKING EN
_RECYCLAGE

(cet,2)

Deze zenê is bestemd Voor bedrijven van regionaal belang met een van volgende
hoofdactiviteiten:
verwerkin$ en bewerking van organisch materiaal, mest en slib;
verwerking en bewerking van grondstoffen met inbegrip van delfstoffen;
en grondbewerkin$ en -verwerking.
,grondopslag

-

Volgende abtiv¡teiten zijn evêneens. toegelàten: .
een bgton- en breekcentrale voor zover deze activiteit ondèrgeschikt is
aan de hoofdactiviteiten;

4

functioneren van een regionaal
i nf ilträtievoorzieni ngen en wateropv an g en -afu oer;
het aanbrengen van windturbines alsook andere installaties voor de
'
productie van (hernieuwbare) energie of energierecuperatie;
inrichtingen vooi de huisvesting van bewakingspersoneel (bedrijfswoning);
een beperkte oppervlakte voor:kantoren en'toonzalen gekoppeld aan de
. productieactiviteit van individuele bedrijven.voor zover dêze actiüiteiten
gêen intensieve loketfunctie hebben en gêen autonôme activiteiten

'

,
' -'

.
-

.

die rytaximum 10 % van de bebouwde gelijkvloerse oppervlakte is .
ongeacht op welk níveau de toonzalen wgrden ingericht eñ tJe toonzaaloppervlakte mag maximaal 500m'zijn;
herstellen, heraanleggen, of verplaatsen van bestaande ondergrondse en
bovengrondse nutsleidingen en aanleggen van ñieuwe leidingen;
'hei oprichten Van gebouwen en infrastructuur voor óþenbaar nut, mits
rekening te houden met de geldende bebouwingsvoorschriften; de
.

-

aanleg van fiets- en voetgangersverbindingen; l
iëfwijzigingen noodzakelijk voor realisatie van de bestemming,

rel

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
productie en ven¡¿erking van
op- en overslag, voorraadbeheer, .groepage,.fydeke distributíe en

-

De zuidelijke uitbreiding wordt exclusief
voorbehouden voor aeliviteiten van
afualverwerking en -recyclage. Vanuit die
optiek wo¡den andqre, gemengd regionale
bedrijven in dit gebied niet toegestaan.

goederen;

i

groothandel;

autonome kleinhandel;
. autonome kantoren;

..

Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat; het Vlaamse'Gewest,
het Waalse Gewest en hét Brusselse Hoofdstedelijk Gewest.bêtreffende
de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken, wordeir niet toegelaten,
ln de gebouwen die oþ het moment van inwerkingheding van dit RUP
vergund zijn maar die niet voldoen aán de bestemming van dit
ârtikel, kunnen dê op dat moment bestaande activiteiten op ideniieke wijze.verder
gezet wórden.

" hobfrzakêlijk

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunn ing zal
van
criteiia:
aan de

)

zorgvuldig ruimtegebruiK;
eéri kwaliteitwolle aanleg van het plangebiêd en afwerking.van de

bedriifsgebouwen.
:"'

.

.

vriorden:

Mlnstens volgende iñr:ichtingsprincipeb dienen geréspecteerd te
Zorgvuldig ruimtegebruik wordt gerealiseerd door het maximaal groeperen
van gebguwen en'constructies daar waar de bedrüfsactiviteit dit toelaat.
De afstand vân gebouwen tot de buffer bedraagt minimaal de
.kiboni¡stnoogteîan het gebouw en deze afstañd is minimaal 6 meter; bij
alle gebouwen aan een weg bedraagt de afstand 6 metertot de.rooilijn.
'
De bouwhoogte van gebouwen èn constructies. is bepérkt tot 12 meter
behalve voor schoorstenen, masten en windturbines.
Open opsiag is toegelaten tot een maxim'ale.hòogte van 4 meter.
Publiciteit is enkeltoegestaan in de gebieden waâr bebquwing is
toegelaten en voor zover aangebracht aan een gevel. De publiciteit mag
hiet storend z¡n voor het uitzicht van de omgeving en.moet in harmonie
zijn mei de beir:okken gevels. Bij verlichte puUticitéit môet oe lichtbron
.onzichtbaar blijven. Opwaarts gerichte lichtbronnen zijn niet toegestaan,
De nieuwe bedrijfswoning wordt geïnte$reerd in het bedrijfsþebouw en
heeft een vloeroppervlakte Van rnaximaal'200m'.

-

.

''
: -

Hier wordt eeri maximale bouwhoogte
vastgelegd, die noodzakelijk is gezien de
lígging ten opzichte van de cuesta
(Kampel) als structuurbepalend
landschapselerirent.

' .

Bij het aanvragen van eeñ vergunnihg moeten bedrijven tevens voldoen aan de
volgende verplichtingen inzake ppvang en infiltratiê van hemelwater:.
Opvang van hêmelwater in een infiltratie- of bufferbekken met een
minimumvolume van 300m3 per hectare Verharde oþpervlakte.
Dit volume moet maximaal opgevãngen worden in een infiltratièbekken:
er:moet voorzien worden in 400m2 per'hectare aaneen gesloten
verharding wat.resulteert in een afuoerdebiet voor infiltratie van 5l/s/ha.
Het infiltratiebekken is maximad 1,5m diep.
Het resterende te bufferen volume moet opgèvangen worden in een
bekken voör vertraagde afuõer van hemelwater dat gravitair kan
leeglopen, met eeri ledigingsdebiet van 5l/s/ha bij contrante doorvoer

'

6

hier buffêrs die

Anr.4:

Het

BUFFER oUDE
GENTWEGEN

vastliggen.(vh $ewestplari of BPA) of van
uitbreidingen van het bedrijventerrein.

KROMMEWEGE

De buffer ter hoogte van de Oude
Gentweg is in totaalS0m. Minstens
30mete¡, hiervan dient effectief aangeplant
te worilen. Dit is noodzakelijk om de
bufferfunctie te verzekeren in verhouding
tot het woongebied langs de Oude
GentWeg. ln de overige 20m van de buffer
kunnen verhardingen, maar enkel in
waterdoorlatende materialen.

Deze zone wordt besteníd als butfer en dient om de bedrijfsactiviteiten ten
opzichte van de aanliggende functies te bufferen.
.

Volgende activiteiten zijn everieens toegelaten:
.Werken, handelingen, voorziqningen en inrichtingen die nodig zijn voor de
watgrbeheersing met inbegfip.van infrastructUui in func.tie van retentie van
regenwater'varì het bedrijventerrein, zijn toegelaten. De functie van de
buffer mag daarbij.niet in het gedrang gebracht wordèn.

-

Fiets- e¡voetgangerwerbindingen.

.

Bij de inriçhting en beheer dienen volgende principes gerespecteerd te w-orden:
De buffer is homogeen van karakter en wordt verplicht aangelegd met

-

De buffer ten zúiden van {e Krommbwege
is 1'5 meter bréed en moet verplicht
aangelegd worden op een bêrm. Op die
manier wordt funciiç van de buffer
verzekerd, nl. een visuele buffer te zijn teri
opzichte van het agraiisch en
landschappelijk waardevol geÞied ten
zuíden van het bedrijventerein.

dicht, streekeigenãn hoogstamrlig groen over een breedte va¡ minimum
30 meter ter hoogte van de buffer Oude Gentweg, en van minimum 15
meteir ter hoogte van de.buffer Kremmewege.
De buffer gesitueerd ten zuiden van de Krommewege wordt verplicht
aangelegd op êen berm, Deze berm moetvoldoende hoog zijn'om'open
opslag visueel te bufférên.
g'estaahOe gebouwdelen binnen deze zone kunnen herboûwd wor.den .
binnen bestaande bouwvolume. ln geval van herbouw of nieuwbouw van
het volledige geOouW (dus ook de dèlen buiten de buffer) dient het
volledige gebouw opgericht te worden in'de geëigende zone, zijnde buiten
,

-

'

:

de buffer.

Activiteiten in de bestaande gebouwen die belegen zijn bí¡nên deze zone,
zijn enkeltoegelaten indien zè geen bijkomende hinder veroorzaken ten
opzichte van de situatie op'þet moment van inwerkingtreding van d¡t RUP,
Bijkomendé verharding is enkel toegestaán in waterdoorlaatbaie'
màterialen.

ARr.5r
RECREATIEF

BurrcnerereD

(cnr.6)

Deze buffer ligt reeds juridisbh vasf.
Geziên de breedte vah deze buffer en
gezién de huidige aanwezigheid van
beperkte recreatieve voozÞningen, is het"
behoud en een beperkte uitbreiding van de
bestaande constructies mogelijk.'
Deze buffer dient te wordên aangelegd
de gèmeente, zoâls ook reeds in het
BPA voorzien

Deze zone is bestemd als buffer met het oog op het,buffèren van de
bedrijfsactiviteiten ten opzichte'van de aanliggende functies. Als nevenbestemiming ziinin deze aone ook recreatieve activiteitên en gemeen-

schapsvoorzieningen toegelaten.
Bij cle inrichting en beheer dienen volgende principes gerespecteerd te worden:
De buffer is homogeen van karakter en wordt úerplicht aangelegd met
dicht, streekeigen en hoogstammig groen over een breedte van minimum
30meter.
7

De krulþolvereniging, kinderopvang en
vereinigingsleVen zijn voorbeelden van
activeiten die in deze zone kunnen als
nevenbeStemming.

van
Nièuwe gebouwen zij n niet
gèbouwen is beperkt tot m axim aal 2Ùo/o v an de gelijkvloerse oppeivlakte
op het ogenblik van inwerkingtreding vän het RUP
Volgende activiteiten zijrt toegèlaten:
werken, handellngen-voorzienirigen en inrichtingen die nodig z'rjn voor de
waterbeheersih! met inbegrip van infrastrüctuur in functie van retentie van
rqgenwatêr van het bedrijvènten:ein zijn toegelaten. De functie van de
buffer mag nìet in hèt gedrang gebr,acht worden;
fiets- en

, I
.

-

8

Anr.6:
nreroru¡¡L
BEDRiJVENTERREI

NTERHOOGTE.

Deze zone is bestemd voor regionale
bedrijven waaionder industrie,-groot.
handel, bouw, transport en distributie, enz.

VAN DE RINGBAAN

Deze zone is bestemd voor bedrijven van regiqnaal belang met een varivolgende
hocfdactiviteiten:
productie; venruerking en bewerking van goedgren;
verwerking en bewerking van grondstoffen;

-.

(cnr.2)
ln de zone voor ruimteþehoevende
bedrijven kunnen geen bedrijven terecht
komeh die het gewoon çomfortabel'vinden
om op een groot peÉceel te zitten met het
oog op uitbreiding; aanleg grote.parking,
enz. De ruimtebehoefte volgt uit de aard
van de activiteiten en dat is essentieel bij
de identificatie van dê betrokken bedrijven,

distributie);

ruimtebehoevende bedrijven; dit zijn bedrjjven die minstens 70% van hun
.
. perceel nodig hebben voor. de opÞlag van grondstoffen, materiaal
voertuigen ten behoeve van beddjfsactfviteiten die niet op het

of

bedrijventerreiri uitgeoefend wor{en.
Volgênde activiteiten 2ijn eveneens toegelaten:
gemeenschappelijke en complementaire voozieningen inherent aan het
fun'ctioneien van een regionaal bedrijventerrein inclusief interne wegenis,

. '
'
-

.-:

infiltratievoorzieningenenwateropvangen-afuoeii
het aanbrengen van windtur:binês alsook andere installatiés voor dé
produçtie van (hernieuwbare) enei$ie of energierecuperatie;
inrichtingen voor de huisvesting van bewakingspersoneel (bedrijfswoning);
productieactiviteit van individuele bedrijven voor zover deZe activiteíten
geen intensieve loKetfunptiè hebben en geen autonome dctiviteiten
uitmaken;toon2alen mogen maximum 10 % van de bebouwde .
gelijkvloerse oppervlakte bedragen ongeacht op vüelk niveau de toonzâlen
worden ingericht en de toonzaaloppervlakte mag maximaal 5Q0m2 zijn;
herstellen, heraanleggen; of verplaatsen van bestaahde oridergrondse en
bovengron{se nutsleidingen en aqnleggen van nieuwe leidingen;
het oprichtên van gebouwen en infrastructuur voor openbaar nut, mits
rekening te houdeñ met de geldende bebouwingsvoorSchriften; de
inplanting'mag de bedrijfsvoering niet hinderen
aanleg Van fiets- en voetgangersverbindingên;
reliéfwijzigingen noodzakelijk voor realisatie van de bestemming.

,

.

VolEende
àctiviteiten zijn niet toegblaten:
-

i:

ãrt".orã

r,einüun¿ãr;--"

autonome kantoren;
afualverwerki

en
9

Hêt is niet de bedoeling cim op dit
bedrijventerrein nieuwe autonome kleinhandel en autonome kantoren toe te laten
Ook SEVESO-bedrijven zijn niet
toegelaten.

oeld in artikel 3 van het relevante
Sámenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, hetVlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest bqtreffende
de þeheersing ùan zware ongevallen waarbij gevaarl'tjke stoffen zijn
betrokken, worden niet toegelaten.
Elke âanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsvergunniñg zal

pordeh beoordeeld aan de hand van volgende

-

voor ruimtebehoevende bedrijven. Vanuit
die optiek.mÒet de beheerder van hêt
bedrijventerein een specifieke zone voor
dêze bedrijven inrichten

Minòtens volgende inrichtingsprincipes díenen'geresþecteerd te worden:
De grenslijn tussen het regionaal bedrijventerrein van art, 6 en het iokaal
bedrijventerrein van art. 7 is gesitueerd binrien de zone zoals aangeduid
.op het grafisch plan (cf, art.
De beheerdei voorziet één blok van minimum 6 ha enkel.voor
ruimiebehoevende bedrijven bij de 1"t" vergunningsaanvraag voor deze
zone na inririerkingtreding in het RUP.

7);

-.
'
Het bedrijventerrein wileen aanbod l
creëren voor bovenlokale bedrijven en
Vanuit die optiek wordt gesteld dat
percelen minstens 0,5 ha moeten zijn.

''

bedrijfsgebouwen.

.

De þr:ovincie wil een'aanbodbeieid voeren

criteria:

zorgvuldigruimtegebruik;
een kwaliteitsvólle aanlgg van het þlangebied en afwerking van de

-

vangebouwen waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat en het uitbreiden van
bedrijfsgebouwen aansluitend op een bestaand gebouw en het-maximaal
bouriven in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat.
De nieuwe Þedrijfswoniñgen worden geintegreerd in het bedrijfsgebouw
en hebben een vlobroppervlakte van maximaal 200m2.
De minimale perceelsoppervlakte per bedrijf bedraagt 5000 m",
uitzonderingen zijn enkel mogelijk voor regionale bedrijven die, op het
ogenblik van veg.tiging op het terrein, in een traditionele opzet meer dan
5000 m2 nodig hebbeñ maar door een aantòonþaar intensiever
ruimtegebruik met minder kunnen of die willen þebruik rnaken van een
restkavel.
De afstand van gebouwen en constructies tot de buffer bedraagt'minimaal
de kroonlijsthoogte van het gebouw en deze afstand is minimaal'6 meler;
bij alle gebouweñ en'constructies aan een weig bedraagt de afstand 6
metertot de rooilijn.
Publiciteit is enkel toegestaan in de gebieden waar bebouwing is'
foegelaten en vôor lôver aan$ebracht aan een gevel. De publiciteit mâg .
hlet storend zijn voor het uitzicht van de omþeving en moet in harmonie

.

Aangezien er twee collectieve bekkens
met noodoverlaat op'enerzijds de Beke en
anderzijds op de Begijneg¡acht worden
voorzien,. zijn de individuele normen hier
minder streng dan in het geval'van het
bedrijventeriein thv. Krommwege, Vliegplein en lndustrielaán. Op d¡t bedrijventerrein wordt bij ontwikkeling ook enmiiJ.
dellijk eên gescheiden rioleriqgsstelsel
voorzien.

l¡
moet
Bii
met
onzichtbaar bl'rjven. Opwâarts.gerichte lichtbronnen zijn niet toegestaan.

Bij het aanvragen van een:vergunning moeten bedrijven voldoen aan de
volgende verplichtingè¡ inzakb opvang, infiltratie en/of vertraagde afüoer van
hemelwater:

'
.'

Minimum 250 m" buffer per hectare verharde oppervlakte,
Het gebufferde hemelvùater moet steeds maximaal $etnfiltreerd worden in
infiltiatiebekkens met minimum 400 mz infiltratie-opperlak per hectare
aangesloten'verharding wat. gelqt op de dooratendheid van de bodem resulteert in een afuoerdebiet door infilhatie van'5Us/ha. Elk
infiltratiebekken mag, rekening houdende met de natuurlijke
. grondwatetstand, mãximaalniaar 1,5m diep z'rjn.
Het hemelwáter dat wegenS ruimtêgebrek.niet kan geïnfiltreerd worden
moet opgevangen worden in een bekken voor vertraagde afuoer van '
hemelwater dat gravitair kan leeglopen, met een ledigingsdebiet van
5l/s/ha bij contante doorvoe¡'.

ARr 7:

loxml
BEDRIJVENTERREI.
N TEN ZUIDEN
VAN HET
WOONGEBIED

mrues oE N9

(cnr.2)

Deze zone is bestemd voor lokale
bedrijven, o.a. industrie, grocithandel,
bouw, transport en distributie,...
Compiementaii dienstverienende bedrijven
zijn bedrijven die nuttig of noodzakelijk zijn
voor de goede werking yan de eigenlijke
indústriele of âmbachtelijke bedrijven (o.a.
benzinestations, collectieve restaurants en
opslagplaatien van goederen).

Deze 2ohe is bestemd voor bedrijven van lokaal belang met een van volgende

hoofdactiviteiteni
productie, verwerking en bewòrking van goederen;

logistiek (op- en overslag, voòrraadbeheer, groupage en fysieke.
distributie);
'
complementair dienstverJenende

bedrijven.

Volgende activiteiten zijn eve¡eens toegelaten:
gemeenschappelüke en complementaire voozie.ningen inherent aan het
iunctioneren van óen lokaal bedrijventerr:ein inclusief interne wegenis,
infiltratievooaieningen, wateiòpvang-enafuoer; .
het aanbrengen van windturbines alsook andere installaties voor de
prpductie van (hernieùwbare) energie of energierecuperatie;
inrichtinEen voor de huiwesting van bewakingspersoneel (bedrijfswpníng);
j een
beperkte oppervlakte voor kantoren en toonzalen gekoppeld aan de
produôtieactiviteit van individuele bediijven voor zovei deze activiteiten
geen intensieve loketfunctie hebben en geen autonome activiteitên
ot
uitm aken; toonzalen mogen maxi mum 1 a /o van de' beþouwde
wel k nveau
worden
kte
kv loerse
.

ll

-

ingericht;
Áerrtàìràir, heraanlegþen, of verplaãtsen van bestaande ondergrondse en
bovengrondse nutsleidingen en aanleggen van nieuwe leidingen;
het opiichten,van geboúwen en infrastructuur voor openbaar nu!, mits
rekening te'houden met de geldende bebouwingsvoorschríften; de .
inplanting mag de þedrijfsvoering niet hindeien;

reliêfwijzigingen noodzakelijk voor realisatie van de bestemming.

'-ï;;tJ';ñNãinnanoet;,

Volgende activiteiten zijn niet toegelaten:
:

autonome kantoren;

Hét is niet de bedoeling om op dit
bedrijventereih nieuwe autonome
kleinhandel en autonome kantoren toe te
laten. Ook SEVESO-bedrijven zijn niet
toegelaten.

'

-:

alverwerking en -recyclage;
inrichtinEen zoals bedoeld in artikel 3 van het relevante betreffende
Sämenwerkingsâkkoord tussen de Federale Staat, hetVlaamse Gewest,
het Waalse Gewest en het Brussêlse Hoofdstedelijk Gewest betreffende
de beheersing van zware ongevallen waarb-ij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken, zijn niet toegelaten.
afu

Elke aanvraag voor een stedenbouwkundige of verkavelingsve.rgunninE Zal
worden beóordeeld aan de hand van volgènde criteria:
zoçvutOigruimtegebruik;
' .een kwaliteitsvolle aanleg van het plangebied en afwerking van de '

-

bedrijfsgebouwen.r
'

Minstens volgende inrichtingsprincipes dienen gereópecteerd te worden:
{q oppervlakte van het lokaal bedrijventerrein bedraagt maximaal 10 ha
biuto; de grenslijn tus-serÍ het lokaal en regionaal bedrijventerrein is
gesitueerd birtnen de zone zoals aangeduid op het grafisch plan (zíe ook

:

Het is de bêdoeling dat het bedrijventerrein
voorbehouden blijft voor lokale bedrijven..
Daarom wordt er een maximale
kavelgrootte opgelegd.

-.'
-

art. 6);
de percëelsoppervlakte per bedrijf bedraaþt maximaal 5000 m2;
de nieuwe bedrijfswoningen worden geïnlegreerd in het bedrijfsgeboüw
eh hebben een vloerop'pervlakte vanlnaximaal 200m'?.
de afstand van gebor-rwên en constructies tot de buffer bedraagt minimaal
de kroonlijsthoogte van het gebouw en deze afstand is minimaal 6 meter;
bij älle gêbouwen en.constructies aan êen weg bedraagt de afStand 6
metêr tot de rooil'rjn;
ruimtegebrui k wordt gerealisee rd door het maximaal groeperen
uitbreiden V
dit
waar de

l2

bedrijfsgebouwen aansluitend op een bestaand gebouim en het maximaal
bouwen in meerdere lagen daar waar de bedrijfsactiviteit dit toelaat.
Publiciteit is enkel toegestaan in de gebieden waar bebouwing is
toegelaten en voor zover aangebracht aan een gevel. De publiciteit mag
nietstorend zijn voor het uitzicht van de omgevin$ en moet in harmonie
zrjn met de betrôkken gevels. Bij verlichte publiciteit moet de lichtbron
onzichtbaar blijven. Opwqarts gerichte lichtbronnen zijn niet toegestaan.

:
.

Bij het aanvragen van een vergunning rnoeten bedrijven voldoen aan de
volgende verplichtingen inzake opvan(¡, infiltratie en/of verfraagde afuoer van

,

hemelwater:

Aahgezien er twee collectieve bekkens
met.noodoverlaat op enerzijds de Beke ên
anderzijds bp de Begijnegracht worden
v.oozien, zijn de individuele normen hier
minder streng dan in het gèval van het
bedrijventerrein thv. Krommweger
Vliegpleín :en lndüstrieaan. Op dit
bêdrijvènterrein wordt bij ontwikkeling ook
onmiddellijk een gescheiden..
rioleringsstelsel voorzien.

Anr.

Minimum 250 m3 buffer per hectare verharde oppervlakte.
Hetþebufferde henielwater.moet steeds maximaàl geinfiltreerd worden in
i nfi ltratiebekkens met minim üm 400 m2'infiltratie-oppervlak per hectare
aangeslotên verharding wat - gelet op de Qoorlatendheid van de bodem resulteert in een afuoerdebiet door infiltratie van 5l/s/ha. Elk
infiltratlebekken. mag, rekening houd ende met de natuur,lijke
grondwaterstand, maximaal maar 1,5rn diep zijn.

'

moet opgevangen worden in een bekken voor vertraagde afuoer van
hemelwater dat gravitair kan leeglopen, met een ledigingsdebiet van
-5Us/ha bij contantê doorvoer.

Deze zone dient om de bedrijfsactiviteiten ten ópzichte van de aanliggende functies

B:

GROENBUFFER

-

.

ALS OVERDRUK.
OP BESTEMMING
BEDRIJVENTERREI

Het beJreft hie.r nieuw aan te leggen
buffers. Deze dienen door de beheerder
aangelegd te worden, Hierdoor krijgèn ze
een uniform karakter.

N

Deze ontsluitingsweg wordt toegelaten om
de mogelijkheid te bieden om
achterliggende percelen te ontsluiten op'de
N9.

te bufferen.
:¡- +^^^^l^l^-.
toegelaten:
Volgende activiteiten zijn
werken, handelingen, voorzienlngen en inrichtingen die nodig zijn voor de
waterbeheersing rpet inbegrip van infrastruetuur in funbtie van retentie van
regenwqter van het bedrijventerrein zijn toegelaten voor zover de functie
van de buffer niet in het gedrang wordt geþracht;
.
fiets-envoetgangersverbindingen;
een ontsluitingsweg van maximaal 2 meter breed op piaatsen in deze
zone waar de buffer mínstens 30m breed is.

' -.
:
'
:
-

.

l3

Bij de inrichting en beheer dienen volgende principes gerespècteerd te worden:
. De buffer is homogeen van karakter en wordt beplant met dicht,
streekeigràn en hoógstammig groen over een breedte van minstens 30 m

-

Anr.9:
OVERGANGSBUFFER

(cnr, 1)

Het betreft het gebied tussen het woongebied langs de N9 enerzijds en de te
realiseren búffer van het lokaal bedrijventerrein. Dit gebied wordt niet onteigend
en zal in particulier bezit blijven. Deze
buffer wordt eerder aanzien als eeñ
'afstandsbuffer' dan als eqn groen volume.
Bestaande functies kunnen behouden
bfüven.
'
Voor wat bêtreft bestaande constructies en
verhar:dingen wordt ven¡vezìen naar de
Vlaamse codex, arl:4.4.10 en volgendé.

.

'Deze

zone is bestemd als afstandsbuffer en overgangszone tussen de woonzone en
bedrijventerrein.
het

'

Toegeiáten activiteiten zijn:
Behou¿l van de activiteiten op datum van inwerkingtreding van het RUP; ..
Complementaire activitdten gerelateerd aan de activiteiten in het
woongebied lañgs de N9 in zõver ze geen bijkorhende hinder.veroorzaken
ten opzichte van de situatie op hef moment van inwerkingtreding van het
.

'

RUP

r

inrichtirig als tuin.

Nieuwe constructies zijn niet toegestaan. Bijkômende verhardingen zijn
toegestaan in waterdoorlaatbare materialen.

':
enkel

.

Rnr.10
INFILTRATIEBEKKEN MET

NOODOVERLAAT

Wanneer te realiseren ? Cf. faserinþ van
het bedrijventerrein I

ren collectief infiltratiebekkeh Voor
opvang van hemelwater van dat deel van het bedrijventeirein dat afwatert naar dq
Begijnegracht.

OP DE BEGIJNE.

GRACHT

(truorcmer).

Minstens volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden:
Het idfiltratiebekken heeft een volume van ten minste 9200 m3 en een
oppervlakte van ten minste 1,85 hà.
l-iei infiltratiebekken is maximaal 1,5 meter diep.
'
De exacte ligging van het infilhatiebekken zal bepaald worden in fuhctievan
de hoogte van het maaiveld en in functie van een optimale kavelindeling.

.,

i
.

ART; I

1

INFILTRATIEBEKKEN MET
NOODOVERLAAT

op oe BEKE
(tr.rorcnner)

Dé beheeriler staat in Voor de realisatie van een collectief infiltratiebekken voor
opvangLVan hemelwater van dat deel vän het bedrijventerrein dat afwatert naar de

eêre.

-

Minstens volgende inrichtingsprincipes dienen gerespecteerd te worden:
Het infiltratiebekken heeft een volume van ten minste 5500 m3 en een
lakte van
minste 1 I ha.

r

t4

.t
.
.'

t

diep,

Het infiltratiebekken is maximaal 1:,5 mgtêr
De exactô ligging van het infiltratiebekken zal bepaald worden in functie van
de hoogte váñ fret maaivèld'en ih funelie van een optimaÍe kavelindeling.
.

,

nnr. 12
De beheerder staat in voor de realisatie van een collectief infiltratiebekken voor
opvang van hemelwater yan dat deel van het bedrijventerrein dat afwàtert naar de
waterloop 0+12à.

INFILTRATIEBEKKEN MET
NOODOVERLAAT
OPWATERLOOP

Minstens volgende iniichlingsprincipes dienen gerespecteerd te worden:
Het.infiltratiebekken heeft een'volume van tên minste 12200 m" en een.
oppervlakte van ten minste 2,45
Het infiltratiebekken is maxiinaal 1,5 meter diep.
De exactg ligging van het infiltratiebekken za.l bepaald worden in funçtie.van
dè hoogte van het mäaiveld en in functie van een qptímale kavelindeling.

0412*,
(rr.rorcmer)

.
:

ha.

:

Anr.13:
De hcjofdontsluiting van het bedrijventerreih gebeurt via de Krommevüege op de
N44

HOOFD.

orurslurt¡le
enr. l4zoxe
VOOR OPENBARE

wee (car.8)'

Er wordt twee lokale ontsluitingsþunten
voorzien op de N9: ter hoogte van de
Barbarasfraat en ter hoogte van de Gentse
Steenweg (t.h.v. de vroegere horecazaak
de Misty.). De rooilijnbreedte wordt
afgebeeld op het grafisch plan.

Dezê zone is bestèmd voor een lokale ontsluitingsweg. Dezq weg heêft als
hoofdfunctie het toegang geven tot het lokaal bedrijventerrein.

.

l5

nnr.

15 INTERNE
ONTSLUIÏING

Op het grafisch plan is de interne ontsluiting vàn hét nieuw regionaal
bedrijventerein en het lokaal beddjventêrrein indicatief aangeduid. Het traject van
de ontsluitingsweg van het lokaal bedrijventen:ein, dient zo ontworpen en'
aangelegd te worden, dat het verkeer vanuit het regionaal bedr,ijventerrein richting
N9 (en omgekeerd)ontmoedigd
:

wordt:

nnr.16
Voorafgaand aan de bntwikkeiing van het bedrijventerrein, wordt met het oog op
het identificeren van de potentieel waardevolle 2ones, een archeolôgisch
detectieondezoek uitgevoerd aan de hand van proefsleuvên en boringen. Dit
onderzoek wordt uitgevoerd op het volledige plangebied. Voorafgaand aan de
inrichting, bebouwing of afgraving van het geb¡ed; worden op alle zones die in het
detectieonderzoek als aicheologisch waardevol werden geïdentificeerd,
archòologische'opgravingen uitgevoer.d. D¡t kan.gefaseeid $ebeuren naargelan$
de invulling vein het bedrijveirterrein.

nRcHeoloorsci-r
VOORONDERZOEK

Anr 17: aeHouo
BOUWWKUNÐIG

ERFGOED

Anr

I

De. twee gekoppelde vliegtuigboxen, .de
zogenaamde Abstelboxen, opgericht in WOll
door dê Duitsers om er vliegtuigen in onder te
brengen, vormen enkele van de schaarse doch
uitstekende beWaarde relicten van het
voormalige vliègveld van Maldegem. Ondei
oorspronkelijke elementen worden o.m.
vers'tãan (niet limitatieve lijst) het houten
dakgebinte, de houten b, de bakslenen muren;
het geschilderde voetbaldoel en de Duitstalige,
Engelstalige en Italiaande geschilderde
aian de bi
van het

8:

Het bedrijventerrein wordt ontwikkeld en beheerd dooi 1 behêeriirstantie, hier de
beheerder genoemd.

FASERING,
EN
BEHEER

Met col lectieve voorzieningen wordt
bêdoeld o.a. de collectieve
infiltratiebekkens; gemeenschappelijke
parkings, enz.

De beheerder staat onder meer in voor de aanleg en onderhsud van de
collectieve voorzieningen, de verkeersinfrastructuur,.de gemeensòhappelijke
bewegwijzering, de fiets- en voetgan$ersverbindingen en de buffers

l6

De buffers van art. 4,en wordt verplicht aangelegd ten laatste op 31 december
2012. Na deZe datum kan geenvergunning wordgn verk¡egen voor een perceel
waarop deze buffei niet is gerealiseerd,
De buffer v.an ãrt; B wordt verplicht aangèlegd in het plantseizoen volgend op het
verlenen van dê eerste vergunning voor de aanleg van het nieuw bedrijventerein,
na de inwerkingtreding van dit RUP.
De collectieve infiltratiebèkkens mêt.overloop op de Begijnegracht en de Beke
(art. 10 en-1.1)worden verplicht aangelegd bij de uitvoering van de 1't" vergunning
voor betreffende Zohe.
Het collectief infiltratiebekken met oveiloop op de waterloop 0412a (art. 12) dient
gefaseer:d te worden aangelegd:

voor de betreffende zone;
1,5 hâ wordt aangelegd samen met de ûitvoeiing van de lste
vergunning voor de zone van árt. 1 op het rnoment dat 50% van de
oppervlakte van deze zone een gescheiden rioleringsstelsel heeft.
.

-

De beheerder staat in voor het vezorgd voorkomen van het bedrijventerr.ein. Hij
vooziet bij:aanleg.van het bedrijventeifein in voldoende paikeeipiaatsen waarbij
het gebruik van gemeênschâppelijke párkings moet ovêrwogen worden. Parkeren
op het openbaar domein

wordtverboden.

:

Bij de inrichting houdt de bdheerder ¡ekening met het criterium.milieuhinder: hij '
tracht de hinder ten opzichte v4n woongebieden zoveel mogelijk te beperken, bijv,
door de meest hindeilijke bediijven centraal in hêt bedrijventerèin te situeren. De
beheerder richt een klachtenmeldingspunt in. Het meldpunt heeft minstens tot
taak informatie te verstrekken en klachten te behandelen.

t7

Anr.19:
vooRroopRÈc¡m

Op het.volledige gebied'van het RUP is een recht úan voorkoop'als bedoeld in het
decre'et van'18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening van
toepassing. ln uitvoering van'art. 63 vañ dat. decreêl, wordt de rlangorde voor het

voorkooprecht vastgesteld als volgL
1. Gemeente
2. Provincie
3: Veneco

t8

