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TOELICHTINGSNOTA
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1

Opdracht en doel

Op basis van artikel 145ter van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
van 18 mei 1999 en latere wijzigingen, is door het College van Burgemeester en Schepenen van
de gemeente Wetteren op 6 november 2006 een deels positief planologisch attest afgeleverd
voor het bedrijf Cartonnage P. Van De Velde, een kartonfabriek langs de
Dendermondsesteenweg. De Gewestelijk planologisch ambtenaar stelde echter op 5 december
2006 beroep in tegen deze beslissing. Dit beroep werd niet ingewilligd (MB 2 februari 2007).
Dit betekent dat het deels positief planologisch attest geldig blijft:
Het bedrijf kan op korte termijn bestendigd worden op de huidige locatie op voorwaarde dat:
• De eerste verdieping in gebruik geoptimaliseerd wordt;
• De tweede verdieping afgebroken wordt, gezien drie bouwlagen landschappelijk niet
verantwoord zijn;
• De uitbreiding voorzien wordt van een bufferzone/landschapsbuffer en minimum 5m
verwijderd blijft van de perceelsgrenzen;
• De bestaande toestand geregulariseerd wordt;
• En de noden ter ontwikkeling van fase I aangetoond worden
De noden op lange termijn werden niet aanvaard.
Overeenkomstig omzendbrief RO 2000/01 over het planologisch attest, het bedrijfs-BPA en het
sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, is in augustus 2007 gestart met de opmaak van een RUP
voor de site. Zowel de korte termijnperspectieven als de lange termijnbehoeften zijn afgewogen
en vertaald in bestemmingszones en stedenbouwkundige voorschriften.

A/RAP/RUP_cartonnage vdv_05, revisie e
Pagina 7 van 37

2

Bedrijfssite vandaag

2.1

Algemeen

Het bedrijf Cartonnage P. Van De Velde is sinds 1945 actief op de huidige locatie en wordt
geëxploiteerd door de familie Van de Velde. Het oudste gedeelte van het bedrijfsgebouw (de
voorkant) is dan ook opgericht in 1945.
Het bedrijf behandelt en bedrukt kartonnen dozen. Binnen het bedrijf wordt geen papier, noch
karton geproduceerd, het is geen papierfabriek. In het magazijn worden papieren en kartonnen
vellen geleverd op houten paletten die werden aangekocht bij papierfabrieken en
kartonfabrieken. Cartonnage P. Van De Velde bedrukt ze en vervaardigt er dozen,
inpakmateriaal, pankarten, affiches e.d. van.
De bedrijfssite is gelegen aan Dendermondsesteenweg (N417), een provincieweg. Het bedrijf
bevindt zich in een woonlint, deels gelegen in woongebied met landelijk karakter (eerste 50m)
en deels gelegen in het agrarisch gebied.
Recent (voorjaar 2008) is echter een deel van de gebouwen verwoest door een brand (zie plan
bestaande toestand).

Situering van het plangebied – topografische kaart NGI
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De activiteiten zijn ambachtelijk van aard. Het bedrijf is verankerd in haar omgeving.
Cartonnage P. Van De Velde maakt gebruik van 4560,2m² (bestaande gebouwen, recent
vergund gebouw + verharding rond het bedrijf), waarvan 1229,2m² bebouwde oppervlakte
(inclusief recent vergund gebouw).
Het huidig personeelsbestand bestaat uit 35 werknemers.
De laatste jaren werden er de volgende omzetten geboekt. De omzet wordt tevens dankzij export
gerealiseerd en deze is momenteel in expansie.
Jaar

€

2003

4.700.000

2004

5.700.000

2005

6.000.000

2006

7.000.000

Vrachtwagens leveren quasi altijd tussen 8uur en 16uur. Storend lawaai van op- en afrijdende
vrachtwagens vroeg in de ochtend komt bijgevolg zelden voor. Ook de lawaaihinder van de
activiteiten is minimaal.

2.2

Probleemstelling bij de huidige werking van het bedrijf:

1. Behoefte aan meer opslagcapaciteit
Het bedrijf heeft een nijpend tekort aan opslagcapaciteit. De bestaande oude gebouwenstructuur,
dat bestaat uit drie bouwlagen, is niet optimaal bruikbaar voor de huidige activiteiten. Vroeger,
toen het karton nog vervaardigd werd op deze locatie, werd de bovenste (open) verdieping
gebruikt voor het drogen van het karton. Gezien het karton nu ingevoerd wordt, heeft deze
bovenste verdieping weinig nut meer voor het bedrijf.
Enkel de benedenverdieping wordt gebruikt voor opslag. Het bruikbaar maken van de eerste en
tweede verdieping is financieel en vooral functioneel niet haalbaar, waardoor het bedrijf
genoodzaakt is elders een loods te huren (wat ook niet optimaal is).
Zowel de nieuwere delen als de bruikbare oudere delen van het gebouw staan volledig vol
gestapeld, wat niet bevorderlijk is voor de goede werking en de veiligheid binnen het bedrijf.

Oud gedeelte

Nieuwer gedeelte
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2. Verouderde gebouwenstructuur
Vooral de voorste gebouwen zijn verouderd en niet bruikbaar over de drie bouwlagen. Een
minder hoog gebouw en meer comfortabel gebouw voor de bewaring van het karton is
noodzakelijk.
3. Nood aan nieuwe burelen, sanitaire blok en een conciërgewoning
De huidige burelen zijn momenteel gevestigd in de woning die voor het gebouw staat (de
vroegere conciërgewoning). Deze burelen zijn echter verouderd en beantwoorden niet meer aan
de hedendaagse normen binnen de bedrijfscultuur. Het bedrijf wil investeren in moderne
burelen, een comfortabele vergaderruimte, om de klanten in een gepast kader te kunnen
ontvangen.
Voor het personeel is ook dringend nood aan een sanitaire blok.
Omwille van functioneel plaatsgebrek heeft de vroegere conciërgewoning plaats moeten ruimen
voor de burelen. Het bedrijf wil bij de herstructurering van het bedrijf opnieuw een
conciërgewoning voorzien.
Het bedrijf diende daarom op 4 juli 2006 een aanvraag van planologisch attest in, waarbij de
bestaande bedrijfsloods kon uitgebreid worden met een bedrijfsloods van 18m op 55m in eerste
fase, en een loods van 68m op 87m in tweede fase.
(zie figuur)
Deze aanvraag werd deels goedgekeurd (zie verder: hoofdstuk 4: ontwikkelingsperspectieven).

Aanvraag
planologisch attest
(ingediend
04/07/2006)
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Beeld bedrijfssite

(nummers foto’s: zie plan bestaande toestand)
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3

Planningscontext

3.1

Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 1

De gemeente Wetteren werd in het RSV geselecteerd als kleinstedelijk gebied op provinciaal
niveau. Gezien de afbakening van het kleinstedelijk gebied nog niet gebeurd is, kan niet met
zekerheid gesteld worden of het bedrijf tot het buitengebied of tot het kleinstedelijk gebied zal
behoren.
Indien het bedrijf tot het buitengebied zou behoren, stelt het RSV de volgende doelstellingen
voorop(p. 377-382):
•

Vrijwaren van het buitengebied voor de essentiële functies.
Tot de structuurbepalende functies van het buitengebied worden gerekend: landbouw,
natuur, bos, wonen en werken. Voor deze functies wordt een dynamische en duurzame
ontwikkeling gegarandeerd.

•

Tegengaan van versnippering.
Om de eigenheid van het buitengebied te vrijwaren en om het te vrijwaren voor de
structuurbepalende functies, dient verbrokkeling van de structuur door bebouwing en
infrastructuren te worden tegen gegaan.

•

Bundeling van de ontwikkeling in de kernen van het buitengebied.
Wonen en verzorgende activiteiten worden geconcentreerd in de kernen. De eigen
ontwikkeling van de kernen wordt opgevangen binnen de procentuele verdeling ‘stedelijk
gebied – buitengebied’ (60/40). Voor de gemeenten in het buitengebied wordt de
kwantitatieve optie in het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan naar iedere gemeente
uitgewerkt.

•

Inbedden van landbouw, natuur en bos in goed gestructureerde gehelen.
Het buitengebied wordt in hoofdzaak gestructureerd door de functies landbouw, bos en
natuur. Het beleid wordt gestructureerd naar een beleid voor de natuurlijke, de agrarische en
de nederzettingsstructuur. De gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur worden
gelijktijdig en op gelijkwaardige basis afgebakend door het Vlaams Gewest.

•

Bereiken van een gebiedsgerichte ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied.
Ruimtelijke kwaliteit heeft betrekking op ruimtelijke factoren en niet op
milieukwaliteitsfactoren. Het goed ruimtelijk functioneren is anderzijds vaak sterk
afhankelijk van de milieukwaliteit. Ruimtelijke kwaliteitsobjectieven voor het buitengebied
zijn onder meer: ruimtelijke kwaliteitsobjectieven m.b.t. integraal waterbeheer, rivier- en
beekvalleien, karakteristieke landschappen, het landbouweconomische systeem en
ruimtelijke kwaliteit in de nederzettingsstructuur.

•

Afstemmen van het ruimtelijk beleid en het milieubeleid op basis van het fysisch systeem.
Het fysisch systeem vormt het raakvlak tussen milieubeleid en ruimtelijke ordening. Om in
bepaalde gebieden aan bijzondere milieukwaliteitsdoelstellingen te voldoen, moet een
ondersteunend ruimtelijk beleid gevoerd worden.

1

Besl. Vl. Reg. 23 september 1997; gedeeltelijke herziening Besl. Vl. Reg. 12 december 2003
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•

Bufferen van de natuurfunctie.
Er wordt gestreefd naar een buffering van de natuurfunctie in het buitengebied ten opzichte
van de eraan grenzende functies, o.m. omwille van de relatie tussen ruimtelijke kwaliteit en
milieukwaliteit.

Gezien Wetteren echter als kleinstedelijk gebied werd geselecteerd, wil dit zeggen dat dit een
gemeente is die een belangrijke rol vervult binnen de economische structuur van Vlaanderen.
Kleinstedelijke gebieden hebben een grote impact op de werkgelegenheid.

3.2

Provinciaal ruimtelijk structuurplan Oost-Vlaanderen2

Wetteren behoort tot de deelruimte Oostelijk Rastergebied en de Scheldevallei.
Voor het Oostelijk Rastergebied worden de volgende relevante doelstellingen vermeld:
• Gedeconcentreerde bundeling van wonen in een ruime selectie van kernen
en enkele duidelijke centrale plaatsen (waaronder Wetteren)
• Een verkeerssysteem vertrekkend vanuit openbaar vervoer en gericht naar de
centrale plaatsen
Voor de Scheldevallei worden de doelstellingen vooral toegespitst op open ruimte en toerisme
en recreatie. De grote dorpen en kernen moeten als poorten functioneren tussen het stedelijk
netwerk en het regionaal park.
In de nederzettingsstructuur is Wetteren kleinstedelijk gebied en Schellebelle (dicht bij het
plangebied, op grondgebied Wichelen) als hoofddorp geselecteerd.
M.b.t. de ruimtelijk-economische structuur wordt voor Wetteren een taakstelling voorzien van
38 ha bijkomende regionale bedrijventerreinen in de periode 1994-2007. (door een
gewestplanwijziging werd reeds 12 ha hiervan gerealiseerd)
De ontwikkelingsperspectieven van bestaande bedrijven die zich niet op een bedrijventerrein
bevinden, worden bedrijf per bedrijf afgewogen t.o.v. de principes van het RSV en/of de
geschetste ontwikkelingsmogelijkheden in het GRS. Er moet rekening worden gehouden met de
gewenste openruimtestructuur en de gewenste nederzettingsstructuur op provinciaal niveau.
Door deze afweging kan worden bepaald of het bedrijf op huidige locatie kan blijven, kan
uitbreiden of van aard kan veranderen.
De Dendermondsesteenweg werd geselecteerd als secundaire weg II.

3.3

Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Wetteren3

In de bindende bepalingen wordt vermeld dat ruimtelijk inpasbare lokale zonevreemde
bedrijven uitbreidingsmogelijkheden krijgen via de opmaak van een sectoraal ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Gezien het bedrijf een planologisch attest indiende, maakt de gemeente afzonderlijk voor dit
bedrijf een RUP op.

2
3

Goedgekeurd, besluit Vl. reg. 18 februari 2004
Goedgekeurd, Ministerieel besluit 22 augustus 2000
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In het richtinggevend deel vinden we de volgende relevante zaken terug:
Het plangebied behoort tot het deelgebied ‘Scheldevallei’. In dit deelgebied worden de
alluviale gebieden van de Scheldevallei beschouwd als ruimtelijk structurerende elementen die
van prioritair belang zijn voor natuurontwikkeling. Open ruimte-corridors dienen bewaard te
blijven.
Daarnaast moet de Schelde betrokken worden bij de herstructurering van het stedelijk weefsel.
Volgens de gewenste open-ruimtestructuur en de natuurlijke structuur is het plangebied gelegen
binnen de open ruimtecorridor ‘Scheldevallei – Oost-Stuifzandrug en ruimere omgeving. De
omgeving werd eveneens geselecteerd als een natuurlijk verbindingsgebied.
Het beleid is er gericht op het realiseren van een landschaps-ecologische verbinding tussen het
stuifduingebied en de Scheldevallei-Oost. In deze verbindingsgebieden komt de natuur
ondergeschikt voor aan de andere functies van het buitengebied. Het ruimtelijk beleid dat er
gevoerd wordt is er gericht op het behoud, het herstel en de ontwikkeling van kleine
landschapselementen, in evenwicht met de andere functies van het gebied. Het bouwvrij houden
van verbindingsgebieden staat voorop.
Volgens de gewenste agrarische structuur maakt het gebied deel uit van een gebied met een
belangrijke landbouwfunctie in een waardevol landschap. Het ruimtelijk beleid is er gericht op
het behoud van het grondgebonden agrarisch karakter. Daarnaast is het ruimtelijk beleid ook
gericht op het behouden van de schaal van het landschap en het in stand houden van de nog
gave open ruimte. Concreet betekent dit dat in deze gebieden het optrekken van nieuwe
gebouwen (agrarische gebouwen, agro-industriële gebouwen en glastuinbouw) geweerd worden.
Bestaande inplantingen die als storend worden ervaren kunnen door middel van erfbeplanting in
het landschap opgenomen worden.

GRS Wetteren– gewenste ruimtelijke structuur
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Specifiek voor de ruimtelijk-economische structuur wordt gesteld dat er een dynamisch een
flexibel ruimtelijk econonomisch beleid moet worden gevoerd. Lokale, niet hinderlijke
bedrijven moeten kunnen blijven voortbestaan. Voor hinderlijke bedrijven moeten alternatieven
kunnen geboden worden.
M.b.t. zonevreemde bedrijven wordt het volgende gesteld voor de geïsoleerde zonevreemde
bedrijven buiten de woonkernen:
De hoofdfunctie van het buitengebied is in de eerste plaats ruimte vrijwaren voor natuur,
landschap en landbouw. Afhankelijk van hun ruimtelijke impact, de activiteit op zich en de
eventuele grondgebondenheid moet uitgemaakt worden of de zonevreemde bedrijven kunnen
blijven bestaan (met of zonder mogelijkheden tot uitbreiding) ofwel zich moeten herlocaliseren.
De ‘hinder’ die dergelijke bedrijven veroorzaken is niet eenvoudig te omschrijven en gebeurt
best via een subjectieve (hinderlijk ervaren door bewoners,…) en een objectieve benadering
(milieuhinder, verkeersaantrekking, ligging t.o.v. waardevolle gebieden,…).
Deze criteria werden gebruikt bij de opmaak van het RUP zonevreemde bedrijven (zie hierna).
We kunnen besluiten dat dit RUP een afwijking is ten opzichte van het GRS. Dit werd ook bij
de opmaak van het RUP zonevreemde bedrijven reeds duidelijk (zie hierna).
Bij de aflevering van het planologisch attest heeft de gemeente reeds deze afwijking ten aanzien
van het GRS omstandig gemotiveerd op basis van maatschappelijk, economische en financiële
motieven, voor de uitbreiding op korte termijn en mits enkele voorwaarden:
ALGEMEEN:
Het gebouw heeft een verwaarloosde aanblik en zou gedeeltelijk leegstaan. Er wordt geopperd
om in eerste instantie een intensiever ruimtegebruik aan te bevelen.
De voorziene uitbreiding zou slechts een beperkte invloed hebben op het aantal bijkomende
verkeersbewegingen.
Het bedrijf ligt in een ‘erkend’ woonlint dat aansluit bij het centrum van Schellebelle. Enkele
honderden meters verder (Schellebelle) bevindt zich een lingerie-fabriek.
Het bedrijf ligt in een relatief open landschap, binnen het Structuurplan aangeduid als open
ruimte.
Het bedrijf is er historisch gegroeid, namelijk opgericht in 1945, een uitbreiding werd
aangevraagd in 1967.
UITBREIDING FASE I:
De gemeente is in eerste instantie van oordeel dat een beperkte uitbreiding mogelijk is.
Bovendien blijkft uit het dossier duidelijk dat de bedrijfsvoering een beperkte uitbreiding
noodzaakt. Een uitbreiding kan gerealiseerd worden door het afsluiten van de bestaande
droogruimtes op de eerste verdieping OF een beperkte uitbreiding achteraan het gebouw, omdat
de ruimtelijke impact van één van beide uitbreidingen door een combinatie van historische en
bedrijfseconomische motieven moet afgewogen worden tegenover een aantasting van het
landschap en de ruimtelijke doelstellingen van dit gebied zoals gestipuleerd in het GRS
Wetteren.
De gevraagde uitbreiding in fase I is verdedigbaar om historische en bedrijfseconomische
redenen, onder de volgende voorwaarden:
• De eerste verdieping moet in gebruik geoptimaliseerd worden
• De tweede verdieping moet afgebroken worden, aangezien drie bouwlagen
landschappelijk niet verantwoord zijn.
• De uitbreiding dient voorzien te worden van een
bufferzone/landschapsbuffer en voldoende verwijderd blijven van de
perceelsgrenzen.
• De bestaande toestand dient geregulariseerd te worden.
• De noden ter ontwikkeling van fase I dienen aangetoond te owrden.
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UITBREIDING FASE II:
De gemeente is van oordeel dat deze uitbreiding de ruimtelijke draagkracht van de plek
overstijgt, aangezien de geplande uitbreiding een onverantwoord grote hypotheek legt op het
achterliggende open landschap en om die redenen niet in overeenstemming kan gebracht
worden met de bepalingen van het GRS.
Bovendien vindt de gemeente dat voor dergelijke uitbreidingen beter herlocalisatie wordt
overwogen.

In dit RUP wordt rekening gehouden met de voorwaarden van het planologisch attest.

3.4

RUP zonevreemde bedrijven

In 14.11.2002 (MB) werd een RUP zonevreemde bedrijven opgemaakt voor deze bedrijven die
op korte termijn wilden uitbreiden.
Voor de opmaak van het RUP werden de zonevreemde bedrijven geïnventariseerd en in een
categorie ondergebracht (A, B of C), op basis van de volgende criteria:
•
•
•
•

Ligging ten opzichte van de gewenste natuurlijke structuur
Ligging ten opzichte van de gewenste agrarische structuur
De bereikbaarheid
Milieuhinder

Deze eerste onderverdeling in categorieën is een eerste beoordeling, waaruit in een oogopslag
kan afgeleid worden wat de bepalende factoren zijn bij het beoordelen van de ruimtelijke
draagkracht, en die opnieuw moet bekeken worden per individueel bedrijf, wanneer het bedrijf
nood heeft aan uitbreiding.
Er werden 43 bedrijven geïnventariseerd.
Vertrekkende vanuit de drie categorieën, werden de bedrijven die wensten uit te breiden, verder
getoetst aan de volgende beoordelingsprincipes:
• Maximale verweving van economische activiteiten met de omgeving
• Alle mogelijkheden op bestaande locatie uitputtend aanwenden
• Herlokalisatie afwegen t.o.v. bestaande locatie
• Onderzoek ruimtelijke draagkracht omgeving
• Maximale beleidszekerheid en beleidscontinuïteit nastreven
• vergunningentoestand
Het bedrijf Cartonnage P. Van De Velde (aanvraag uitbreiding in 2001) werd gecategoriseerd
onder categorie 3, wat inhield het bedrijf niet mag uitbreiden en dus niet weerhouden werd voor
het RUP omwille van de volgende redenen:
• Het bedrijf bevindt zich in een woonlint langsheen de
Dendermondsesteenweg (N417), deels gelegen in woongebied met landelijk
karakter en deels gelegen in agrarisch gebied. In het structuurplan wordt dit
woonlint aangeduid als “erkend” omdat het zo goed als volgebouwd is.
• Een deel van de bedrijfsgebouwen (twee verdiepingen) staat leeg. Deze
leegstand is duidelijk zichtbaar vanaf de straat. Een ander deel is
aangebouwd zonder vergunning.
• Het bedrijf wenst naar achteren uit te breiden. Volgens het gemeentelijk
structuurplan is de voorgestelde uitbreiding gelegen in een gebied met een
belangrijke landbouwfunctie in een waardevol landschap. Voor nietagrarische bedrijven wordt in principe geen uitbreiding toegestaan.
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• Voorgesteld wordt dat het bedrijf het huidige bedrijfsgebouw intensiever
gebruikt, in functie van de gevraagde uitbreiding, vb. door hergebruik van de
leegstaande verdiepingen. Verbouwingswerken zonder volume-uitbreiding
van zonevreemde constructies zijn mogelijk via een stedenbouwkundige
vergunningsprocedure, zodat het bedrijf niet moet worden opgenomen in het
RUP.

3.5

Gewestplan

De bedrijfssite is deels gelegen binnen de 50m-strook ten opzichte van de weg in woongebied
met landelijk karakter en deels in agrarisch gebied.
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3.6

Biologische waarderingskaart (BWK)

De bedrijfssite is als biologisch minder waardevol aangeduid.

3.7

Afbakening VEN-gebied

De bedrijfssite werd niet opgenomen bij de afbakening van het VEN.
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3.8

Beschermde landschappen, monumenten en dorpsgezichten,
relictzones en ankerplaatsen

Aan de overkant van de schelde zijn de relictzone ‘Scheldevallei van Wetteren tot Uitbergen’ en
de ankerplaats ‘Kalkse Meersen en Heisbroek’ gesitueerd. Meer richting Wetteren komt een
beschermd landschap voor (Blakken – provinciaal domein). Er komen geen beschermde
monumenten en dorpsgezichten voor binnen het plangebied of in de omgeving ervan.

Rood gearceerd: ankerplaats

3.9

blauw gearceerd: relictzone

groen: beschermd landschap

Habitat en vogelrichtlijngebieden

Aan de overkant van de Schelde komt zowel vogelrichtlijngebied als habitatrichtlijngebied
voor.

groen: habitatrichtlijngebied

blauw gearceerd: vogelrichtlijngebied
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4

Bedrijfssite morgen

Het bedrijf wenst een omvorming van het agrarisch gebied en het woongebied volgens het
gewestplan naar een ambachtelijke bestemming:
• aangezien men het bestaande voorste deel van het gebouw wil vervangen door een nieuw
gebouw, aangepast aan de bedrijfsvoering;
• aangezien het bedrijf recent – op basis van het planologisch attest - een goedgekeurde
stedenbouwkundige vergunning kreeg voor het realiseren van een uitbreiding (reeds
gerealiseerd).
• en aangezien het bedrijf het recent afgebrande deel wil herbouwen op dezelfde locatie,
gezien dit na een ruimtelijke en bedrijfstechnische overweging nog steeds de meest
geschikte inplanting is
° aansluitend bij de bestaande bebouwing)
° maximale benutting van het voorste deel van het perceel

Door het voorste gebouw te vervangen, kan men de voorste ruimte van het perceel beter
benutten en is de lange termijnoptie voorzien in het planologisch attest niet meer nodig.
Zowel bij de beoordeling in het RUP zonevreemde bedrijven als bij de beoordeling van het
planologisch attest, werd erop gehamerd dat het bedrijf het bestaande bedrijfsgebouw beter
moest benutten.
De bedrijfsleiders hebben deze optie grondig onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat
een herbouw van het voorste deel noodzakelijk is. Het gebouw is te verouderd en moet
vervangen worden.
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5

Planopties

Het RUP ‘Cartonnage P. Van De Velde’ voorziet naast het afstemmen van de afgeleverde
stedenbouwkundige vergunningen de mogelijkheid om het voorste oudste gebouw af te breken
en te herbouwen volgens een meer geschikte planconfiguratie.
De voormalige conciërgewoning – waarin zich nu de burelen bevinden – wordt niet bestendigd
om de voorkant van het terrein zo optimaal mogelijk te benutten.
Het is de bedoeling om in het nieuwe voorste deel van het bedrijfsgebouw bureelruimte en een
conciërgewoning toe te laten, geïntegreerd in het bedrijfsgebouw. Op het grafisch plan wordt
een zone aangeduid waar deze functies zich moeten situeren. Deze zone situeert zich aan de
zijkant en de voorkant van het gebouw, omdat men op die manier goed zicht heeft op de
inkomende en uitgaande vrachtwagens, en omdat op die manier de burelen ook goed aansluiten
bij de drukkerij en de productieruimte.
Doordat de vrije ruimte vooraan aan het perceel wordt opgegeven ten voordele van extra
bebouwing aan de straatkant, verdwijnt een groot deel van de parkeerplaatsen. Daarom wordt er
geopteerd om enkel bezoekers vooraan te laten parkeren, en een nieuwe parking te voorzien
voor het personeel achteraan het perceel. De vrije ruimte ter hoogte van de bedrijfsgebouwen
kan niet gebruikt worden als parking, omdat deze vrij moet blijven als manoeuvreerruimte en
stapelruimte (lege paletten worden buiten gestapeld).
Er wordt geopteerd om in een brede buffer achteraan de bedrijfssite parkeerplaatsen te
integreren voor de werknemers. Binnen de buffer van 15m breed, kan een lange rij van een 35tal parkeerplaatsen worden voorzien (cfr. het aantal werknemers), in waterdoorlatende
materialen zoals bijvoorbeeld grasdallen.
In de zone vooraan (de bezoekersparking) dient ook een minimum aan groenaanplant voorzien
te worden, om aan de straatkant een aantrekkelijk zicht te garanderen. Er kunnen slechts twee
toeritten worden voorzien. De meest rechtse is ook bedoeld voor vrachtverkeer, de meest linkse
is enkel voor autoverkeer van bezoekers.
Aan beide kanten van het bedrijf een groenbuffer voorzien, ondanks het feit dat de
bedrijfsgebouwen nu tot op de perceelsgrens werden ingeplant. Bij de herbouw zal bijgevolg
rekening moeten gehouden worden met een afstand van 5m/2m ten opzichte van de
perceelsgrens. Om te garanderen dat deze ook effectief wordt voorzien kan het gemeentebestuur
bijvoorbeeld een waarborg vragen bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning. Het
is uiteraard niet de bedoeling om die groenbuffer ook al aan te planten waar nog bestaande
gebouwen staan. Op deze plaatsen dient de groenbuffer pas gerealiseerd worden na afbraak van
deze gebouwen.
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Ter hoogte van de burelen en conciërgewoning moet minstens een lijnbuffer (haag) worden
voorzien. Een bredere buffer is hier minder noodzakelijk omdat de bedrijfswoning en de
kantoren zich aan deze kant van het bedrijf situeren.
De uiteindelijke landschappelijke integratie van het bedrijf dient bovendien een resultante te zijn
van de volgende aspecten, zoals bij de vergunningsaanvraag dient te worden gespecifieerd:

A

Homogeniteit van materialen en kleuren

De materiaalkeuze en/of het kleurgebruik dient te gebeuren in functie van harmonie en
homogeniteit. Een eenheid van een gebouwencomplex in het landschap kan bekomen worden
door hetzelfde materiaal te gebruiken voor gevels en daken, of door een uniformisering van de
kleur van de gevels en de daken (gebruik van eenzelfde kleur op alle schrijnwerk, gebruik van
eenzelfde kleur van dakbedekking,…).
B

Beeldbepalend karakter van de gebouwen door architectuur, vormgeving en
inplanting

Bedrijfsgebouwen kunnen in het landschap worden ingepast, mits een weldoordachte inplanting
en vormgeving én door gebruik te maken van zichtpunten op het gebouwencomplex. Een
evenwicht in volumes met typische karakteristieken (configuratie, hellingsgraden, topgevels,…)
dient te worden nagestreefd.

C

Bewust aangeplante groenvoorzieningen

In hoofdzaak dient een aaneengesloten groenstructuur te worden nagestreefd, bestaande uit
grote eenheden groenaanplantingen. De groenvoorzieningen dienen de bedrijfsgebouwen af te
schermen ten opzichte van het omliggende landschap.
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6

Decretale bepalingen

6.1

Inhoud RUP

Het Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘Cartonnage P. Van De Velde’ is samengesteld uit:
•
•
•
•
•
•

Plan feitelijke toestand
Plan juridische toestand
Grafisch plan
Limitatieve opgave van de voorschriften die worden opgeheven door het RUP
Stedenbouwkundige voorschriften
Toelichtingsnota

De begrenzing van het RUP is aangeduid op de vermelde plannen.

6.2

Limitatieve opgave van de voorschriften die strijdig zijn met
onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan en die opgeheven worden.

De voorschriften en de bestemmingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Cartonnage P. Van De
Velde’ vervangen de voorschriften en de bestemming van het gewestplan Gentse en
Kanaalzone, vastgesteld bij KB van 14/09/1977 voor de zones die binnen het plangebied van het
RUP vallen. Het betreft de bestemming ‘woongebied met landelijk karakter’, met name de
artikels 5 en 6, en de bestemming ‘agrarisch gebied’, met name artikel 11 van het koninklijk
besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen:

“ART. 5.
1. De woongebieden:
1.0. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze
taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd,
voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor
agrarische bedrijven.
Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de
onmiddellijke omgeving.
1.1. De woonuitbreidingsgebieden zijn uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde overheid over de ordening
van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor
de voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de
promotor.
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ART. 6.
1.2. Aangaande de woongebieden kunnen de volgende nadere aanwijzingen worden gegeven:
1.2.1. de woningdichtheid:
Onder woningdichtheid van een op het plan begrensd gebied wordt het aantal woningen per hectare verstaan:
1.2.1.1. de gebieden met grote dichtheid zijn die waar de gemiddelde dichtheid ten minste 25 woningen per hectare bedraagt;
1.2.1.2. de gebieden met middelgrote dichtheid zijn die waar de gemiddelde dichtheid begrepen is tussen 15 en 25 woningen per
hectare;
1.2.1.3. de gebieden met geringe dichtheid zijn die waar de gemiddelde dichtheid 15 woningen per hectare niet overschrijdt;
1.2.1.4. de woonparken zijn gebieden waarin de gemiddelde woningdichtheid gering is en de groene ruimten een verhoudingsgewijs
grote oppervlakte beslaan;
1.2.2. de woongebieden met een landelijk karakter zijn bestemd voor woningbouw in het algemeen en tevens voor
landbouwbedrijven;
1.2.3. de gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde. In deze gebieden wordt de wijziging van de
bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud.”

“ART. 11.
4.1. De agrarische gebieden zijn bestemd voor de landbouw in de ruime zin. Behoudens bijzondere bepalingen mogen de agrarische
gebieden enkel bevatten de voor het bedrijf noodzakelijke gebouwen, de woning van de exploitanten, benevens verblijfsgelegenheid
voor zover deze een integrerend deel van een leefbaar bedrijf uitmaakt, en eveneens para-agrarische bedrijven. Gebouwen bestemd
voor niet aan de grond gebonden agrarische bedrijven met industrieel karakter of voor intensieve veeteelt, mogen slechts opgericht
worden op ten minste 300 m van een woongebied of op ten minste 100 m van een woonuitbreidingsgebied, tenzij het een
woongebied met landelijk karakter betreft. De afstand van 300 en 100 m geldt evenwel niet in geval van uitbreiding van bestaande
bedrijven. De overschakeling naar bosgebied is toegestaan overeenkomstig de bepalingen van artikel 35 van het Veldwetboek,
betreffende de afbakening van de landbouw- en bosgebieden.”

6.3

Relatie met het structuurplan en beleidsdocumenten waarvan
onderhavig RUP een uitvoering is

Op basis van artikel 145ter van het decreet houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening
van 18 mei 1999 en latere wijzigingen, is door het College van Burgemeester en Schepenen van
de gemeente Wetteren op 6 november 2006 een gedeeltelijk positief planologisch attest
afgeleverd voor het bedrijf Cartonnage P. Van De Velde.

Overeenkomstig omzendbrief RO 2000/01 over het planologisch attest, het bedrijfs-BPA en het
sectoraal BPA zonevreemde bedrijven, is in augustus 2007 gestart met de opmaak van een RUP
voor de site. Zowel de korte termijnperspectieven als de lange termijnbehoeften zijn afgewogen
en vertaald in bestemmingszones en stedenbouwkundige voorschriften.
Intussen is het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd. Dit RUP is gemotiveerde
(zie hoofdstuk 3.3) afwijking ten opzichte van het GRS.

6.4

Watertoets

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een recent overstroomd
gebied of een overstromingsgebied.
Aangezien er in het RUP slechts een minimum aan bijkomende verharding wordt toegelaten
(waar mogelijk waterdoorlatend) en er daarnaast ook rond het hele terrein een groenbuffer
wordt voorzien, waar het water maximaal in de ondergrond kan dringen;
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Aangezien er een ruime landschapsbuffer (zonder enige verharding) wordt voorzien;
Aangezien de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen,
buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater ook voldoende
garanties voorziet voor een goede waterhuishouding;
kan in alle redelijkheid geoordeeld worden dat het schadelijk effect van deze planoptie conform
de bepalingen inzake integraal waterbeheer beperkt is, en dat in alle redelijkheid dient
geoordeeld te worden dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

6.5

Ruimtebalans
Opp.
(m²)

Bestaande
gewestplanbestemming

2796

Landelijk woongebied

4042

Agrarisch gebied

219

Landelijk woongebied

2428

Agrarisch gebied

938

Landelijk woongebied

353

Landelijk woongebied

926

Agrarisch gebied

Zone 5

1337

Agrarisch gebied

Totaal

13039

Zone 1

Zone voor ambachtelijke
bedrijvigheid

Zone voor laden en lossen

Zone 2
Zone 3

Bestemming
RUP

Zone voor parkeren en toeritten
Zone voor groenbuffer

Zone 4

Zone voor groenbuffer en
geïntegreerde parking
Ambachtelijke zone
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STEDENBOUWKUNDIGE
VOORSCHRIFTEN
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1

Algemene bepalingen

1.1

Bestaande situatie

De bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen, die niet voldoen aan de
stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen onderhouds-,
renovatie- en instandhoudingswerken uitvoeren binnen het bestaand volume. Bij herbouw of
nieuwbouw van het gebouw of een deel van het gebouw, moet de nieuwe bebouwing
beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.

1.2

Globaal inrichtingsplan

Bij elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning binnen het plangebied moet een globaal
inrichtingsplan worden gevoegd van het volledige terrein waarop minstens de volgende
gegevens dienen aangeduid:
•
•
•
•
•
•

de toegangen naar de openbare weg,
de interne circulatie van voertuigen,
de plaatsing van de gebouwen, silo’s, opslag en andere constructies
de lay-out van de bestaande en ontworpen gebouwen in relatie tot het functioneren van de
site, milieusanering en -hygiëne,
de verharde en niet-verharde ruimten,
een landschapsbedrijfsplan dat een beeld geeft van de landschappelijke integratie van het
bedrijf. Een landschapsbedrijfsplan omvat:
à
à

à

een gedetailleerd beplantingsplan,
het materiaal- en kleurgebruik van de gebouwen en afsluitingen,
aanduiding van elementen die bijdragen tot een maximaal landschapsbeeld
(architecturale vormgeving, inplanting, accenten, homogeniteit van kleur- en
materiaalgebruik,… (zie ook 1.5)).

Indien bij een volgende vergunningsaanvraag wordt afgeweken van het eerste globaal
inrichtingsplan, dan dient een nieuw globaal inrichtingsplan te worden toegevoegd aan de
desbetreffende vergunningsaanvraag. Dit globaal inrichtingsplan dient als informatief bij de
vergunningsaanvraag beschouwd te worden.
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Algemene bepalingen

1.3

Inplantingen van openbaar nut

Het oprichten van infrastructuur voor openbaar nut is toegelaten in alle zones, ongeacht de
bestemming, maar wel rekening houdend met de inrichtingsvoorschriften van desbetreffende
zone. De inplanting mag de bedrijfsvoering evenmin hinderen. Hun noodzaak moet om
technische of maatschappelijke redenen kunnen aangetoond worden door een omstandig
verklarende en verantwoordende nota, die wordt toegevoegd bij de vergunningsaanvraag.
GSM-masten of andere pylonen ten behoeve van het openbaar nut en van dezelfde grootteorde
zijn niet toegelaten.

1.4

Afsluitingen

Volgende afsluitingen zijn toegestaan binnen het plangebied:
• metaaldraad, in combinatie met levend groen en al dan niet in combinatie met een
betonplaat van maximum 0,40m hoog,
• levende hagen al dan niet met metaaldraad en/of betonplaat van maximum 0,40m hoog
versterkt,
• laagstammig groen,
• houtkanten, struwelen, heesters, bomenrijen,
• leilinden,
• maximaal twee toegangspoorten,
• traditionele weideafsluitingen.
De hoogte van de afsluitingen (exclusief beplantingen) dient beperkt te blijven tot 2,00m.
Betonplaten hoger dan 0,40m boven het maaiveld kunnen niet worden toegelaten. Alle
beplantingen, zoals onder meer houtkanten, bomenrijen en struwelen kunnen hoger dan 2,00m
zijn.

1.5

Publiciteit

Binnen het plangebied is het toegestaan om publiciteit te voorzien in functie van de bestemming
van het gebied. Publiciteit ten behoeve van derden is uitgesloten.
Deze publiciteit dient sober te blijven en geïntegreerd in het architecturaal concept van de site.
Neonverlichtingen zijn uitgesloten.
Losstaande borden hebben een maximale oppervlakte van 5m².
Bij de specifieke voorschriften wordt aangegeven in welke zones publiciteit is verboden.

1.6

Landschappelijke integratie

De uiteindelijke landschappelijke integratie van het bedrijf dient een resultante te zijn van de
volgende aspecten:
A

Homogeniteit van materialen en kleuren

Voor gevels wordt voor het gehele gebouwencomplex een combinatie van bij elkaar passende
materialen of kleuren gebruikt. Hetzelfde geldt voor de dakbedekking en het schrijnwerk.
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Algemene bepalingen

B

Beeldbepalend karakter van de gebouwen door architectuur, vormgeving en
inplanting

De verschillende volumes van het gebouwencomplex zijn in harmonie en in evenwicht met
elkaar. De vormgeving is eenvoudig en kwalitatief.
Er wordt gebruik gemaakt van duurzame materialen.
Het kleurgebruik is in harmonie met de omgeving, door eenheid of door positief contrast.

C

Bewust aangeplante groenvoorzieningen

Er wordt een aaneengesloten groenstructuur nagestreefd, bestaande uit grote eenheden
groenaanplantingen. De groenvoorzieningen schermen de bedrijfsgebouwen af ten opzichte van
het omliggende landschap.

De landschappelijke integratie van het bedrijf wordt opgebouwd en getoetst op basis van
(minstens) de drie bovenstaande aspecten. Deze opbouw dient integraal deel uit te maken van
het landschapsbedrijfsplan dat bij elke vergunningsaanvraag wordt gevoegd. De
vergunningverlenende overheid kan bijkomende lasten en voorwaarden opleggen m.b.t. de
landschappelijke integratie.

A/RAP/RUP_cartonnage vdv_05, revisie e
Pagina 30 van 37

Specifieke voorschriften

2

Specifieke voorschriften

2.1

Zone 1: Zone voor ambachtelijke bedrijvigheid

2.1.1

Bestemming

Deze zone is bestemd voor de gebouwen in functie van een ambachtelijke bedrijfsvoering.
Grootschalige industriële activiteiten, zoals onder meer industriële productiebedrijven,
afvalverwerkingsinstallaties, slachterijen, composteringsbedrijven zijn niet toegelaten.
Transport-, distributiebedrijven en seveso-bedrijven zijn evenmin toegelaten.
Detailhandel is op deze plaats uitgesloten. Een woonfunctie en burelen in functie van de
bedrijfsvoering is toegelaten binnen overdruk ‘burelen en bedrijfswoning’.
2.1.2

•

Inrichtingsvoorschriften

Plaatsing en terreinbezetting
De plaatsing van gebouwen tot op de zonegrenzen is toegelaten. De zone mag volledig
worden ingenomen door bedrijfsgebouwen. De gebouwen kunnen volledig worden
onderkelderd.
Burelen en een bedrijfswoning kunnen enkel binnen de overdruk “burelen en
bedrijfswoning” worden voorzien. De bedrijfswoning kan maximum een volume van
1000m³ hebben.

•

Bouwhoogte
De bouwhoogte bedraagt maximaal 8,00m, gemeten vanaf het niveau van de dorpel.

•

Verhardingen
De zone mag volledig worden verhard met waterdoorlatende of niet-waterdoorlatende
materialen.

•

Reliëfwijzigingen
Het reliëf kan binnen deze zone kan enkel worden gewijzigd omwille van bouwtechnische
redenen, in functie van de bestemming. Bij elke aanvraag van reliëfwijziging worden de
bouwtechnische redenen van de reliëfwijziging aangetoond.

•

Bouwvolume, dakvormen en materialen
Het bouwvolume, de dakvormen, de gekozen materialen en de kleur van de materialen
moeten een optimale integratie van de gebouwen in hun omgeving garanderen, met
aandacht voor de beeldkwaliteit. Het bouwvolume dient als één samenhangend geheel van
bedrijfseenheid worden voorgesteld.
De materiaalkeuze dient esthetisch verantwoord te zijn en de architectuur te ondersteunen.
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2.1.3

Beheers- en beleidsvoorschriften

De ‘zone voor groenbuffer’ moet in de niet-bebouwde delen beplant worden in het
eerstvolgende plantseizoen volgend op de realisatie van de eerste afgeleverde
stedenbouwkundige vergunning binnen deze zone.

2.2

Zone 2: Zone voor laden en lossen

2.2.1

Bestemming

De zone is bestemd voor de noodzakelijke verharding in functie van het laden, lossen, opslag in
open lucht en stallen van voertuigen in functie van de bedrijfsvoering.
In deze zone is geen enkele vorm van bebouwing toegelaten.
Constructies in functie van buffering of vertraagde afvoer van hemelwater zijn wel toegelaten
binnen deze zone.
2.2.2

Inrichtingsvoorschriften

•

Plaatsing
Het verharden tot op de zonegrenzen is toegelaten.
Opslag van materialen is enkel mogelijk op meer dan 60m achter de rooilijn. Er kan niet
hoger dan 6m worden gestapeld.

•

Verhardingen
De zone mag worden verhard met waterdoorlatende of niet-waterdoorlatende materialen, in
functie van toegankelijkheid, opslag in open lucht van materiaal horende bij de
bedrijfsvoering, het stallen van voertuigen en interne circulatie.
Vanuit milieukundig oogpunt dienen plaatsen waar door het stallen van voertuigen kans is
op pollutie, verplicht in niet-waterdoorlatende materialen uitgevoerd te worden en dient het
afstromend water te worden opgevangen en afgevoerd naar het rioleringsnet of naar een
daartoe voorziene opvangzone.

•

Reliëfwijzigingen
Het reliëf kan binnen deze zone kan enkel worden gewijzigd omwille van bouwtechnische
redenen, in functie van de bestemming. Bij elke aanvraag van reliëfwijziging worden de
bouwtechnische redenen van de reliëfwijziging aangetoond.

•

Integratie en begroeiing
Niet verharde delen dienen beplant en ingericht te worden als groenzone.

2.2.3

Beheers- en beleidsvoorschriften

De ‘zone voor groenbuffer’moet in de niet-bebouwde delen beplant worden in het eerstvolgende
plantseizoen volgend op de realisatie van de eerste afgeleverde stedenbouwkundige vergunning
binnen deze zone.
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2.3

Zone 3: Zone voor parkeren en toeritten

2.3.1

Bestemming

Deze zone is bestemd voor de ontsluiting van de bedrijfssite op de voorliggende weg. De
ontsluiting van de bedrijfssite kan worden gerealiseerd met ten hoogste twee toeritten.
In deze zone is geen bebouwing toegelaten, tenzij de oprichting van een uithangbord. In deze
zone kan geen opslag van materiaal worden voorzien. Een parking voor bezoekers en
werknemers(geen vrachtwagens) kan eveneens worden voorzien.

2.3.2

•

Inrichtingsvoorschriften

Plaatsing
Het verharden tot op de zonegrenzen is toegelaten.

•

Terreinbezetting en inrichting
Maximaal 70% van deze zone kan verhard worden en gebruikt worden in functie van
opritten en parking. Maximaal twee gescheiden toeritten kunnen worden voorzien. Deze inen uitritten kunnen elk maximaal 7m breed zijn.
De rest van de ruimte dient voorzien te worden van groenaanplant.

•

Verharding
De zone mag maximaal 70% verhard worden met waterdoorlatende of nietwaterdoorlatende materialen, in functie van het toegang geven en de parking.

•

Reliëfwijzigingen
Het reliëf kan binnen deze zone kan enkel worden gewijzigd omwille van bouwtechnische
redenen, in functie van de bestemming. Bij elke aanvraag van reliëfwijziging worden de
bouwtechnische redenen van de reliëfwijziging aangetoond.

•

Integratie en begroeiing
Niet verharde delen dienen beplant en ingericht te worden met onder meer bomen, heesters,
grasperkjes en/of bloemen.

2.3.3

Beheers- en beleidsvoorschriften

De ‘zone voor groenbuffer’ moet in de niet-bebouwde delen beplant worden in het
eerstvolgende plantseizoen volgend op de realisatie van de eerste afgeleverde
stedenbouwkundige vergunning binnen deze zone.
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2.4

Zone 4: Zone voor groenbuffer

2.4.1

Bestemming

Deze zone is bestemd als bouwvrij groengebied. Het aaneengesloten groene karakter van deze
zone dient borg te staan voor de integratie en de afscherming van het bedrijf in het landschap.
In deze zone is geen bebouwing of verharding toegelaten. Deze zone kan evenmin aangewend
worden voor het plaatsen van tijdelijke constructies (zoals containers) of voor stapelen van
materiaal of machines, en/of voor afval.
2.4.2

Inrichtingsvoorschriften

•

Inrichting
In dit gebied dient een samenhangende, aaneengesloten groenstructuur van streekeigen
groen worden nagestreefd. Waar de buffer slechts 2m breed is, kan een streekeigen haag
worden voorzien. Verharding is niet toegelaten.

•

Integratie en begroeiing
In dit gebied dienen aanplantingen te worden voorzien om het gebouwencomplex maximaal
in de omgeving te integreren. Streekeigen bomenrijen of aanplantingen met afwisselend
hoog- en laagstammen en heesters kunnen hiervoor worden aangewend. Er dient zoveel
mogelijk een aaneengesloten groenstructuur te worden opgericht.

•

Reliëfwijzigingen
Reliëfwijzigingen zijn niet toegelaten, met uitzondering voor

•

°

het aanleggen van grachten en infiltratiezones.

°

reliëfwijzigingen in functie van een goede aansluiting op de bebouwbare zones

Publiciteit
In deze zone kunnen geen uithangborden worden opgericht.

2.4.3

Beheersvoorschriften

Deze zone moet in de niet-bebouwde delen beplant worden in het eerstvolgende plantseizoen
volgend op de realisatie van de eerste afgeleverde stedenbouwkundige vergunning binnen de
zones 1, 2 of 3.

2.5

Zone 5: Zone voor groenbuffer en geïntegreerde parking

2.5.1

Bestemming

Deze zone is bestemd als groenbuffer, waarbinnen parking voor het personeel kan worden
geïntegreerd. De achterste 5m-strook, grenzend aan de achterste zonegrens, heeft een
aaneengesloten groen karakter en kan niet gebruikt worden voor de integratie van de parking.
Deze strook staat borg voor de integratie en de afscherming van het bedrijf in het landschap.
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2.5.2
•

Inrichtingsvoorschriften

Inrichting
Binnen de achterste 5m-strook, grenzend aan de achterste zonegrens, dient een
samenhangende, aaneengesloten groenstructuur van streekeigen groen worden nagestreefd.
De rest van de buffer bestaat eveneens uit een samenhangende groenstructuur van
streekeigen groen, waarbinnen een parking kan worden geïntegreerd.
Maximum 30% van deze zone wordt ingevuld met parkeerplaatsen.

•

Verharding
In deze zone kan de verharding enkel bestaan uit waterdoorlatende materialen met een
groen karakter (bijvoorbeeld grasdallen).
Verharding is enkel toegelaten in functie van de parkeerplaatsen (maximum 30% van de
zone) en is niet toegelaten binnen de achterste strook van 5m, grenzend aan de achterste
zonegrens.

•

Reliëfwijzigingen
Reliëfwijzigingen zijn niet toegelaten, met uitzondering voor

•

°

het aanleggen van grachten en infiltratiezones.

°

reliëfwijzigingen in functie van een goede aansluiting op de bebouwbare zones

Publiciteit
In deze zone kunnen geen uithangborden worden opgericht.

2.5.3

Beheersvoorschriften

Deze zone moet voor de strook van 5 m ten opzichte van de achterste zonegrens beplant worden
in het eerstvolgende plantseizoen volgend op de realisatie van de eerste afgeleverde
stedenbouwkundige vergunning binnen de zones 1, 2 of 3.
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PLANNENBUNDEL
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BIJLAGEN

1. Positief planologisch attest, dd. 6 maart 2006
2. M.B. van 02/02/2007 tot verwerping van het beroep van de gewestelijk planologisch
ambtenaar inzake het planologisch attest van P. Van De Velde voor NV Van De Velde
door het College van Burgemeester en Schepenen van Wetteren.
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