
Leiedal, oktober 2017 gemeente Kuurne, RUP WUG Sint-PieterSV-3

VERORDENENDE VOORSCHRIFTEN TOELICHTING

0. Algemene voorschriften

0.1.  Ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid

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

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

0.2.  Constructies en inrichtingen van openbaar nut

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

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

Het normale gebruik van de betrokken zone: bijvoorbeeld landbouw (zie “1.4. bijkomend 
voorschrift: landbouwactiviteiten” op pag. SV-4).

0.3.  Bestaande bebouwing, functies en inrichtingen

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

De bestaande bebouwing: het gaat hier zowel om het hoofdvolume als om de 
bijgebouwen.

Enkel vergunde (geachte) constructies vallen onder deze regeling. Voor de definitie van 
vergund (geachte) constructies: zie wetgeving terzake.

0.4. Integraal waterbeheer en waterhuishouding

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

0.5. groenbeheer

Bij de inrichting, de aanleg en het beheer van groen moet ervoor gezorgd worden 
dat dit groen streekeigen, biodiversiteitsrijk en bij voorkeur bijenvriendelijk is.
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hoofdcategorie: wonen

subcategorie: gebied voor wonen en voor landbouw 

1.1.  Bestemming

De bestemming en de erbij horende stedenbouwkundige voorschriften die 
zijn vastgesteld in het gewestplan of in voorkomend geval, een gewestelijk of 
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, op het ogenblik van de vaststelling van dit 
plan blijven onverminderd van kracht. 

Met de goedkeuring van dit RUP worden evenwel een aantal bijkomende 
voorschriften van kracht.

De bestemming woonuitbreidingsgebied en de bijhorende voorschriften, zoals vastgelegd 
in het gewestplan, blijven behouden.

De bestemming reservatiegebied en de bijhorende voorschriften, zoals vastgelegd in het 
gewestplan, blijven behouden.

1.2.  bijkomend voorschrift: bouwverbod tot 2040

Het gebied is bouwvrij. Het oprichten van gebouwen en vergelijkbare 
constructies is niet toegelaten. 

Voor zover ze door hun beperkte impact de realisatie van de algemene 
bestemming niet in het gedrang brengen, zijn de volgende werken, handelingen 
en wijzigingen wel toegelaten: 

 - afsluitingen met doorzicht

 - kleinschalige of tijdelijke elementen in het kader van de beroepslandbouw

 - inrichtingen in het kader van zachte recreatie en/of natuurinrichting

Het bouwverbod vervalt op 1 januari 2040. 

Serres (zowel permanente als seizoensgebonden) worden niet beschouwd als kleinschalige 
of tijdelijke elementen, en zijn dus niet toegelaten in deze zone.

Schuilhokken voor dieren (tot 20 m² groot en 3 m hoog, met minstens één volledig open 
zijde) in het kader van de beroepslandbouw worden wel beschouwd als kleinschalige 
elementen, en zijn toegelaten in deze zone.

Op 1 januari 2040 vervalt dit voorschrift, zijnde het bouwverbod. De andere voorschriften, 
zoals de bestemming, bouwvoorschriften en inrichting, blijven evenwel onverminderd 
van kracht. Op 1 januari 2040 wordt voor wat betreft de bouw- en inrichtingsvoorschriften 
dus teruggekeerd naar de stedenbouwkundige voorschriften die zijn vastgesteld 
in het gewestplan of in voorkomend geval, een gewestelijk of provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan.

1.3.  bijkomend voorschrift: behoud bestaande woningen

De bestaande, hoofdzakelijk vergunde en niet verkrotte zonevreemde 
constructies binnen het plangebied kunnen behouden blijven, en kunnen beroep 
doen op de basisrechten voor zonevreemde woningen zoals vastgelegd in de 
wetgeving.

De bestaande woningen binnen het plangebied worden beschouwd als zonevreemd. 
Zij kunnen behouden blijven, en krijgen - onder bepaalde randvoorwaarden - een 
aantal basisrechten zoals herbouwen, verbouwen of uitbreiden. Deze basisrechten voor 
zonevreemde woningen zijn vastgelegd in de wetgeving. 

1.4.  bijkomend voorschrift: landbouwactiviteiten

Landbouwactiviteiten zijn toegelaten in deze zone. 

Alle werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor de 
landbouw zijn toegelaten, met uitzondering van het oprichten van gebouwen en 
vergelijkbare constructies.

In afwachting van een eventuele ontwikkeling van (delen van) het gebied volgens de 
bestemming (zie “1.1. Bestemming” op pag. SV-4), wat mogelijk is na het vervallen van het 
bouwverbod (zie “1.2. bijkomend voorschrift: bouwverbod tot 2040” op pag. SV-4), is het 
toegelaten om binnen het gebied aan landbouw te doen. Het oprichten van gebouwen en 
vergelijkbare constructies is echter niet toegelaten, conform het opgelegde bouwverbod. 
(zie “1.2. bijkomend voorschrift: bouwverbod tot 2040” op pag. SV-4)


