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0. Algemene voorschriften

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

Ingrepen binnen het plangebied mogen geen nadelige gevolgen genereren voor 
de omliggende percelen of de ruimere omgeving.

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

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

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

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

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

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

De bestaande afwatering van de omliggende percelen dient gegarandeerd te 
blijven. 

Elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning, gelegen binnen de 
bouwzones, moet beantwoorden aan alle vereisten inzake hemelwaterputten, 
infi ltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 
hemelwater, zoals omschreven in het decreet en de verordening(en) ter zake.

In kritieke afwateringsgebieden wordt - volgens de normen geldend ten tijde van 
het opstellen van dit RUP - een vertraagde afvoer van maximum 5 liter per seconde 
per hectare verharde oppervlakte met een bijkomende nuttige buffercapaciteit van 
410m³ per hectare verharde oppervlakte gevraagd. Deze waterbuffer moet een open 
buffer zijn, die geenszins binnen een 5m brede erfdienstbaarheidszone langs de 
Tjampensbeek mag gelegen zijn. 

Om het verlies in waterbergingsruimte effectief te verhelpen, dienen alle ophogingen 
tot het maximum overstromingspeil van 32,35mTAW te worden gecompenseerd. Deze 
compensatie dient op de eigen terreinen te gebeuren en dit door realisatie van een 
open buffer met vertraagde afvoer naar de Tjampensbeek. 

1. zone voor waterzuiveringsinstallatie hoofdcategorie: gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen

1.1 De zone is bestemd voor infrastructuur voor de zuivering van afvalwater en voor 
de verwerking van de bijhorende slibproductie.

Het voorziene waterzuiveringsstation voorziet in zowel primaire (zeven) als 
secundaire (biologische) zuivering, en biedt mogelijkheden voor tertiaire zuivering 
(rietvelden).
De verordenende bestemmingsvoorschriften impliceren dus ook alle logistieke functies 
en ingrepen ten behoeve van de waterzuivering.

1.2 Alle werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen 
zijn toegelaten die nodig of nuttig zijn voor het realiseren van de zuivering van 
afvalwater, inclusief het aanleggen, inrichten of uitrusten van wegen of paden 
voor de bediening van de zuiveringsinfrastructuur van afvalwater.

1 0 .  V e r o r d e n e n d e  s t e d e n b o u w k u n d i g e  v o o r s c h r i f t e n

Enkel de tekst in de kolom ‘verordenende voorschriften’ is bindend. De tekst in kolom ‘toelichting’ dient samen met de stedenbouwkundige voorschriften te worden gelezen, maar zijn 
niet verordenend. De toelichting dient als interpretatiekader. 
De algemene voorschriften gelden voor alle bestemmingszones. In de zones waar de inhoud van een voorschrift geen onderwerp uitmaakt van de betreffende zone is dit voorschrift 
logischerwijs niet van toepassing.
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1.3 Bebouwing:
De maximale bebouwde oppervlakte bedraagt 400 m².

Alle gebouwen en/of bouwwerken hebben een maximale hoogte van 4 m. 
Veiligheidsleuningen, antennes, bliksemafl eiders, verlichtingselementen, 
schouwen en andere noodzakelijke technische of veiligheids-infrastructuur 
vormen hierop een uitzondering.
Het referentiepeil voor alle hoogtebepalingen is de hoogte van het huidige 
maaiveld.

Bebouwde oppervlakte = de verticale projectie van de bebouwing en andere 
vergunningsplichtige constructies op het maaiveld.
Ter info: voorziene bebouwde oppervlakte volgens inrichtingsplan = ca. 327 m².

1.4 De niet bebouwde ruimte dient te worden voorzien van groenaanleg.

1.5 Verhardingen worden tot een minimum beperkt, namelijk de nodige 
verhardingen om de toegankelijkheid en bereikbaarheid van de installatie te 
garanderen.

De verhardingen dienen waterdoorlatend te zijn.
Van deze regel kan worden afgeweken omwille van milieutechnische en 
technische redenen.

Niet-limitatieve lijst van waterdoorlatende verhardingen:
• dolomiet
• kleinschalige materialen op zand
• gestabiliseerd gazon
• kiezel en steenslag
Ter info: voorziene verharde oppervlakte volgens inrichtingsplan = ca. 166 m².

1.6 Ontsluitingen:
De ontsluiting van de site voor het waterzuiveringsstation dient te gebeuren via 
een rechtstreekse aansluiting op de Pastoor Verrieststraat.
Maximaal 1 ontsluitingspunt is toegelaten.

1.7 Parkeervoorzieningen:
Alle nodige parkeervoorzieningen dienen aanwezig te zijn binnen de zone.
De parkeerruimte moet zodanig worden georganiseerd dat draaien en 
manoeuvreren eveneens volledig binnen de zone kan worden afgehandeld.

2. zone voor groenbuffer hoofdcategorie: gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen

2.1 Deze zone is bestemd voor de buffering van het waterzuiveringsstation ten 
opzichte van de omgeving.
De bufferzone dient:
• de waterzuiveringsinstallatie te onttrekken uit het zicht vanuit het open 

agrarisch gebied
• de waterzuiveringsinstallatie te integreren in zijn omgeving

2.2 Inrichting:
Binnen deze zone zijn geen verhardingen toegelaten, met uitzondering van de 
toegang tot de site.

De bufferzone dient te worden aangeplant met hoogstammige bomen en een 
onderbegroeiing van streekeigen heesters en planten, teneinde een voldoende 
hoge en massieve groenbuffer te bekomen.

De aanplantingen mogen geen nadelige gevolgen hebben op de omgevende 
akkerlandpercelen. 

Opbrengstverlies van de akkers door schaduwwerking moet geminimaliseerd worden. 

2.3 De aanplanting dient een continu karakter te hebben en moet zijn bufferend 
vermogen ook tijdens de wintermaanden behouden.

Bomen en heesters die ook in de winterperiode hun bufferend vermogen behouden 
zijn ofwel soorten die geen blad-(naald-)verlies hebben ofwel soorten waarvan de 
dode bladeren pas worden afgestoten na het wassen van een nieuw blad (haagbeuk, 
eik, e.d.) Deze soorten hebben een verminderd bufferend vermogen in de herfst en 
winter, doch ze verzachten nog altijd de impact van constructies/gebouwen op de 
open ruimte.

Voor de keuze van de soorten bomen en beplantingen wordt verwezen naar het 
Beeldkwaliteitsplan van de gemeente Anzegem.
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3 . zone voor oeverstrook hoofdcategorie: gemeenschaps- en openbare nutsvoorzieningen

3.1 Deze zone omvat de aanpalende gronden langs de waterloop en de 
afwateringsgracht die nodig zijn voor de inrichting en het beheer van de 
waterloop.

Deze oeverstrook kan ten allen tijde (her)ingericht worden volgens de principes van 
het decreet Integraal Waterbeheer. 

3.2 Er dient te allen tijde een strook van 5,00 m breedte langs de waterloop of 
afwateringsgracht toegankelijk te zijn voor het onderhoud van de beek of gracht.  

Deze strook moet vrij blijven van alle bebouwing en aanplant.
Reliëfwijzigingen mogen de toegang tot de waterloop in geen geval bemoeilijken 
of verhinderen.

De 5m brede erfdienstbaarheidszone moet worden gerekend vanaf de huidige 
taludinsteek. Gezien het feit dat de beek volledig buiten het plangebied gelegen is, 
volstaat de aangeduide zone voor oeverstrook normaal gezien voor het realiseren van 
deze erfdienstbaarheid. 

De realisatie van reliëfwijzigingen moet afgetoetst worden met de betreffende 
sectorale wetgeving terzake, waaronder o.a. de wet op de Onbevaarbare Waterlopen 
en het decreet Integraal Waterbeheer.

3.3 Eventuele afsluitingen langs de waterloop of gracht moeten op exact 0,5 m van 
de taludinsteek geplaatst worden (indien ze max. 1,5 m hoog zijn), of moeten 
op meer dan 5 m van de taludinsteek geplaatst worden.

Bij afrasteringen in de dwarsrichting t.o.v. de waterloop moeten de nodige 
voorzieningen getroffen worden om een vrije doorgang mogelijk te maken 
binnen de 5 m-strook d.m.v. een opening of een poort met een minimale 
breedte van 4 m. 

4. overdruk: private toegang (indicatief)

4.1 Ter hoogte van de overdruk kan de private toegang tot het gebied voorzien 
worden.

De pijlen kunnen verschuiven over een maximale afstand van 6 m. 

De aansluiting op de openbare weg is maximum 6 m breed, met een verbreding 
voor de draaicirkels.

De verharding blijft beperkt tot het strikt noodzakelijke voor de toegang.
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