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1 INLEIDING 

1.1 Aanleiding van de opdracht 
 
De gemeenteraad van Ruiselede heeft beslist tot de opmaak van het RUP 
zonevreemde woningen. De gemeente geeft daarmee uitvoering aan het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (BD, meer bepaald de actie uit het 
bindend gedeelte): 
 
 opmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat een oplossing biedt aan 

de problematiek van zonevreemde woningen. 
 
De gemeente wenst daarbij te vertrekken van de mogelijkheden volgens 
de gewestelijke regelgeving. Dit RUP heeft enkel de bedoeling deze moge-
lijkheden gebiedsgericht te nuanceren en te verfijnen rekening houdend 
met de deelruimte waarin de zonevreemde woning zich bevindt. 
 
Het doel van het RUP is niet om voor alle woningen een herbestemming te 
realiseren en de bestaande gronden om te vormen tot woongebied. Het 
doel van het RUP is het scheppen van rechtszekerheid en het gebiedsge-
richt toekennen van ontwikkelingsmogelijkheden aan zonevreemde wonin-
gen.  
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1.2 Definitie van een zonevreemde woning 
 
Bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan zonevreemde woningen 
is een sluitende en éénduidige definitie van een zonevreemde woning 
noodzakelijk: 
 
Een woning is momenteel zonevreemd als en alleen als ze gelegen is: 
 én buiten gebieden die in de geldende gewestplannen omschreven zijn 

als woongebied, als woongebied met landelijk karakter of als woon-
park; 

 én buiten gebieden waarbinnen de geldende gemeentelijke plannen 
van aanleg het wonen toestaan; 

 én buiten goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen. 
 
Woningen kunnen zonevreemd zijn geworden als het gaat om: 
 woningen gebouwd vooraleer de gewestplannen werden goedgekeurd; 
 woningen die vergund zijn krachten afwijkingsregels in de wetgeving; 
 gebouwen die voor een andere functie dan wonen werden gebouwd 

maar die via een functiewijziging een woonfunctie hebben gekregen; 
 woningen in vervallen verkavelingen. 
 
Er kan juridisch enkel over een zonevreemde woning worden gesproken 
als het een ‘woning’ betreft. Een woning is met name een gebouw of een 
deel ervan dat vergund is als woning, dat blijkens de inrichting hoofdzake-
lijk voor permanent wonen geschikt is en dat niet verkrot is. We hebben 
het in deze context dus niet over vakantiehuizen of verkrotte gebouwen.  
 
Woningen op een bedrijventerrein zijn niet zonevreemd indien het om een 
bedrijfswoning gaat. We merken tevens op dat woningen in woonuitbrei-
dingsgebied niet zonevreemd zijn. 
 
Zonevreemdheid staat in principe los van de vergunningstoestand. Een 
zonevreemde woning kan volledig vergund zijn. Anderzijds volgt uit boven-
staande definitie dat niet-vergunde gebouwen waarin gewoond wordt, niet 

als een ‘woning’ worden beschouwd. Dit betekent dat op basis van een 
RUP zonevreemde woningen geen illegale woningen kunnen geregulari-
seerd worden.  
 
Een gebouw is vergund indien het beschikt over een geldige stedenbouw-
kundige vergunning, zowel voor wat betreft het gebouw zelf als voor de 
functie die er in uitgeoefend wordt, tenzij de bestaande toestand in strijd is 
met de vergunning.  
  
Een bestaande constructie mag verder als vergund worden beschouwd, in 
volgende gevallen:  
 Constructies, waarvan door enig bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze 

gebouwd zijn voor de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de steden-
bouw, krijgen in het vergunningenregister de vermelding dat er een 
vermoeden bestaat dat de constructie als vergund moet worden be-
schouwd.  

 Constructies, waarvan door enig bewijsmiddel wordt aangetoond dat ze 
gebouwd zijn na de inwerkingtreding van de wet van 29 maart 1962 
houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de steden-
bouw, maar die dateren van voor de allereerste, definitieve vaststelling 
van het gewestplan waarbinnen zij gelegen zijn, krijgen in het vergun-
ningenregister de vermelding dat er een vermoeden bestaat dat de 
constructie als vergund moet worden beschouwd, indien de overheid 
niet kan aantonen door enig bewijsmateriaal, behoudens getuigenver-
klaringen, zoals door middel van een goedgekeurd bouwplan, een pro-
ces-verbaal of een bezwaarschrift dat de constructie in overtreding 
wordt opgericht.  

 
Een onvergunde woning of een illegale woning is een gebouw waarvoor 
geen vergunningen zijn afgeleverd of waarvan de kenmerken en functies 
niet in overeenstemming zijn met de vergunningen die ervoor zijn afgele-
verd én dat niet als vergund geacht kan worden beschouwd. 
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2 MOGELIJKHEDEN VOLGENS 
DE VIGERENDE WETGEVING 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (MB 27 maart 2009, van kracht 
op 1 september 2009) legt enkele basisrechten vast voor bestaande 
hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte en niet verkrotte zonevreemde 
woningen. Zonder de opmaak van een RUP gelden deze basisrechten 
voor zonevreemde woningen. 
 
Een RUP kan volgens de Codex (art. 4.4.10) enkel: 
 deze basisrechten aanvullen; 
 deze basisrechten uitbreiden; 
 strengere voorwaarden bepalen op het vlak van de maximaal toegela-

ten volumes bij herbouw. 
 
Hieronder volgt een samenvatting van deze basisrechten, aangevuld met 
bepalingen opgenomen in relevante uitvoeringsbesluiten. 
Ten gevolge van de goedkeuring van twee besluiten van de Vlaamse 
overheid zijn vanaf 1 december 2010 een aantal werken voor zonevreem-
de woningen niet meer vergunningsplichtig.  
 
In de Codex wordt een onderscheid gemaakt tussen: 
 woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden; 
 woningen in ruimtelijk niet-kwetsbare gebieden en parkgebieden.  

2.1 Zonevreemde woningen in kwetsbare gebieden 
 
De ruimtelijke kwetsbare gebieden zijn:  
 groengebieden,  
 natuurgebieden,  
 natuurgebieden met wetenschappelijke waarde,  
 natuurreservaten,  
 natuurontwikkelingsgebieden  
 parkgebieden,  
 bosgebieden,  
 valleigebieden,  
 brongebieden,  
 agrarische gebieden met ecologische waarde of belang,  
 grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling,  
 de ermee vergelijkbare gebieden aangeduid in plannen van aanleg,  
 beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke land-

bouwgebieden.  
 
Alhoewel parkgebied een kwetsbaar gebied is, gelden voor zonevreemde 
woningen in de parkgebieden de bepalingen voor de niet-kwetsbare ge-
bieden. Ook landschappelijke waardevol agrarisch gebied is in het ka-
der van zonevreemdheid geen kwetsbaar gebied.  
 
Recreatiegebieden daarentegen worden gelijkgesteld met kwetsbare ge-
bieden. Het betreft zowel gebieden voor verblijfs- als gebieden voor dagre-
creatie, inclusief de ermee vergelijkbare gebieden aangeduid in plannen 
van aanleg. 
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Hoofdgebouwen 
In kwetsbare gebieden kunnen aan een zonevreemde woning volgende 
werken worden uitgevoerd:  
 
Zonder vergunning:  
 onderhouds- en instandhoudingswerken die geen betrekking heb-

ben op de stabiliteit. Het gaat bijvoorbeeld om het vervangen van dak-
pannen of ramen (Art 4.1.1);  

 werken die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning in toe-
passing van het besluit “kleine werken”.  

 
Mits stedenbouwkundige vergunning (art 4.4.12):  
 verbouwen binnen het bestaande bouwvolume, inclusief onderhouds- 

en instandhoudingswerken die wel betrekking hebben op de stabiliteit. 
Het gaat bijvoorbeeld om het vervangen van een dakgebinte of het 
heroprichten van een kromme buitenmuur (Art 4.1.1);   

 herbouwen in geval van heirkracht (Art 4.4.13-14): bij vernietiging of 
beschadiging door een vreemde oorzaak: in dat geval mag het vergun-
de of vergund geachte bouwvolume (met een maximum van 1.000 m³) 
worden herbouwd.  

 
Een verkrot gebouw voldoet niet aan de elementaire eisen van stabiliteit. 
Dergelijk gebouw kan niet worden opgeknapt via onderhouds- en instand-
houdingswerken die betrekking hebben op de stabiliteit. 
 
Het aantal woongelegenheden moet in elk van de gevallen steeds gelijk 
blijven. 
 

Bijgebouwen 
Bestaande losstaande bijgebouwen (garage, voormalige stallen) kunnen 
verbouwd worden en herbouwd binnen het bestaande bouwvolume. Uit-
breiden van bijgebouwen of het plaatsen van nieuwe bijgebouwen is niet 
mogelijk.  
 
Kleinschalige tuinaccommodatie 
Volgende handelingen zijn mogelijk bij zonevreemde woningen in kwets-
baar gebied (uitgezonderd parkgebied), gezien ze vrijgesteld zijn van ste-
denbouwkundige vergunning: 
 de strikt noodzakelijke toegangen en opritten naar het gebouw en de 

gebouwen; 
 afsluitingen in de zij- en achtertuin binnen de 30m rond de woning tot 2 

m hoog. In de voortuin mag ze max. 1m zijn, tenzij ze open is, dan mag 
ze ook 2m hoog zijn; 

 barbecues, speeltoestellen, tuinornamenten, brievenbussen; 
 
Nevenfuncties of functiewijzigingen zijn niet mogelijk in kwetsbare ge-
bieden. 
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2.2 Zonevreemde woningen buiten kwetsbare ge-
bieden 

 
Hoofdgebouw 
In niet-kwetsbare gebieden en parkgebieden kunnen aan een zonevreem-
de woning volgende verbouwingswerken worden uitgevoerd:  
 
Zonder vergunning:  
 onderhouds- en instandhoudingswerken die geen betrekking heb-

ben op de stabiliteit. Het gaat bijvoorbeeld om het vervangen van dak-
pannen of ramen (Art 4.1.1);  

 werken die vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige vergunning in toe-
passing van het besluit “kleine werken”.  

 
Mits stedenbouwkundige vergunning (Art 4.4.12):  
 verbouwen binnen het bestaande bouwvolume (Art 4.4.12), inclusief 

onderhouds- en instandhoudingswerken die wel betrekking hebben op 
de stabiliteit;  

 herbouwen op dezelfde plaats, d.w.z. dat ministens drie kwart van de 
oppervlakte van het hoofdgebouw en aanhorigheden overlapt (Art 
4.4.13). Als het bestaande bouwvolume meer dan 1.000 m³ bedraagt, 
is het maximale volume van de herbouwde woning beperkt tot 1000 m³,  

 herbouwen op een andere plaats (Art 4.4.14) indien:  
 de woning getroffen is door een rooilijn;  
 de woning zich in een achteruitbouwzone bevindt;  
 de verplaatsing volgt uit redenen van goede ruimtelijke ordening (be-

tere integratie in de omgeving, betere terreinbezetting of een kwalita-
tief concept).   

De herbouwde woning:  
o staat op de voorbouwlijn van de dichtstbijzijnde constructie;   
o Of levert een betere plaatselijke aanleg op die zich richt op de om-

gevende bebouwing of plaatselijke courante inplantingswijzen.   
 herbouwen in geval van heirkracht (Art 4.4.13-14): bij vernietiging of 

beschadiging door een vreemde oorzaak: in dat geval mag de woning, 

op dezelfde of een andere plaats worden herbouwd met een maximum 
van 1.000 m³;  

 uitbreiden van een bestaande woning tot een maximaal bouwvolume 
van 1.000 m³ (Art 4.4.15). Het maximaal volume betreft de woning met 
inbegrip van de woningbijgebouwen die er fysisch één geheel mee 
vormen . 

 
Het aantal woongelegenheden blijft, zowel bij verbouwen, herbouwen als 
uitbreiden, beperkt tot het bestaande aantal. 
 
Bijgebouwen 
Bestaande losstaande bijgebouwen (garage, voormalige stallen) kunnen 
verbouwd worden en herbouwd binnen het bestaande bouwvolume. Uit-
breiden van bijgebouwen of het plaatsen van nieuwe bijgebouwen groter 
dan de van vergunning vrijgestelde 40m² is niet mogelijk. Bij herbouw moet 
75% van het gebouw de plaatsing van het oorspronkelijke overlappen 
(tenzij getroffen door bv. een rooilijn of achteruitbouwzone). 
 
Tuinaccommodatie 
Volgende handelingen, gezien ze vrijgesteld zijn van stedenbouwkundige 
vergunning: 
 De plaatsing van afsluitingen met een maximumhoogte van 2 m op de 

zij- en achterperceelsgrenzen en binnen de 30m van de woning. In de 
voortuin mag de afsluiting niet hoger zijn dan 1 meter, tenzij ze open is 
(van draad of draadgaas). Dan is ook hier een hoogte van 2 meter vrij-
gesteld van vergunning; 

 De plaatsing van vrijstaande bijgebouwen (tuinhuis, poolhouse, vrij-
staande carport, vrijstaande garage, serre…) met een gezamenlijke 
oppervlakte van 40 m² en maximum 3 m hoog; 

 De aanleg van een niet–overdekte constructie (siervijver, terras, 
zwembad, …) is vrijgesteld van vergunning tot maximaal 80 m² per 
goed in zijtuin en achtertuin. 
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 De plaatsing van allerhande kleine tuinconstructies zoals tuinornamen-
ten, brievenbussen, barbecues en speeltoestellen is vrijgesteld van 
vergunning binnen een straal van 30 meter van de woning. 

 
Deze werken zijn enkel vrijgesteld van een vergunning als ze binnen de 30 
meter van de woning gebeuren of als ze niet in een oeverzone, afgeba-
kend in een bekkenbeheersplan of deelbekkenbeheersplan gebeuren of in 
de 5 meter brede strook langs waterlopen of als ze niet in strijd zijn met 
een RUP. Dit houdt in dat een RUP eventueel strengere bepalingen kan 
opnemen.  
 
Mogelijke nevenfuncties of functiewijzigingen  
(art. 4.4.23 en het functiewijzigingenbesluit) 
De codex ruimtelijke ordening bepaalt dat de vergunningverlenende over-
heid mag afwijken van de bestemmingsvoorschriften1 voor stedenbouw-
kundige vergunningen die betrekking hebben op vergunningsplichtige 
functiewijzigingen – onder bepaalde voorwaarden (niet gelegen in 
kwetsbaar gebied of recreatiegebied en ook niet in overstromingsge-
bieden). Het gaat enkel over volgende functiewijzigingen: (een weigering 
van een afwijking geeft nooit aanleiding tot planschadevergoeding) 
 
1. Er kan een vergunning worden verleend voor het gedeeltelijk wijzigen 

van het gebruik van een zonevreemde woning, met inbegrip van de 
woningbijgebouwen die er fysisch een geheel mee vormen, in kan-
toor- of dienstenfunctie, zoals kantoor, vrij beroep of dienstverlening. 
Daarbij mag de complementaire functie niet meer beslaan dan 100 m² 
en beslaat de woonfunctie de grootste oppervlakte.  

 
2. Er kan een vergunning worden verleend voor het gedeeltelijk wijzigen 

van het gebruik van een zonevreemde woning, met inbegrip van de 
woningbijgebouwen die er fysisch een geheel mee vormen, in het ge-
bruik als een toeristische logies als het maximaal 8 tijdelijke verblijfs-
gelegenheden betreft (met een plafond van maximaal 32 personen die 

                                                                  
1 Na de goedkeuring van dit RUP zonevreemde woningen bestaat bijgevolg nog een afwij-
kingsmogelijkheid voor de opgesomde bestemmingen. 

tegelijk in deze logies kan overnachten), met uitsluiting van elke vorm 
van restaurant of café. Er kan wel een maaltijd voor de logeren gasten 
aangeboden worden. 

 
3. Er kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk 

wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex van de 
hoofdfunctie "landbouw" in de ruime zin, voor zover aan al de volgen-
de voorwaarden voldaan is:  
 het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch ge-

bied in de ruime zin;  
 het gebouw of gebouwencomplex maakt deel uit van een gebou-

wengroep;  
 de nieuwe functie heeft louter betrekking op de opslag van aller-

hande materialen of materieel. 
 
4. Er kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk 

wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex van de 
hoofdfunctie "landbouw in de ruime zin", voor zover aan al de volgen-
de voorwaarden voldaan is:  
 het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch ge-

bied in de ruime zin;  
 de nieuwe functie heeft betrekking op volgende activiteiten of com-

binaties daarvan:  
 een paardenhouderij,  
 een manege,  
 een dierenasiel,  
 een dierenpension,  
 een dierenartsenpraktijk,  
 jeugdlogies,  
 een tuinaanlegbedrijf,  
 een kinderboerderij,  
 een centrum voor dierentherapie (animal assisted therapy)  
 een instelling waar personen al dan niet tijdelijk verblijven en bij 

wijze van therapie, onderwijs, opleiding of voorbereiding op de 
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reguliere arbeidsmarkt ondermeer landbouwactiviteiten of aan de 
landbouw verwante activiteiten uitoefenen,  

telkens met inbegrip van de gedeelten van het gebouw of gebou-
wencomplex die worden aangewend voor ondergeschikte functies 
(handel, horeca, kantoorfunctie of diensten) die noodzakelijk zijn 
voor de uitoefening van de hoofdfunctie. Voor deze functies geldt 
dat de volledige vloeroppervlakte die door eventuele ondergeschikte 
functies (zowel binnen het hoofdgebouw als binnen de bijgebou-
wen) in beslag genomen wordt, ten hoogste gelijk is aan 100 vier-
kante meter. 

 
Bovendien worden er enkele voorwaarden gekoppeld aan de functiewijzi-
gingen van 2 tot en met 4: 

 De functiewijzigingen kunnen enkel worden toegestaan als het ge-
bouw of het gebouwencomplex gelegen is aan een voldoende uitge-
ruste weg, die op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat.  

 De functiewijzigingen kunnen enkel worden toegestaan als het ge-
bouw of gebouwencomplex bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe 
functie. Een gebouw of gebouwencomplex is bouwfysisch geschikt 
voor een nieuwe functie als aan het gebouw of gebouwencomplex uit 
financieel of bouwtechnisch oogpunt geen ingrijpende werken uitge-
voerd hoeven te worden voor de nieuwe functie. Daarmee wordt be-
doeld dat de functie gerealiseerd kan worden als de bestaande struc-
tuur van het gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, waar-
bij het gebouw aangepast kan worden aan hedendaagse comfort-, 
energie- of milieueisen.  

Bovenstaande wijzigingen kunnen enkel worden toegestaan op voorwaar-
de dat de goede ruimtelijke ordening niet wordt geschaad. Minstens 5 
items moeten in een motivering worden onderzocht:  
 
1° de invloed van het nieuwe gebruik op het aantal te verwachten gebrui-
kers, bewoners of bezoekers van het gebouw;  
2° de invloed van het nieuwe gebruik op het mobiliteitsaspect;  
3° de relatie van het nieuwe gebruik met de in de omgeving aanwezige 
functies;  
4° de relatie van het nieuwe gebruik met de in de omgeving vastgelegde 
bestemmingen;  
5° het al dan niet bouwfysisch geschikt zijn voor het nieuwe gebruik.  
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2.3 Afwerkingsregel 
 
Mogelijkheden Codex 
Volgens art. 4.4.3 van de Codex kan voor een perceel dat niet voor wo-
ningbouw bestemd is, desalniettemin een stedenbouwkundige vergunning 
voor het bouwen van een eengezinswoning worden afgegeven, indien vol-
daan is aan alle hiernavolgende voorwaarden: 
 de nieuwe woning is van: 

 hetzij het driegeveltype, in welk geval zij aangebouwd wordt bij een 
wachtmuur van een bestaande woning op een belendend perceel,  

 hetzij het gesloten bouwtype, in welk geval zij gebouwd wordt op een 
perceel dat gelegen is tussen twee wachtmuren;  

 het perceel waarop de nieuwe woning opgericht wordt, heeft een op-
pervlakte van ten hoogste 650 m²;  

 het bouwvolume van de nieuwe woning bedraagt ten hoogste 1.000 m³;  
 de aanpalende bestaande woning of woningen is of zijn per 1 septem-

ber 2009 op het ogenblik van de vergunningsaanvraag voor de nieuwe 
woning hoofdzakelijk vergund en niet verkrot. 

 
Deze mogelijkheden gelden niet in ruimtelijk kwetsbare gebieden. Zij gel-
den evenmin in het geval waarin een aanbouw bij de bestaande woning of 
woningen uitdrukkelijk verboden wordt door een specifiek ruimtelijk uitvoe-
ringsplan of bijzonder plan van aanleg betreffende zonevreemde construc-
ties.  
 
Onder “wachtmuur” wordt verstaan:  
 een wand die op 1 september 2009 deel uitmaakt van een dubbele 

wand, opgetrokken op de perceelsgrens; 
 een enkele wand die reeds op 1 september 2009 is opgetrokken tot 

tegen de perceelsgrens, en die beschermd is door een tijdelijke water-
afstotende bekleding.  

 
 
 

 
 
Mogelijkheden GRS 
Deze mogelijkheden betekenen dat in deze uitzonderlijke gevallen bijko-
mende woningen in het buitengebied kunnen gecreëerd worden, wat in 
strijd is met de bepalingen van het PRS en het GRS, waar staat dat in het 
RUP enkel de bestaande (effectieve en potentiële) zonevreemde wonin-
gen kunnen opgenomen worden.  
 
Een gemeente kan echter gemotiveerd afwijken van haar richtinggevend 
gedeelte. Gezien de mogelijkheden voor wachtgevels zich inpast binnen 
de gewestelijke wetgeving op de ruimtelijke ordening, zijnde de mogelijk-
heden volgens art. 4.4.3 van de Codex, en het om een zeer beperkt aantal 
gevallen gaat (grootte-orde 3), is deze afwijking in die zin dan ook te ver-
antwoorden. In het GRS staat trouwens in dezelfde alinea nog opgenomen 
dat nieuwe woningen in de open ruimte niet zijn toegelaten buiten de wet-
telijke mogelijkheden. Op dit moment valt de afwerkingsregel binnen de 
wettelijke mogelijkheden en is het RUP op dat punt geen afwijking van het 
richtinggevend deel.  
 
Anderzijds kan aangehaald worden dat het RUP eigenlijk geen uitspraak 
doet over deze woningen, gezien het RUP enkel van toepassing is op per-
celen met bestaande (effectieve en potentiële) zonevreemde woningen. 
Eventueel nieuw op te richten woningen vallen hier dus niet onder.  
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2.4 Inventaris bouwkundig erfgoed 
 
Op 14 september 2009 stelde de administrateur-generaal van het VIOE de 
Inventaris van het Bouwkundig Erfgoed voor Vlaanderen vast. Hierdoor is 
er voor het eerst een eenduidige lijst van het in Vlaanderen gebouwde pa-
trimonium met erfgoedwaarde.  
 
De vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed zorgt ervoor 
dat er voor het eerst een éénduidige en overzichtelijke lijst van het ge-
bouwd patrimonium in Vlaanderen bepaald is. 
Opname in de vastgestelde inventaris van het bouwkundig erfgoed bete-
kent voor elk van de erfgoedobjecten dat zij een vorm van vrijwaring voor 
de toekomst genieten. Deze vrijwaring verschilt echter sterk van een be-
scherming als monument. Voor beschermde monumenten gelden immers 
alle juridische bepalingen uit het monumentendecreet.  
 
Door de vaststelling van de inventaris van het bouwkundig erfgoed treden 
een aantal andere wettelijke bepalingen in de Vlaamse decreet- en regel-
geving in werking. Er gelden binnen het onroerend erfgoedbeleid, steden-
bouwkundig, woon- en energieprestatiebeleid een aantal uitzonderings-
maatregelen ten gunste van gebouwen uit de vastgestelde inventaris, met 
als doel die zoveel mogelijk te vrijwaren. Belangrijk in het kader van dit 
RUP zijn volgende bepalingen: 
 
 Zonevreemde gebouwen uit de lijst kunnen vlotter een nieuwe functie 

krijgen. Voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van 
een gebouw of gebouwencomplex dat is opgenomen in de vastgestel-
de inventaris van het bouwkundige erfgoed, kan een vergunning wor-
den verleend voor zover voldaan is aan de volgende voorwaarden:  

1. de voortzetting van de vroegere functie blijkt niet haalbaar of ga-
randeert de duurzame leefbaarheid van het gebouw of het ge-
bouwencomplex niet;  

2. de nieuwe functie laat de erfgoedwaarde ongeschonden of ver-
hoogt ze;  

3. de entiteit van het agentschap RO-Vlaanderen van het Vlaams Mi-
nisterie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 
Erfgoed, die met de zorg voor het onroerend erfgoed belast is, 
brengt een gunstig advies uit over de aanvraag.  

 
 Om een gebouw uit de vastgestelde lijst af te breken is altijd een ste-

denbouwkundige vergunning nodig. Die wordt door het gemeentebe-
stuur al dan niet afgeleverd, nadat de erfgoedwaarde van het gebouw 
afgewogen is via een algemene onroerend erfgoedtoets.   

 Een stedenbouwkundige vergunning is ook nodig om zonnepanelen of 
zonneboilers op een plat dak te plaatsen of te integreren in een hellend 
dak van een gebouw uit de lijst.   

 Gebouwen uit de lijst mogen afwijken van de geldende normen op het 
gebied van energieprestatie en binnenklimaat, voor zover die afwijking 
nodig is om de erfgoedwaarde van het pand in stand te houden.   

 In de sociale woningbouw geldt de regel dat kosten voor renovatie 
maximaal 80% mogen bedragen van de prijs voor een nieuwbouw van 
dezelfde omvang. Als de renovatiekosten meer bedragen, moet het 
gebouw worden gesloopt en vervangen door nieuwbouw. Voor gebou-
wen uit de lijst geldt die 80%-regel niet. Op die manier wordt sociale 
huisvesting in deze gebouwen door renovatie gestimuleerd.  
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2.5 Natuur- en boswetgeving 
 
Voor beboste percelen of perceelsdelen blijven de bepalingen van het 
Bosdecreet van toepassing. Het oprichten van bouwkundige constructies 
kan niet toegestaan worden in zones die onder de toepassing van het 
Bosdecreet vallen, zelfs indien hiervoor geen bomen dienen gerooid te 
worden en dit volgens art. 96 en 97 van het Bosdecreet van 13 juni 1990. 
 
Art. 96: behoudens machtiging van het Agentschap of in de gevallen en onder de voorwaar-
den voorzien in een goedgekeurd beheersplan, zijn ingrijpende wijzigingen en beschadigin-
gen van de boden, de strooisel-, kruid-, of boomlaag verboden.  
Art. 97: $ 1. Onverminderd de verbodsbepalingen in wetten, decreten en reglementen is het, 
zonder toestemming van de eigenaar en machtiging van het Agentschap of zonder dat het 
bepaald is in het goedgekeurd beheersplan, in alle openbare bossen en voor wat de bosre-
servaten betreft, de commissie gehoord, verboden:  
1. het strooisel te verwijderen; 
Etc. 
 
Dit betekent dat de mogelijkheden aangaande uitbreiden van het woonvo-
lume, het oprichten van nieuwe bijgebouwen en het uitbreiden van de tuin 
(wat ook als ontbossing moet beschouwd worden), kunnen interfereren 
met de bos- en natuurwetgeving. De sectorale wetgeving blijft echter on-
verminderd van toepassing en kan niet door een RUP gewijzigd worden. 
Dit kan voor bepaalde zonevreemde woningen inhouden dat enkel ver-
bouwen/herbouwen binnen het bestaande bouwvolume zal kunnen toege-
staan worden, en dat de hierboven aangehaalde mogelijkheden in de prak-
tijk niet zullen kunnen.  
 
Bij de vergunningsaanvraag zal de aanvrager dus moeten bewijzen dat de 
vergunningsaanvraag niet in strijd is met bos- en natuurwetgeving.  
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3 PLANNINGSCONTEXT 

3.1 Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 
 
De gemeente Ruiselede situeert zich volledig in het buitengebied, dit is het 
gebied waar de open ruimte overweegt. Elementen van bebouwing en in-
frastructuur die in functionele samenhang zijn met de niet-bebouwde ruim-
te maken er deel van uit en kunnen plaatselijk overwegen.  
De verdere groei van linten en verspreide bebouwing in het buitengebied 
wordt tegengegaan om de resterende onbebouwde ruimte maximaal van 
versnippering en aantasting te vrijwaren. 
 
Binnen de gemeente Ruiselede is de N37 geselecteerd als primaire weg II. 
 
3.2 RSV in uitvoering 
 
Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen geeft aanleiding tot een beleid dat 
het buitengebied wil vrijwaren voor de essentiële functies landbouw, natuur 
en bos. Om dit doel te bereiken wordt er 750.000 ha agrarisch gebied, 
150.000 ha natuurgebied, 53.000 ha bosgebieden en 34.000 ha andere 
groen gebieden vastgelegd in bestemmingsplannen. 
 
De eerste fase van het VEN heeft reeds heel wat gebieden voor natuur 
vastgelegd onder de vorm van GEN en GENO. Binnen de gemeente gaat 
het om grote delen van de groene gewestplanbestemmingen in het gebied 
te noorden van de Wantebeek.  
 

Uit de gevoerde overlegprocessen blijkt dat voor een belangrijk deel van 
de agrarische structuur weinig discussie bestaat over de agrarische be-
stemming zoals die thans vastgelegd is in de gewestplannen. Het be-
staande gewestplan zijn voor deze gebieden voldoende om uitvoering te 
geven aan de visie op de agrarische structuur op Vlaams niveau. Deze 
gebieden werden beleidsmatig herbevestigd, zijnde de herbevestigde 
agrarische gebieden. Voor Ruiselede is dat het centrale stuk van de ge-
meenten en het zuidelijk stuk.  
 
Er werden binnen de gemeente nog geen natuurverwevingsgebieden aan-
geduid.  
 
 
3.3 Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan West-

Vlaanderen 
 
Bundelingsgebied 
Ruiselede maakt deel uit van het bundelingsgebied. Dit is een gebied met 
een intense dichtheid aan kernen, linten en verspreide bebouwing. Het 
strikter bundelen van wonen en werken naar een selectief aantal kernen 
volgens een gelijkmatig verspreid patroon van hoofddorpen en woonker-
nen moet deze zone beter structureren. Ruiselede werd geselecteerd als 
structuurondersteunend hoofddorp.  
 
Op grondgebied van de gemeente zijn er volgende selecties: 
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Ankerplaatsen 
 Sint-Pietersveld en Schoonberg-Vorte Bossen  
 de omgeving Mevrouwmolen en Artemeersmolen Kanegem.  
 
Het zuiden van de gemeente behoort tot een nieuw landschap met een 
intensief gedifferentieerde agrarische structuur. 
 
Het noorden van Ruiselede behoort tot de toeristisch-recreatieve regio 
Brugse Ommeland.  
Op grondgebied Ruiselede werden geen secundaire wegen geselecteerd.  
 
Natuurverbindingen 
Bij de herziening van het PRS wordt de omgeving van de Wantebeek en 
bovenlopen, tussen sint-Pietersveld, de Galatosbossen, de Vortebossen 
en de bossen van de vallei van de Wantebeek, aangeduid als rivier- en 
beekvalleien en de Poekebeek/Klaphullebeek/Bundingsbeek zijn aange-
duid als natte ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang. De vallei 
van de Poekebeek en het Houtland (noorden van de gemeente) is daaren-
boven een stimulansgebied voor KLE. 
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3.4 Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Ruisele-
de 

 
3.4.1 Zonevreemde woningen (p 40-43) 
 
Om de open ruimte te vrijwaren, moet het bestaande woningpatrimonium 
maximaal benut worden, indien ruimtelijk verantwoord. De gemeente 
wenst een maximale rechtszekerheid voor deze woningen maar ook een-
voudig hanteerbare regels.  
 
De problematiek van zonevreemde woningen wordt grotendeels opgelost 
in de vigerende wetgeving. Deze wordt door het gemeentebestuur als 
voorlopige oplossing aanvaard voor het gehele grondgebied. Onderstaan-
de nuanceringen dienen verder te worden uitgewerkt en verfijnd in een 
ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 
In dit RUP kunnen enkel de bestaande (effectieve en potentiële) zone-
vreemde wooneenheden opgenomen worden. Er kunnen met name geen 
bijkomende woonmogelijkheden gecreëerd worden. Nieuwe woningen of 
nieuwe verkavelingen in de open ruimte zijn niet toegelaten buiten de wet-
telijke mogelijkheden. 
 
ALGEMEEN 
 Voor alle bestaande niet-verkrotte woningen die hoofdzakelijk vergund 

zijn of geacht worden vergund te zijn, kunnen onderhouds- en instand-
houdingswerken, die al dan niet betrekking hebben op de stabiliteit, 
worden uitgevoerd.  

 Tevens kunnen werken worden uitgevoerd die vrijgesteld zijn van een 
stedenbouwkundige vergunning.  

 In geval van overmacht is ook herbouw mogelijk, met uitzondering van 
de zonevreemde woningen gelegen in gebieden waar de regelgeving 
een bevoegdheid is van hogere overheden (bv. VEN-gebieden)2. 

                                                                  
22 De gemeente meent dat er momenteel geen woningen in dergelijke gebieden aanwezig 
zijn. 

 Landbouwbedrijfswoningen kunnen na stopzetting van de activiteit in 
alle zones de bestemming particuliere woning krijgen zodat het behoud 
ervan gegarandeerd kan worden. De voorwaarden voor zonevreemde 
woningen worden dan van toepassing. 

 
SPECIFIEK 
Er wordt verder een onderscheid gemaakt tussen de volgende gevallen: 

 Behoorlijk vergunde woningen waarvan het perceel gelegen is net 
naast en direct aansluitend bij een (landelijk) woongebied volgens een 
plan van aanleg; 

 Behoorlijk vergunde woningen in alle agrarische gebieden;  
 Behoorlijk vergunde woningen gelegen in andere dan agrarische ge-

bieden. 
 
Zonevreemde woningen aansluitend bij (landelijk) woongebied vol-
gens een plan van aanleg 
Deze woningen betekenen slechts een geringe aantasting van de open 
ruimte. Morfologisch vormen ze één geheel met het woongebied3. Deze 
woningen krijgen daarom gelijkaardige ontwikkelingsmogelijkheden als het 
woongebied4. Ze kunnen met andere woorden verbouwd, herbouwd en 
uitgebreid worden. Omvorming tot meergezinswoning is niet mogelijk, ge-
zien op die manier bijkomende (zonevreemde) woongelegenheden worden 
gecreëerd.  
 
Bijkomend kunnen bepalingen worden opgenomen inzake de afwerking 
van het woongebied en inpassing in de omgeving (bv. opleggen van ‘groe-
ne’ perceelsafsluitingen, groenvoorzieningen afstemmen op de directe 

                                                                  
3 Een geïsoleerde woning aan de overkant van een weg, waarbij de weg een duidelijke aflij-
ning voorziet tussen de woningen en de open ruimte vormt geen morfologisch geheel met het 
woongebied. 
4 Ze kunnen geen bijkomende beperkingen voor de landbouw betekenen inzake afstands- en 
andere wetgevingsregels. 
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omgeving, creëren van een uniforme achterkavelgrens met kleine hout-
kant). 
 
Zonevreemde woningen in alle agrarische gebieden  
De gemeente wenst een uniforme aanpak waarbij het open landschap 
maximaal gevrijwaard wordt. De zonevreemde woningen kunnen ver-
bouwd en herbouwd worden. De woningen krijgen dezelfde uitbreidings-
mogelijkheden als een landbouwerswoning, namelijk maximaal 1000 m³ 
brutovolume. Herbouw op 75% van de huidige bebouwde oppervlakte is 
vereist, tenzij de goede ruimtelijke ordening anders vereist bv. te dicht bij 
de beek, te dicht bij straat, …  
 
Het is ook toegelaten bijgebouwen op te richten in de onmiddellijke omge-
ving van het woongebouw in functie van het wonen (hobbyserre, kippen-
hok, berghok, …) of bestaande bijgebouwen te herbouwen/verbouwen of 
uit te breiden. De bijgebouwen moeten in verhouding staan tot het hoofd-
gebouw en de perceelsgrootte. De mogelijkheden voor bijgebouwen kun-
nen gebiedsgericht verfijnd worden. 
 
Bijkomend kunnen in het open agrarische landschap bepaling worden op-
genomen inzake een optimale landschappelijke inpassing en het maximaal 
vrijwaren van de open ruimte voor de beroepslandbouw (bv. vertuining van 
het landschap vermijden door beperkingen op te leggen ten aanzien van 
de diepte van het perceel dat als tuin kan ingericht worden, dan wel een 
agrarisch gebruik of natuurfunctie moet kennen, gebruik van inheemse 
groenvoorzieningen, gebruik van een landelijke woontypologie).  
 
Bijkomend kunnen binnen het bosrijke gebied bepalingen worden opge-
nomen inzake een optimale landschappelijke inpassing en het maximaal 
behoud en eventueel verdere uitbouw van de kleine landschapselementen 
in het gebied (bv. perceelsafsluitingen afgestemd op de natuurlijke en 
landschappelijke omgeving, respecteren van het rasterpatroon en verster-
ken drevenstructuur) 
 
 

 
Behoorlijk vergunde woningen gelegen in andere dan agrarische ge-
bieden  
Het beleid voor de woningen gelegen in deze ruimtelijk kwetsbare gebie-
den van bovenlokaal niveau wordt bepaald door de hogere overheid 
(Vlaams Gewest en provincie). Het gaat om woningen gelegen in grote 
eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwikkeling, verwevingsge-
bieden en natuurverbindingsgebieden.  
 
Indien de hogere overheid de woningen buiten de kwetsbare gebieden van 
bovenlokaal niveau situeert, stelt de gemeente volgend beleid voorop. De 
woningen kunnen verbouwd worden en beperkt uitgebreid, tot een maxi-
mum van 700 m³, met inbegrip van de bestaande bijgebouwen die behou-
den blijven en eventueel kunnen verbouwd worden zonder volume-
uitbreiding. Een nieuw bijgebouw is toegestaan indien nog geen bijgebou-
wen aanwezig zijn, nevenfuncties en uitbreiding van de tuin buiten het be-
staande perceel zijn niet toegelaten. 
 
 
GEBOUWEN MET BIJZONDERE, HISTORISCHE, LANDSCHAPPELIJ-
KE EN/OF ARCHITECTONISCHE WAARDE 
De gemeente stelt volgende elementen voor: 

 beschermde monumenten: gemeentehuis, PLC en GBJ, O.-L.-Vr.-Kerk, 
St.-Caroluskerk, Hostensmolen, Knokmolen; 

 merkwaardige gebouwen: Hoeve Poelvoorde, Goed ter Vlaagt, Hoeve 
Groot Kraaienbroek, Eendekooihoeve, Gallatashoeve, Axpoele school, 
Kasteel de Roo, Kasteel Reed Poel en de zomerwoning met koetshuis 
en boswachterswoning in de Gallatasbossen. 

Bij de evaluatie en uitwerking van ontwikkelingsperspectieven voor zone-
vreemde gebouwen moet rekening gehouden worden met de cultuurhisto-
rische waarde ervan. De patrimoniumwaarde – al dan niet beschermd- van 
sommige gebouwen moet erkend worden en de ontwikkelingsperspectie-
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ven moeten hierop afgestemd worden. Er wordt in de eerste plaats ge-
streefd naar het behoud van waardevolle gebouwen. De eventuele ver-
bouwingen en functiewijzigingen moeten de erfgoedwaarde en het archi-
tectonische karakter van het gebouwen ongeschonden laten of versterken.  
 
Een functiewijziging van deze gebouwen is mogelijk indien de verderzet-
ting van de vroegere functie onmogelijk blijkt of een duurzame leefbaar-
heid van het gebouw niet meer kan garanderen. Bovendien moet de nieu-
we functie verenigbaar zijn met de omgeving en mag de draagkracht van 
het ruimtelijke geheel niet overschreden worden. Naast de woonfunctie 
kunnen ook toeristisch – recreatieve of openbare nutsfuncties (bv. muse-
um, kunstgalerij, …) onderzocht worden.  
 
Met betrekking tot toeristisch – recreatieve activiteiten en (functionele) ver-
bouwingen verwijzen we naar het specifieke beleidskader voor bescherm-
de en merkwaardige gebouwen, opgenomen in het Provinciaal Ruimtelijk 
Structuurplan West-Vlaanderen (pp. 254-255). In een RUP zullen de mo-
gelijkheden gebouw per gebouw vastgelegd worden. 
 
3.4.2 Gewenste landschappelijke structuur 
 
Gave landschappen Oude Veldgebieden en omgeving kasteel van 
Poeke  
Gave landschappen bestaan uit relictzones van traditionele landschappen 
en ankerplaatsen. Met ‘gaaf’ wordt een uitgesproken relictwaarde en sa-
menhang tussen de landschapskenmerken bedoeld.   
 Het gaat hier om het gebied ten noorden van de Wantebeek met een 

historisch gegroeid rasterpatroon bestaande uit dreven en boscom-
plexen afgewisseld met weilanden. Het halfgesloten landschap met 
dreven, die akkers en weilanden omzomen, wordt afgewisseld door 
een gesloten landschap waarin bos domineert.  

 Een tweede gebied dat aansluit bij het vorige betreft het landschap 
rond de Poekebeek nabij Poeke. Het gaat om een open landschap met 
vrij regelmatige percelering en geen perceelsranden. Enkele bomenrij-

en kleine percelen bos langs de beek vormen de grens tussen Oost- en 
West-Vlaanderen. (lokaal niveau) 

 
Beleid is gericht op het behoud en het versterken van de traditionele ken-
merken Nieuwe ingrepen mogen geen afbreuk doen aan het typische 
landschapsbeeld. Versnippering of elementen die de samenhang versto-
ren zijn niet toegelaten. Het voortbestaan van dit landschap staat of valt 
met het behoud van de structurerende landschapselementen: bv. dam-
bordvorming drevenpatroon, bossen, omzoomde weilanden, grote rechtlij-
nige akkers, hier en daar heiderelicten. 
 
Richtlijnen om nieuw kouterlandschap te structureren  
Het gebied ten zuiden van de Wantebeek wordt gekenmerkt door het ont-
breken van lineaire begroeiing, behalve in enkele beekvalleien waar bo-
menrijen het landschap een halfopen karakter geven. Nadruk ligt op het 
maximaal vrijwaren van de open ruimte in het landbouwgebied en het ac-
centueren van de groene beekvalleien die het gebied structureren. De pro-
vincie zal voor dit landschap een ruimtelijk con-cept uitwerken en concreti-
seren in ruimtelijke uitvoeringsplannen. Concrete maatregelen hier kunnen 
zijn: het afbakenen van bouwvrije zones met hoofdbestemming landbouw, 
concentreren van opgaand groen langs de beken en de hoeves, afbake-
nen van graslandstroken langs de beken, landschappelijk inkleden van de 
verspreide landbouwbedrijven … 
 
3.4.3 Gewenste natuurlijke structuur 
 
De natuurlijke structuur bestaat uit gebieden waar de natuurfunctie in ver- 
schillende gradaties aanwezig is.  
 
Stapstenen van de natuurlijke structuur  
Deze gebieden vormen door hun hoge landschappelijke en/of natuurwaar-
den de zwaartepunten van de natuurlijke structuur binnen de gemeente. 
Waar deze gebieden het lokale karakter overstijgen, behoren ze tot wat 
door het Vlaamse Gewest binnen het VEN is afgebakend. Volgende stap-
stenen doorheen de gemeente worden aangeduid:  
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 Omgeving Parochieveld-Natuurreservaat Vorte Bossen-
Predikherenbossen (VEN, bovenlokaal);  

 Omgeving Schoonberg-Slangenbossen-Eendekooi (grootste deel VEN, 
bovenlokaal);  

 Omgeving Kruiske-De Kruisebergen (lokaal);  
 Omgeving Kontenhoek (VEN, bovenlokaal).  
 
Het beleid is er gericht op het behoud en ontwikkelen van natuurwaarden 
en ecologische processen. Via bestemming, inrichting en beheer moeten 
de nodige condities gecreëerd worden om de natuurlijke ecotopen te her-
stellen of verder te ontwikkelen. Andere gebruikers zijn ondergeschikt.  
 
Verwevingsgebieden natuur/landbouw (bovenlokaal) 
In verwevingsgebieden zijn natuur, landbouw en bos nevengeschikte func-
ties. De ene functie mag de andere niet verdringen. Andere functies zijn 
ondergeschikt. Het aanduiden en afbakenen van verwevingsgebieden be-
hoort tot de taak van het Vlaamse Gewest.  
Vanwege het voorlopig ontbreken van een definitieve afbakening werden 
binnen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan ruime zones aangeduid 
waarbinnen mag aangenomen worden dat verwevingsgebieden zullen 
aangestipt worden:  
− zone Bulskampveld-Merkenveld, waarbinnen het noordelijk deel van de 
gemeente Ruiselede valt.  
 
De gemeente wenst het gebied ten zuiden van de Wantebeek prioritair 
voor de landbouw te behouden en stelt voor zones voor verwevingsgebied 
enkel ten noorden van de Wantebeek te zoeken. 
 
Natuurverbindingsgebieden (bovenlokaal belang) 
Het aanduiden van natuurverbindingsgebieden is een provinciale taak. In 
het PRS-WVL worden volgende natte verbindingen aangeduid, die als 
groene vingers de zone Bulskampveld-Merkenveld met de open ruimte 
van het nieuwe landschap verbinden:  
− De Klaphullebeek  
− de Kapellebeek-Vlaagtbeek  

− de Poekebeek  
 
In natuurverbindingen is de natuurfunctie ondergeschikt aan andere func-
tie(s). Het beleid is er gericht op het ondersteunen van de hoofdfunctie 
(meestal landbouw) met het behoud en de ontwikkeling van KLE en kleine 
natuurgebieden. Het beleid rond beken richt zich vooral op de samenhang 
met de valleien: natuurlijke loop nastreven, opheffen barrières, vrijwaren 
bebouwing en waterbergend vermogen versterken.  
 
Corridors en ecologische infrastructuur (lokaal belang) 
De lokale ecologische infrastructuur bestaat uit kleine natuurelementen en 
kleine landschapselementen. Deze dienen aan te sluiten op de elementen 
van hogere niveaus en uitgewerkt worden in ruimtelijke uitvoeringsplan-
nen. Volgende elementen worden aangeduid:  
 
Natte corridors 
− Pachtebeek  
− Bundingsbeek (met omgeving Pannemeersen)  
 
Corridors vormen schakels in de ecologische infrastructuur op gemeente-
lijk niveau. Het zijn groene vingers waarlangs de natuurlijke structuur in het 
nieuwe landschap dringt (Bundingsbeek).  
Corridors doorkruisen gebieden waar natuur niet de hoofdfunctie is en die 
mogelijk deel uitmaken van de agrarische of de nederzettingsstructuur. Het 
realiseren van natuurdoelstellingen moet steeds afgewogen worden tegen 
de gewenste ontwikkelingen van de andere functies.   
Bij natte corridors vormen de waterloop en delen van de vallei de dragers 
van de verbindingsmogelijkheden. Aandacht gaat daarbij naar de samen-
hang van de valleien door: structuurbehoud en herstel van natuurvriende-
lijke oevers, beperken van overwelvingen, vrijwaren van bebouwing, ge-
bruik van natuurlijke materialen, aansluiten op of ontwikkelen van kleine 
natuurgebieden en KLE bv. op zeer natte gronden met beperkingen voor 
de landbouw (in zoverre het functioneren van de agrarische structuur dit 
toelaat).   
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3.4.4 Gewenste structuur per deelruimte 
 
In het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan worden drie deelruimten onder-
scheiden: 
 
Het open agrarische landschap 
Het gebied ten zuiden van de Wantebeekvallei: halfopen tot open agra-
risch landschap doorsneden met beken. Door recente ingrepen zijn de tra-
ditionele, bestaande structuren grotendeels uitgewist. Kenmerkend zijn het 
bekenstelsel en het open agrarische landschap dat op bepaalde plaatsen 
sterk versnipperd is door bebouwing en wegenis. In het gebied ligt de be-
bouwing van rurale woonconcentraties De Klaphulle en Oud Haantje en de 
lintbebouwing van de Bruggesteenweg. Het beleid is gericht op het structu-
reren van het nieuwe landschap en het versterken van het structurerende 
bekenstelsel.  
 
Gesloten, bosrijke landschap 
Het gebied ten noorden van de Wantebeekvallei: gesloten, bosrijk land-
schap met talrijke dreefstructuren. Het gebied wordt gekenmerkt door bos-
complexen, die deel uit maken van het groter geheel van de oude veldge-
bieden. Een dambordvormig patroon van dreven en open landbouwakkers 
typeren het gebied. Binnen deze deelruimte zijn de landelijke parochies 
Doomkerke en Kruiskerke gelegen. Het beleid is gericht op het behoud 
van het historisch gegroeid rasterpatroon van dreven, bossen en open ak-
kers en het behoud van de open ruimte van Sint-Pietersveld.  
 
Ruiselede-Centrum, Doomkerke en Kruiskerke, De Klaphulle en Oud 
Haantje 
Bestaande, vergunde woningen en tuinstroken, aansluitend bij het dorp, 
kunnen gelijkaardige mogelijkheden krijgen als het (landelijk) woongebied. 
Dit zal geen aanleiding geven tot het creëren van bijkomende woongele-
genheden. De bebouwingsranden worden landschappelijk afgewerkt. 
 

 
Figuur 1: Bestaande ruimtelijke structuur Ruiselede (bron: GRS) 
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4 INVENTARIS EN CATEGORISERING ZONEVREEMDE WONINGEN 

4.1 Inventarisatie zonevreemde woningen 
 
4.1.1 Opbouw inventaris 
 
Op basis van de kadasterkaart is een eerste inventaris van zonevreemde 
gebouwen gemaakt. Volgens de definitie uit voorgaande paragraaf zijn in 
de inventaris die gebouwen opgenomen die: 
 Volgens het geldende gewestplan niet gelegen zijn in woongebied, 

woongebied met landelijk karakter of woonpark5; 
 Volgens de geldende gemeentelijke plannen van aanleg niet gelegen 

zijn in zones bestemd voor wonen; 
 Niet gelegen zijn in goedgekeurde, niet vervallen verkavelingen. 
 
 

                                                                  
5 Woningen die gelegen zijn in een niet-uitgerust woonuitbreidingsgebied zijn niet in de inven-
taris opgenomen omdat zij niet als zonevreemd worden beschouwd. 

4.1.2 Overzicht zonevreemde woningen 
 
Op kaart 1 en 2 worden de effectief zonevreemde woningen gesitueerd. 
Het betreft in totaal bijna 500 woningen waarvan het grootste deel in land-
schappelijk waardevol agrarisch gebied is gelegen. De zonevreemde wo-
ningen liggen enorm gespreid over het grondgebied van de gemeente. Er 
liggen wel nogal wat zonevreemde woningen in de omgeving van de 
Zandstraat, de Tieltstraat, ’t Rozeke, nabij Poeke, langs de Parkstraat en 
rond De Kruisebergen.  
 
Code Bestemming volgens het gewestplan Effectief 
0701 Natuurgebied 6 
0702 Natuurreservaat of natuurgebied met wetenschappelijke waarde 0 
0900 Agrarische gebieden 128 
0901 Landschappelijk waardevol agrarisch gebied 356 
0910 Agrarisch gebied met ecologisch belang 0 
 Totaal 490 
 
 
Kaart 1: ligging van de zonevreemde woningen op de topokaart 
Kaart 2: ligging van de zonevreemde woningen op het gewestplan 
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4.1.3 Indicatieve inventaris 
 
Voorgaande werkwijze levert een indicatieve inventaris van de zone-
vreemde woningen op. De lijst met zonevreemde woningen kan echter niet 
beschouwd worden als een limitatief overzicht van de zonevreemde wo-
ningen. Actieve landbouwbedrijven zijn bijvoorbeeld niet opgenomen in de 
lijst omdat de landbouwbedrijfswoningen op dit moment in agrarisch ge-
bied zone-eigen zijn. Bij stopzetting van de activiteiten kan de hoeve ech-
ter een functiewijziging naar een woning ondergaan waardoor deze wel 
een zonevreemde woning wordt. Het overzicht van de zonevreemde wo-
ningen is bijgevolg slechts een momentopname die dergelijke potentiële 
zonevreemde woningen niet omvat.  
  
Aangezien het hier geen limitatieve en verordenende lijst betreft wordt de 
inventaris niet opgenomen op het grafisch verordenend plan. De inventaris 
is per definitie niet volledig en heeft enkel een indicatieve waarde. Er kun-
nen dan ook geen conclusies genomen worden op basis van het al dan 
niet voorkomen van een woning in de inventaris zoals opgenomen op het 
plan bestaande en juridische toestand en in bijlage.  
 
Door het sterk verspreid karakter van de woonkernen en woonlinten be-
vinden zich een groot aantal zonevreemde woningen zich in de onmiddel-
lijke nabijheid of op een korte afstand van woongebied volgens gewest-
plan. Het betreft meestal woningen in open bebouwing die vaak gereali-
seerd werden door middel van de ‘opvulregel’.  
 
Gezien het verspreid voorkomen van de zonevreemde woningen wordt als 
plangebied voor het RUP ‘zonevreemde woningen’ het volledige grondge-
bied van de gemeente genomen.   
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4.2 Categorisering van de zonevreemde woningen 
 
4.2.1 Woningen uit de inventaris bouwkundig erfgoed 
 
In het GRS wordt een onderscheid gemaakt tussen:  
 Zonevreemde woningen;  
 Gebouwen met bijzondere, historische, landschappelijke en/of archi-

tectonische waarde. 
 
Voor de gemeente Ruiselede zijn heel wat woningen opgenomen in de 
inventaris van bouwkundig erfgoed. De gemeente had een duidelijke visie 
en aanpak van de inventariswoningen willen uitwerken en heeft daarom in 
het kader van dit RUP meermaals overlegd met onroerend erfgoed, met de 
bedoeling een selectie van meest waardevolle, en dus te behouden, ele-
menten op te nemen in dit RUP. Gezien echter de omvang van de inventa-
ris in Ruiselede, bleek deze opgave niet evident en heeft de gemeente 
beslist dit niet aan dit RUP te koppelen zodoende het RUP niet langer te 
vertragen. Het aanpakken van deze problematiek via een verordening, 
bleek evenmin evident, gezien een RUP primeert op een verordening vol-
gens de Codex RO. Aldus ziet de gemeente zich genoodzaakt de vigeren-
de regelgeving voor deze woningen te volgen. 
 
In het RUP wil de gemeente voor woningen op de inventaris toch twee za-
ken expliciet mogelijk zien: de mogelijkheid om van een waardevol bijge-
bouw het hoofdgebouw te maken en anderzijds de mogelijkheid om een 
waardevolle woning te kunnen inzetten als huurvakantiewoning. De ge-
meente verantwoordt haar keuzes hierbij als volgt: 
 
Bijgebouw wordt hoofdgebouw 
In sommige specifieke gevallen lenen bepaalde bestaande bijgebouwen 
van een waardevol gebouwencomplex zich beter als hoofdgebouw, dan 
het bestaande hoofdgebouw. Het bestaande bijgebouw kan met beperkte 
ingrepen makkelijker omgebouwd worden tot een woning die voldoet aan 
de hedendaagse eisen van comfort. De bestaande woning biedt naar 
bouwhoogte en bezonning niet dezelfde mogelijkheden als het bijgebouw. 

Door het omzetten van een bestaand bijgebouw, waarvan de erfgoed-
waarde minstens gelijk is aan deze van het hoofdgebouw, naar woning 
wordt het gebouw eveneens behoed voor verval of verkrotting, waardoor 
de duurzame instandhouding ervan kan gegarandeerd worden.  
 
Huurvakantiewoning 
Door hun specifieke (pittoreske) waarde, lenen deze woningen (met bijge-
bouwen) zich uitstekend tot vakantiewoningen. Om deze woningen hier-
voor in te zetten zijn slechts beperkte verbouwingen of aanpassingen no-
dig, die de erfgoedwaarde ongeschonden laten. De impact op de mobiliteit 
en de ruimte is erg beperkt, vermoedelijk zelfs beperkter dan 8 toeristische 
verblijfseenheden die momenteel mogelijk zijn bij een bestaande zone-
vreemde woning, en in vergelijking met het gebruik van de woning als re-
sidentiële woning is het verschil in impact zo goed als onbestaande, waar-
door de gemeente dan ook van oordeel is dat deze functiewijziging ver-
antwoord is gezien er kan van uitgegaan worden dat ze geen bijkomende 
dynamiek zal genereren. 
 
Sinds het logiesdecreet moeten toeristische logies van oa. de categorie 
vakantiewoningen, beschikken over een stedenbouwkundige vergunning 
voor de functie vakantiewoning of een stedenbouwkundig attest waaruit 
blijkt dat de functie vakantiewoning in aanmerking komt voor een steden-
bouwkundige vergunning. Dit is een vereiste om de nodige exploitatiever-
gunning te verkrijgen. Deze bepaling impliceert dat vakantiewoningen, ge-
legen in de bestemmingscategorie 'landbouw' cfr. de gebiedscategorieën 
VCRO, zich binnen de huidige juridische context, niet in regel kunnen stel-
len met het logiesdecreet. De functie vakantiewoning kan immers niet ste-
denbouwkundig vergund worden binnen de gebiedscategorie landbouw. O 
 
4.2.2 Indeling overige zonevreemde woningen volgens GRS 
 
Aangaande de zonevreemde woningen worden drie categorieën van zon-
evreemde woningen aangeduid: 
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 Behoorlijk vergunde woningen waarvan het perceel gelegen is net 
naast en direct aansluitend bij een (landelijk) woongebied volgens een 
plan van aanleg; 

 Behoorlijk vergunde woningen in alle agrarische gebieden;  
 Behoorlijk vergunde woningen gelegen in andere gebieden. 
 
4.2.2.1 Woningen aansluitend bij (landelijk) woongebied 
 
Onder woningen die aansluiten bij (landelijk) woongebied volgens een plan 
van aanleg worden die zonevreemde woningen verstaan die ruimtelijk één 
geheel vormen met de grotere woonconcentraties in de gemeente. Dit zijn 
meer bepaald Ruiselede-centrum, Doomkerke en Kruiskerke, De Klaphulle 
en Oud Haantje en de Bruggesteenweg. Rond Oud Haantje zijn geen ef-
fectief zonevreemde woningen gelegen.  
 
Er wordt in het structuurplan duidelijk gesteld dat het perceel van de zone-
vreemde woning moet gelegen zijn net naast en direct aansluitend bij het 
woongebied. Een geïsoleerde woning aan de overkant van een weg, 
waarbij de weg een duidelijke aflijning voorziet tussen de woningen en de 
open ruimte vormt geen morfologisch geheel met het woongebied. Het 
gaat in totaal om een 20-tal woningen. Deze worden verderop in de nota 
meer uitvoerig toegelicht.  
 
Bij de opmaak van de nota bleek al gauw dat een verdere nuancering en 
opdeling van deze woningen weinig zinvol was en het geen meerwaarde 
op het terrein zou betekenen. De gemeente heeft geen stedelijke woon-
omgeving in contrast met landelijke dorpen, het gaat steeds om wonen in 
een landelijke omgeving, hetzij in het hoofddorp, hetzij in de woonconcen-
traties Doomkerke, Kruiskerke, De Klaphulle, …. Bij de verdere uitwerking 
en het bepalen van de ontwikkelingsperspectieven wordt de bebouwing 
aansluitend bij het hoofddorp Ruiselede en de landelijke parochies Doom-
kerke en Kruiskerke en daarnaast de rurale woonconcentratie De Klaphul-
le en Bruggesteenweg in éénzelfde categorie onder gebracht, dit om on-
nodig kleine nuances tussen de verschillende categorieën te vermijden 
zodat het document eenvoudig en werkbaar blijft voor de gemeente. Deze 

woningen krijgen de ruimste mogelijkheden. Voor deze woningen wordt 
een uitbreiding van de mogelijkheden volgens de Codex vooropge-
steld. 
 
4.2.2.2 Woningen in andere dan de agrarische gebieden – zijnde de 

kwetsbare gebieden 
 
In het GRS wordt gesteld dat het beleid voor de woningen gelegen in de 
ruimtelijk kwetsbare gebieden van bovenlokaal niveau zal bepaald worden 
door de hogere overheid. Het gaat om woningen gelegen in natuurgebied, 
natuurreservaat, grote eenheden natuur, grote eenheden natuur in ontwik-
keling, verwevings- en natuurverbindingsgebieden. Over de precieze afba-
kening van natuurverwevings- en natuurverbindingsgebieden bestaat er op 
vandaag nog geen duidelijkheid op grondgebied Ruiselede. Onder de 
ruimtelijk kwetsbare gebieden vallen ook de agrarische gebieden met eco-
logische waarde of belang, gelegen in het noorden van de gemeente. Er 
liggen echter geen zonevreemde woningen in dit gebied.  
 
Indien de hogere overheid de woningen buiten de kwetsbare gebieden van 
bovenlokaal niveau situeert, stelt de gemeente in het GRS een specifiek 
beleid voorop. Er zijn in de gemeente slechts 6 woningen die gelegen zijn 
in kwetsbare gebieden volgens het gewestplan. Aldus dient nagegaan te 
worden of deze woningen in een kwetsbaar gebied van bovenlokaal, dan 
wel van lokaal belang zijn gelegen. 
 
Kwetsbare gebieden van bovenlokaal belang 
Sinds de invoering van de gewestplannen zijn er reeds meerdere initiatie-
ven geweest die gebieden, belangrijk voor de bovenlokale natuurlijke 
structuur hebben aangeduid. In de meeste gevallen werd de kwetsbare 
bestemming volgens het gewestplan hiermee bevestigd.  
 
In onderstaande tabel worden een aantal elementen van naderbij bekeken 
die erop kunnen wijzen dat een gebied erg waardevol is in functie van de 
grote natuurlijke gehelen die op bovenlokaal niveau worden afgebakend 
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en dus belangrijk zijn voor de natuurlijke structuur op Europees, Vlaams of 
provinciaal niveau.  
 
De elementen die worden bekeken zijn of het gebied waarin de zone-
vreemde woning is gelegen, deel uitmaakt van de Europese Natura 2000 
netwerk of het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN). Is het gebied maw. 
aangeduid als Vogel- en habitatrichtlijngebied of Grote Eenheid Natuur 
(GEN) of Grote Eenheid Natuur in ontwikkeling (GENO). Op provinciaal 
niveau werden nog geen gebieden afgebakend binnen Ruiselede.  
 
Uit de tabel blijkt, zoals ook al bleek uit het onderzoek tot mer, dat de wo-
ningen in de Bruggesteenweg 71-73 in habitatrichtlijngebied zijn gelegen 
en omgeven worden door VEN-gebied. Zij worden beschouwd als beho-
rend tot kwetsbare gebieden van bovenlokaal niveau, waarbij de bepalin-
gen van de Codex voor woningen gelegen in kwetsbare gebieden van 
toepassing zijn. 
 
 
 Gewestplan 

 

Natura 
2000 

VEN Conclusie 

Bruggesteenweg 71 Natuurreservaat Habitat - , wel rondom Bovenlokaal 

Bruggesteenweg 73 Natuurreservaat Habitat -, wel rondom Bovenlokaal 

Bruggesteenweg 120 Natuurgebied - -, wel overzijde weg Lokaal  

Maria-Aalterstraat 10 Natuurgebied - -  Lokaal  

Veldkapellestraat 7 Natuurgebied - -, wel overzijde weg Lokaal  

Veldkapellestraat 9 Natuurgebied - -  Lokaal  

 

Kwetsbare gebieden van lokaal belang 
Gebieden die niet onder voorgaande structuren werden ondergebracht, 
kunnen dus als minder belangrijk voor de grote bovenlokale natuurlijke 
structuren worden beschouwd. Deze woningen zijn gelegen in gebieden 
die als kwetsbare gebieden van lokaal niveau kunnen beschouwd worden. 
Daarbij gaat het bijvoorbeeld om kleinere stukjes natuurgebied volgens het 
gewestplan en vaak zijn de zonevreemde woningen aan de rand van deze 
gebieden gelegen, langs een goed uitgeruste weg. De impact van deze 
woningen op de ecologische waarden is dan ook eerder beperkt. Het voor-
zien van iets ruimere mogelijkheden dan voorzien in de Codex voor 
ruimtelijk kwetsbare gebieden is dan ook te verantwoorden.  
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4.2.2.3 Woningen in agrarisch gebied – zijnde niet-kwetsbare gebie-
den 

 
De zonevreemde woningen die niet worden weerhouden als woningen 
aansluitend bij (landelijk) woongebied, en die ook niet gelegen zijn in 
kwetsbare gebieden, worden gecategoriseerd als woningen in agrarisch 
gebied. De meeste zonevreemde woningen zijn in deze categorie gelegen. 
Een verdere opdeling op basis van een gebiedsgerichte benadering is 
wenselijk.  
 
In het GRS wordt bij de deelruimten een onderscheid gemaakt tussen het 
open agrarische landschap, hoofdzakelijk ten zuiden van de Wantebeek, 
en het gesloten, bosrijke landschap, ten noorden van de Wantebeekvallei. 
 
Woningen in het gesloten bosrijke landschap 
Het gebied ten noorden van de Wantebeekvallei is een gesloten, bosrijk 
landschap met talrijke dreefstructuren. Het gebied wordt gekenmerkt door 
boscomplexen, die deel uit maken van het groter geheel van de Oude 
Veldgebieden. Een dambordvormig patroon van dreven en open land-
bouwakkers typeren het gebied.  
 
Vanuit de bovenlokale natuurlijke structuur wordt dit gebied eveneens 
aangeduid als zoekzone voor verwevingsgebied natuur/landbouw. Bij de 
herziening van het PRS wordt de omgeving van de Wantebeek en boven-
lopen, tussen Sint-Pietersveld, de Galatosbossen, de Vortebossen en de 
bossen van de vallei van de Wantebeek, aangeduid als rivier- en beekval-
leien van bovenlokaal belang.  
 
Vanuit de landschappelijke structuur wordt het gebied gezien als een gaaf 
landschap. Gans deze zone is aangeduid als een relictzone, een land-
schap waar met een historisch gegroeid rasterpatroon bestaande uit dre-
ven en boscomplexen afgewisseld met weilanden, nog grotendeels be-
waard is. Het halfgesloten landschap met dreven, die akkers en weilanden 
omzomen, wordt afgewisseld door een gesloten landschap waarin bos 

domineert. De meest waardevolle stukken zijn tevens aangeduid als an-
kerplaats en er zijn een aantal beschermde landschappen aangeduid.  
 
Beleid is gericht op het behoud en het versterken van de traditionele ken-
merken. Nieuwe ingrepen mogen geen afbreuk doen aan het typische 
landschapsbeeld. Versnippering of elementen die de samenhang versto-
ren zijn niet toegelaten. Het voortbestaan van dit landschap staat of valt 
met het behoud van de structurerende landschapselementen: bv. dam-
bordvorming drevenpatroon, bossen, omzoomde weilanden, grote rechtlij-
nige akkers, hier en daar heiderelicten. 
 
Uit alles blijkt dat dit deel van de gemeente erg waardevol is, zowel voor 
natuur als voor landschap. Aldus dienen hier aanvullende voorschriften 
geformuleerd te worden ten aanzien van de huidige bepalingen van 
de Codex voor niet-kwetsbare gebieden, die het behoud en de verster-
king van de landschapskenmerken ondersteunen. Het gebied vindt aan-
sluiting bij de toeristisch-recreatieve regio van het Brugse Ommeland aldus 
dienen ook mogelijkheden om hierop in te zetten, afgewogen te worden bij 
het uitzetten van de voorschriften voor deze woningen.  
 
Woningen in het open agrarische landschap 
Het gebied ten zuiden van de Wantebeekvallei: halfopen tot open agra-
risch landschap doorsneden met beken. Door recente ingrepen zijn de tra-
ditionele, bestaande structuren grotendeels uitgewist. Kenmerkend zijn het 
bekenstelsel en het open agrarische landschap dat op bepaalde plaatsen 
sterk versnipperd is door bebouwing en wegenis. In het gebied ligt de be-
bouwing van rurale woonconcentraties De Klaphulle en Oud Haantje en de 
lintbebouwing van de Bruggesteenweg. Het beleid is gericht op het structu-
reren van het nieuwe landschap en het versterken van het structurerende 
bekenstelsel.  
 
In het PRS wordt de Poekebeek als natte ecologische infrastructuur aan-
geduid en de vallei van de Poekebeek als stimulansgebied voor KLE. De 
Poekebeek/ Klaphullebeek/ Bundingsbeek zijn aangeduid als natte ecolo-
gische infrastructuur van bovenlokaal belang.  
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Dit gedeelte van de gemeente wordt voornamelijk getypeerd als een land-
bouwgebied met een open karakter. Het is vanuit natuurlijk en landschap-
pelijk oogpunt minder waardevol. Wel zijn de beken en hun ‘valleien’ die dit 
gebied doorkruisen belangrijk omdat zij het gebied structureren en aan-
knopingspunten vormen voor het uitbouwen van een ecologische infra-
structuur van bovenlokaal belang. Voor woonkavels gelegen in mogelijks 
of effectief overstromingsgevoelige gebieden langs deze beken worden 
specifieke maatregelen opgenomen, zij het meestal op vergunningenni-
veau. Met betrekking tot dit RUP wordt voor deze woningen dan ook geen 
aparte categorie gemaakt.  
 
Dit deel van de gemeente is minder waardevol vanuit natuur en landschap. 
De huidige bepalingen van de Codex voor woningen buiten kwetsbare 
gebieden vormt hier het uitgangspunt. Al kunnen ook hier nog bijsturin-
gen aangebracht worden in functie van de specificiteit van het gebied. 
 
 
4.2.2.4 Overzicht 
 
 Categorie Effec-

tief 
1 Woningen aansluitend bij (landelijk) woongebied 20 
 Woningen in agrarisch gebied – zijnde de niet-kwetsbare gebieden  
2 
3 

 Woningen in het open agrarische landschap 
 Woningen in het gesloten bosrijke landschap 

346 
118 

 Woningen in kwetsbare gebieden  
4  Woningen in kwetsbare gebieden van lokaal belang 4 
5  Woningen in kwetsbare gebieden van bovenlokaal belang 2 
 Totaal 490 
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4.2.3 Duiding van de woningen aansluitend bij (landelijk) 
woongebied 

 
In onderstaande paragraaf wordt kort toegelicht waarom bepaalde wonin-
gen in deze categorie werden ondergebracht. In bijlage is een overzicht 
van alle woningen aansluitend bij woongebieden volgens het gewestplan, 
opgenomen met daarbij een korte verduidelijking van de redenen waarom 
ze al dan niet opgenomen worden in deze categorie.  
 
 Er wordt in het structuurplan duidelijk gesteld dat het perceel van de 

zonevreemde woning moet gelegen zijn net naast en direct aansluitend 
bij het woongebied (of een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling die 
direct op dit woongebied aansluit).  

 Morfologisch moet de woning één geheel vormen met het woongebied. 
Zo vormt en geïsoleerde woning aan de overkant van een weg, waarbij 
de weg een duidelijke aflijning voorziet tussen de woningen en de open 
ruimte, geen morfologisch geheel met het woongebied. 

 Ze mag slechts een geringe aantasting van de open ruimte betekenen.  
 
De woningen die worden opgenomen, zijn hieronder nogmaals toegelicht. 
De volgende zonevreemde woningen vormen morfologisch één geheel 
met de kern en de dorpen en gehuchten en krijgen daarom de ruimste 
mogelijkheden.  
 
4.2.3.1 Ruiselede-centrum (zie plannr. 1/7) 
 
Kruiswegestraat 
Het einde van de Kruiswegestraat is langs de noordzijde bestemd als 
woongebied volgens het gewestplan. De zuidelijke zijde is agrarisch ge-
bied. Via een verkaveling zijn aan de zuidzijde van de weg 7 woningen 
gerealiseerd. Tussen deze verkaveling en het woongebied van de tuinwijk 
zijn nog twee woningen gelegen. De woningen (W1/2) sluiten zich perfect 
in binnen de overige bebouwing langs de Kruiswegestraat. Het spreekt 
voor zich dat deze woningen dan ook aansluitend bij het wonen kunnen 

ingedeeld worden en gelijkaardige mogelijkheden krijgen als de nabijgele-
gen woningen.  
 
Aalterstraat 
Langs de Aalterstraat zijn ter hoogte van de kruising met de Poekebeek de 
twee laatste woningen in (landschappelijk) waardevol agrarisch gebied 
gelegen. De voorlaatste woning ligt binnen een goedgekeurde verkaveling. 
Enkel de laatste woning is zonevreemd gelegen (W3). Deze woning vormt 
echter een logische verderzetting van de bebouwing langs de Aalterstraat, 
een situatie die gezien de aard van de woning, historisch gegroeid is. Ook 
langs de overzijde van de Aalterstraat zijn woningen aanwezig tot aan de 
Poekebeek. De woningen behoren aldus tot de centrumbebouwing van 
Ruiselede. Daarom is het logisch deze woning mee te nemen in de eerste 
categorie gezien dit als een correctie van het gewestplan kan gezien wor-
den.  
 
Woningen Kruiswegestraat    
W1 W2 

 
Woning Aalterstraat  
W3 W3 
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4.2.3.2 Landelijk woongebied Bruggesteenweg (zie plannr. 2/7) 
 
Op de kop van de Abeelstraat is een woning (W4) gelegen die, hoewel ze 
aan de overzijde van de weg is gelegen, toch morfologisch heel sterk aan-
leunt bij de wooncluster van de Bruggestraat-Abeelstraat. Door de speci-
fieke configuratie met name gebouwd op de rooilijn en op de kop van de 
Bruggestraat-Abeelstraat, is zij sterk betrokken op de woonomgeving. Het 
is daarom niet logisch deze woning te beschouwen als een geïsoleerde 
woning in de open ruimte. Er wordt daarom geopteerd deze woning mee in 
te delen bij categorie I. 
 
Op de kruising tussen de Bruggesteenweg en de Abeelstraat is een drie-
hoekig perceel ontstaan waarop een woning is gelegen. Deze woning (W5) 
werd ten tijde van het gewestplan niet mee ingekleurd bij het woongebied, 
hoewel het woongebied van de Bruggesteenweg nog even verder loopt 
aan het begin van de Abeelstraat. Aldus grenst deze woning aan het 
woongebied en ligt ze momenteel ook ingesloten door de afwerking van de 
bebouwing langs de Bruggesteenweg. Morfologisch sluit ze aan bij de 
wooncluster en kan ze niet beschouwd worden als een geïsoleerde woning 
in de open ruimte. Ze wordt meegenomen bij categorie I. 
 
Tegenover deze woning liggen langs de Bruggesteenweg twee zone-
vreemde woningen (W6/7) die net buiten het landelijk woongebied zijn ge-
legen. Beide woonpercelen grenzen achteraan aan hetzelfde landbouwbe-
drijf. De bedrijfswoning van dit landbouwbedrijf bevindt zich langs de Brug-
gesteenweg en verbindt voorgaande zonevreemde woningen met het lan-
delijk woongebied ten oosten van deze bedrijfswoning. In de feiten vormen 
deze woningen dus één ruimtelijk geheel met de woonomgeving langs de 
Bruggesteenweg. Samen met de landbouwbedrijfswoning vormen ze de 
afwerking van de wooncluster langs de Bruggesteenweg. Hoewel ze juri-
disch niet direct aansluiten bij bestaand woongebied, door de tussenlig-
gende landbouwbedrijfswoning, kunnen ze ook moeilijk beschouwd wor-
den als geïsoleerde woningen in de open ruimte. Deze woningen worden 
daarom ondergebracht in categorie I. De voorschriften van dit RUP zijn 
enkel van toepassing op percelen waar zich een zonevreemde woning be-

vindt. Zolang er geen functiewijziging naar woning gebeurt voor de land-
bouwbedrijfswoning blijven de gewestplanvoorschriften hier dus van 
kracht. 
 
Woning op de kop van de Abeelstraat (W4)  

 
Woning op de kruising van de Abeelstraat en de Bruggesteenweg (W5) 

 

Woningen langs Bruggesteenweg (W6) (W7) 
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Hierbij aansluitend maar meer ter hoogte van de uitsplitsing van de Brug-
gesteenweg is een woning (W8) achter de 50 m grens van het woongebied 
gelegen. Het perceel ligt aan de westzijde ingesloten door voornoemd 
landbouwbedrijf met bedrijfswoning (gelegen langs de Brugsesteenweg) 
en tuinen van de woningen gelegen in het woonlint langs de Bruggesteen-
weg. De woning ontsluit via de Bruggesteenweg. Rekening houdend met 
deze specifieke context kan deze woning moeilijk beschouwd worden als 
een geïsoleerde woning in de open ruimte. Daarom wordt deze woning 
ingedeeld bij categorie I. 
 
In het oosten van deze woonentiteit is eveneens een woning (W9) gelegen 
achter de 50 m grens van het woongebied. Het perceel grenst wel aan de 
Bruggesteenweg waarlangs de woning ook ontsluit. De woning past zich in 
binnen de bestaande bebouwing in de buurt. De oostelijke grens valt sa-
men met de oostelijke grens van de voorliggende woning en de zuidelijke 
grens ligt in het verlengde van de naastliggende tuinen. De woning sluit 
daarmee perfect aan bij het bestaande landelijke woongebied en wordt 
daarom ondergebracht in categorie I. 
 
4.2.3.3 De Klaphulle (zie plannr. 3/7) 
 
Even verderop langs de Bruggesteenweg, op de splitsing met de Winge-
nesteenweg is het gehucht ‘De Klaphulle’ gelegen. In het begin van de 
Klaphullestraat, een zijstraat van de Bruggesteenweg, is een woning (W 
11) gelegen die aansluit op de bebouwing van de Bruggesteenweg. In het 
westen is een landbouwbedrijf gelegen waardoor deze woning morfolo-
gisch ingesloten ligt tussen bebouwing en daardoor moeilijk als een geïso-
leerde woning in de open ruimte kan beschouwd worden.  
 
Het begin van de Vlaagtweg, tegenover de Klaphullestraat, is langs beide 
zijden bestemd als landelijk woongebied. Net buiten het woongebied is 
hier een zonevreemde woning gelegen ten noorden van de Vlaagtweg. 
Deze woning (W10) leunt volledig aan bij het woongebied. 
 
 

W8 W9 
 

Woning langs de Klaphullestraat (W11)  

 
Woning langs de Vlaagtweg (W10)  
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4.2.3.4 Doomkerke (zie plannr. 4/7) 
 
In het noorden van Doomkerke is, langs de Bruggesteenweg, een woning 
(W12) net buiten het woongebied gelegen. Deze woning werd vergund op 
basis van een verkaveling die op dat moment eigenlijk vervallen was. De 
vergunning is echter nooit geschorst geworden. Om deze vreemde situatie 
op te heffen en gezien de woning ligt in gesloten tussen het woongebied 
en een landbouwbedrijfswoning wordt deze woning opgenomen bij catego-
rie I. 
 
4.2.3.5 Kruiskerke (zie plannr. 5/7) 
 
In het westen, langs de Kruisbergstraat bevindt zich een dreef waarlangs 
een verkaveling is gelegen. Aansluitend op deze verkaveling is nog een 
woning (W13) gelegen. Deze woning wordt meegenomen in categorie I en 
krijgt gelijkaardige mogelijkheden als de woningen waarbij ze aansluit.  
 
Op het einde van de Woestestraat is een landbouwbedrijf gelegen. In de 
ruimte tussen het landbouwbedrijf en het woongebied is een woning met 
tuin (W15) aanwezig. Aan de overkant van de weg is eveneens een wo-
ning (W14) (deels) buiten het woongebied gelegen. Deze woningen krijgen 
gelijkaardige mogelijkheden als het aangrenzende woongebied. 
 
Langs de Kruisbergstraat is een woning (W16) gelegen aansluitend op het 
landelijk woongebied maar op enige afstand van de weg. De woning is wel 
gelegen binnen de 50 m vanaf de weg en ontsluit via de Kruisbergstraat. 
Gezien het om één woning gaat kan dit beschouwd worden als een afwer-
king van het woongebied en wordt deze woning meegenomen in categorie 
I. 
 
 

 
Woning Doomkerke (W12)  

 
W13 W13 

 
  
  
Woning langs de Kruisbergstraat (W16) W16 
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Langs de Zandbergstraat is een historisch gegroeide woningengroep aan-
wezig. Deze woningen werden ten tijde van het gewestplan echter niet 
helemaal mee afgebakend bij het wonen. Het gaat om een viertal wonin-
gen. Het RUP wordt aangegrepen om deze vreemde situatie recht te zet-
ten.  
 
W17 W18 

 
W19 W20 

 
 

4.2.4 Duiding van de woningen in kwetsbaar gebied van lo-
kaal belang 

 
Er zijn binnen de gemeente 6 woningen in ruimtelijk kwetsbare gebieden 
gelegen. Daarvan zijn 2 woningen ondergebracht bij de gebieden van bo-
venlokaal belang, waar de bepalingen van de Codex voor ruimtelijk kwets-
bare gebieden van toepassing blijven. In deze paragraaf wordt, waar mo-
gelijk, een beeld gegeven van de woningen in kwetsbare gebieden van 
lokaal belang. Zowel de woning langs de Maria-Aalterstraat als de woning 
langs de Bruggesteenweg zijn gelegen langs lokale verbindingswegen, 
lokale wegen I of II. De woningen langs de Veldkapellestraat zijn volledig 
omgeven door bos/groen en konden niet weergegeven worden.  
 
  
Woning Maria-Aalterstraat 10 Woning Bruggesteenweg 120
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4.2.4.1 Vergunningstoestand van deze zonevreemde woningen aansluitend bij het (landelijk) woongebied 
nr  adres Sectienr. Werken Vergunning datum Ref gemeente Ref RO 
W1 SV 18 Kruiswegestraat 29 E 197 G Woning van voor gewestplan    
W2 SV 19 Kruiswegestraat 27 E 202 M bouwen van een woning          27 Jun 2002 2001/0096 8.00/37012/869.2 
W3 SV 20 Aalterstraat 79 B 754 X Bouwen woning       31 Mei 1988 1987/0021 Behoort tot een ver-

kaveling 
W4 SV 21 Aalterstraat 83 B 754 C Woning van voor het gewestplan    
W5 SV 12 Abeelstraat 2 F 499 B verbouwen woning en renovatie berging 

Verbouwen bijgebouw   
3 Okt 2003 
 
22 Maa 2007   

2003/0061-42 
 
2006/0074-38 

8.00/37012/765.3 
 
8.00/37012/765 

W6 SV 13 Bruggesteenweg 19 B 2 C uitvoeren van instandhoudingswerken      28 Jun 1994 1994/0115  
W7 SV 14 Bruggesteenweg 26 B 14 A2 uitbreiden bestaande woning    21 Sep 2006 2006/0028-15 8.00/37012/1164.1 
W8 SV 15 Bruggesteenweg 24 A B 14 F2 Bouwen woning 2 maa 1995  1994/0067  
W9 SV 16 Bruggesteenweg 22 B 12 E     
W10 SV 17 Bruggesteenweg 4 B 27L Verbouwen woning 2 Maa 1993 1992/0092 8.11/37012/476 
W11 SV 10 Vlaagtweg 16 F 626 K Bouwen + slopen van woning 

Bouw garage   
19 Mei 1987 
 
17 Okt 1989   

1987/0017 
 
1989/0117 

549.521/87 

W12 SV 11 Klaphullestraat 1 A 825 K Uitbreiden woning 
Bouwen garage-bergpl.   
Bouwen van een loods 

6 aug 1991 
16 Mei 1989   
14 Apr 1992 

1991/0112 
1989/0103 
1992/0007 

 
 
8.11/37012/405   

W13 SV 1 Bruggesteenweg 112 A A 272 W4 Bouwen woning 05 apr 1994 1994/0023  
W14 SV 2 Kruisbergstraat 30 A 557 E Bouwen garage 16 maa 1993 1993/0094  
W15 SV 3 Woestestraat 11 A A 538 E Bouwen garage en tuinberging 

Bouwen woning 
5 Jan 2004 
 
13 Dec 1988 

2003/0128-82 
 
1988/0055 

 
 
549.567/88/KJ/AMC   

W16 SV 4 Woestestraat 16 A 537 F     
W17 SV 5 Kruisbergstraat 15 A 647 C Bouwen woning na slopen bestaande woning 17 Mei 2001 2000/0068 8.00/37012/761.2      
W18 SV 6 Zandbergstraat 13 B 1099 R Woning van voor het gewestplan    
W19 SV 7 Zandbergstraat 11 B 1099 P Woning van voor het gewestplan    
W20 SV 8 Zandbergstraat 15 B 1100 K Woning van voor het gewestplan    
W21 SV 9 Zandbergstraat 17 B 1101 G Bouwen van een woning 28 maa 1978 1977/0064 549.506/78 
 
4.2.4.2 Verkavelingen aangegeven op de plannen van de woningen aansluitend bij het (landelijk) woongebied 
nr adres Sectienr. Vergunning naam Vergunning datum Ref gemeente Ref RO 
VK 1 Kruisbergstraat  A 553 D, 556 C Gemeentebestuur 12/01/1987 1986/0001/01 VK 549.1040 
VK 2 Aalterstraat  B 754 X Derudder R. 17/05/1988 1987/0001/02 VK.549.1042 
VK3  B1060 H Mevr. Maenhout-Serck 10/03/1966 1966/ VK 175.353 
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5 TOELICHTING BIJ DE OPZET EN UITWERKING VAN HET RUP 

5.1 Verdere uitwerking ontwikkelingsperspectieven 
 
In dit hoofdstuk worden de ontwikkelingsperspectieven, zoals afgewogen 
per deelgebied (perimeter), nader vastgelegd. Op basis van deze verfijning 
kan dan gekeken worden voor welke deelgebieden finaal een uitbreiding of 
aanvulling van de bepaling van de Codex aan de orde is. Om de ontwikke-
lingsperspectieven nader uit te werken, grijpen we terug naar de aanzetten 
die in het GRS hieromtrent zijn gegeven.  
 
5.1.1 Woningen aansluitend bij (landelijk) woongebied 
 
Het GRS bepaalt dat deze woningen ‘gelijkaardige’ mogelijkheden krijgen 
als het aanpalende woongebied. Deze formulering is enigszins misleidend 
daar niet alle mogelijkheden van het woongebied op deze woningen van 
toepassing worden. Ze kunnen wel verbouwd, herbouwd en uitgebreid 
worden zonder volumebeperking alsook het oprichten van losstaande bij-
gebouwen is mogelijk. Deze zonevreemde woningen krijgen de ruimste 
mogelijkheden naar bouwvolume en bijgebouwen toe. Het omvormen van 
een woning naar een meergezinswoning is echter niet mogelijk. Als hoofd-
functie is enkel wonen toegestaan en slechts bepaalde nevenfuncties zijn 
mogelijk. Tot max. 50% van de totale vloeroppervlakte van hoofd- en bij-
gebouwen kan gebruikt worden voor zijn kantoren, vrije beroepen en dien-
sten. Gezien de ligging van deze woningen aansluitend op een gehucht en 
dus ook de goede ontsluiting, zijn ook een beperkt aantal toeristische ne-
venfuncties hier toegestaan.  

5.1.2 Woningen in andere dan de agrarische gebieden – zijn-
de de kwetsbare gebieden 

 
Het GRS stelt dat beleid voor de woningen gelegen in de ruimtelijk kwets-
bare gebieden van bovenlokaal niveau wordt bepaald door de hogere 
overheid, meer bepaald zijn hier, rekening houdend met de vigerende wet-
geving, de bepalingen van de Codex voor ruimtelijk kwetsbare gebie-
den hier van toepassing. Uit vorige hoofdstuk bleken hier 2 woningen on-
der te vallen.  
 
De overige woningen in kwetsbaar gebied werden bij de indeling van de 
zonevreemde woningen in vorig hoofdstuk, ondergebracht bij de categorie 
‘woningen gelegen in ruimtelijk kwetsbare gebieden van lokaal belang’. Er 
werd gesteld dat een verruiming van de mogelijkheden volgens de Co-
dex in ruimtelijk kwetsbaar gebied hier te verantwoorden is. Indien de 
hogere overheid de woningen buiten de kwetsbare gebieden van bovenlo-
kaal niveau situeert, stelt de gemeente in haar GRS volgend beleid voor-
op. De woningen kunnen verbouwd worden en beperkt uitgebreid, tot een 
maximum van 700 m³, met inbegrip van de bestaande bijgebouwen die 
behouden blijven en eventueel kunnen verbouwd worden zonder volume 
uitbreiding. Een nieuw bijgebouw van max. 25 m² is toegestaan indien nog 
geen bijgebouw aanwezig is, nevenfuncties en uitbreiding van de tuin bui-
ten het bestaande perceel zijn niet toegelaten.  
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De gemeente vindt dat aparte bijgebouwen in de directe omgeving van 
deze woningen moeten mogelijk zijn omdat: 
 de perceelsconfiguratie het dikwijls onmogelijk maakt bijgebouwen 

aansluitend bij het hoofdgebouw op te richten.  
 een woning met aansluitende bijgebouwen niet aansluit bij de landelijke 

woontypologie van de gemeente. Dergelijke omvangrijke woningen zijn 
niet altijd een voorbeeld van een landelijke woontypologie. Een kleinere 
woning met bijgebouw sluit veel nauwer aan bij de historische configu-
ratie.  

 de gemeente zeer vaak geconfronteerd wordt met de vraag naar een 
bijgebouw. Gezien we hier echter in kwetsbaar gebied van lokaal be-
lang zitten, opteert de gemeente ervoor om de bijgebouwen te beper-
ken in omvang en hier een grens van 25m² op te zetten. Dit maak het 
mogelijk een kleine garage (bv. 3 * 5,5m) in combinatie met een kleine 
tuinberging te plaatsen.  
 

Naar aanleiding van de plenaire vergadering liet het Agentschap voor Na-
tuur en Bos weten dat, indien in de tuinzone een vegetatie voorkomt, die 
valt onder het bosdecreet, het niet mogelijk zal zijn deze woningen of hun 
tuin uit te breiden of bij deze woningen een bijgebouw op trekken zonder 
een ontheffing op het verbod tot ontbossen. Ze laten opmerken dat het 
verkrijgen van een ontheffing in natuurgebied voor het oprichten van een 
bijgebouw zeer gering tot onbestaand is. Dit geldt trouwens ook voor wo-
ningen in niet-kwetsbare gebieden volgens het gewestplan, maar die mo-
gelijks wel onder de natuur- en boswetgeving vallen (zie hoofdstuk 2).  
 
Rond herbouw wordt in het GRS niets vermeld, maar er kan afgeleid wor-
den dat, indien uitbreiden tot 700m³ wordt toegestaan, dat ook herbouw 
met een max. van 700m³ tot de intentie van de gemeente behoorde.  
 
In kwetsbare gebieden zijn volgens de Codex geen functiewijzigingen toe-
gestaan. Het RUP behoudt deze beperking ook voor de woningen gelegen 
in kwetsbare gebieden van lokaal belang, gezien het creëren van een bij-
komende dynamiek in deze gebieden niet de bedoeling is.  
 

5.1.3 Woningen in agrarisch gebied – zijnde niet-kwetsbare 
gebieden 

 
Bouwvolume en bijgebouwen tot 60m² 
Voor deze woningen stelt de gemeente in haar GRS een uniforme aanpak 
voorop waarbij de open ruimte maximaal gevrijwaard wordt. De zone-
vreemde woningen kunnen verbouwd en herbouwd worden. De woningen 
krijgen dezelfde uitbreidingsmogelijkheden als een landbouwerswoning, 
namelijk maximaal 1000 m³ brutovolume. Herbouw op 75% van de huidige 
bebouwde oppervlakte is vereist, tenzij de goede ruimtelijke ordening an-
ders vereist bv. te dicht bij de beek, te dicht bij straat, …  
 
Het is ook toegelaten bijgebouwen op te richten in de onmiddellijke omge-
ving van het woongebouw in functie van het wonen (hobbyserre, kippen-
hok, berghok, …) of bestaande bijgebouwen te herbouwen/verbouwen of 
uit te breiden. De bijgebouwen moeten in verhouding staan tot het hoofd-
gebouw en de perceelsgrootte. De mogelijkheden voor bijgebouwen kun-
nen gebiedsgericht verfijnd worden. 
 
Vanuit het GRS wenst de gemeente dus een uniforme aanpak voor deze 
woningen, met in se, dezelfde mogelijkheden, waarbij de kwaliteit van de 
open ruimte maximaal gevrijwaard wordt. De voorgestelde 1000m³ is in 
overeenstemming met de mogelijkheden volgens de vigerende wetge-
ving (Codex) voor de niet-kwetsbare gebieden.  
Anderzijds wordt vanuit het GRS aangehaald dat het toelaten van nieuwe 
(losstaande) bijgebouwen in de onmiddellijke omgeving van het woonge-
bouw moet mogelijk zijn. Deze moeten wel in functie van het wonen 
staan. De gemeente vindt dat aparte ‘ruimere’ bijgebouwen in de directe 
omgeving van de woning moeten mogelijk zijn omdat: 
 de perceelsconfiguratie het dikwijls onmogelijk maakt bijgebouwen 

aansluitend bij het hoofdgebouw op te richten.  
 een grote woning van 1000 m³ zonder bijgebouwen niet aansluit bij de 

landelijke woontypologie van de gemeente. Dergelijke omvangrijke wo-
ningen zijn niet altijd een voorbeeld van een landelijke woontypologie. 
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Een kleinere woning met een ‘ruimer’ bijgebouw sluit veel nauwer aan 
bij de historische configuratie.  

 de gemeente zeer vaak geconfronteerd wordt met de vraag naar een 
fatsoenlijk bijgebouw. Enerzijds omdat de meeste landelijke woningen 
een relatief omvangrijke tuin hebben waardoor zij nood hebben aan 
een ruimer bijgebouw voor het bergen van al het tuingerei (grasmaaier, 
haagschaar, tuinmeubelen, bloempotten, go-carts, fietsen, …). Zijn. 
Anderzijds zijn voor deze woningen, gezien hun eerder afgelegen lig-
ging, twee auto’s meestal onontbeerlijk. 

 de gemeente wil vermijden dat er een verzameling van koterijen op de 
woonkavel ontstaat. Ze wil de mensen aanzetten na te denken over 
hun bijgebouwen. Bijvoorbeeld kan een garage gecombineerd worden 
met een tuinberging waardoor ze morfologisch één samenhangend ge-
heel gaan uitmaken. Op die manier kan vermeden worden dat iedereen 
nog een houten tuinhuis bijplaatst. De gemeente is van oordeel dat dit 
een hogere beeldkwaliteit garandeert op het platteland. Beter één gro-
ter verzorgd bijgebouw dan meerdere kleine koterijen. 

De gemeente is er anderzijds van overtuigd dat ongebreidelde uitbreiding 
van bebouwing door bijgebouwen in de open ruimte helemaal niet wense-
lijk is. Er dient dus gezocht naar een oplossing die een antwoord biedt op 
de bestaande noden, maar anderzijds toch een zekere begrenzing invoert 
omtrent het toelaatbare bouwvolume per woonkavel.  
De voorgestelde oplossing gaat uit van een maximum bouwvolume per 
woonkavel, waarbinnen zowel het hoofdgebouw als de bijgebouwen die-
nen te worden ingepast. Op die manier heeft de gemeente een eenvoudig 
hanteerbare richtlijn aangaande het toelaatbaar bouwvolume per woonka-
vel, en wordt aan de bewoners een zekere mate van flexibiliteit geboden 
over de precieze invulling van dit bouwvolume, meer bepaald om dit 
bouwvolume te verdelen over hoofd- en bijgebouw(en).  
 
Wie opteert voor een ruime woning (1000 m³), kan slechts een klein bijge-
bouw plaatsen. Een ruime woning laat toe garage(s) en bergruimte in de 
woning te integreren. Anderen zullen opteren voor een kleinere woning 
met een apart bijgebouw voor garage(s) en tuinberging. Op die manier 
wordt ook verhinderd dat iedereen een woning van 1000 m³ bouwt omdat 

de oppervlakte van een bijgebouw beperkt is tot bv. 40 m². zoals ook reeds 
hierboven gesteld zijn dergelijke omvangrijke woningen niet altijd een 
voorbeeld van een landelijke woontypologie. 
 
De flexibiliteit kan ingevuld worden binnen een aantal randvoorwaarden 
die ervoor moeten zorgen dat een goede ruimtelijke ordening wordt geres-
pecteerd. Er wordt vertrokken van de basisrechten van de Codex waarbij 
het mogelijk is een hoofdvolume van 1000m³ te plaatsen en een bijgebouw 
van 40 m² (40m² x 3,5m = 140m³), of samen een brutovolume van 1140m³. 
Een RUP kan deze basisrechten enkel aanvullen of uitbreiden. 
 Algemeen principe: maximum 1140 m³ brutovolume per huiskavel, ten-

zij het bestaande volume al groter is. 
 Er is een duidelijk hoofdgebouw aanwezig en de bijgebouwen zijn hier-

aan ondergeschikt zowel naar volume als naar verschijningsvorm. 
 Het volume van het hoofdgebouw bedraagt maximum 1000 m³. 
 De oppervlakte van een bijgebouw is maximum 60 m². 
 Er kan maximum één losstaand bijgebouwen worden opgericht. 
 De oppervlakte van hoofd- en bijgebouwen bedraagt max. 30% van de 

oppervlakte van de huiskavel. 
Deze randvoorwaarden worden ingeschreven om te verzekeren dat er een 
duidelijk hoofdgebouw aanwezig is op de woonkavel en dat de bijgebou-
wen ondergeschikt blijven. Er dient ook een vrij grote mate van openheid 
behouden te worden. Gezien de woningen zich in landelijk gebied bevin-
den is het niet de bedoeling dat de huiskavel volgebouwd wordt.  
 
Bij wijze van voorbeeld worden enkele mogelijkheden uitgewerkt: 
 
 Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 
Volume hoofdgebouw 1000 m³ 965 m³ 930 m³ 
Volume bijgebouw 140 m³ 175 m³ 210 m³ 
Oppervlakte bijgebouw 30 à 40 m² 30 à 50 m² 60 m² 
 
Hoewel het GRS stelt dat de mogelijkheden voor de bijgebouwen gebieds-
gericht kunnen verfijnd worden, bleken de mogelijkheden daartoe dit bij de 
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uitwerking van dit RUP heel beperkt tot onbestaande, enerzijds door de 
vigerende wetgeving die reeds bijgebouwen tot 40m² toelaat en enkel toe-
laat dat RUP’s de basisrechten aanvullen of uitbreiden en anderzijds het 
beperkte draagvlak bij de adviserende overheden om de mogelijkheden 
aangaande bijgebouwen verder uit te breiden dan 60m². Door deze be-
perkte marge is het niet zinvol een differentiatie door te voeren.   
 
Dit RUP biedt de gemeente ook de mogelijkheid aan te sturen op kwalita-
tieve bijgebouwen. Er gaat daarom extra aandacht naar materiaalgebruik, 
vormgeving en plaatsing van de bijgebouwen.  
 
Bestaande bijgebouwen groter dan 60m² 
Bestaande bijgebouwen moeten maximaal gevaloriseerd kunnen worden. 
De mogelijkheid tot het samenvoegen van bestaande bijgebouwen wordt 
daarom toegevoegd, om de mogelijkheid te bieden kleinere bijgebouwen 
samen te voegen tot één groter bijgebouw dat kan dienstig zijn als tuinber-
ging, garage, …. Het is niet de bedoeling dat bestaande bijgebouwen die 
reeds erg omvangrijk zijn, eveneens kunnen samengevoegd worden tot 
een nog groter bijgebouw dat groter wordt dan het hoofdgebouw. Er wordt 
daarom een begrenzing van het maximale totale volume toegevoegd. In 
concreto kunnen bestaande bijgebouwen samengevoegd worden tot een 
groter bijgebouw binnen het bestaande vergunde of vergund geachte vo-
lume, met een maximum tot 700 m³. Om bijgebouwen samen te voegen 
dient een bepaald gedeelte herbouwd te worden bij een ander bijgebouw. 
Herbouwde delen kunnen enkel voor woonondersteunende functies ge-
bruikt worden. 
 
De hierboven uitgewerkte mogelijkheden, vertrekkend van de aanzet in het 
GRS, betekenen een uitbreiding of aanvulling op de bepalingen die 
momenteel vanuit de Codex mogelijk zijn in ruimtelijk niet-kwetsbare 
gebieden.  
 
 
 

Woningen in het open agrarisch landschap en de bosrijke ge-
bieden 
Bijkomend wordt in het GRS gesteld dat in het open agrarische landschap 
bepaling kunnen worden opgenomen inzake een optimale landschappelij-
ke inpassing en het maximaal vrijwaren van de open ruimte voor de be-
roepslandbouw (bv. vertuining van het landschap vermijden door beper-
kingen op te leggen ten aanzien van de omvang van het perceel dat als 
tuin kan ingericht worden, gebruik van inheemse groenvoorzieningen, ge-
bruik van een landelijke woontypologie).  
 
Bijkomend kunnen binnen het bosrijke gebied bepalingen worden opge-
nomen inzake een optimale landschappelijke inpassing en het maximaal 
behoud en eventueel verdere uitbouw van de kleine landschapselementen 
in het gebied (bv. perceelsafsluitingen afgestemd op de natuurlijke en 
landschappelijke omgeving, respecteren van het rasterpatroon en verster-
ken drevenstructuur) 
 
Een gebiedsgerichte differentiatie van de mogelijkheden is daarom wense-
lijk. Er worden een aantal nuances aangebracht aangaande de plaatsing 
van de bijgebouwen, de mogelijkheden voor tuinaccommodatie, de groen-
voorzieningen, afsluitingen ... De mogelijkheden zijn in het bosrijke land-
schap en de beschermde landschappen strikter dan deze voor het open 
agrarische landschap dit met de bedoeling de impact van bebouwing op 
het waardevolle landschap zoveel mogelijk te beperken en de landschap-
pelijke inpassing te optimaliseren. In de beschermde landschappen zijn, 
rekening houdend met het advies van Onroerend Erfgoed ter zake, als 
afsluitingen enkel weide-afsluitingen mogelijk en is het wenselijk dat hout-
kanten en hagen niet beperkt worden in hoogte. Ook het voorzien van een 
grote oppervlakte bijkomende verharding, om bv. het parkeren op eigen 
terrein in functie van een nieuwe nevenactiviteit op te vangen, is in be-
schermde landschappen, niet wenselijk.  
 
Aangaande het nieuwe landschap ten zuiden van de Wantebeek zijn nog 
geen landschapsplannen of visies beschikbaar waarnaar het RUP zich zou 
kunnen richten om hieraan een bijdrage te leveren met de zonevreemde 
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woningen. Momenteel passen de voorschriften zich in binnen een open 
agrarisch landschap met verspreid zonevreemde woningen en landbouw-
bedrijfszetels.  
 
In het bosrijke landschap zijn wel een aantal bijkomende nevenfuncties 
mogelijk, gericht op de toeristisch-recreatieve potenties die dit gebied 
heeft, aansluitend bij de omgeving van Bulskampveld. Gezien deze deel-
ruimte onderdeel vormt van de toeristisch-recreatieve regio het Brugse 
Ommeland zijn een aantal bijkomende nevenfuncties mogelijk kaderend 
binnen plattelandstoerisme. In de herziening van het PRS (2013) wordt 
expliciet gesteld dat deze regio interessante mogelijkheden biedt voor lo-
gies in bestaande gebouwen op het platteland, al of niet kerngebonden. 
 
Deze opdeling kwam reeds aan bod bij de opdeling van de zonevreemde 
woningen volgens de omgeving waarin ze gelegen zijn. Zoals reeds ge-
steld betekenen deze bepalingen dat een aanvulling op de bepalingen 
van de Codex voor deze woningen nodig is.  
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5.1.4 Overzicht van de ontwikkelingsperspectieven per deel-
gebied/categorie 

 
In volgende tabel worden de referentiekaders voor de zonevreemde wo-
ningen per deelgebied/categorie weergegeven.  
 
In alle zones geldt dat: 
 het bestaande en vergunde aantal woongelegenheden niet mag wor-

den vermeerderd. Nieuwe woningen zijn dus niet toegestaan. 
 Onderhoud- en instandhoudingswerken die geen betrekking hebben 

op de stabiliteit, zijn toegelaten; 
 Verbouwen binnen het bestaande volume, inclusief onderhouds- en 

instandhoudingswerken die wel betrekking hebben op de stabiliteit, zijn 
toegestaan.   

 
Ter volledigheid worden in de tabel ook nog eens een samenvatting van 
de basisrechten van de Codex RO opgenomen. Voor meer duiding bij de 
mogelijkheden van de Codex verwijzen we naar hoofdstuk 2 van deze no-
ta. 
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Categorie /  
deelgebied 

Herbouwen  Uitbreiden  Nevenfuncties en functiewijzigingen Bijgebouwen Aanvullende bepa-
lingen 

Basisrechten  
volgens de 
Codex RO in 
ruimtelijk 
NIET-
kwetsbare  
gebieden 

 Herbouwen op 
dezelfde plaats 
met een beper-
king tot 1000m³ 

 Herbouwen op 
een gewijzigde 
plaats met een 
beperking tot 
1000m³ door 
een duidelijke 
oorzaak en mits 
voorwaarden. 
 

 Uitbreiden 
tot max. 
1000m³ 

Woningen 
 kantoor, vrij beroep of dienstverlening tot max. 

100m² 
 max. 8 toeristische logies 
Gebouwencomplex van de hoofdfunctie "landbouw" in 
de ruime zin 
 opslag 
 een paardenhouderij, een manège, een dierenasiel, 

een dierenpension, een dierenartsenpraktijk, jeugd-
logies, een tuinaanlegbedrijf, een kinderboerderij, 
een centrum voor dierentherapie (animal assisted 
therapy), zorgboerderij 

telkens met inbegrip van nevenfunctie van max. 100m². 
 

 Verbouwen en herbouwen binnen hetzelfde 
volume van bestaande bijgebouwen mogelijk, 
ongeacht de grootte. 

 De plaatsing van vrijstaande bijgebouwen 
(tuinhuis, poolhouse, vrijstaande carport, vrij-
staande garage, serre…) met een gezamenlij-
ke oppervlakte van 40 m² en maximum 3,5 m 
hoog; 

 

 Aanleg van niet-
overdekte con-
structies (siervij-
ver, zwembad, 
terras, …) tot 
max. 80 m²  
(excl. toegangen  
en opritten). 

Aansluitend op 
(landelijk)  
woongebied 

Uitbreiding basis-
rechten Codex 
 Herbouwen op 

zelfde of gewij-
zigde plaats 
sowieso moge-
lijk 

Uitbreiding 
basisrechten 
Codex 
 Uitbrei-

den  

Uitbreiding basisrechten Codex 
 Max. 50% van de totale vloeropp. van hoofd- en 

bijgebouwen 
 Kantoren, vrije beroepen en diensten met inbegrip 

van groepspraktijken,  
 maximaal 8 toeristische logies (B&B) 
 Laagdynamisch toeristisch attractiepunt, fiets-

verhuurpunt; 
 Leerateliers. 
 

Uitbreiding basisrechten Codex 
 Opp. hoofd- en bijgebouwen max. 30% van de 

opp. woonkavel voor kavels t.e.m. 750m². 
Voor grotere kavels is de opp. hoofd- en bij-
gebouwen max. 220m².  

 Niet-bebouwde 
opp. van de 
woonkavel kan 
ingericht worden 
als tuin, 30% 
hiervan kan ver-
hard worden 

Open agrari-
sche land-
schap 
‘minder’ 
 waardevolle  
niet-kwetsbare 
 gebieden 

Cfr. basisrechten 
codex 
 Herbouwen op 

dezelfde plaats 
met een beper-
king tot 1000m³ 

 Herbouwen op 

Cfr. basisrech-
ten codex 
 Uitbreiden 

tot max. 
1000m³ 

Cfr. uitvoeringsbesluit 
 Max. 30% van de vloeropp. van hoofdgebouw en tot 

100% van reeds bestaande bijgebouwen 
 Kantoren, vrije beroepen en diensten (uitgezonderd 

groepspraktijken) tot max. 100m² 
 Max. 8 toeristische logies,  
 Leerateliers 

Uitbreiding mogelijkheden uitvoeringsbesluit en 
Codex 
 herbouwen van bestaande bijgebouwen, on-

geacht de grootte. 
 samenvoegen van bestaande bijgebouwen 

tot één groter bijgebouw, waarbij het totale 
volume beperkt blijft tot het bestaande 

 Niet-bebouwde 
opp. van de 
woonkavel kan 
voor 30% ver-
hard worden 

 Max. 30m aan 
één zijde van 
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een gewijzigde 
plaats mits mo-
tivatie met een 
beperking tot 
1000m³ en een 
overlapping van 
minstens 20% 
met het be-
staande woon-
oppervlak,  

Voor een gebouw of gebouwencomplex dat vroeger de 
hoofdfunctie "landbouw" in de ruime zin had, en indien 
de woonkavel is gelegen langs een lokale weg type I of 
II en de opp. van de nevenfunctie max. 400m² bedraagt 
of indien de woonkavel gelegen is langs een lokale weg 
type III en de opp. van de nevenfunctie max. 200m² 
bedraagt, zijn eveneens toegelaten: 
 Opslag van materialen  
 Paardenhouderij, manège, dierenasiel, dierenpeni-

on, dierenartsenpraktijk, dierentherapie, jeugdlogies, 
tuinaanlegbedrijf, kinderboerderij, zorgboerderij  
 

vergunde of vergund geachte volume met 
een maximum van 700 m³; 

 uitbreiden van bestaande bijgebouwen 
kleiner dan 60m² tot max. 60m², binnen 
maximum totale volume van 1140m³ en 
waarbij max. 30% van de woonkavel mag 
bebouwd worden. 

 indien nog geen bijgebouw aanwezig is: 
max. één nieuw van max. 60m², binnen 
maximum totale volume van 1140m³ waar-
bij max. 30% van de woonkavel mag be-
bouwd worden en kan enkel gebruikt wor-
den in functie van het wonen. 

 

het hoofdge-
bouw kan als 
tuin ingericht 
worden, en tot 
50m vanaf de 
rooilijn. 

Gesloten  
bosrijke  
landschap 
Waardevolle  
niet-kwetsbare  
gebieden 

Cfr. basisrechten 
codex 
 Herbouwen op 

dezelfde plaats 
met een beper-
king tot 1000m³ 

 Herbouwen op 
een gewijzigde 
plaats mits mo-
tivatie met een 
beperking tot 
1000m³ en een 
overlapping van 
minstens 20% 
met het be-
staande woon-
oppervlak, 

Cfr. basisrech-
ten codex 
 Uitbreiden 

tot max. 
1000m³ 

Uitbreiden mogelijkheden uitvoeringsbesluit ifv. recreatie 
 Max. 30% van de vloeropp. van hoofdgebouw en tot 

100% van de reeds bestaande bijgebouwen 
 Kantoren, vrije beroepen en diensten (uitgezonderd 

groepspraktijken) tot max. 100m² 
 Maximaal 8 toeristische logies; 
 Laagdynamisch toeristisch attractiepunt, fiets-

verhuurpunt; 
 Leerateliers 
Voor een gebouw of gebouwencomplex dat vroeger de 
hoofdfunctie "landbouw" in de ruime zin had, en de 
woonkavel gelegen is langs een lokale weg type I of II 
en de opp. van de nevenfunctie max. 400m² bedraagt 
zijn eveneens toegelaten: 
 Opslag van materialen  
 Paardenhouderij, manège, dierenasiel, dierenpeni-

on, dierenartsenpraktijk, dierentherapie, jeugdlogies, 
tuinaanlegbedrijf, kinderboerderij, zorgboerderij 

 

Uitbreiding mogelijkheden uitvoeringsbesluit en 
Codex 
 herbouwen van bestaande bijgebouwen, on-

geacht de grootte. 
 samenvoegen van bestaande bijgebouwen 

tot één groter bijgebouw, waarbij het totale 
volume beperkt blijft tot het bestaande 
vergunde of vergund geachte volume met 
een maximum van 700 m³; 

 uitbreiden van bestaande bijgebouwen 
kleiner dan 60m² tot max. 60m², binnen 
maximum totale volume van 1140m³ en 
waarbij max. 30% van de woonkavel mag 
bebouwd worden. 

 indien nog geen bijgebouw aanwezig is: 
max. één nieuw van max. 60m², binnen 
maximum totale volume van 1140m³ waar-
bij max. 30% van de woonkavel mag be-
bouwd worden en kan enkel gebruikt wor-
den in functie van het wonen. 

 Niet-bebouwde 
opp. van de 
woonkavel kan 
voor 20% ver-
hard worden 

 Max. 30m aan 
één zijde van 
het hoofdge-
bouw kan als 
tuin ingericht 
worden, en tot 
50m vanaf de 
rooilijn; 
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Gebouwen uit 
de inventaris 
bouwkundig 
erfgoed 

Voor gebouwencomplexen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed: 
 kunnen bestaande bijgebouwen hoofdgebouw worden, op voorwaarde dat het bestaande bijgebouw hier bouwfysisch voor geschikt is en dat het oorspronkelijke hoofdge-

bouw hetzij als bijgebouw functioneert, hetzij verdwijnt. Dit moet blijken uit een motiveringsnota die bij het aanvraagdossier wordt gevoegd. Bovendien moet uit het aan-
vraagdossier duidelijk blijken dat er geen tweede woongelegenheid wordt gecreëerd. 

 Kan het gebruik als solitaire vakantiewoning, worden toegestaan, voor zover er binnen de woning of gebouwencomplex geen functies zijn vergund, die enkel mogelijk zijn als 
een complementaire functie bij een residentiële woonfunctie. Een woning die door middel van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, als een vakantiewoning werd vergund, kan ten al-
len tijde terug als residentiële woning worden vergund. De erfgoedwaarde blijft daarbij ongeschonden of wordt verhoogd en Onroerend Erfgoed brengt een gunstig advies uit 
over de aanvraag.  

 
 
Categorie/deelgebied Herbouwen  Uitbreiden  Nevenfuncties en 

functiewijzigin-
gen 

Bijgebouwen Aanvullende bepalingen 

Basisrechten vol-
gens de Codex RO in 
ruimtelijk KWETS-
BARE gebieden 

 Herbouwen in geval van 
heirkracht (bij vernietiging of 
beschadiging door een 
vreemde oorzaak): in dat ge-
val mag het vergunde of ver-
gund geachte bouwvolume 
(met een maximum van 1.000 
m³) worden herbouwd. 

 

Neen Geen  Verbouwen en herbouwen binnen hetzelfde 
volume van bestaande bijgebouwen mogelijk, 
ongeacht de grootte. 

 

 

Ruimtelijk kwetsbare 
gebieden  
van lokaal belang 

Uitbreiding basisrechten Codex 
 Herbouwen op dezelfde 

plaats met een beperking 
tot 700m³ 

 Herbouwen op een gewij-
zigde plaats met een beper-
king tot 700m³ 

Uitbreiding basis-
rechten Codex 
 Uitbreiden tot 

max. 700m³ 

Geen Uitbreiding basisrechten Codex 
 herbouwen van het vergunde of vergund geach-

te volume van bestaande bijgebouwen 
 indien nog geen bijgebouw aanwezig is: 

max. één nieuw van max. 25m², waarbij max. 
30% van de woonkavel mag bebouwd wor-
den 

 uitbreiden van bestaande bijgebouwen tot 
max. 25m², waarbij max. 30% van de woon-
kavel mag bebouwd worden . 

 

 Niet-bebouwde opp. van de 
woonkavel kan voor 20% 
verhard worden 

 Max. 30m aan één zijde van 
het hoofdgebouw kan als 
tuin ingericht worden, tenzij 
de woning reeds verder dan 
30m van de rooilijn ligt. 
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5.2 Vertaling naar het RUP 
 
5.2.1 Opzet van het RUP 
 
De opzet van het RUP zonevreemde woningen is dat van een perimeter-
plan. Het is een plan dat de gemeente opdeelt in een aantal deelgebieden 
(perimeters) waarvoor een verschillend ruimtelijk beleid wordt vastlegt. De 
ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde woningen zijn niet over-
al gelijk. Vertrekkend vanuit de insteken van het GRS werd een opdeling 
van de zonevreemde woningen gemaakt in 5 categorieën, waarbij de ont-
wikkelingsperspectieven afhankelijk werden gesteld van de omgeving/het 
deelgebied waarbinnen ze gelegen zijn.  
 
Het RUP zal nu per deelgebied, door middel van een perimeter in over-
druk, specifieke bepalingen voor zonevreemde woningen formuleren. In 
het RUP worden de woningen dus niet herbestemd en blijft de onderlig-
gende bestemming van het gewestplan dus behouden. De zonevreemde 
woningen krijgen dus specifieke voorschriften - aanvullend op de voor-
schriften van het gewestplan - door middel van een perimeter per deelge-
bied. De aanvullende voorschriften gelden enkel voor de hoofdzakelijk 
vergunde of vergund geachte zonevreemde woningen binnen de contour. 
Van zodra er een verlaten landbouwbedrijf binnen de contour wordt omge-
zet in eengezinswoning, zijn bijgevolg pas vanaf dan de voorschriften van 
dit RUP van toepassing. 
 
In de volgende figuur worden de 5 categorieën nogmaals opgelijst en 
wordt een overzicht gegeven van de ontwikkelingsperspectieven in relatie 
tot de mogelijkheden binnen de Codex. Op die manier wordt duidelijk hoe 
de mogelijkheden die geboden zullen worden binnen de verschillende pe-
rimeters van het RUP zich verhouden tot de mogelijkheden die momenteel 
gelden binnen de Codex en voor welke deelgebieden de Codex uiteindelijk 
een afdoende antwoord biedt.  
 

5.2.2 Zones uit te sluiten uit de perimeters van het RUP 
 
Gezien er voor categorie 5, woningen gelegen in kwetsbare gebieden 
van bovenlokaal belang, geen aanvullingen zullen gebeuren ten opzichte 
van de mogelijkheden van de Codex, dienen deze deelgebieden dus niet 
in het RUP meegenomen te worden en krijgen deze woningen dus geen 
specifieke perimeter. Deze woningen behouden de basisrechten volgens 
de Codex. Het gaat om de 2 woningen gelegen in habitatrichtlijngebied. 
 
Volledigheidshalve geven we hier nog mee dat het RUP zonevreemde wo-
ningen sowieso niet van toepassing is in de woonzones volgens het ge-
westplan en in goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen. De woon-
zones werden uit het perimeterplan uitgesloten (en dus zo ook RUP 
Doomkerke dat in opmaak is voor het woongebied van Doomkerke zelf). 
Hiervan bestaat immers een juridisch vaststaande kader. Dit is echter niet 
eenduidig het geval voor goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen. Om 
die reden werden de verkavelingen niet in rekening gebracht bij het opma-
ken van het grafische plan.  
 
Dit doet geen afbreuk aan het feit dat het RUP niet van toepassing is voor 
woningen gelegen in goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen. De con-
trole op het al dan niet vervallen zijn van een verkaveling, bepaalt of dit 
RUP van toepassing is en maakt deel uit van het vergunningentraject.  
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5.2.3 Afbakening van de perimeters binnen het RUP 
 
 Detailplannen van de perimeters met woningen aansluitend bij (lan-

delijk) woongebied; 
 Perimeters voor de kwetsbare gebieden; 

 De kwetsbare gebieden van lokaal belang worden afgebakend op 
basis van de gewestplanbestemming natuurgebied, natuurreservaat 
en de agrarische gebieden met ecologisch belang of waarde, met 
uitsluiting van de gebieden die tot het Natura 2000 netwerk en/ of het 
VEN behoren .  
Binnen Ruiselede zijn er tot op heden nog geen natuurverwevings- 
en verbindingsgebieden afgebakend op bovenlokaal niveau. Boven-
lokale plannen kunnen dit gemeentelijk RUP steeds overschrijven.  

 Perimeters voor de niet-kwetsbare gebieden: 
 Voor het bosrijke landschap werd vertrokken van de afbakening 

van de ankerplaats, met uitsluiting van de gebieden die in vorige ca-
tegorie werden ondergebracht. Deze afbakening werd bijgestuurd 
(uitgebreid) ter hoogte van Doomkerke, waarbij de grenslijn recht-
door werd getrokken ter hoogte van de Wantebeek. 

 De resterende gebieden, die dus onder geen enkel van de voor-
gaande gebieden vallen, vormen de perimeter van het ‘open agrari-
sche landschap’.  
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6 OP TE HEFFEN VOORSCHRIF-
TEN, RUIMTEBOEKHOUDING, 
PLANBATEN, PLANSCHADE 

6.1 Op te heffen voorschriften en plannen 
 
Er zijn geen op te heffen voorschriften gezien het plan bestaat uit een 
overdruk op het gewestplan. 
 
 
6.2 Ruimteboekhouding 
 
Niet van toepassing, gezien het gaat om een overdruk op het gewestplan. 
 
 
6.3 Planbaten/planschade/compensatie 
 
Niet van toepassing, gezien er geen bestemmingswijzigingen worden 
doorgevoerd. 
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7 ONDERZOEK TOT MER, RVR, 
WATERTOETS 

7.1 Onderzoek tot mer 
 
Rekening houdend met het besluit van de Vlaamse regering van 12 okto-
ber 2007 betreffende het generieke planmer-spoor en het besluit van de 
Vlaamse regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor 
de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan is er meer 
duidelijkheid ontstaan over de nodige milieueffectrapportage bij de opmaak 
van een RUP en de inpassing ervan in de procedure.  
 
In het kader van dit RUP werd een onderzoek tot mer uitgevoerd. De con-
clusies van het onderzoek wordt hieronder weergegeven: 
 
‘Het RUP bevestigt bestaande, vergund (geachte) zonevreemde woningen 
en betekent aldus slechts kleine wijzigingen ten opzichte van de huidige 
situatie. Er zijn dan ook geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten.’  
 
Bij de verdere uitwerking van het RUP dienen volgende aandachtspunten 
meegenomen te worden: 
 Beperken van de verhardingen tot wat noodzakelijk is, alsook maximaal 

werken met waterdoorlatende verhardingen,; 
 Woningen gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig ge-

bied, dienen te voldoen aan de watertoets. Uitbreiding is enkel mogelijk 

als voldaan wordt aan de watertoets en de gewestelijke verordening in-
zake hemelwater.  Ook volgende maatregelen kunnen voorgesteld 
worden: mogelijkheid voorzien voor groendaken, zeer sterk vertragen 
van waterafvoer door hergebruik, infiltratie en berging, advies van de 
waterbeheerder voor eventueel strengere lozingsnormen en bufferca-
paciteit, verbod op reliëfophogingen in de tuinzone 

 Voor woningen in effectief overstromingsgevoelig gebied kunnen vol-
gende aanvullende maatregelen voorgesteld worden: verbod op onder-
grondse constructies, maximaal 20% van de niet-bebouwde oppervlak-
te mag verhard worden, overwegen om het toegelaten bijkomend vo-
lume te beperken, aandacht voor het bouwen met een veilig vloerpeil. 

 Gebruik van streekeigen en standplaatsgebonden groenelementen die 
bijdragen tot het versterken van de typische begroeiing in de omgeving. 

 Verhardingen enkel toegelaten binnen de 50m rond het hoofdgebouw, 
tot maximum 50m van de rooilijn. 

 Extra aandacht voor een maximale integratie van de huiskavel in de 
waardevolle omgeving in het noorden van de gemeente. 

 Bij geplande grondwerken in het plangebied is voorafgaand overleg 
aangewezen met de bevoegde archeologische diensten zodat een ar-
cheologisch vooronderzoek kan voorzien worden. 

 Aandacht voor waardevolle gebouwen. 
 
De dienst Mer oordeelde op basis van het onderzoek dat het voorge-
nomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en 
dat de opmaak van een planMER niet nodig is.  
 
 
7.2 RVR 
 
Niet van toepassing 
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7.3 Watertoets 
 
7.3.1 Algemeen kader 
 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid (Bel-
gisch Staatsblad 14 november 2003) legt in hoofdstuk III, afdeling I, be-
paalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd.  
 
Artikel 8 van dat decreet luidt: 
"Art. 8. § 1. De overheid die over een vergunning, een plan of programma 
moet beslissen, draagt er zorg voor, door het weigeren van de vergunning 
of door goedkeuring te weigeren aan het plan of programma dan wel door 
het opleggen van gepaste voorwaarden of aanpassingen aan het plan of 
programma, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel mogelijk wordt 
beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het schadelijk effect wordt her-
steld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van hemelwa-
ter of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. 
 
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig 
effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de toestand van 
watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een 
menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezond-
heid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte 
woningen en bedrijfsgebouwen, gelegen buiten overstromingsgebieden, 
op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, 
de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroe-
rend erfgoed, alsmede de samenhang tussen een of meer van deze ele-
menten". 
 
Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering het ontwerp van uitvoerings-
besluit over de watertoets definitief goed. Het besluit geeft de lokale, pro-
vinciale en gewestelijke overheden, die een vergunning moeten afleveren, 
richtlijnen voor de toepassing van de watertoets. Het besluit, gepubliceerd 
in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006 (Nr. 350 - pag 58326), trad 
in werking op 1 november 2006. De kaart van de overstromingsgevoelige 

gebieden wordt regelmatig geactualiseerd. Op 1 juli 2014 keurden de be-
voegde ministers een aangepaste kaart van de overstromingsgevoelige 
gebieden goed. De nieuwe kaart is van toepassing vanaf 1 september 
2014. 
 
7.3.2 Toepassing op dit RUP 
 
Voor de meeste zonevreemde woningen zal het RUP weinig bijkomende 
bebouwing en verharding betekenen, waardoor het effect op de waterhuis-
houding minimaal zal zijn. Bijkomende verhardingen moeten maximaal 
beperkt worden en gebeuren in waterdoorlatende materialen. Verhardin-
gen worden sowieso beperkt tot 20 of 30% van een zone van 50m rond 
het hoofdgebouw. Dit streven wordt opgenomen in de stedenbouwkundige 
voorschriften van het RUP.  
 
Daarnaast dient ook voldaan te worden aan de principes van het integraal 
waterbeleid en de gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake 
hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en ge-
scheiden lozing van afvalwater en hemelwater. Het uitgangsprincipe is dat 
hemelwater in eerste instantie zoveel mogelijk gebruikt wordt, vervolgens 
geïnfiltreerd of gebufferd en in laatste instantie vertraagd afgevoerd wordt. 
 
Woningen gelegen in mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, 
dienen te voldoen aan de watertoets. Uitbreiding is enkel mogelijk als vol-
daan wordt aan de watertoets en de gewestelijke verordening inzake he-
melwater. Volgende maatregelen kunnen voorgesteld worden om vermin-
dering van infiltratie en vermindering van ruimte voor het watersysteem te 
vermijden of te herstellen: 
 Mogelijkheid voorzien voor groendaken; 
 Zeer sterk vertragen van de waterafvoer door hergebruik, infiltratie en 

berging; 
 Advies van de waterbeheerder voor eventueel strengere lozingsnorm 

en buffercapaciteit. 
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 Verbod op reliëfophogingen in de tuinzone of minstens het beperken 
van ophogingen tot wat strikt noodzakelijk is; 

 
Voor woningen in effectief overstromingsgevoelig gebied kunnen volgende 
maatregelen aanvullend voorgesteld worden om vermindering van infiltra-
tie en vermindering van ruimte voor het watersysteem te vermijden of te 
herstellen: 
 Verbod op ondergrondse constructies; 
 Maximaal 20% van de niet-bebouwde oppervlakte mag verhard wor-

den, ongeacht de ligging van de woning. 
 Overwegen om het toegelaten bijkomend volume te beperken; 
 Aandacht voor het bouwen met een veilig vloerpeil. 
 
Op basis van voorgaande bespreking kan gesteld worden dat de impact 
van het plan heel beperkt zal zijn en dat bijkomend randvoorwaarden ge-
steld worden om de impact tot een minimum te beperken.  
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VERORDENEND GEDEELTE 
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GRAFISCH PLAN EN STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN 

 
Het verordenend gedeelte van het RUP bestaat uit: 
 
 Grafisch plan 
 Stedenbouwkundige voorschriften 
 
De stedenbouwkundige voorschriften worden in onderstaande tabel weergegeven. 
 
 



Algemene voorschriften 
 

, Revisie 1
Pagina 57 van 84

 

0 Algemene voorschriften  

 VERORDENEND DEEL 
 

TOELICHTING 

 0.1 Begrippenlijst 
Hieronder worden een aantal termen verduidelijkt zoals deze geïnterpreteerd worden bij het uitzetten van de 
ontwikkelingsperspectieven van de zonevreemde woningen.  
 
Hoofdzakelijk vergund: een stedenbouwkundige vergunningstoestand, waarbij ten minste negentig procent 
van het bruto-bouwvolume van de constructie, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitslui-
ting van het volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld en van de fysisch aansluitende 
aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdge-
bouw, vergund of vergund geacht is, ook wat de functie betreft;   
 
Verkrot: niet voldoend aan de elementaire eisen van stabiliteit;   
 
Constructie: een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, een publiciteitsinrichting of 
uithangbord, al dan niet bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd 
of op de grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al 
kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds;   
 
Gebouw: een bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden 
omsloten ruimte vormt. 
 
Gebouwencomplex: een functioneel geheel bestaande uit fysiek niet met elkaar verbonden gebouwen;   
 
Woning: elk onroerend goed of het deel ervan dat hoofdzakelijk bestemd is voor de huisvesting van een gezin 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Algemene voorschriften 
 

, Revisie 1
Pagina 58 van 84

 

 VERORDENEND DEEL 
 

TOELICHTING 

of alleenstaande; het gebouw is vergund als woning en blijkens de inrichting hoofdzakelijk voor permanent 
wonen geschikt. 
 
Hoofdgebouw: gebouw dat als woning wordt gebruikt en dat als belangrijkste bouwwerk valt aan te merken, 
door zijn constructie, afmetingen dan wel gelet op de bestemming.  
 
Bijgebouwen: een gebouw dat in bouwkundig opzicht en / of functioneel opzicht, ondergeschikt is aan een op 
dezelfde woonkavel gelegen hoofdgebouw. Een bijgebouw kan aangebouwd zijn aan het hoofdgebouw of kan 
er los van staan. Een bijgebouw omvat geen permanente leefvertrekken. 
 
Woningbijgebouw: een bijgebouw waarvan het gebruik inherent verbonden is aan de woonfunctie, bijvoor-
beeld voor de berging van tuinmateriaal, voertuigen, private sportvoorzieningen, … Voorbeelden zijn autostal-
plaats (veranda, garage of carport), fietsenstalplaats, tuinberging, tuinhuis, saunahuisje, dierenhokken, dui-
ventillen, volières en serres. 
 
Aangebouwd bijgebouw: minstens één gevel grenst aan het hoofdgebouw of is als gemene muur opgericht. 
Losstaand bijgebouw: een bijgebouw, waarvan geen enkele gevel aan het hoofdgebouw grenst of als ge-
mene muur is opgericht. 
 
Bouwvolume: het bruto-bouwvolume van een constructie en haar fysisch aansluitende aanhorigheden die in 
bouwtechnisch opzicht een rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij het hoofdgebouw, zoals een aange-
bouwde garage, veranda of berging, gemeten met inbegrip van buitenmuren en dak, en met uitsluiting van het 
volume van de gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld;   Wanneer ondergrondse ruimtes verblijfs-
functies herbergen, dienen deze oppervlaktes wel meegerekend te worden, aangezien ze niet als een gewone 
kelder kunnen beschouwd worden. Als gewone kelder geldt bv. een ondergronds gelegen wasruimte, berging 
of stookruimte. 
 
Nuttige vloeroppervlakte: de som van alle bruikbare (vrije hoogte van minimum 1,50m) vloeroppervlakten 
eventuele scheidingswanden en buitenmuren meegerekend met uitsluiting van vloeren in het volume van de 
gebruikelijke onderkeldering onder het maaiveld, tenzij deze effectief als verblijfsruimte zijn ingericht en dus 
woonfuncties herbergen. 
 
Onderhoudswerken: werken, andere dan stabiliteitswerken, die het gebruik van een constructie voor de 
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 VERORDENEND DEEL 
 

TOELICHTING 

toekomst ongewijzigd veilig stellen door het bijwerken, herstellen of vervangen van geërodeerde of versleten 
materialen of onderdelen;   
 
Stabiliteitswerken: werken die betrekking hebben op de constructieve elementen van een constructie, zoals:  
 a) het vervangen van dakgebintes of dragende balken van het dak, met uitzondering van plaatselijke herstel-
lingen, 
 b) het geheel of gedeeltelijk herbouwen of vervangen van buitenmuren of dragende binnenmuren, zelfs met 
recuperatie van de bestaande stenen               
  
Verbouwen: aanpassingswerken doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waar-
van de buitenmuren voor ten minste zestig procent behouden worden;  
  
Herbouwen: een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de buitenmuren van een 
constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de geheel of gedeeltelijk afgebroken con-
structie een nieuwe constructie bouwen;   
 
Verkavelen: een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verko-
pen of te verhuren voor méér dan negen jaar, om er een recht van erfpacht of opstal op te vestigen, of om één 
van deze overdrachtsvormen aan te bieden, zelfs onder opschortende voorwaarde, zulks met het oog op 
woningbouw of de oprichting van constructies; 
 
Woonkavel: een stuk grond waarop een bestaande woning (met inbegrip van eventueel aanwezige bijge-
bouwen) aanwezig is en de daarbij horende private tuin. Onder private tuin worden onder meer de delen be-
grepen die in gebruik zijn als groentetuin of siertuin, voor private sportinfrastructuur zoals tennisveld of zwem-
bad en voor kleine huisdieren zoals honden, katten en kippen. Aansluitende weides voor dieren , die vaak ook 
een afzonderlijk kadastraal perceel vormen, worden niet als private tuin beschouwd.  
Achterkavelgrens: de achterkavelgrens is de grenslijn tegenover deze langs waar de kavel toegankelijk is 
(meestal de rooilijn) en wordt ofwel gevormd door een kadastrale perceelsgrens indien de woonkavel gelegen 
is binnen de 50m vanaf de rooilijn, hetzij door de 50m grens vanaf de rooilijn indien de woonkavel zich uit-
strekt tot buiten de 50m vanaf de rooilijn, hetzij door de 5m grens achter de achtergevel van het hoofdgebouw 
indien dit zich buiten de 50m grens vanaf de rooilijn bevindt. Voor woonkavels in kwetsbare gebieden geldt 
dezelfde definitie maar wordt de grens telkens vastgelegd op 30m. Het is niet toegestaan een kadastraal 
perceel, nog niet behorend tot de woonkavel, samen te voegen met de woonkavel en dit om de tuin uit te 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dieren: schapen, geiten, paarden, … 
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breiden. 
Zijkavelgrens: wordt bepaald door de 30m-grens rondom de uiterste grens van het hoofdgebouw met inbe-
grip van de aangebouwde bijgebouwen, hetzij door de kadastrale zijperceelsgrens indien deze binnen deze 
30m valt. Deze 30m grens kan slechts aan één zijde van het hoofdgebouw gekozen worden en dient zo geko-
zen te worden dat een minimale aantasting van de open ruimte wordt bekomen, tenzij die zijde om reden van 
bezonning en functioneren van de woning zeer onlogisch is. Aan de tegenoverliggende zijde van de woning 
wordt de zijkavelgrens dan bepaald door de 5m grens rondom de uiterste grenzen van het hoofdgebouw met 
inbegrip van de aangebouwde bijgebouwen. Het is niet toegestaan een kadastraal perceel, nog niet behorend 
tot de woonkavel, samen te voegen met de woonkavel en dit om de tuin uit te breiden. 
 
Bouwfysisch geschikt: een gebouw is bouwfysisch geschikt voor een nieuwe functie als aan het gebouw of 
gebouwencomplex uit financieel of bouwtechnisch oogpunt geen ingrijpende werken uitgevoerd hoeven te 
worden voor de nieuwe functie. Daarmee wordt bedoeld dat de functie gerealiseerd kan worden als de be-
staande structuur van het gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, waarbij het gebouw aangepast 
kan worden aan hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen.  
 
Voortuinstrook: strook grond met een bepaalde diepte, gelegen tussen de rooilijn en de dichtstbijzijnde gevel 
van het hoofdgebouw met de eventueel aangebouwde bijgebouwen.  
 
Voorbouwlijn: denkbeeldige lijn ter hoogte van de gevel van het hoofdgebouw die het dichtst bi de rooilijn is 
gelegen.  
 
Tuinaccommodatie: alle tuininrichting geen gebouwen zijnde zoals tuinpaden, opritten, parkeerplaatsen, 
terrassen, private sportinfrastructuur (zwembaden, jacuzzi’s, sportveld) en kleine bouwwerken. 
 
Leeratelier: plaats waar bepaalde ‘vaardigheden’ kunnen aangeleerd worden die geen hinder veroorzaken 
voor de omgeving en de ruimtelijke draagkracht niet overschrijden. Het mag geenszins gaan om een zelfstan-
dige horeca zaak. 
 
Laagdynamisch toeristisch attractiepunt: is een culturele, historische, streekgebonden, bezienswaardig-
heid die een aantrekkingskracht heeft voor toeristen en in die functie wordt ontwikkeld. In deze context gaat 
het om kleinschalige attractiepunten. Het mag geenszins gaan om een zelfstandige horecazaak . 
 In dit voorstel worden er geen uitspraken gedaan over grootschalige bezienswaardigheden. Met laagdyna-

Voor art. 1: overdruk wonen aansluitend op het (landelijk) woongebied is de 
definitie van woonkavels niet van toepassing. De woonkavels wordt er vastge-
legd op het grafische plan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorbeelden zijn bloemschikken, pottenbakken, kookatelier, schildersatelier, 
herboristencursus, workshops, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
cfr. het logiesdecreet (decreet van 10 juli 2008 betreffende het toeristische 
logies en wijzigingen) 
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misch wordt bedoeld dat de toegelaten functie in haar onmiddellijke omgeving slechts beperkte verandering 
teweegbrengt in de bestaande ruimtelijke structuur en in de sociaal-economische structuur. 
 Attractiepunten worden binnen bestaande gebouwen voorzien.  
 
Vakantiewoning: een uitgeruste woning of studio, of een uitgerust appartement, waarvoor een persoonlijk 
gebruiksrecht wordt verleend, met mogelijkheid voor de toerist om zelf maaltijden te bereiden.  
Solitaire vakantiewoning: een vakantiewoning, niet gekoppeld aan een residentiële woonfunctie of een actief 
landbouwbedrijf. 
 
Zorgboerderij: een instelling waar personen al dan niet tijdelijk verblijven en bij wijze van therapie, onderwijs, 
opleiding of voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt ondermeer landbouwactiviteiten of aan de landbouw 
verwante activiteiten uitoefenen,  
 
Zorgwonen: een vorm van wonen waarbij voldaan is aan alle hiernavolgende voorwaarden:  
 a) in een bestaande woning wordt één ondergeschikte wooneenheid gecreëerd, 
 b) de ondergeschikte wooneenheid vormt één fysiek geheel met de hoofdwooneenheid, 
 c) de ondergeschikte wooneenheid, daaronder niet begrepen de met de hoofdwooneenheid gedeelde ruim-
ten, maakt ten hoogste één derde uit van het bouwvolume van de volledige woning,  
 d) de creatie van de ondergeschikte wooneenheid gebeurt met het oog op het huisvesten van: 
1) hetzij ten hoogste tweepersonen van 65 jaar of ouder,  
 2) hetzij ten hoogste twee hulpbehoevende personen, zijnde personen met een handicap, personen die in 
aanmerking komen voor een tenlasteneming door de Vlaamse zorgverzekering, alsmede personen met een 
nood aan ondersteuning om zich in het thuismilieu te kunnen handhaven, 
e) de eigendom, of ten minste de blote eigendom, op de hoofd- en de ondergeschikte wooneenheid berust bij 
dezelfde titularis of titularissen.   
 
Lokale weg type I: wegen met de lokale verbindingsfunctie 
Lokale weg type II: wegen met een lokale verzamelfunctie 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lokale wegen type I: as Bruggestraat-Bruggesteenweg Wingenesteenweg 
Lokale wegen type II: Maria-Aalterstraat, Brandstraat, Gallatasstraat, Kruis-
wegestraat, Kanegemstraat en Poekestraat 

 0.2 Bestaande situatie 
 
Aan de bestaande vergunde of vergund geachte en niet-verkrotte gebouwen, die niet voldoen aan de ste-
denbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, kunnen onderhouds- , instandhoudings-
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werken en renovatie uitgevoerd worden binnen het bestaand vergund of vergund geacht volume. 

Bij herbouw van het gehele gebouw of een uitbreiding van het bestaand vergund of vergund geacht ge-
bouw, moet de nieuwe bebouwing beantwoorden aan de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimte-
lijk uitvoeringsplan. 

De bestaande vergunde activiteiten kunnen behouden blijven. Nieuwe activiteiten moeten beantwoorden aan 
de stedenbouwkundige voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan. 
 

 0.3 Niet-vergunningsplichtige werken 
 
Werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning volgens de vigerende wetgeving zijn toe-
gestaan voor zover ze niet in strijd zijn met de voorschriften van dit RUP. 
 
 

 
Dit betekent dat aangaande het plaatsen van losstaande bijgebouwen, afslui-
tingen en tuinuitrusting, de voorschriften van het RUP moeten gevolgd wor-
den. 

 0.4 Waterhuishouding en integraal waterbeheer 
 
Werken en handelingen, voorzieningen en inrichtingen die nodig zijn voor het beheersen van overstromingen 
of het voorkomen van wateroverlast, zoals het (her)aanleggen, verplaatsen en onderhouden van open grach-
ten of infrastructuur in functie van retentie van hemelwater en voor het instandhouden van het bergingsvolu-
me, zijn toegelaten voor zover zij passen binnen een integraal waterbeheer. Daarbij dient het waterbergend 
vermogen van het gebied zoveel mogelijk behouden te worden.  
 
Regenwater moet in eerste instantie maximaal opgevangen en hergebruikt worden. In tweede instantie moet 
het kunnen infiltreren in de ondergrond, hetzij door het gebruik van waterdoorlatende materialen, hetzij door 
afleiding van regenwater van verharde delen naar de onverharde delen, hetzij door afleiding naar daartoe 
voorziene constructies om het water te bufferen gekoppeld aan infiltratie. Het buffervolume dient in verhouding 
te staan tot het infiltratiedebiet en de verharde oppervlakte. In laatste instantie of wanneer infiltratie onmogelijk 
is in het gebied, kan water opgevangen worden in waterbuffers gekoppeld aan vertraagde afvoer.  
 
In alle zones is het naast de hoofdbestemming daarom toegelaten infiltratievoorzieningen, waterpartijen en 
afwateringsgrachten te voorzien ten behoeve van de waterhuishouding in het gebied.  
 
Op woonkavels gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied moet, in geval bijkomende bebouwing wordt 

 
 
Er dient voldaan te worden aan de gewestelijke stedenbouwkundige verorde-
ning en de principes van integraal waterbeheer. 
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voorzien of bestaande bebouwing wordt herbouwd, overstromingsvrij gebouwd worden en mogen geen reliêf-
wijzigingen worden uitgevoerd. Maximaal 20% van de niet-bebouwde oppervlakte van de woonkavel mag 
verhard worden.  
 
Langs waterlopen geldt een erfdienstbaarheidzone van 5,00m aan weerszijden waarin verplicht doorgang 
moet verleend worden in functie van ruimingswerken. Deze strook moet volledig vrij blijven van nieuwe 
bebouwing alsook van aanplantingen en afsluitingen die de doorgang of de ruimingswerken kunnen 
verhinderen. Binnen 1,00m landinwaarts vanaf de bovenste rand van het talud van de waterloop zijn tevens 
alle grondbewerkingen verboden. 
 
 

Overstromingsvrij bouwen: er kunnen geen kelders voorzien worden, het 
vloerpeil moet voldoende hoog zij, (bv. door op palen te bouwen), of er dient 
een drempel voorzien te worden, … 
 
 
Cfr. art. 17 van de wet op de ‘onbevaarbare waterlopen’, dd. 28 december 
1967. De 5,00m wordt gemeten vanuit de kruin van de oeverwal.  
Cfr. art. 10 § 1.4 van het integraal waterbeleid dd. 18 juli 2003. 

 0.5 Vergunningsaanvraag 
 
Bij de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning dienen minstens volgende stukken gevoegd: 
 Bewijs (in de mate van het mogelijke) dat de woning en/of de woningbijgebouwen vergund zijn of geacht 

worden vergund te zijn. 
 Een uitgebreide volumeberekening van het bestaande en toekomstige volume. 
 

 

 0.6 Functiewijzigingen 
 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt de toegelaten activiteiten voor de gebouwen vast binnen de verschillende 
overdrukken. De bestemmingsomschrijving geeft aan welke activiteiten in beginsel zijn toegelaten. In tweede 
instantie moet elke inrichting op zich worden afgewogen tegenover zijn directe omgeving. Er moet nagegaan 
worden of een nieuwe functie verenigbaar is/blijft met zijn omgeving en dat de goede ruimtelijke ordening niet 
wordt geschaad.  
 
Minstens 5 items moeten in een motivering bij de vergunningsaanvraag worden onderzocht:  

 de invloed van het nieuwe gebruik op het aantal te verwachten gebruikers, bewoners of bezoekers van 
het gebouw;  

 de invloed van het nieuwe gebruik op het mobiliteitsaspect;  

 de relatie van het nieuwe gebruik met de in de omgeving aanwezige functies;  

 de relatie van het nieuwe gebruik met de in de omgeving vastgelegde bestemmingen;  
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 het al dan niet bouwfysisch geschikt zijn voor het nieuwe gebruik.  
 
Bij het afleveren van de stedenbouwkundige vergunning voor de functiewijziging naar solitaire vakantiewoning 
is het belangrijk dat het onderwerp van aanvraag aan de volgende kwalitatieve criteria wordt getoetst. Deze 
worden hierna niet limitatief weergegeven:   
 goede bereikbaarheid  
 kwalitatieve buitenruimte  
 parkeerplaats op eigen terrein  
 afstand t.o.v. potentiële bronnen van milieuhinder  
 beeldkwaliteit 
 
De vergunningsaanvraag zal hiertoe de nodige motivaties toevoegen aan zijn dossier. De motivatienota is een 
informatief document voor de vergunningverlenende overheid, dat toelaat te oordelen of de vergunningsaan-
vraag voldoet aan de hierboven gestelde criteria. De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betref-
fende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesver-
lenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke 
nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of nieuwe inrichtings-
studie bevatten. 
 
Alle inrichtingen, die door hun schaal of aard van de activiteiten de draagkracht van de omgeving overschrij-
den en/of de rust en de veiligheid of het woonklimaat van de omgeving aantasten, zijn verboden. 

 Functies moeten passen bij de aard van het gebied en wat schaal betreft aansluiten bij de omgeving 
(lokale activiteiten),  

 Functies kunnen geen onevenredige toename van mobiliteit hebben en kunnen niet van die aard zijn 
dat de leefbaarheid en verkeersveiligheid in het gedrang komen. Het mobiliteitsprofiel van de activiteit 
moet afgestemd zijn op de bereikbaarheid van de plek. Er moet ook steeds voldoende parkeergele-
genheid voorzien worden op eigen terrein. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zo kunnen functies die heel wat mobiliteit genereren, enkel worden toegelaten 
op plaatsen die vlot ontsluitbaar zijn en worden toeristische voorzieningen bij 
voorkeur nabij toeristische routes toegelaten. 
Ook het voorzien van een grote oppervlakte bijkomende verharding, om bv. 
het parkeren op eigen terrein in functie van een nieuwe nevenactiviteit op te 
vangen, is in beschermde landschappen, niet wenselijk. 

 0.7 Waardevol erfgoed 
 
Betreffende de gebouwen die geselecteerd zijn als waardevol onroerend erfgoed volgens de inventaris van 

 
 
Er wordt ook steeds advies gevraagd aan Onroerend Erfgoed. 
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het bouwkundig erfgoed, geldt de vigerende wetgeving terzake. Aanvullend worden een aantal bepalingen 
opgenomen aangaande de bestemming. De inrichtingsvoorschriften van dit RUP zijn slechts van toepassing 
voor zover ze niet in strijd zijn met de vigerende wetgeving inzake de inventaris van het bouwkundig erfgoed. 
Het waardevolle karakter en de waardevolle elementen dienen steeds gerespecteerd te worden.   
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 1 Art. 1: OVERDRUK WONEN AANSLUITEND OP (LANDELIJK) WOONGEBIED 
   
 

 

 Op het grafisch plan wordt een overdruk aangeduid, die bijkomende stedenbouwkundige voorschriften voorziet, bovenop de bestemming van het 
gewestplan. 
De bijkomende voorschriften gelden enkel voor de woonkavels waarop zich een bestaande, niet-verkrotte, (hoofdzakelijk) vergunde of vergund 
geachte woning bevindt en de eventueel bijhorende, niet-verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte bijgebouwen en die gelegen is bui-
ten de daartoe geëigende bestemmingszone van een vigerend bestemmingsplan en/of goedgekeurde verkaveling.  
 

 

 1.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 
 
1.1.1 Hoofdfunctie 
Binnen de hoofdgebouwen van de bestaande zonevreemde woningen is een ééngezinswoonfunctie toegestaan. Meergezinswoningen, bijkomende 
woongelegenheden, met uitzondering van zorgwonen, alsook het afsplitsen van percelen zijn niet toegestaan. Per hoofdgebouw zijn bijgebouwen 
toelaten.  
 
Voor gebouwencomplexen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed: 
 kunnen bestaande bijgebouwen hoofdgebouw worden, op voorwaarde dat het bestaande bijgebouw hier bouwfysisch voor geschikt is en dat 

het oorspronkelijke hoofdgebouw hetzij als bijgebouw functioneert, hetzij verdwijnt. Dit moet blijken uit een motiveringsnota die bij het aan-
vraagdossier wordt gevoegd. Bovendien moet uit het aanvraagdossier duidelijk blijken dat er geen tweede woongelegenheid wordt gecreëerd. 

 Kan het gebruik als solitaire vakantiewoning, worden toegestaan, voor zover er binnen de woning of gebouwencomplex geen functies zijn ver-
gund, die enkel mogelijk zijn als een complementaire functie bij een residentiële woonfunctie. Een woning die door middel van dit ruimtelijk uit-
voeringsplan, als een vakantiewoning werd vergund, kan ten allen tijde terug als residentiële woning worden vergund. De erfgoedwaarde blijft 
daarbij ongeschonden of wordt verhoogd en Onroerend Erfgoed brengt een gunstig advies uit over de aanvraag.  

 
1.1.2 Toegelaten nevenfuncties in het hoofd- en/of bijgebouw(en) 
De woonfunctie dient steeds als hoofdfunctie in het hoofdgebouw aanwezig te blijven en moet een grotere oppervlakte beslaan dan de nevenfunc-
tie. Maximum 50% van de nuttige vloeroppervlakte van de hoofd- en bijgebouwen mag voor nevenfuncties gebruikt worden.  
Toegelaten nevenfuncties zijn: 
- vrije beroepen (met inbegrip van groepspraktijken) en diensten; 
- 8 toeristische logies;  

 
 
Bijgebouwen voor woonondersteunende 
functies: afzonderlijke gebouwen op een 
huiskavel (losstaand van de woning) zoals 
een autostalplaats (garage of carport), 
voormalige stallen of loodsen, tuinberging, 
tuinhuis, saunahuisje, dierenhokken, dui-
ventillen, volières en serres. 
 
De gemeente wenst een beleid uit te zetten 
waarbij de leefbaarheid van de wooncon-
centraties maximaal ondersteund wordt en 
wenst daarbij de mogelijke nevenfuncties 
voor de woningen die aansluiten bij deze 
woonconcentraties analoog te houden aan 
de woningen binnen het woongebied.  
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- leerateliers,  
- laagdynamisch toeristisch attractiepunt, fietsverhuurpunt; 
 
Alle inrichtingen, die door hun schaal of aard van de activiteiten de draagkracht van de omgeving overschrijden en/of de rust en de veiligheid of het 
woonklimaat van de omgeving aantasten, zijn verboden. 
 

 1.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 
 
TERREINBEZETTING 
Minimum 50% van de woonkavel binnen de overdruk voor wonen aansluitend op (landelijk) woongebied blijft onbebouwd en onverhard. 
De totale grondoppervlakte van de hoofd- en bijgebouwen bedraagt maximum 30% van de oppervlakte van de woonkavel voor percelen tot en met 
750 m². Voor percelen die groter zijn is de totale grondoppervlakte van de hoofd- en bijgebouwen max. 220m². Voor woningen in tweede bouwlijn 
bedraagt het maximaal bruto-volume voor het hoofdgebouw daarbij max. 1000m³.  
 
HOOFDGEBOUW 
 Inplanting: 

o Diepte van de voorbouwlijn: 

De voorbouwlijn wordt gekozen in functie van een harmonische inpassing in de straat: minstens gelijk aan de voorbouwlijn van de aanpa-
lende woning dichtst bij de rooilijn en maximum gelijk aan de voorbouwlijn van de aanpalende woning het verst van de rooilijn gelegen.  

In geval er slechts één woning aanpalend is, dient de voorbouwlijn afgestemd te worden op deze aanpalende woning, met een maximum 
diepte van 20m. 

In geval dat er geen aanpalende woningen aanwezig zijn, is de voorbouwlijn vrij, voor zover de nieuwe woning voor minstens 20% met de 
bestaande woonoppervlakte overlapt. 

Indien de diepte van het perceel of de specifieke configuratie van de gebouwen niet toelaat het voorschrift ‘diepte van de voorbouwlijn’ te 
volgen, kan de woning herbouwd  worden op dezelfde plaats. Dit houdt in dat de nieuwe woning tenminste drie kwart van de bestaande 
woonoppervlakte overlapt. 
 

o Afstand ten opzichte van kadastrale zijperceelsgrenzen:  
0m bij koppelwoning of aaneengesloten woning; minimum 3m bij vrijstaande woningen. 
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 Bouwhoogte: 

o Maximaal 2 bouwlagen plus een onderdakse bouwlaag, die als woonruimte kan worden ingericht, bij hellende daken. Maximale helling 
van daken is 45° 

 
 Vormgeving en materiaalgebruik: 

De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn.  
Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd. 
 

BIJGEBOUW 

 Inplanting: 

o minimum 2m ten opzichte van de zij- en achterkavelgrenzen; 
o minimum 5m achter de uiterste voorbouwlijn en niet voor de voorbouwlijn van woningen op aanpalende percelen; 
o niet in de 5m brede strook langs waterlopen; 
o binnen de 30m ten opzichte van een rooilijn; 
o binnen een straal van 30m ten opzichte van de uiterste grenzen van de bestaande woning, hetzij de herbouwde woning in geval van her-

bouw. 
 
 Volume: 

o De maximale hoogte van de kroonlijst bedraagt 3,5m met een maximale nokhoogte van 5m. 
 
 Vormgeving en materiaalgebruik: 

De vormgeving alsook het materiaalgebruik van het bijgebouw dient afgestemd te worden op het hoofdgebouw of bestaande bijgebouwen. Als ma-
teriaal mag ook hout gebruikt worden. Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd.  

 NIET-BEBOUWDE PERCEELSDELEN 
 
De niet-bebouwde kaveldelen worden ingericht als tuin. Binnen de niet-bebouwde zone kan maximaal 30% van de oppervlakte worden verhard ten 
behoeve van tuinaccommodatie en bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor zover de afwatering gebeurt naar de niet-verharde delen, of naar een 
eigen opvang, of dat er gebruik gemaakt wordt van waterdoorlatende materialen. Reliëfophogingen in de tuin zijn niet toegestaan. 
Het is niet toegestaan de tuin uit te breiden buiten de grenzen van de overdruk zoals deze zijn aangeduid op het grafische plan.  

 
 
Tuinaccommodatie: alle tuininrichting 
geen gebouwen zijnde zoals tuinpaden, 
opritten, parkeerplaatsen, terrassen, sport-
infrastructuur voor privaat gebruik (zwem-
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Volgende afsluitingen zijn toegestaan binnen de 50 m ten opzichte van de rooilijn: levende, streekeigen hagen (al dan niet met metaaldraad 
versterkt) of struikengordel (houtkant), draadafsluitingen gecombineerd met een levende, streekeigen haag of struikengordel (houtkant), hetzij 
begroeid met klimplanten en open afsluitingen met dwarslatten. De afsluitingen zijn maximum 2m hoog. Op de rooilijn zijn ze maximum 0,75 m 
hoog.  
 

baden, jacuzzi’s, sportveld). 
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2 Art. 2: OVERDRUK ‘WONEN IN HET OPEN AGRARISCHE LANDSCHAP’ 
   
 

 

 
Op het grafisch plan wordt een overdruk aangeduid, die bijkomende stedenbouwkundige voorschriften voorziet, bovenop de bestem-
ming van het gewestplan. 
De bijkomende voorschriften gelden enkel voor de percelen waarop zich een bestaande (hoofdzakelijk) vergunde of vergund geachte, 
niet-verkrotte woning bevindt en de eventueel bijhorende, niet-verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte bijgebouwen, die 
gelegen zijn buiten de daartoe geëigende bestemmingszone van een vigerend bestemmingsplan en/of goedgekeurde verkaveling. Voor 
de potentieel zonevreemde woningen zijn onderhavige stedenbouwkundige voorschriften enkel van toepassing bij functiewijziging tot 
woning. Tot zolang blijven de gewestplanbestemmingen gelden.  
 
2.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 
 

2.1.1 Hoofdfunctie 
Binnen de hoofdgebouwen van de bestaande zonevreemde woningen is een ééngezinswoonfunctie toegestaan. Bijkomende woonge-
legenheden, met uitzondering van zorgwonen, alsook het afsplitsen van percelen, zijn niet toegestaan. Per hoofdgebouw zijn bijgebou-
wen toelaten.. 
 
Voor gebouwencomplexen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed: 
 kunnen bestaande bijgebouwen hoofdgebouw worden, op voorwaarde dat het bestaande bijgebouw hier bouwfysisch voor geschikt 

is en dat het oorspronkelijke hoofdgebouw hetzij als bijgebouw functioneert, hetzij verdwijnt. Dit moet blijken uit een motiveringsno-
ta die bij het aanvraagdossier wordt gevoegd. Bovendien moet uit het aanvraagdossier duidelijk blijken dat er geen tweede woon-
gelegenheid wordt gecreëerd. 

 Kan het gebruik als solitaire vakantiewoning, worden toegestaan, voor zover er binnen de woning of gebouwencomplex geen func-
ties zijn vergund, die enkel mogelijk zijn als een complementaire functie bij een residentiële woonfunctie. Een woning die door mid-
del van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, als een vakantiewoning werd vergund, kan ten allen tijde terug als residentiële woning worden 
vergund.  

 De erfgoedwaarde blijft ongeschonden of wordt verhoogd en Onroerend Erfgoed brengt een gunstig advies uit over de aanvraag.  
 
 

 
Vrije beroepen (uitgezonderd groepspraktijken) en 
diensten zonder loketfunctie: 
Geen verkoop of handel, wel kleine kantoren die geen 
loketfunctie hebben. Bijvoorbeeld een boekhouder, 
tuinarchitect, binnenhuisarchitect. Grotere praktijken 
(vb. associatie van 3 architecten, groepsdokterspraktijk) 
worden niet toegelaten. De maximale oppervlakte voor 
de nevenbestemming is 100m². De woonfunctie beslaat 
steeds de grootste oppervlakte. 
 
De voorwaarde gekoppeld aan de vakantiewoning 
betekent dat het niet mogelijk is om bij een bestaande 
zonevreemde woning, toeristische logies te voorzien 
cfr. het functiewijzigingsbesluit, die enkel kunnen, 
complementair aan een residentiële woonfunctie en 
dat daarna deze residentiële woonfunctie als vakan-
tiewoning wordt bestemd, zodat een vakantiecomplex 
ontstaat zonder residentiële woonfunctie.   
 
Bouwfysisch geschikt: vanuit financieel of bouwtech-
nisch oogpunt hoeven geen ingrijpende werken gereali-
seerd te worden voor de nieuwe functie. De functie kan 
gerealiseerd worden als de bestaande structuur van het 
gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, 
waarbij het gebouw wel kan aangepast worden aan 
hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen. Het is 
daarbij dus de bedoeling bestaande bijgebouwen die 
daar bouwfysisch voor geschikt zijn, maximaal te kun-
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2.1.2 Toegelaten nevenfuncties in het hoofd- en/of bestaande bijgebouw(en) 
De woonfunctie dient steeds als hoofdfunctie in het hoofdgebouw aanwezig te blijven. Maximum 30% van de totale vloeroppervlakte 
van het hoofdgebouw mag dan ook voor nevenfuncties gebruikt worden. Bestaande bijgebouwen kunnen tot 100% voor de nevenfunc-
tie ingezet worden voor zover het karakter en de sfeer van het bestaande gebouw of gebouwencomplex niet wordt aangetast en het 
bouwfysisch geschikt is voor de nieuwe functie. 
Toegelaten nevenfuncties zijn: 
- vrije beroepen (uitgezonderd groepspraktijken) en diensten zonder loketfunctie tot max. 100m²,  
- 8 toeristische logies;  
- Leerateliers met ondergeschikte functies,  
Voor een gebouw of gebouwencomplex, dat vroeger de hoofdfunctie "landbouw" in de ruime zin had, zijn in geval de woonkavel gele-
gen is langs een lokale weg type I of II en de totale vloeroppervlakte van de nevenfunctie beperkt is tot 400m²,  of in geval de woonka-
vel gelegen is langs een lokale weg type III en indien de totale vloeroppervlakte van de nevenfunctie beperkt is tot 200m², eveneens 
toegelaten  

- opslag van materialen,  
- jeugdlogies met ondergeschikte functies,  
- een kinderboerderij, zorgboerderij, dierenpension, dierenasiel, centrum voor dierentherapie, telkens met inbegrip van onderge-

schikte functies. 
- een tuinaanlegbedrijf met ondergeschikte functies,  
- een paardenhouderij, een manege, telkens met inbegrip van ondergeschikte functies; 
De volledige vloeroppervlakte die door eventuele ondergeschikte functies in beslag wordt genomen (zowel binnen het hoofdgebouw als 
binnen de bijgebouwen), is ten hoogste gelijk aan 100 m². 

2.1.3 Toegelaten nevenfuncties in nieuwe of herbouwde bijgebouwen 
Nieuwe of herbouwde bijgebouwen kunnen enkel in functie van woonondersteunende functies gebruikt worden. 
 
 

nen benutten door er een nieuwe functie in onder te 
brengen. Een bijgebouw dat herbouwd werd of moet 
worden om voor een nieuwe functie benut te kunnen 
worden, kan niet beschouwd worden als een bestaand 
bouwfysisch geschikt gebouw. Er kunnen dus geen 
bijgebouwen herbouwd worden of nieuw opgericht wor-
den om er een nevenfunctie in onder te brengen.  
 
Ondergeschikte functies: handel, horeca, kantoor-
functie of diensten die noodzakelijk zijn voor de uitoefe-
ning van de nevenfunctie. Het kan geenszins gaan om 
een zelfstandige horeca-zaak. 
 
Bijgebouwen voor woonondersteunende functies of 
woningbijgebouwen: ondergeschikte gebouwen op 
een woonkavel waarvan de functie inherent verbonden 
is aan de woonfunctie, zoals een autostalplaats (garage 
of carport), voormalige stallen of loodsen, tuinberging, 
tuinhuis, saunahuisje, dierenhokken, duiventillen, voliè-
res en serres. 
 
Het samenvoegen van bijgebouwen houdt in dat deze 
herbouwd worden. In dat geval vallen ze dus onder art. 
2.1.3 en kunnen ze enkel nog ingezet worden voor 
woonondersteunende functie.  
 

2.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 
 
2.2.1 HOOFDGEBOUW EN AANGEBOUWDE BIJGEBOUWEN = WONING 

Onderhouds- en instandhoudingswerken 
Alle onderhouds- en instandhoudingswerken zijn toegestaan. 
 
Verbouwen 
Het verbouwen binnen het bestaande bouwvolume van het bestaande hoofdgebouw, met inbegrip van aangebouwde bijgebouwen die 
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er fysisch één geheel mee vormen, is toegestaan. 
 
Uitbreiden en herbouwen 
Het uitbreiden of herbouwen van het bestaande hoofdgebouw, met inbegrip van aangebouwde bijgebouwen die er fysisch één geheel 
mee vormen, is toegestaan voor zover hierbij het bruto bouwvolume maximum 1.000m³ bedraagt. Ook indien het bestaande bouwvo-
lume meer dan 1.000m³ bedroeg, is het maximale volume van de herbouwde woning beperkt tot 1.000m³. 
 
 Inplanting: 

o Afstand ten opzichte van de rooilijn: 

Herbouw: 
De afstand tot de rooilijn wordt gekozen in functie van een harmonische inpassing in de straat en zonder afbreuk te doen aan 
de samenhang en eventueel specifieke configuratie  tussen de gebouwen op dezelfde woonkavel. Indien de woning voor 
minder dan 75% overlapt met de bestaande woonoppervlakte, dient de aanvrager de verplaatsing uitdrukkelijk te motiveren 
bij de vergunningsaanvraag vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting of een kwalitatief con-
cept. De verplaatsing komt de goede ruimtelijke ordening ten goede en levert een betere plaatselijke aanleg op, en richt zich 
op de omgevende bebouwing of plaatselijke courante inplantingswijzen. Een overlapping van de nieuwe woning met ten min-
ste 20% van het bestaande hoofdgebouw met inbegrip van aangebouwde bijgebouwen die er bouwfysisch één geheel mee 
vormen,blijft evenwel vereist.  

De motivatienota is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en hier gestelde randvoorwaarden. De motivatienota 
maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meege-
stuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvra-
gen.  

Uitbreiding in de voortuinstrook: 
- niet mogelijk binnen de 5m-strook langs de rooilijn 
- niet mogelijk vòòr de voorbouwlijn van woningen op aanpalende percelen  
 

o Afstand ten opzichte van kadastrale zijperceelsgrenzen:  
Herbouw: tot op 0m bij koppelwoning of aaneengesloten woning; minimum 3m.bij vrijstaande woningen  
Uitbreiding: tot op 0m bij koppelwoning of aaneengesloten woning; het uit te breiden deel op minimum 3m van de zijkavel-
grens bij vrijstaande woningen. 

o Afstand ten opzichte van de achterperceelsgrens of ten opzichte van een waterloop:  

 
 
Als het bestaande bouwvolume meer dan 1000 m³ be-
draagt, is het maximale volume van de herbouwde wo-
ning beperkt tot 1000m³. 
 
 
Voortuinstrook: strook tussen de rooilijn en de gevel van 
het hoofdgebouw dichtst bij de rooilijn.  
 
 
 
Een betere integratie in de omgeving kan bijvoorbeeld 
een betere bezonning betekenen, het verhogen van de 
privacy, het respecteren van een grotere afstand tot een 
gracht, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Langs waterlopen geldt een erfdienstbaarheidszone in 
functie van het onderhoud van de waterloop van ten 
minste 5m, gemeten vanuit de kruin van de oeverwal. 
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Minimum 5m. 
 

 Bouwhoogte: 
 De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte is steeds 3,50m; de maximaal toegelaten nokhoogte is steeds 8,50m.  
 Uitzondering hogere kroonlijst- en nokhoogtes:  
 Wanneer het bestaande gebouw een hogere kroonlijst- en nokhoogte heeft, is de maximale kroonlijst- en nokhoogte gelijk 

aan de kroonlijsthoogte en nokhoogte van het bestaande gebouw. 
 Indien de (hoofdzakelijk) vergunde of vergund geachte gebouwen op aanpalende of rechtover liggende percelen een hogere 

kroonlijsthoogte en nokhoogte hebben, is de maximale kroonlijst- en nokhoogte gelijk aan de kroonlijsthoogte en nokhoogte 
van deze gebouwen, met een maximum van respectievelijk 6,00 m en 11,00 m. 

 
 Dakvorm: 

 Bij herbouw of verbouwing is de dakvorm vrij.  

 Bij uitbreiding dient de dakvorm harmonisch aan te sluiten bij het bestaande gedeelte van de woning. 

 Bij hellende daken is de dakhelling maximaal 45°. In geval van hellende daken kan de ruimte onder het dak als extra woonruim-
te worden ingericht. 

 

 Vormgeving en materiaalgebruik: 
o De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn alsook moeten ze harmonisch worden ingepast 

ten opzichte van de omringende gebouwen. Het historische en landschappelijke karakter van de omgeving dient gerespec-
teerd te worden. Bouwstijlen die verwijzen naar een andere landschappelijke context (vb. berghutten, Spaanse villa’s) kunnen 
niet worden toegelaten. Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd.  

o De vormgeving alsook het materiaalgebruik van de uitbreiding van het hoofdgebouw en de aangebouwde bijgebouwen die er 
fysisch één geheel mee vormen, dienen afgestemd te worden op het bestaande gedeelte. Dit kan zowel door gebruik van ge-
lijkaardige materialen of vormgeving als door gebruik van positief contrasterende materialen of vormgeving.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2 LOSSTAANDE BIJGEBOUWEN 

Onderhouds- en instandhoudingswerken 
Alle onderhouds- en instandhoudingswerken van bestaande losstaande bijgebouwen zijn toegestaan. 
 
 
Verbouwen 
Het verbouwen van bestaande losstaande bijgebouwen binnen het bestaande bouwvolume is toegestaan. 
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Herbouwen van bestaande losstaande bijgebouwen 
Het is toegestaan bestaande, losstaande bijgebouwen te herbouwen mits de inplantingsvoorwaarden gerespecteerd worden en mits de 
volgende randvoorwaarden gerespecteerd worden: 
 het bestaande (geacht) vergunde volume is het maximaal volume van het herbouwde bijgebouw of de herbouwde bijgebouwen. 
 Het is toegestaan via herbouw bestaande bijgebouwen samen te voegen tot één groter bijgebouw, waarbij het totale volume be-

perkt blijft tot het bestaande (geacht) vergunde volume. Als het bestaande bouwvolume samen meer dan 700m³ bedraagt, is het 
maximale volume van het samengestelde bijgebouw beperkt tot 700 m³.  

 Indien het bijgebouw voor minder dan 75% overlapt met de bestaande oppervlakte, dient de aanvrager de verplaatsing uitdrukkelijk 
te motiveren bij de vergunningsaanvraag vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting of een kwalitatief 
concept. De verplaatsing komt de goede ruimtelijke ordening ten goede en levert een betere plaatselijke aanleg op, en richt zich op 
de omgevende bebouwing of plaatselijke courante inplantingswijzen. Een overlapping van het nieuwe bijgebouw met ten minste 
20% van de bestaande oppervlakte blijft evenwel steeds vereist.  

 het samenvoegen en/of herbouwen gebeurt met respect voor een landelijke verschijningsvorm van de bijgebouwen  
 
Uitbreiden van bestaande losstaande bijgebouwen 
Het uitbreiden van bestaande losstaande bijgebouwen die kleiner zijn dan 60 m² is toegestaan mits de inplantingsvoorwaarden geres-
pecteerd worden en mits de volgende randvoorwaarden gerespecteerd worden: 
 het maximum totaal brutovolume voor hoofd- en bijgebouwen bedraagt 1140m³; 
 de oppervlakte van het bijgebouw blijft beperkt tot ten hoogste 60 m²; 
 de maximale terreinbezetting door hoofd- en bijgebouwen bedraagt maximum 0,3. 
 
Oprichten nieuw losstaand bijgebouw 
Indien nog geen losstaand bijgebouw aanwezig is op de woonkavel is het toegestaan één nieuw losstaand bijgebouw op te richten mits 
de inplantingsvoorwaarden gerespecteerd worden en mits de volgende randvoorwaarden gerespecteerd worden: 
 het maximum totaal brutovolume voor hoofd- en bijgebouwen bedraagt 1140m³; 
 de maximale oppervlakte van het nieuwe bijgebouw bedraagt 60 m²; 
 de maximale terreinbezetting van de woonkavel door hoofd- en bijgebouwen bedraagt maximum 0,3. 
 
Inplanting: 

o Binnen de kavelsgrenzen zoals gedefinieerd onder art. 0.1 voor een woonkavel en minimum 2m afstand van deze kavelgren-
zen; 

o niet binnen de eerste 5m vanaf de rooilijn en niet voor de voorbouwlijn van woningen op aanpalende percelen; 
o niet in de 5 meter brede strook langs waterlopen; 

 
De mogelijkheid tot het samenvoegen van bestaande 
bijgebouwen wordt toegevoegd, om de mogelijkheid te 
bieden kleinere bijgebouwen samen te voegen tot één 
groter bijgebouw dat kan dienstig zijn als tuinberging, 
garage, …. Het is niet de bedoeling dat bestaande bij-
gebouwen die reeds erg omvangrijk zijn, eveneens 
kunnen samengevoegd worden tot een nog groter bij-
gebouw. Er wordt daarom een begrenzing van het 
maximale volume toegevoegd. 
 
 
 
 
 
Het respecteren van de landelijke verschijnings-
vorm betekent onder meer dat het bijgebouw geen 
industriële look kan krijgen.  
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o binnen de 50 m ten opzichte van de rooilijn; 
o binnen een straal van 20m  ten opzicht van de uiterste grenzen van de bestaande woning, hetzij de herbouwde woning in ge-

val van herbouw. 
 
Bouwhoogte: 

De maximale hoogte van de kroonlijst bedraagt 3,5m met een maximale nokhoogte van 5m. Indien de bestaande bouwhoogte de-
ze waarden overschrijdt, geldt de bestaande bouwhoogte als maximum. 

 
Vormgeving en materiaalgebruik van bijgebouw 
De vormgeving alsook het materiaalgebruik van het bijgebouw dient afgestemd te worden op het hoofdgebouw of bestaande bijgebou-
wen. Als materiaal mag ook hout gebruikt worden.  De dakvorm is vrij.Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialen-
keuze nagestreefd. Het historische en landschappelijke karakter van de omgeving dient gerespecteerd te worden.  

 
 
binnen’: betekent dat het bijgebouw zich volledig binnen 
deze zone bevindt. 

2.2.3 NIET-BEBOUWDE OPPERVLAKTE  

Reliëfophogingen in de tuin zijn niet toegestaan. 
De niet-bebouwde kaveldelen van een woonkavel, zoals gedefinieerd onder art. 0.1, kunnen volledig als tuin worden ingericht. Het is 
niet toegestaan de tuin uit te breiden buiten de grenzen van de ‘woonkavel’ zoals deze gedefineerd is onder art. 0.1 . Het is evenmin 
toegestaan een kadastraal perceel, nog niet behorend tot de woonkavel, samen te voegen met de woonkavel en dit om de tuin uit te 
breiden. 
 
Binnen de zone kan maximaal 30% van de niet-bebouwde oppervlakte worden verhard ten behoeve van tuinaccommodatie en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor zover de afwatering gebeurt naar de niet-verharde delen, of naar een eigen opvang, of dat er 
gebruik gemaakt wordt van waterdoorlatende materialen. Afsluitingen bestaan uit levende, streekeigen hagen (al dan niet met 
metaaldraad versterkt) of struikengordel (houtkant), draadafsluitingen gecombineerd met een levende, streekeigen haag of 
struikengordel (houtkant), hetzij begroeid met klimplanten of open afsluitingen met dwarslatten. De afsluitingen zijn maximum 2m hoog. 
 
De overige delen van de niet-bebouwde oppervlakte kunnen niet als tuin ingericht worden en moeten ingericht worden op een manier 
die aansluit bij de omgeving.In deze delen zijn enkel afsluitingen bestaande uit prikkel- of schrikdraad, hetzij palen en draad of 
grofmazige draadgaas van maximum 1,2 m hoog, hetzijopen afsluitingen met dwarslatten , al of niet in combinatie met streekeigen 
groenvoorzieningen toegelaten.  
 
Kavelgrenzen die de overgang naar de open ruimte verzorgen, dienen een landschappelijke afwerking van de woonkavel te 
bewerkstelligen en bij te dragen tot de landschappeljike integratie van de woongroep in zijn omgeving waardoor de woonomgeving 
harmonisch in de omgeving wordt opgenomen. 

Om een verdere vertuining van het landschap te vermij-
den, wordt de zone die kan ingericht worden als tuin, 
beperkt.  
 
Tuinaccommodatie: alle tuininrichting geen gebouwen 
zijnde zoals tuinpaden, opritten, parkeerplaatsen, ter-
rassen, sportinfrastructuur voor privaat gebruik (zwem-
baden, jacuzzi’s, sportveld). 
Grofmazige draadgaas: draadgaas met een gaas-
breedte van minstens 10X15 cm. 
Landschappelijke afwerking van de woonkavel kan 
bijvoorbeeld door op de grenzen met de open ruimte te 
werken met een inheemse haagstructuur of houtkant 
Landschappelijke integratie van de woongroep: kan 
bijvoorbeeld door een uniforme haagstructuur of hout-
kant na te streven op aanpalende percelen 
 
De overige delen van het perceel kunnen ingericht 
worden voor hobbylandbouw (schapenweide, …), als 
houtkant, ruigte of boomgaard, … 



Art. 3: OVERDRUK ‘WONEN IN HET GESLOTEN BOSRIJKE LANDSCHAP’ 
 

, Revisie 1
Pagina 76 van 84

 

 
VERORDENEND DEEL 
 

TOELICHTING 

3 Art. 3: OVERDRUK ‘WONEN IN HET GESLOTEN BOSRIJKE LANDSCHAP’ 
   
 
 

 

Op het grafisch plan wordt een overdruk aangeduid, die bijkomende stedenbouwkundige voorschriften voorziet, bovenop de bestem-
ming van het gewestplan. 
De bijkomende voorschriften gelden enkel voor de woonkavels waarop zich een bestaande (hoofdzakelijk) vergunde of vergund geach-
te , niet-verkrotte woning bevindt en de eventueel bijhorende, niet-verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte bijgebouwen, 
die gelegen zijn buiten de daartoe geëigende bestemmingszone van een vigerend bestemmingsplan en/of goedgekeurde verkaveling. 
Voor de potentieel zonevreemde woningen zijn onderhavige stedenbouwkundige voorschriften enkel van toepassing bij functiewijziging 
tot woning. Tot zolang blijven de gewestplanbestemmingen gelden.  
 
 

Vrije beroepen (uitgezonderd groepspraktijken) en 
diensten zonder loketfunctie: 
Geen verkoop of handel, wel kleine kantoren die geen 
loketfunctie hebben. Bijvoorbeeld een boekhouder, 
tuinarchitect, binnenhuisarchitect. Grotere praktijken 
(vb. associatie van 3 architecten, groepsdokterspraktijk) 
worden niet toegelaten. De maximale oppervlakte voor 
de nevenbestemming is 100m². De woonfunctie beslaat 
steeds de grootste oppervlakte. 
 
 

3.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 
 
3.1.1 Hoofdfunctie 
 
Binnen de hoofdgebouwen van de bestaande zonevreemde woningen is een ééngezinswoonfunctie toegestaan. Bijkomende woonge-
legenheden, met uitzondering van zorgwonen, alsook het afsplitsen van percelen, zijn niet toegestaan. Per hoofdgebouw zijn bijgebou-
wen toelaten.. 
 
Voor gebouwencomplexen opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed: 
 kunnen bestaande bijgebouwen hoofdgebouw worden, op voorwaarde dat het bestaande bijgebouw hier bouwfysisch voor geschikt 

is en dat het oorspronkelijke hoofdgebouw hetzij als bijgebouw functioneert, hetzij verdwijnt. Dit moet blijken uit een motiveringsno-
ta die bij het aanvraagdossier wordt gevoegd. Bovendien moet uit het aanvraagdossier duidelijk blijken dat er geen tweede woon-
gelegenheid wordt gecreëerd. 

 Kan het gebruik als solitaire vakantiewoning, worden toegestaan, voor zover er binnen de woning of gebouwencomplex geen func-
ties zijn vergund, die enkel mogelijk zijn als een complementaire functie bij een residentiële woonfunctie. Een woning die door mid-
del van dit ruimtelijk uitvoeringsplan, als een vakantiewoning werd vergund, kan ten allen tijde terug als residentiële woning worden 
vergund. De erfgoedwaarde blijft daarbij ongeschonden of wordt verhoogd en Onroerend Erfgoed brengt een gunstig advies uit 

De voorwaarde gekoppeld aan de vakantiewoning 
betekent dat het niet mogelijk is om bij een bestaande 
zonevreemde woning, toeristische logies te voorzien 
cfr. het functiewijzigingsbesluit, die enkel kunnen, 
complementair aan een residentiële woonfunctie en 
dat daarna deze residentiële woonfunctie als vakan-
tiewoning wordt bestemd, zodat een vakantiecomplex 
ontstaat zonder residentiële woonfunctie.   
 
Bouwfysisch geschikt: vanuit financieel of bouwtech-
nisch oogpunt hoeven geen ingrijpende werken gereali-
seerd te worden voor de nieuwe functie. De functie kan 
gerealiseerd worden als de bestaande structuur van het 
gebouw grotendeels wordt benut en gevaloriseerd, 
waarbij het gebouw wel kan aangepast worden aan 
hedendaagse comfort-, energie- of milieueisen. Het is 
daarbij dus de bedoeling bestaande bijgebouwen die 



Art. 3: OVERDRUK ‘WONEN IN HET GESLOTEN BOSRIJKE LANDSCHAP’ 
 

, Revisie 1
Pagina 77 van 84

 

over de aanvraag.  
 
3.1.2 Toegelaten nevenfuncties in het hoofd- en/of bestaande bijgebouw(en) 
De woonfunctie dient steeds als hoofdfunctie in het hoofdgebouw aanwezig te blijven. Maximum 30% van de totale vloeroppervlakte 
van het hoofdgebouw mag voor nevenfuncties gebruikt worden. Bestaande bijgebouwen kunnen tot 100% voor de nevenfunctie ingezet 
worden voor zover het karakter en de sfeer van het bestaande gebouw of gebouwencomplex niet wordt aangetast en het bouwfysisch 
geschikt is voor de nieuwe functie.  
Toegelaten nevenfuncties zijn: 
- vrije beroepen (uitgezonderd groepspraktijken) en diensten zonder loketfunctie tot max. 100m²,  
- 8 toeristische logies;  
- Leerateliers met ondergeschikte functies,  
- laagdynamisch toeristisch attractiepunt, fietsverhuurpunt, telkens met ondergeschikte functies; 

Voor een gebouw of gebouwencomplex, dat vroeger de hoofdfunctie "landbouw" in de ruime zin had, zijn in geval de woonkavel gele-
gen is langs een lokale weg type I of II en de totale vloeroppervlakte van de nevenfunctie beperkt is tot 400m² eveneens toegelaten: 
- opslag van materialen,  
- jeugdlogies met ondergeschikte functies,  
- een kinderboerderij, zorgboerderij, dierenpension, dierenasiel, centrum voor dierentherapie, telkens met inbegrip van onderge-

schikte functies. 
- een tuinaanlegbedrijf met ondergeschikte functies,  
- een paardenhouderij, een manege, telkens met inbegrip van ondergeschikte functies; 
De volledige vloeroppervlakte die door eventuele ondergeschikte functies in beslag wordt genomen (zowel binnen het hoofdgebouw als 
binnen de bijgebouwen), is ten hoogste gelijk aan 100 m². 

3.1.3 Toegelaten nevenfuncties in nieuwe en herbouwde bijgebouwen 
Nieuwe en herbouwde bijgebouwen kunnen enkel in functie van woonondersteunende functies gebruikt worden. 
 

daar bouwfysisch voor geschikt zijn, maximaal te kun-
nen benutten door er een nieuwe functie in onder te 
brengen. Een bijgebouw dat herbouwd werd of moet 
worden om voor een nieuwe functie benut te kunnen 
worden, kan niet beschouwd worden als een bestaand 
bouwfysisch geschikt gebouw. Er kunnen dus geen 
bijgebouwen herbouwd worden of nieuw opgericht wor-
den om er een nevenfunctie in onder te brengen.  
 
Ondergeschikte functies: handel, horeca, kantoor-
functie of diensten die noodzakelijk zijn voor de uitoefe-
ning van de nevenfunctie. Het kan geenszins gaan om 
een zelfstandige horeca-zaak. 
 
 
Bijgebouwen voor woonondersteunende functies of 
woningbijgebouwen: ondergeschikte gebouwen op 
een woonkavel waarvan de functie inherent verbonden 
is aan de woonfunctie, zoals een autostalplaats (garage 
of carport), voormalige stallen of loodsen, tuinberging, 
tuinhuis, saunahuisje, dierenhokken, duiventillen, voliè-
res en serres. 
 
Het samenvoegen van bijgebouwen houdt in dat deze 
herbouwd worden. In dat geval vallen ze dus onder art. 
3.1.3 en kunnen ze enkel nog ingezet worden voor 
woonondersteunende functie.  
 

3.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 
 

3.2.1 HOOFDGEBOUW EN AANGEBOUWDE BIJGEBOUWEN = WONING 

Zie voorschriften punt 2.2.1 

 
 

3.2.2 LOSSTAANDE BIJGEBOUWEN  
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Zie voorschriften punt 2.2.2  

Inplanting: 
o Binnen de kavelsgrenzen zoals gedefinieerd onder art. 0.1 voor een woonkavel en op minimum 2m afstand van deze kavel-

grenzen; 
o niet binnen de eerste 5m vanaf de rooilijn en niet voor de voorbouwlijn van woningen op aanpalende percelen; 
o niet in de 5 meter brede strook langs waterlopen; 
o binnen de 50 m ten opzichte van de rooilijn; 
o binnen een straal van 15m ten opzicht van de uiterste grenzen van de bestaande woning, hetzij de herbouwde woning in ge-

val van herbouw. 
 

 
 
 
‘binnen’: betekent dat het bijgebouw zich volledig bin-
nen deze zone bevindt.  

3.2.3 NIET-BEBOUWDE OPPERVLAKTE  

Reliëfophogingen in de tuin zijn niet toegestaan. 
De niet-bebouwde kaveldelen van een woonkavel, zoals gedefinieerd onder art. 0.1, kunnen als tuin bij de woning worden ingericht. Het 
is niet toegestaan de tuin uit te breiden buiten de grenzen van de ‘woonkavel’ zoals deze gedefineerd is onder art. 0.1 . Het is evenmin 
toegestaan een kadastraal perceel, nog niet behorend tot de woonkavel, samen te voegen met de woonkavel en dit om de tuin uit te 
breiden. 
 
Binnen de zone kan maximaal 20% van de niet-bebouwde oppervlakte worden verhard ten behoeve van tuinaccommodatie en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor zover de afwatering gebeurt naar de niet-verharde delen, of naar een eigen opvang, of dat er 
gebruik gemaakt wordt van waterdoorlatende materialen. Afsluitingen bestaan uit levende, streekeigen hagen (al dan niet met 
metaaldraad versterkt) of struikengordel (houtkant) of open afsluitingen met dwarslatten. Draadafsluitingen zijn maximum 2m hoog. 
 
De overige delen van de niet-bebouwde oppervlakte kunnen niet als tuin ingericht worden en moeten ingericht worden op een manier 
die aansluit bij de omgeving. In deze delen zijn enkel afsluitingen bestaande uit prikkel- of schrikdraad, hetzij palen en draad of 
grofmazige draadgaas van maximum 1,2 m hoog, hetzijopen afsluitingen met dwarslatten   al of niet in combinatie met  streekeigen 
groenvoorzieningen, toegelaten.  
 
Binnen beschermde landschappen zijn als draadafsluitingen enkel weide-afsluitingen toegestaan  
 
Kavelgrenzen die de overgang naar de open ruimte verzorgen, dienen een landschappelijke afwerking van de woonkavel te 
bewerkstelligen en bij te dragen tot de landschappeljike integratie van de woongroep in zijn omgeving waardoor de woonomgeving 
harmonisch in de omgeving wordt opgenomen.  

Om een verdere vertuining van het landschap te vermij-
den, wordt  de zone die kan ingericht worden als tuin, 
beperkt. 
 
Tuinaccommodatie: alle tuininrichting geen gebouwen 
zijnde zoals tuinpaden, opritten, parkeerplaatsen, ter-
rassen, sportinfrastructuur voor privaat gebruik (zwem-
baden, jacuzzi’s, sportveld). 
Grofmazige draadgaas: draadgaas met een gaas-
breedte van minstens 10X15 cm. 
Landschappelijke afwerking van de woonkavel kan 
bijvoorbeeld door op de grenzen met de open ruimte te 
werken met een inheemse haagstructuur of houtkant 
Landschappelijke integratie van de woongroep: kan 
bijvoorbeeld door een uniforme haagstructuur of hout-
kant na te streven op aanpalende percelen 
 
De overige delen van het perceel kunnen ingericht 
worden voor hobbylandbouw (schapenweide, …), als 
houtkant, ruigte of boomgaard, … 
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VERORDENEND DEEL 
 

TOELICHTING 

4 Art. 4: OVERDRUK ‘WONEN IN KWETSBARE GEBIEDEN’ 
   
 
 

 

Op het grafisch plan wordt een overdruk aangeduid, die bijkomende stedenbouwkundige voorschriften voorziet, bovenop de bestem-
ming van het gewestplan. 
De bijkomende voorschriften gelden enkel voor de woonkavels waarop zich een bestaande (hoofdzakelijk) vergunde of vergund geach-
te, niet-verkrotte  woningen en de eventueel bijhorende, niet-verkrotte, hoofdzakelijk vergunde of vergund geachte bijgebouwen, die 
gelegen zijn buiten de daartoe geëigende bestemmingszone van een vigerend bestemmingsplan en/of goedgekeurde verkaveling. Voor 
de potentieel zonevreemde woningen zijn onderhavige stedenbouwkundige voorschriften enkel van toepassing bij functiewijziging tot 
woning. Tot zolang blijven de gewestplanbestemmingen gelden.  
 

 

 
4.1 BESTEMMINGSVOORSCHRIFTEN 
 
Hoofdfunctie 
Binnen de hoofdgebouwen van de bestaande zonevreemde woningen is een ééngezinswoonfunctie toegestaan. Bijkomende woonge-
legenheden, met uitzondering van zorgwonen, alsook het afsplitsen van percelen zijn niet toegestaan. Per hoofdgebouw zijn bijgebou-
wen toelaten voor woonondersteunende functies. 
 
(Nieuwe) bijgebouwen kunnen enkel in functie van woonondersteunende functies gebruikt worden. 
 
Nevenfuncties 
Er zijn geen nevenfuncties toegestaan.  
 

 
 
Bijgebouwen voor woonondersteunende functies of 
woningbijgebouwen: ondergeschikte gebouwen op 
een woonkavel waarvan de functie inherent verbonden 
is aan de woonfunctie, zoals een autostalplaats (garage 
of carport), voormalige stallen of loodsen, tuinberging, 
tuinhuis, saunahuisje, dierenhokken, duiventillen, voliè-
res en serres. 
 
 

4.2 INRICHTINGSVOORSCHRIFTEN 
 

4.2.1 HOOFDGEBOUW EN AANGEBOUWDE BIJGEBOUWEN = WONING 

Onderhouds- en instandhoudingswerken 
Alle onderhouds- en instandhoudingswerken zijn toegestaan. 
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Verbouwen 
Het verbouwen binnen het bestaande bouwvolume van het bestaande hoofdgebouw, met inbegrip van aangebouwde bijgebouwen die 
fysisch één geheel vormen, is toegestaan. 
 
Uitbreiden en herbouwen 
Het uitbreiden of herbouwen van het bestaande hoofdgebouw, met inbegrip van de aangebouwde bijgebouwen die er fysisch één ge-
heel mee vormen, is toegestaan, voor zover hierbij het bruto bouwvolume max. 700 m³ bedraagtOok indien het bestaande bouwvolume 
meer dan 700m³ bedroeg, is het maximale volume van de herbouwde woning beperkt tot 700m³.  
 
 Inplanting: 

o Afstand ten opzichte van de rooilijn: 

Herbouw: 
De afstand tot de rooilijn wordt gekozen in functie van een harmonische inpassing in de straat en zonder afbreuk te doen aan 
de samenhang en eventueel specifieke configuratie tussen de gebouwen op dezelfde woonkavel. Indien de woning voor min-
der dan 75% overlapt met de bestaande woonoppervlakte, dient de aanvrager de verplaatsing uitdrukkelijk te motiveren bij de 
vergunningsaanvraag vanuit een betere integratie in de omgeving, een betere terreinbezetting of een kwalitatief concept. De 
verplaatsing komt de goede ruimtelijke ordening ten goede en levert een betere plaatselijke aanleg op, en richt zich op de 
omgevende bebouwing of plaatselijke courante inplantingswijzen. Een overlapping van de nieuwe woning met ten minste 
20% van de bestaande woonoppervlakte blijft evenwel steeds vereist.  

De motivatienota is een informatief document voor de vergunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de 
vergunningsaanvraag in het kader van de goede ruimtelijke ordening en hier gestelde randvoorwaarden. De motivatienota 
maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van stedenbouwkundige vergunning en wordt als zodanig meege-
stuurd aan de adviesverlenende instanties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvra-
gen.  

Uitbreiding in de voortuinstrook: 
- niet mogelijk binnen de 5m-strook langs de rooilijn 
 

o Afstand ten opzichte van kadastrale zijperceelsgrenzen:  
Herbouw: minimum 3m.  
Uitbreiding: het uit te breiden deel op minimum 3m van de zijkavelgrens. 
 

o Afstand ten opzichte van de achterperceelsgrens:  
Minimum 5m. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een betere integratie in de omgeving kan bijvoorbeeld 
een betere bezonning betekenen, het verhogen van de 
privacy, het respecteren van een grotere afstand tot een 
gracht, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Onder ‘de dakvorm dient harmonisch aan te sluiten’ 
wordt verstaan dat bepaalde relevante dakhellingen 
gevolgd worden en dat, indien op de aanpalende perce-
len overal zadeldaken worden gebruikt, ook een zadel-



Art. 4: OVERDRUK ‘WONEN IN KWETSBARE GEBIEDEN’ 
 

, Revisie 1
Pagina 81 van 84

 

 
 Bouwhoogte: 

 De maximaal toegelaten kroonlijsthoogte is steeds 3,5m; de maximaal toegelaten nokhoogte is steeds 8,5m.  
 Uitzondering hogere kroonlijst- en nokhoogtes:  
 Wanneer het bestaande gebouw een hogere kroonlijst- en nokhoogte heeft, is de maximale kroonlijst- en nokhoogte gelijk 

aan de kroonlijsthoogte en nokhoogte van het bestaande gebouw. 
 Dakvorm: 

 Bij herbouw of verbouwing is de dakvorm vrij.  

 Bij uitbreiding dient de dakvorm harmonisch aan te sluiten bij het bestaande gedeelte van de woning. 

 Bij hellende daken is de dakhelling maximaal 45°. In geval van hellende daken kan de ruimte onder het dak als extra woonruim-
te worden ingericht. 

 
 Vormgeving en materiaalgebruik: 

o De gebruikte materialen dienen duurzaam en esthetisch verantwoord te zijn alsook moeten ze harmonisch worden ingepast 
ten opzichte van de omringende gebouwen. Het historische en landschappelijke karakter van de omgeving dient gerespec-
teerd te worden. Bouwstijlen die verwijzen naar een andere landschappelijke context (vb. berghutten, Spaanse villa’s) kunnen 
niet worden toegelaten. Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialenkeuze nagestreefd.  

o De vormgeving alsook het materiaalgebruik van de uitbreiding van het hoofdgebouw dienen afgestemd te worden op het be-
staande gedeelte. Dit kan zowel door gebruik van gelijkaardige materialen of vormgeving als door gebruik van positief con-
trasterende materialen of vormgeving.  

 

dak wordt gebruikt. Plaatselijke afwijkingen moeten wel 
mogelijk zijn. Indien er al platte daken bestaan op de 
aanpalende percelen, kan gerust gekozen worden voor 
een plat dak.  
 
 

4.2.2 LOSSTAAND BIJGEBOUW 

Onderhouds- en instandhoudingswerken 
Alle onderhouds- en instandhoudingswerken van bestaande losstaande bijgebouwen zijn toegestaan. 
 
Verbouwen en herbouwen 
Het verbouwen en herbouwen van bestaande bijgebouwen, binnen het bestaande bouwvolume is toegestaan. 
 
Uitbreiden van bestaande bijgebouwen en oprichten nieuwe bijgebouwen 
Het is toegestaan elk bestaand, vergund of vergund geacht bijgebouw kleiner dan 25 m² uit te breiden, hetzij één nieuw losstaand bij-
gebouw op te richten indien er nog geen losstaand bijgebouw aanwezig is, mits de inplantingsvoorschriften gerespecteerd worden en 
mits de volgende randvoorwaarden gerespecteerd worden: 
 de maximale oppervlakte van een bijgebouw bedraagt 25 m²; 

 
 
 
 
 
 
 
Voor beboste percelen of perceelsdelen blijven de be-
palingen van het Bosdecreet van toepassing.  
Bij de vergunningsaanvraag zal de aanvrager dus moe-
ten bewijzen dat de vergunningsaanvraag niet in strijd is 
met bos- en natuurwetgeving.  
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 de maximale terreinbezetting door hoofd- en bijgebouwen op een woonkavel bedraagt 0,3. 
 
 Inplanting: 

o Binnen de kavelsgrenzen zoals gedefinieerd onder art. 0.1 voor een woonkavel in kwetsbaar gebied en op minimum 2m af-
stand van deze kavelgrenzen; 

o niet binnen de eerste 5m vanaf de rooilijn; 
o binnen de 30 m ten opzichte van de rooilijn; 
o binnen een straal van 10m ten opzicht van de uiterste grenzen van de woning, hetzij de herbouwde woning in geval van her-

bouw. 
 
 Bouwhoogte 

De maximale hoogte van de kroonlijst bedraagt 3,5m met een maximale nokhoogte van 5m. Indien de bestaande bouwhoogte de-
ze waarden overschrijdt, geldt de bestaande bouwhoogte als maximum. 

 
Vormgeving en materiaalgebruik van bijgebouw 
De vormgeving alsook het materiaalgebruik van het bijgebouw dient afgestemd te worden op het hoofdgebouw of bestaande bijgebou-
wen. Als materiaal mag ook hout gebruikt worden. De dakvorm is vrij. Tussen bouwdelen onderling dient een eenheid in de materialen-
keuze nagestreefd. Het historische en landschappelijke karakter van de omgeving dient gerespecteerd te worden.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘binnen’ betekent dat het bijgebouw zich volledig binnen 
deze zone bevindt.  
 
Het respecteren van de landelijke verschijnings-
vorm betekent onder meer dat het bijgebouw geen 
industriële look kan krijgen.  
 

4.2.3 NIET-BEBOUWDE OPPERVLAKTE  

Reliëfophogingen in de tuin zijn niet toegestaan. 
De niet-bebouwde kaveldelen van een woonkavel, zoals gedefinieerd onder art. 0.1,kunnen  volledig als tuin worden ingericht. Het is 
niet toegestaan de tuin uit te breiden buiten de grenzen van de ‘woonkavel’ zoals deze gedefineerd is onder art. 0.1 . Het is evenmin 
toegestaan een kadastraal perceel, nog niet behorend tot de woonkavel, samen te voegen met de woonkavel en dit om de tuin uit te 
breiden. 
Binnen de tuinzone kan maximaal 20% van de niet-bebouwde oppervlakte worden verhard ten behoeve van tuinaccommodatie en 
bouwwerken geen gebouwen zijnde, voor zover de afwatering gebeurt naar de niet-verharde delen, of naar een eigen opvang, of dat er 
gebruik gemaakt wordt van waterdoorlatende materialen. Afsluitingen bestaan uit levende, streekeigen hagen (al dan niet met 
metaaldraad versterkt) of struikengordel (houtkant). De afsluitingen zijn maximum 2m hoog  
 
De overige delen van de niet-bebouwde oppervlakte kunnen niet als tuin ingericht worden en moeten ingericht worden op een manier 
die aansluit bij de omgeving.. In deze delen zijn enkel afsluitingen bestaande uit prikkel- of schrikdraad, hetzij palen en draad of 
grofmazige draadgaas van maximum 1,2 m hoog toegelaten en/of streekeigen groenvoorzieningen .  
 
Voor de woonkavels gelegen binnen beschermde landschappen zijn als draadafsluitingen enkel weide-afsluitingen toegestaan  

Tuinaccommodatie: alle tuininrichting geen gebouwen 
zijnde zoals tuinpaden, opritten, parkeerplaatsen, ter-
rassen 
Grofmazige draadgaas: draadgaas met een gaas-
breedte van minstens 10X15 cm. 
Landschappelijke afwerking van de woonkavel kan 
bijvoorbeeld door op de grenzen met de open ruimte te 
werken met een inheemse haagstructuur of houtkant 
Landschappelijke integratie van de woongroep: kan 
bijvoorbeeld door een uniforme haagstructuur of hout-
kant na te streven op aanpalende percelen  
 
De overige delen van het perceel kunnen ingericht 
worden als bos, houtkant, ruigte, … 
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Grenzen die de overgang naar de open ruimte verzorgen, dienen een landschappelijke afwerking van de woonkavel te bewerkstelligen 
en bij te dragen tot de landschappeljike integratie van de woongroep in zijn omgeving waardoor de woonomgeving harmonisch in de 
omgeving wordt opgenomen.  
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p702173
Polygonal Line
O: percelen sluiten aan tegen woongebied. Niet geïsoleerd door straat. Ingesloten tussen landbouwbedrijf en zodoende geen open ruimte.

p702173
Polygonal Line
O: wel geïsoleerd door straat, maar ingekapseld tussen zone voor wonen aan noord-, oost-, en zuidzijde. Perceel sluit morfologisch aan bij wooncluster en vormt dus geen geïsoleerde woning.

p702173
Polygonal Line
O: wel geïsoleerd door straat, maar geen diepe insnijding in open ruimte. Perceel ligt niet aan uiteinde van 'benen' van woongebied, maar net centraal. Woning is gebouwd op de rooilijn en is dus sterk betrokken bij woonomgeving.

p702173
Polygonal Line
NO: perceel geïsoleerd door straat en bovendien aan uiterste rand van woongebied gelegen.

p702173
Polygonal Line
NO: geïsoleerd perceel

p702173
Polygonal Line
O: aansluitend bij woongebied

p702173
Polygonal Line
NO: geïsoleerde percelen

p702173
Callout
NOK: cluster woningen liggen geïsoleerd ten opzichte van het woongebied en zijn omgeven door open ruimte.

p702173
Callout
OK: - woonkavel ligt gedeeltelijk in woongebied, - vormt morfologisch geheel met woongebied en- betekent slechts geringe aantasting van de open ruimte.

p702173
Callout
OK: - de cluster woningen sluit aan met het woongebied en- is tevens ingesloten door landbouwbedrijf aan noordzijde en vormt zo een logische geheel/ afwerking van het woongebied. - De cluster is niet geïsoleerd in de open ruimte, inname van open ruimte staat in verhouding tot het aantal woningen.

p702173
Callout
OK: - hoewel de woonkavel door de straat wordt gescheiden van het woonweefsel, is de woning morfologisch sterk betrokken bij de woonomgeving doordat ze op de rooilijn werd gebouwd- de woning betekent slechts een beperkte aantasting van de open ruimte

p702173
Callout
NOK: - woonkavel wordt van woongebied gescheiden door de straat. - woning vormt morfologisch geen link met het woongebied. - inname open ruimte niet in verhouding tot aantal woongelegenheden, geen beperkte aantasting van open ruimte meer

p702173
Callout
NOK: geïsoleerd perceel

p702173
Callout
OK: - hoewel geïsoleerd door straat, ligt de woonkavel ingekapseld tussen woongebied. - Woning ligt ingesloten door de wooncluster en vormt dus geen geïsoleerd woning in de open ruimte.- opname van het perceel betekent geen aantasting van open ruimte
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Polygonal Line
NO: geïsoleerde percelen

p702173
Polygonal Line
O: perceel aansluitend bij het woonweefsel

p702173
Polygonal Line
O: perceel aansluitend bij het woonweefsel, bovendien ingesloten door landbouwbedrijf. Zodoende geen geïsoleerde woning.

p702173
Polygonal Line
NO: geïsoleerd perceel

p702173
Polygonal Line
NO: toename aan woongebied te groot in verhouding tot het bijkomend aantal woongelegenheden

p702173
Callout
NO: geïsoleerde percelen

p702173
Callout
NOK: - woonkavel sluit aan bij het woongebied;- woningen sluiten morfologisch niet aan bij het woongebied;- inname open ruimte niet in verhouding tot het bijkomend aantal woongelegenheden.

p702173
Callout
O: perceel sluit aan bij het woonweefsel en vormt grens met de open ruimte

p702173
Callout
OK: - perceel sluit aan bij het woonweefsel en wordt langs oostelijke zijde ingesloten door landbouwbedrijf. - Perceel is zodoende niet geïsoleerd en vormt een logische afwerking van het woongebied

p702173
Callout
NOK: woonkavel sluit niet aan bij woonweefsel
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O: perceel sluit aan bij bestaand woonweefsel, is relatief klein in oppervlakte en ligt ingesloten tussen woonweefsel en groter landbouwbedrijf.Woning vergund op basis van vervallen verkavelingsvergunning.

p702173
Polygonal Line
NO: geïsoleerd perceel

p702173
Polygonal Line
NO: perceel gescheiden van woongebied door straat

p702173
Polygonal Line
NO: percelen hebben geen directe grens met het woongebied. Bovendien ook grote oppervlakte in verhouding tot het aantal woongelegenheden (2)

p702173
Callout
NO: geïsoleerd perceel

p702173
Callout
NO: geïsoleerd perceel

p702173
Callout
OK: - woonkavel sluit aan bij bestaand woonweefsel, - woning ligt aangesloten tussen woongebied en landbouwbedrijf. Woning vergund op basis van vervallen verkavelingsvergunning;- slechts beperkte aantasting van open ruimte.

p702173
Callout
NOK: percelen hebben geen directe grens met het woongebied.
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RUP Zonevreemde woningen

kaart x: RUP
datum : januari 2013

°
schaal:Grontmij
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1:1.570
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ART 1 Wonen aansluitend op (landelijk) woongebied (overdruk)
265493_woongebied
0105- woonuitbreidingsgebied
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GEMEENTE RUISELEDE

RUP Zonevreemde woningen

kaart x: RUP
datum : januari 2013

°
schaal:Grontmij

LEGENDE

1:3.870
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p702173
Polygonal Line
NO: geïsoleerde woningen

p702173
Polygonal Line
NO: geïsoleerd perceel

p702173
Polygonal Line
O: aansluitend bij verkaveling




p702173
Polygonal Line
O: aansluitend bij woongebied, ingesloten door landbouwbedrijf en zodoende geen geïsoleerde woningen.

p702173
Polygonal Line
NO: geïsoleerd door straat. Onnauwkeurigheid gewestplangrens

p702173
Polygonal Line
NO: geïsoleerde woning

p702173
Polygonal Line
NO: geïsoleerde woning

p702173
Polygonal Line
NO: door straat van woongebied gescheiden

p702173
Polygonal Line
O: aansluitend bij woongebied, binnen 50m van de weg.

p702173
Polygonal Line
O: aansluitend bij woongebied. Duidelijke grens van de wooncluster. Historisch gegroeide woningengroep.

p702173
Polygonal Line
NO: onevenredige ruimte-inname in verhouding tot aantal woongelegenheden. Percelen maken morfologisch geen deel meer uit van het woonweefsel.

p702173
Callout
NOK: - woonkavel sluit niet aan bij het woongebied, geïsoleerd perceel

p702173
Callout
NOK: - woonkavel sluit niet aan bij woongebied, geïsoleerde woning, midden in groene vinger

p702173
Callout
OK: - woonkavels aansluitend bij woongebied.- historisch gegroeide woningengroep die duidelijke tot het woonweefsel behoort.- slechts beperkte inname open ruimte in verhouding tot aantal woningen.

p702173
Callout
OK: - woonkavel aansluitend bij woongebied, - woning sluit aan bij de woonomgeving- beperkte inname open ruimte

p702173
Callout
NOK: - woonkavel gescheiden van woongebied door straat. Onnauwkeurigheid gewestplangrens- woning vormt geen morfologisch geheel met woonomgeving;- relatief grote inname open ruimte in verhouding tot woning.

p702173
Callout
NOK: cluster geïsoleerde woningen

p702173
Callout
NOK: - woonkavel sluit niet aan bij het woongebied, perceel ligt geïsoleerd in open ruimtevinger. 

p702173
Callout
NO: - woonkavels sluiten niet aan bij het woongebied;- woningen maken geen morfologisch deel meer uit van het woonweefsel;- onevenredige ruimte-inname in verhouding tot aantal woongelegenheden. 

p702173
Callout
OK: - perceel sluit aan bij verkaveling- woning vormt een geheel met zijn omgeving- zeer beperkte inname open ruimte

p702173
Callout
O: aansluitend bij woongebied, ingesloten door landbouwbedrijf en zodoende geen geïsoleerde woningen.

p702173
Callout
NO: door straat van woongebied gescheiden
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dering 

 

 

Plaats Referentienummer Kenmerk 

Gent, 22 november 2013 265493 265493/A/VSL 
 

Plaats bespreking 

Ruiselede, 13 november 2013 
 

Aanwezig 

Mevr. Greet De Roo, Burgemeester 
Dhr. Luc Deleersnyder, secretaris 
Dhr. Linda Orbie, Stedenbouwkundig ambtenaar 
Dhr. Walter Dewispelaere, voorzitter Gecoro 
Mevr. Tanja Vanhove, Provincie, DRUM 
Mevr. Veerle Lenoir, Ruimte Vlaanderen 
Dhr. Koert David, Onroerend Erfgoed 
Mevr. An Bertrem, Duurzame landbouw 
Dhr. Chris Coolaert, LNE, dienst milieuvergunnin-
gen 
Mevr. Leen Coorevits, Grontmij  
 

greet.deroo@ruiselede.be  
luc.deleersnyder@ruiselede.be  
stedenbouw@ruiselede.be  
 
tanja.vanhove@west-vlaanderen.be  
veerle.lenoir@rwo.vlaanderen.be 
koert.david@rwo.vlaanderen.be  
an.bertrem@lv.vlaanderen.be  
Chris.coolaert@lne.vlaanderen.be  
leen.coorevits@grontmij.be  

 
Afwezig 

mevr. Marjan Sterckx, VMM m.sterckx@vmm.be 
dhr. Lieven Dekoninck, ANB aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be 
dhr. Bart De Smet, AWV bart.desmet@mow.vlaanderen.be 
dhr. Pieter Van Vlaenderen, Wonen-Vlaanderen pieter.vanvlaenderen@rwo.vlaanderen.be 
mevr. Liesbet Serlet, Provincie, Dienst Waterlopen liesbet.serlet@west-vlaanderen.be 
mevr.Natalie Decamps, dep. LNE, dienst Mer natalie.decamps@lne.vlaanderen.be 
dhr. Stijn Van Noten, dep. LNE, dienst VR stijn.vannoten@lne.vlaanderen.be 
 
 
Kopie aan 

allen 
 
Betreft 

Plenaire vergadering RUP zonevreemde woningen Ruiselede  

 
 
Inleiding 
 
In het kader van de plenaire vergadering werden, conform het besluit van de Vlaamse Regering 
van 11/05/01 en latere wijzigingen tot aanwijzing van de instellingen en administraties die advise-
ren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, volgende instanties om advies ge-
vraagd: 
 
 Gecoro 
 Agentschap RO-Vlaanderen, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
 Deputatie West-Vlaanderen, Ruimtelijke planning 
 Agentschap RO-Vlaanderen, Afdeling APL, directie coördinatie werking 
 Agentschap RO-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed 
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 Agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Wonen West-Vlaanderen 
 Agentschap Ondernemen, Ruimtelijke economie 
 Agentschap voor Natuur en Bos, West-Vlaanderen 
 Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame landbouwontwikkeling 
 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst veiligheidsrapportage 
 Agentschap Wegen en Verkeer en Afdeling Beleid Mobiliteit en Verkeersveiligheid 
 VMM – dienst Integraal Waterbeleid 
 Provincie West-Vlaanderen, Dienst Waterlopen 
 De Watergroep 
 
In het kader van de adviesvraag werd een coördinatievergadering georganiseerd. De ontvangen 
schriftelijk adviezen zijn als bijlage opgenomen.  
 
De adviezen van de instanties die niet aanwezig zijn op de vergadering worden overlopen: 
 
ANB vraagt om in het toelichtend gedeelte op te nemen dat: 
 in de tuinzones, gelegen in natuurgebied, het bosdecreet van toepassing is en dat het verkrij-

gen van een ontheffing voor het oprichten van een bijgebouw zeer gering tot onbestaande is. 
 Een tweetal woningen gelegen zijn aanpalend aan VEN. Bij vergunningaanvragen in het VEN 

dient een verscherpte natuurtoets bijgevoegd te worden. 
Dit zal verduidelijkt worden in de toelichtingsnota. 
 
VMM: 
 Voor woningen die gelegen zijn in effectief overstromingsgevoelig gebied langs de Poekebeek 

dient voor bijkomende bebouwing of herbouw volgende principes gehanteerd: 
 Overstromingsvrij bouwen (geen kelders, vloerpeil voldoende hoog of drempel voorzien); 
 Geen reliëfwijzigingen uitvoeren. 

 Voor woningen gelegen langsheen de Poekebeek moet rekening gehouden worden met de 
5m erfdienstbaarheidszone.  

Deze maatregelen kunnen opgenomen worden in het RUP. 
 
AWV en BMV: 
 gunstig 
 
Wonen Vlaanderen: 
 Gunstig. Wel vraagt men een meer gedifferentieerde aanpak/antwoord op de problematiek.  
 
Dienst waterlopen: 
 De opmerkingen van de dienst worden geregeld op vergunningenniveau. In de toelichtingsno-

ta zal verwezen worden naar de van toepassing zijnde regelgeving.  
 Het voorschrift 0.6 Waterhuishouding en integraal waterbeheer zal aangepast worden. 
 De verwijzing naar ‘natuurtechnische milieubouw’ zal geschrapt worden uit de voorschriften. 
 
Het advies van LNE werd achteraf nog nagestuurd en is eveneens in bijlage te vinden. Van 
Agentschap ondernemen en de Watergroep werd geen advies ontvangen.  
 



 

 

1 Bespreking 
 
De provincie geeft een ongunstig advies. De uitgebreide mogelijkheden voor de bijgebouwen en 
de nevenfuncties zijn te ruim. Ruimte Vlaanderen en Duurzame landbouw sluiten zich aan bij dit 
advies. De bijgestuurde mogelijkheden tegenover de basisrechten hebben een ruimere impact 
dan ingeschat.  
 
Bijgebouwen 
De mogelijkheid tot 2 aparte bijgebouwen is te verregaand. 
 De vergadering besluit dat dit teruggebracht wordt naar één bijgebouw.  
 
De omvang van een bijgebouw tot 80 m² is te ruim. De aanwezige instanties stellen voor om dit 
op 40m² te houden.  
 De gemeente verantwoordt haar vraag naar grotere bijgebouwen vanuit de specifieke eigen-

heid van woningen in de open ruimte. Er komt heel wat materiaal bij kijken om grotere tuinen 
in de open ruimte te onderhouden, alsook tuinmeubilair, … De vergadering kan ermee ak-
koord gaan dat één nieuw bijgebouw van max. 60 m² is toegestaan, indien dit nogmaals dui-
delijk verantwoord wordt.  

 
Nevenfuncties zijn mogelijk in hoofd- en bijgebouwen 
Dit voorschrift dient verduidelijkt te worden. 
 Nieuwe bijgebouwen kunnen enkel gebruikt worden voor woonondersteunende functies, zoals 

ook vermeld in de voorschriften op p 48 en 53. Dit wordt best ook in de toelichting verduidelijkt 
zoals in de tabel op p 34 . 

 De voorgestelde nevenfuncties kunnen enkel in bestaande bijgebouwen. Daarbij dient ‘be-
staande’ goed gedefinieerd te worden. Een bijgebouw dat herbouwd werd, wordt beschouwd 
als nieuw, aldus zijn nevenfuncties daar in principe niet meer in toegestaan. 

 
Bijgebouw kan hoofdgebouw worden 
De hoofdfunctie wonen kan ook in een bijgebouw ondergebracht worden, als de voormalige wo-
ning daarna verdwijnt of duidelijk aangetoond wordt dat ze als bijgebouw fungeert.  
 Er zal aangevuld worden dat dit enkel mogelijk is indien het bijgebouw op de inventaris van 

het bouwkundig erfgoed staat en mits een gunstig advies van onroerend erfgoed. Ook in de 
toelichtingsnota zal deze mogelijkheid aangevuld en gemotiveerd. 

 
Afwerkingsregel 
De mogelijkheden voor wachtgevels en aldus de creatie van bijkomende woningen in het buiten-
gebied zijn in strijd met het PRS en GRS. Indien hieraan vastgehouden wordt, moet dit gemoti-
veerd worden. 
 De gemeente zal dit nader bekijken, maar zeker is dat het om slechts enkele woningen gaat, 

waarbij het wel degelijk wenselijk is deze gevels af te werken. De mogelijkheden voor wacht-
gevels passen zich in binnen de overige wetgeving op de ruimtelijke ordening. Een afwijking 
op GRS en PRS is in die zin dan ook te verantwoorden. 

 
 
Bijgebouwen uitbreiden, samen voegen of herbouwen 
Dit voorschrift is niet eenduidig te interpreteren en dient aangepast te worden. Zoals het er nu 
staat kan een volume van hoofd- en bijgebouwen dat al groter is dan 1100m³ nogmaals met een 
factor 1,2 toenemen door bijgebouwen uit te breiden of samen te voegen. De hogere overheden 
kunnen hiermee niet akkoord gaan.  
 Dit zal aangepast worden. 
 
Er dient ook rekening gehouden te worden met artikel 4.4.1 van de codex die beperkte afwijkin-
gen van de voorschriften toelaat, waardoor bepaalde ruimere mogelijkheden nog iets ruimer wor-
den. 
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Inplantingsplaats 
Er wordt voorrang gegeven aan de inpassing in het straatbeeld tegenover een overlapping van 
bouwplaats op te leggen zoals nu voorzien in de Codex. Als er geen enkele overlapping van 
bouwplaats wordt gevraagd bestaat de kans dat de bestaande woning blijft behouden.  
 De gemeente vindt het aangewezen dat kan rekening gehouden worden met een betere be-

zonning en privacy en wil daarom ruimere mogelijkheden naar inplantingsplaats toe.  
 Ruimte Vlaanderen vindt een minimale overlapping toch aangewezen. 
 
Om de precieze inplantingsplaats van de hoofd- en bijgebouwen juist te kunnen interpreteren, is 
het toevoegen van een begrippenlijst met een duidelijke definitie van bv. huiskavel en perceel 
nodig.  
 Dit zal toegevoegd worden. 
 
Wonen aansluitend op (landelijk) woongebied 
In de toelichting en de stedenbouwkundige voorschriften wordt gesteld dat deze woningen ‘ana-
loge’ mogelijkheden krijgen met deze van de zone-eigen mogelijkheden in het aanleunend woon-
gebied. Dit is niet helemaal correct en wordt beter weggelaten. De woningen aansluitend op het 
(landelijk) woongebied blijven trouwens zonevreemd. Dit wordt best nogmaals expliciet gesteld. 
Er wordt gewerkt met overdrukken om de landbouwactiviteit mogelijk te laten. Aldus is er geen 
impact van dit plan op de landbouwfunctie.  
 Dit zal aangepast en nogmaals verduidelijkt worden. 
 
In de toelichtingsnota wordt aangegeven welke woningen in aanmerking komen voor de catego-
rie ‘wonen aansluitend op (landelijk) woongebied. Een geïsoleerde woning aan de overkant van 
de weg, vormt geen morfologisch geheel met het woongebied. W4 en W5 worden gescheiden 
van het woongebied door een openbare weg en horen niet thuis in deze categorie. Zoniet is het 
niet duidelijk waarom bepaalde woningen in Kruiskerke niet zijn meegenomen in deze categorie.  
 De gemeente zal dit bijkomend verduidelijken en definiëren wat onder een geïsoleerde wo-

ning begrepen wordt.  
 
Platte daken 
Platte daken worden niet toegestaan. Wat met bijbouwen aan een bestaande woning? 
 Dit wordt geschrapt. 
 
Toeristische logies en huurvakantiewoning 
In het bosrijke landschap wordt er geen beperking op het aantal logies gezet en is een huurva-
kantiewoning mogelijk. Dit kan leiden tot een ongewenste dynamiek in dit gebied. De toeristische 
functie dient steeds ondergeschikt te zijn in agrarisch gebied. 
 De gemeente is van oordeel dat een huurvakantiewoning ruimtelijk alsook naar mobiliteit 

slechts een beperkte impact heeft, vandaar dat deze mogelijkheid werd opgenomen. De pro-
vincie is bezig met een RUP omtrent huurvakantiewoningen, maar niet op grondgebied Ruise-
lede. De mogelijkheden voor toeristische logies zullen opnieuw bekeken worden. 

 
Woningen in kwetsbare gebieden 
De betreffende woningen dienen beter in beeld gebracht te worden.  
 De gemeente verduidelijkt dat het om 6 woningen gaat, waarvan er 4 langs een goed uitge-

ruste weg en gelegen in kleine natuurgebieden van lokaal belang.  
 Eén woning is verkeerdelijk ondergebracht in deze zone. Bij nader toezien is deze woning 

(nabij het PLC) ook in gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut gelegen. Er wordt voor-
gesteld deze woning niet verder mee te nemen in dit RUP. 
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Onroerend erfgoed vraagt om de kwetsbare gebieden, waarin de strengste mogelijkheden gelden 
uit te breiden met de beschermde landschappen. Dit betekent dat een deel van het bosrijke land-
schap hier ook zou onder vallen. 
 De gemeente kan hier enkel mee akkoord gaan als de mogelijkheden voor de kwetsbare ge-

bieden dan ruimer kunnen opgesteld worden. 
 De andere overheden kunnen daar niet mee akkoord gaan.  
 De gemeente wenst dan ook niet in te gaan op deze vraag. 
 Onroerend Erfgoed stelt dat in dat geval binnen de voorschriften voor het bosrijke landschap, 

uitzonderingen dienen opgenomen te worden voor de woningen gelegen binnen het be-
schermde landschap. Zo zijn draadafsluitingen, andere dan weideafsluitingen, niet wenselijk. 
Anderzijds is de beperking van afsluitingen tot 2m hoogte dan weer niet wenselijk omdat het 
laten uitgroeien van een houtkant de landschappelijke integratie bevordert. Toegelaten neven-
functies kunnen extra parkeergelegenheid nodig hebben. In beschermde landschappen zijn 
extra verhardingen echter niet wenselijk.  

 
De voorschriften en verduidelijkingen in de toelichtingsnota voor deze zone zijn niet eenduidig.  
 Gezien de specifieke ligging van 4 van deze woningen wenst de gemeente ruimere mogelijk-

heden dan de Codex voorziet. Herbouwen en uitbreiden van hoofdgebouwen tot maximaal 
700m³ en één nieuw bijgebouw (indien er nog geen aanwezig is) van max. 25m².  
Voor de andere twee woningen worden de bepalingen van de Codex gevolgd.  

 Indien de specifieke situatie van de vier woningen verduidelijkt wordt en afdoende gemoti-
veerd kan hiermee akkoord gegaan worden.  

 
Woningen uit de inventaris bouwkundig erfgoed 
Hoewel het vanuit het GRS de bedoeling was ook te werken rond het bouwkundig erfgoed in de 
gemeente in samenwerking met Onroerend erfgoed, is uiteindelijk beslist om dit niet langer in dit 
RUP mee te nemen en hiervoor een verordening op te maken.  
 Onroerend erfgoed kan dit onderschrijven, maar heeft bedenkingen bij de verhouding tussen 

een RUP en een verordening. Volgens de Codex primeert een RUP op een verordening. Dit 
betekent dat een verordening zijn doel zou missen. Dit zal nader uitgezocht worden. 

 De gemeente wenst echt werk te maken van de inventariswoningen maar vindt de input van 
onroerend erfgoed hierbij onontbeerlijk. De gemeente beschikt immers niet over een erfgoed-
consulent of erfgoedcommissie. 

 Onroerend erfgoed zal dit nogmaals intern terugkoppelen.  
 
 
Besluit 
Er dient een nieuwe plenaire vergadering georganiseerd te worden. 
 
 
 
 
Opgemaakt door Grontmij 
Gent, 22 november 2013 
 
 
 
 
 
Ir. Leen Coorevits  
Projectleider 
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Gemeente Ruiselede
T.a.v. College van Burgemeester en Schepenen
Markt 1
8755 Ruiselede

Afdeling Milieu-, Natuur- en
Energiebeleid
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
09.10.2013  37012_2.14_00002_00001  LNE/RUP/13/205 1

vragen naar / e-mail telefoonnummer datum
natalie.decamps@lne.vlaanderen.be  02 553 03 48

Betreft :     Voorontwerp van RUP Zonevreemde woningen in Ruiselede

Geachte heer, mevrouw,

Het Departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) heeft op 11 oktober 2013 uw adviesvraag
ontvangen over het voorontwerp van RUP Zonevreemde woningen in Ruiselede. Dat verzoek om
advies is intern verspreid bij verschillende afdelingen van LNE.

De dienst Milieueffectrapportagebeheer (afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid) heeft de
volgende opmerkingen. De voorgenomen milieumaatregelen die voorgesteld zijn tijdens de
milieubeoordelingsprocedure zijn goed vertaald in het RUP en het flankerende beleid.

We wijzen u er ook op dat, als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering (het openbaar
onderzoek of …), u dient na te gaan of de wijzigingen voldoende gevat zijn door de reeds
gemaakte milieubeoordeling.
Indien u van mening bent dat het aangepaste plan niet meer gevat wordt door de screening, dan
dient u de screening aan te passen, de relevante adviesinstanties m.b.t. de aanpassing voor
advies te vragen en de dienst Mer om een nieuwe beslissing te vragen aan de hand van het
aangepaste dossier met de eventuele bijkomende adviezen en de verwerking ervan.
Voor een gemeentelijk RUP dient minstens de provincie aangeschreven te worden.

De keuze voor de afwerking van de wachtgevels wordt niet ondersteund vanwege het feit dat
daardoor bijkomende woningen worden gecreëerd en de ruimtelijke spreiding nog verder in de
hand wordt gewerkt. Een alternatieve oplossing voor het afschermen van de esthetisch gezien
minder kwalitatieve wachtgevel zou uit een groenscherm of gevelgroen bv. kunnen bestaan.
Ook het uitbreiden van woningen (hoofd- of bijgebouwen) met een ligging in ruimtelijk
kwetsbaar gebied ondersteunen we niet precies omwille van de druk die er al heerst op deze voor
het leefmilieu gevoelige gebieden.

Het Departement LNE raadt aan ook rekening te houden met de onderstaande aanbevelingen om
het plan en zijn voorschriften milieuvriendelijker en duurzamer te maken. Dat kan door in
deze fase aandacht te besteden aan een aantal aspecten die daartoe kunnen bijdragen. Vaak
wordt pas echt over de duurzaamheid van een plan nagedacht op het moment dat er effectief
gebouwd wordt. Op dat ogenblik zijn bepaalde mogelijkheden echter al sterk afgenomen, waardoor
duurzaamheidsmaatregelen beperkt zijn. Door de meest doelmatige maatregelen en
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inrichtingsprincipes al in het plan, de voorschriften en eventueel in het  flankerende beleid te
integreren, kunt u doorgaans veel duurzamere plannen realiseren. Het Departement LNE raadt aan
om in elke stap van het proces (voorontwerp van RUP, ontwerp van RUP, stedenbouwkundige
vergunning tot en met de uitvoering en het beheer) zo veel mogelijk gepaste
duurzaamheidsmaatregelen te integreren. De verantwoordelijkheid daarvoor ligt zowel bij
initiatiefnemers en overheden als bij ontwikkelaars.

Het gaat daarbij onder meer over:

1. We vragen om voor de cultuurhistorisch relevante gebouwen specifieke
beschermende stedenbouwkundige voorschriften op te nemen in het RUP.

2. In de toelichtingsnota wordt vermeld dat er “geen specifieke volumebeperkingen
worden opgelegd” voor woningen aansluitend bij (landelijk) woongebied. Sommige
percelen op de grafische plannen lijken evenwel vrij ruim te zijn. Hoewel beperkingen
worden voorzien wat betreft de maximale bebouwingsgraad, lijkt het het departement
LNE evenwel wenselijk om ook maximale volumebeperkingen te verankeren in het
RUP. Dit teneinde al te omvangrijke woningen niet toe te staan (in strijd met het
principe van zuinig ruimtegebruik).

3. In art. 0.7 is er sprake van ‘voldoende parkeergelegenheid’. We vragen deze passage
te nuanceren door op te nemen dat dit niet betekent dat er een overaanbod aan
parkeerplaatsen mag gecreëerd worden. Dit moedigt het gebruik van duurzamere
vervoersmodi immers niet aan.
In de toelichtende kolom bij dit artikel wordt ook verwezen naar de vlotte
ontsluitbaarheid (als voorwaarde voor een locatiebeleid van functies die mobiliteit
genereren). Het moet duidelijk zijn dat deze ontsluitbaarheid multimodaal dient te zijn
(dus niet enkel vlot ontsluitbaar voor de autobestuurder, maar vooral ook voor de
gebruiker van openbaar vervoer en de fietser/wandelaar).

4. Het is niet duidelijk waarom het maximaal brutovolume voor hoofd- en bijgebouwen
gelijk is aan 1,2 keer het bestaande vergunde of vergund geachte volume (art. 2.2. op
p. 51). Hierdoor worden immers versoepelingen toegestaan t.o.v. de
ontwikkelingsmogelijkheden zoals in de VCRO voorgesteld (toelichtingsnota p. 22).
Opnieuw werkt dit een verdere ruimtelijke spreiding in de hand. Het departement LNE
vraagt deze passage dan ook te schrappen.

5. We vragen (zeker voor de zones van het gesloten bosrijke landschap en de
kwetsbare gebieden) om een voorschrift op te nemen rond verlichting. Bij de keuze
van verlichting moet steeds gekozen worden voor gerichte verlichting
(neerwaarts/afgekaderd). Bovendien dient deze verlichting zo minimaal mogelijk
gehouden te worden.

Besluit
Het advies van het Departement LNE is gunstig, indien er wordt tegemoetgekomen aan de
bovenvermelde opmerkingen.

Dit advies staat los van het advies van de dienst Veiligheidsrapportering (afdeling Milieu-, Natuur-
en Energiebeleid) dat u integraal als bijlage bij deze brief terug kan vinden.

Het Departement LNE verontschuldigt zich voor de plenaire vergadering.

Hoogachtend,

Jean-Pierre Heirman Paul Van Snick
Secretaris-generaal Algemeen directeur
Departement LNE Afdelingshoofd AMNEB
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Gemeente Ruislede
Markt 1
8755 RUISELEDE

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid
Dienst Veiligheidsrapportering
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 BRUSSEL
Tel 02 553 80 35 - Fax 02 553 21 25
seveso@vlaanderen.be

uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen

RUP 13-205
/

vragen naar / e-mail telefoonnr. Datum
Stijn Van Noten  02 553 74 86  14/10/2013
Stijn.vannoten@lne.vlaanderen.be

Betreft: Advies over gemeentelijk RUP Zonevreemde woningen te Ruiselede en omgeving
(versie september 2013)

Geachte,

Met betrekking tot het in rubriek vermelde onderwerp vindt u hierbij het advies van de dienst
Veiligheidsrapportering (dienst VR) van mijn afdeling.

Ter uitvoering van artikel 12 van de Seveso II-richtlijn1 dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening
rekening gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te
laten bestaan tussen Seveso-inrichtingen2 enerzijds en aandachtsgebieden3 anderzijds. Deze
doelstelling wordt verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-
inrichtingen, op wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond
bestaande Seveso-inrichtingen.

Het advies van de dienst VR heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso II-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen. De dienst VR stelt vast dat het aspect ‘externe veiligheid’
vernoemd werd in het voorontwerp van RUP (pagina 37) maar niet behandeld!

Om een inschatting te maken van het aspect externe mensveiligheid, dient het voorliggende RUP
afgetoetst te worden aan de hand van criteria die werden opgenomen onder de vorm van een
beslissingsdiagram in bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende
nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage.

1 Richtlijn 96/82/EG betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken
zijn, omgezet in Belgisch recht via het Samenwerkingsakkoord van 21 juni 1999 tussen de federale Staat, het Vlaams
gewest, het Waalse gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewestbetreffende de beheersing van de gevaren van zware
ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken (B.S. 16/06/2001) en zijn wijzigingen (B.S. 26/04/2007)
2 Dit zijn inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso II richtlijn.
3 Zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere regels inzake ruimtelijke
veiligheidsrapportage.
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Gelet op het feit dat:

 volgens de gegevens van de dienst VR4 in het plangebied geen Seveso-inrichtingen
aanwezig zijn;

 volgens de gegevens verstrekt in de toelichtingsnota in het plangebied geen bedrijvigheid
aanwezig is;

 volgens de omschrijving van toegelaten activiteiten in het verordende deel van de
stedenbouwkundige voorschriften onder het punt “Functiewijzigingen”, de dienst VR ervan
uitgaat dat in het plangebied geen Seveso-inrichtingen gepland zijn;

 volgens de gegevens van de dienst VR4 binnen een perimeter van 2 km rond het
plangebied geen Seveso-inrichting aanwezig is

betreft het plan geen relevante ruimtelijke ontwikkeling voor wat betreft het aspect externe
(mens)veiligheid en beslist de dienst VR dat er geen ruimtelijk veiligheidsrapport dient
opgemaakt te worden.  Voor wat het aspect externe veiligheid betreft dient geen verdere actie
ondernomen te worden.

De dienst VR wenst zich hierbij te verontschuldigen voor de plenaire vergadering.

Hoogachtend,

Paul Van Snick
Algemeen directeur
Afdelingshoofd AMNEB

4 Bron: webstek http://www.lne.be/themas/veiligheidsrapportage/inrichtingen/lijsten
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Plaats Referentienummer Kenmerk 

Gent, 3 december 2014 265493 265493/A/VSL 
 

Plaats bespreking 

Ruiselede, 3 december 2014 
 

Aanwezig 

Mevr. Greet De Roo, Burgemeester 
Dhr. Luc Deleersnyder, secretaris 
Dhr. Linda Orbie, Stedenbouwkundig ambtenaar 
Dhr. W. Dewispelaere, voorzitter Gecoro 
Dhr. Gertjan Lebrun, Provincie, DRUM 
Dhr. Jan Vanderstraeten, Ruimte Vlaanderen 
Dhr. Koert David, Onroerend Erfgoed 
Mevr. Leen Coorevits, Grontmij  
 

greet.deroo@ruiselede.be  
luc.deleersnyder@ruiselede.be  

stedenbouw@ruiselede.be  
walter.dewispelaere@skynet.be  

gertjan.lebrun@west-vlaanderen.be  
jan.vanderstraeten@rwo.vlaanderen.be 

koert.david@rwo.vlaanderen.be  
leen.coorevits@grontmij.be  

 
Verontschulidgd 

ANB, mevr. Caroline Demey  aves.wvl.anb@lne.vlaanderen.be
AWV-MOW, Exploitatie en beheer  wegen.wvl.vergunningen@mow.vlaanderen.be
LNE, Milieuvergunningen, mevr. Anita Teugels, anita.teugels@lne.vlaanderen.be
LNE, Veiligheidsrapportering, dhr. Stijn Vannoten, stijn.vannoten@lne.vlaanderen.be
LV, Duurzame Landbouwontwikkeling, mevr. Elke Ramon, elke.ramon@lv.vlaanderen.be
Wonen Vlaanderen, dhr. Pieter Van Vlaenderen pieter.vanvlaenderen@rwo.vlaanderen.be
 

Kopie aan 

allen 
 
Betreft 

2° Plenaire vergadering RUP zonevreemde woningen Ruiselede  

 
 
Inleiding 
 
In het kader van de plenaire vergadering werden, conform het besluit van de Vlaamse Regering 
van 11/05/01 en latere wijzigingen tot aanwijzing van de instellingen en administraties die advise-
ren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen, volgende instanties om advies ge-
vraagd: 
 
 Gecoro 
 Agentschap RO-Vlaanderen, gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
 Deputatie West-Vlaanderen, Ruimtelijke planning 
 Agentschap RO-Vlaanderen, directie coördinatie werking 
 Agentschap RO-Vlaanderen, Onroerend Erfgoed 
 Agentschap Wonen Vlaanderen, afdeling Wonen West-Vlaanderen 
 Agentschap Ondernemen, Ruimtelijke economie 
 Agentschap voor Natuur en Bos 
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 Departement Landbouw en Visserij, afdeling Duurzame landbouwontwikkeling 
 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 
 Departement Leefmilieu, Natuur en Energie, dienst veiligheidsrapportage 
 Afdeling Infrastructuur, Agentschap Wegen en Verkeer en Afdeling Beleid Mobiliteit en Ver-

keersveiligheid 
 VMM – dienst Integraal Waterbeleid 
 Provincie West-Vlaanderen, Dienst Waterlopen 
 
In het kader van de adviesvraag werd een coördinatievergadering georganiseerd. De ontvangen 
schriftelijk adviezen zijn als bijlage opgenomen.  
 
 
De adviezen van de instanties die niet aanwezig zijn op de vergadering worden overlopen: 
 
ANB vraagt om in het toelichtend gedeelte op te nemen dat: 
 in de tuinzones, gelegen in natuurgebied, het bosdecreet van toepassing is en dat het verkrij-

gen van een ontheffing voor het uitbreiden van de woning en het oprichten van een bijgebouw 
zeer gering tot onbestaande is. 

 Ook een verdere vertuining van de percelen is in strijd met de bos- en natuurwetgeving. 
 Voor beide zaken geldt dat dit niet kan toegestaan worden binnen die delen van de percelen 

die bebost zijn. Een ontheffing op het verbod tot ontbossen kan hiervoor niet verkregen wor-
den.  

Dit werd verduidelijkt in de toelichtingsnota op p 38. Dit zal ook nogmaals onder hoofdstuk 2: 
Vigerende wetgeving toegevoegd worden. Bijkomend zal nagegaan worden wat dit betekent voor 
de 4 woningen die gelegen zijn in kwetsbaar gebied.  
 
LNE, dienst veiligheidsrapportage 
 Er dient geen ruimtelijk veiligheidsrapport te worden opgemaakt.  
 
VMM: 
 Voor woningen die gelegen zijn in effectief overstromingsgevoelig gebied langs de Poekebeek 

dient voor bijkomende bebouwing of herbouw volgende principes gehanteerd: 
 Overstromingsvrij bouwen (geen kelders, vloerpeil voldoende hoog of drempel voorzien); 
 Geen reliëfwijzigingen uitvoeren. 

 Voor woningen gelegen langsheen de Poekebeek moet rekening gehouden worden met de 
5m erfdienstbaarheidszone.  

Deze maatregelen kunnen opgenomen worden in het RUP. 
 
AWV en BMV: 
 Gunstig  
 
Wonen Vlaanderen: 
 Gunstig. Er werd tegemoet gekomen aan een meer gedifferentieerde aanpak/antwoord op de 

problematiek. De verdere opdeling en de aangepaste voorschriften zijn nu over het algemeen 
voldoende genuanceerd.  

 
Duurzame landbouwontwikkeling 
 Voorwaardelijk gunstig, mits motivatie voor de opname van de woningen W4 en W5 en mits 

aanpassen van de bepalingen rond de bijgebouwen met een maximaal volume van 700m³.  
De motivatie voor alle woningen is opgenomen in bijlage. Ze werden gescreend op 3 criteria die 
in de toelichtingsnota verduidelijkt staat en die een verfijning vormen van de aanzet in het GRS.  
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In het advies worden de voorschriften voor bestaande bijgebouwen en de volumeregel voor 
nieuwe bijgebouwen door elkaar gehaald. Nieuwe bijgebouwen kunnen max. 60m² zijn en moe-
ten zich inpassen binnen een totaal volume van 1140 m³ voor hoofd- en bijgebouw. Bestaande 
bijgebouwen zijn vaak al groter dan 60m². Het is de bedoeling van de gemeente het bestaande 
patrimonium maximaal te kunnen benutten. Daarom kunnen twee bestaande, kleinere bijgebou-
wen samengevoegd worden, via herbouw, tot één groter bijgebouw. Daarbij wordt het maximaal 
volume beperkt to 700m³ (om inderdaad te vermijden dat het bijgebouw groter wordt dan het 
hoofdgebouw) en kan het bijgebouw enkel nog een functie als ‘woningbijgebouw’ krijgen. Er kun-
nen dus enkel woonondersteunende functies in ondergebracht worden zoals tuinberging, 
poolhouse, saunahuis, dierenhok, garage, … 
 



 

 

1 Bespreking 
 
De provincie en Onroerend Erfgoed geven een voorwaardelijk gunstig advies. Ruimte Vlaande-
ren geeft gunstig, mits tegemoet te komen aan de opmerkingen. De Gecoro geeft ook gunstig.  
 
Juridische aandachtspunten 
Het samenvoegen van bijgebouwen houdt in dat deze herbouwd worden. In dat geval kunnen ze 
enkel nog ingezet worden voor woonondersteunende functies.  
 Dit zal verduidelijkt worden in het RUP. 
 
Ook verduidelijken dat er bij leeraterliers geen ‘zelfstandige drankgelegenheden’ kunnen opge-
richt worden. Deze term is ook beter te vervangen door horeca in het algemeen. Dit dekt beter de 
verschillende ladingen. 
 Dit zal aangepast worden.  
 
Niet-limitatieve opsommingen kunnen niet verordenend. 
 Dit zal aangepast worden. 
 
Gezien het RUP werkt met overdrukken, dient geen categorie aangeduid te worden; 
 Dit zal aangepast worden. 
 
Bijkomende adviesverlening , bovenop deze die aan de hand van uitvoeringsbesluiten is gere-
geld, kan niet in een RUP. 
 Dit is enkel opgenomen in de voorschriften omtrent het bouwkundig erfgoed, waar reeds een 

advies van Onroerend Erfgoed is voorzien. Maar om in de toekomst hieromtrent problemen te 
vermijden (mocht er iets wijzigen), zal dit toelichtend verduidelijkt worden.  

 
Woningen aansluitend bij het (landelijk) woongebied 
De provincie vraagt dat de woningen en bijgebouwen in deze zone ook beperkt worden in opper-
vlakte, en dat de bijgebouwen dienen aan te sluiten aan de hoofdgebouwen om een verdere aan-
tasting van de open ruimte te vermijden. Ruimte Vlaanderen ondersteunt deze vraag. 
 Voor deze woningen en bijgebouwen is wel een beperking opgelegd aangaande de totale 

grondoppervlakte die door beide kan ingenomen worden, meer bepaald is dat max. 30% van 
de woonkavel. Er is ook opgenomen dat de woningen maximaal 2 bouwlagen hoog kunnen 
zijn met een zadeldak.  

 De vergadering besluit dat een maximaal volume voor de woning van 1000m³ moet overwo-
gen worden, zeker voor woningen in tweede bouwlijn. Voor de andere woningen kan de ge-
middelde oppervlakte van de percelen misschien toegevoegd worden aan de toelichtingsnota. 
Op die manier kan de omvang van de woningen beter ingeschat worden. Het aansluiten van 
de bijgebouwen bij het hoofdgebouw zal toegevoegd worden: bijgebouwen moeten binnen 
een straal van 30m rondom het hoofdgebouw ingeplant worden, naar analogie met cat. 2. Er 
wordt best ook nagekeken dat een uitbreiding van de tuin buiten de huidige woonkavel, niet 
mogelijk is.  

 
De provincie stelt dat er wel gemotiveerd worden waarom bepaalde woningen wel opgenomen 
worden binnen categorie 1, maar niet waarom bepaalde niet. Ook afdeling Land herhaalt in zijn 
schriftelijk advies zijn vraag omtrent W4 en W5. 
 Er wordt verduidelijkt dat deze oefening wel degelijk gemaakt werd en in bijlage is toege-

voegd. Er werden drie criteria vooropgesteld waarop de woningen zijn afgewogen, aanslui-
tend op de aanzet vanuit het GRS. Ruimte Vlaanderen en de provincie kunnen zich hierin 
vinden, ook voor W4 en W5 is deze afweging afdoende.  

 
Woningen in het ‘open agrarische landschap’ en woningen in het bosrijke landschap 
Ruimte Vlaanderen stelt dat het onderscheid tussen beide categorieën erg klein blijft en of er 
geen specifieke maatregelen kunnen opgelegd worden. 
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Er zijn een aantal kleine nuances aangebracht voor de inplanting van de bijgebouwen (binnen de 
30m cat.1 en binnen de 15m cat.2) en de verharding in de tuinzone (max. 30% tov. max. 20%). 
Er gelden ook specifieke maatregelen binnen het beschermde landschap.  
 
Bijgebouwen 
Er werd een motivatie toegevoegd waarom de gemeente bijgebouwen tot 60m² wenst toe te laten 
in niet-kwetsbare gebieden. In de kwetsbare gebieden zijn bijgebouwen tot 25m² toegelaten. 
Gezien dit ruimer is dan de Codex dient dit eveneens gemotiveerd te worden.  
 Eveneens rekening houdend met de opmerkingen van ANB zal de gemeente deze woningen 

geval per geval bekijken en een motivatie toevoegen omtrent de wenselijkheid ervan. 
 
Nevenfuncties  
Deze mogelijkheden zijn bijgestuurd en nevenfuncties zijn nu enkel mogelijk in hoofd- en be-
staande bijgebouwen. De bestaande bijgebouwen kunnen daarbij wel voor 100% ingezet worden 
voor deze nevenfuncties. Het is onduidelijk wat de impact hiervan kan zijn. Er is geen zicht op het 
aantal en de omvang van de bestaande bijgebouwen. Verder onderzoek zou dit kunnen uitklaren. 
Ook een differentiatie tussen cat. 2 en 3 dient verder overwogen te worden. 
 Het koppelen van deze mogelijkheden aan een gebouwengroep vindt de gemeente geen 

goed idee. Wel zal ze een differentiatie tussen cat. 2 en 3 opnieuw in overweging nemen. Ze 
zal hiertoe de bestaande bijgebouwen in het bosrijke landschap nader bekijken. Ze overweegt 
in dit gebied om mogelijkheden voor nevenfuncties in bestaande bijgebouwen enkel mogelijk 
te maken langs de verbindingswegen, zijnde de Maria-Aalterstraat en de Bruggesteenweg. 
Voor het open agrarische landschap is deze oefening niet zo evident door de omvang van het 
gebied.  

 
Vertuining van het landschap 
De vertuiningsmogelijkheden zijn te ruim voor Onroerend Erfgoed. Rond het hoofdgebouw kan 
een zone van 50m ingericht worden als tuin. Daaruit wordt geconcludeerd dat bepaalde tuinen 
2500 m² kunnen worden. Dergelijke vertuiningen zijn niet wenselijk binnen het beschermde land-
schap. 
 De gemeente deelt deze bezorgdheid. De situatie die geschetst wordt, zal echter slechts in 

bepaalde gevallen voorkomen. Op p 56 is een definitie opgenomen die de omvang van de 
woonkavel probeert te definiëren. Voor heel wat woningen zal dit een beperking van de tuin 
betekenen ten opzichte van de huidige situatie. Momenteel is dit immers niet vergunnings-
plichtig. De definitie zal nogmaals nagekeken worden om ze zo sluitend mogelijk te maken. 
De gemeente zal ook overwegen om de afstand rondom het hoofdgebouw terug te brengen 
naar 30m.  

 
Woningen uit de inventaris bouwkundig erfgoed 
Onroerend erfgoed vraagt of een grondige motivatienota voor de sloop van woningen uit de in-
ventaris niet juridisch kan verankerd worden in het RUP. 
Hoewel het vanuit het GRS de bedoeling was ook te werken rond het bouwkundig erfgoed in de 
gemeente in samenwerking met Onroerend erfgoed, is uiteindelijk beslist om dit niet langer in dit 
RUP mee te nemen. Het opmaken van een verordening blijkt eveneens moeilijk. Volgens de Co-
dex primeert een RUP op een verordening. Dit werd verduidelijkt op p 26. 
 De gemeente wenst echt werk te maken van de inventariswoningen maar vindt de input van 

onroerend erfgoed hierbij onontbeerlijk. De gemeente beschikt immers niet over een erfgoed-
consulent of erfgoedcommissie. 

 Onroerend erfgoed zal dit nogmaals intern terugkoppelen.  
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Afstemming met RUP Doomkerke 
Onroerend erfgoed stelt voor om de contour van RUP Doomkerke uit dit RUP te laten. Dit om te 
vermijden dat op sommige plaatsen twee RUP’s van toepassing zijn. Erfgoed vraagt of het moge-
lijk is het deel van het beschermde landschap, dat nu nog deel uitmaakt van het RUP, eveneens 
uit te sluiten. Misschien kan dit beter meegenomen worden bij RUP Doomkerke 
 Een afstemming met RUP Doomkerke lijkt logisch. Gezien het resterende deeltje van het 

beschermde landschap niet aansluit bij Doomkerke, zal de scope van dit RUP te groot wor-
den. een uitbreiding van RUP Doomkerke met het beschermde landschap lijkt daarom moei-
lijk. Het uitsluiten van het resterende deeltje van het beschermde landschap uit dit RUP zal de 
gemeente in overweging nemen.  

 
 
 
Besluit 
Het dossier kan verder gezet worden en de officiële procedure doorlopen, indien de besproken 
aanpassingen doorgevoerd worden.  
 
 
 
 
Opgemaakt door Grontmij 
Gent, 3 december 2014 
 
 
 
 
 
Ir. Leen Coorevits  
Projectleider 
 

























 
 

 
 

 
Ruimte Vlaanderen West-Vlaanderen, Jacob van Maerlantgebouw 
Koning Albert I-laan 1.2 bus 91, 8200 Brugge 

www.ruimtevlaanderen.be 

 

uw kenmerk 
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2.14/37012/102.1 
 

bijlagen 
 

vragen naar/e-mail 
Jan Vanderstraeten 

telefoonnummer 
050 24 82 43 

datum 
 

jan.vanderstraeten@rwo.vlaanderen.be 
 
Betreft: RUISELEDE, gemeentelijk RUP “ Zonevreemde woningen “ : advies plenaire 

vergadering dd. 03/12/2014  

 
 
Geacht college, 
 

In antwoord op uw uitnodiging voor de plenaire vergadering van 03/12/2014  bezorg ik u 
hierbij mijn advies.  
 

1. Samenvatting van het dossier 

Het ontwerp RUP “ Zonevreemde woningen “ beoogt het definiëren van gebiedsgerichte 
ontwikkelingsperspectieven voor de zonevreemde woningen in de gemeente Ruiselede. 
 
2. Advies departement RWO conform artikel 2.2.13. 
Over dit voorontwerp werd op 13/11/2013 een eerste plenaire vergadering gehouden, 
voorliggend plan werd op heel wat punten aangepast aan de opmerkingen 
geformuleerd tijdens deze vergadering: de toegelaten volumes en bijgebouwen werden 
beperkt en sluiten nu nauwer aan bij de mogelijkheden van de codex RO. Volgende 
opmerkingen blijven nog overeind. 

 In zone 1 is geen enkele beperking ingebouwd qua absoluut volume, ook niet 
qua compactheid van de inplanting van de gebouwen. Dit riskeert tot een 
aantasting van de open ruimte te leiden en vraagt om bijsturing. 

 Het verschil tussen zone 2 en zone 3 is nog steeds zeer klein, de vraag blijft of er 
geen specifieke maatregelen opgelegd kunnen worden die aansluiten bij het 
gebiedseigen karakter van het gesloten bosrijke landschap. 

 In beide zones kunnen bijgebouwen voor 100% gebruikt worden voor 
nevenfuncties. Ten aanzien van de vorige versie is dat nu wel al beperkt tot de 
bestaande bijgebouwen, feit blijft dat bij grote bijgebouwen de nevenfunctie 
eigenlijk belangrijker kan worden dan de hoofdfunctie. Het blijft onduidelijk wat 
het globale impact op het open ruimtegebied hiervan qua dynamiek kan zijn. Het 
lijkt aangewezen hier verder onderzoek naar te doen, bijv. aan de hand van het 
inventariseren van de bijgebouwen met de grootste footprint, of deze 

 
 
 
 
College van burgemeester en 
schepenen  
 
Markt  1  
8755  RUISELEDE  
  
 
 



plgr_08.dot 

2/2 

mogelijkheden te beperken tot gebouwengroepen, zoals in het uitvoeringsbesluit 
voor zonevreemde functiewijzigingen is gebeurd voor het mogelijk maken van 
opslag van allerhande materialen of materieel. Ook kan nagegaan worden of een 
differentiatie op dat vlak tussen zone 2 en zone 3 mogelijk is. 

 Afzonderlijke nieuwe bijgebouwen blijven mogelijk in zone 4, ondanks de 
juridische bedenking die daar bijv. vanuit Natuur en Bos over is gemaakt. Gelet 
op het beperkt aantal woningen in die zone, is het aangewezen concreet na te 
gaan wat het realiteitsgehalte en de wenselijkheid van dit voorschrift is. 

 
3. Opmerkingen inzake de stedenbouwkundige voorschriften 

 Aangezien de voorschriften een overdruk zijn op de bestaande 
gewestplanbestemmingen, dient er geen bestemmingscategorie aan gelinkt te 
worden. 

 Bijkomende adviesverlening, bovenop deze die aan de hand van 
uitvoeringsbesluiten zijn bepaald, kan niet het voorwerp uitmaken van RUP-
voorschriften. 

 
4. Algemene conclusie 
Het ontwerp RUP “Zonevreemde woningen” wordt gunstig geadviseerd mits bijstelling 
van het dossier in functie van de hierboven gemaakte opmerkingen. 
 
 
 
Hoogachtend, 

 
 
 
 
Voor het departement, 
ir. Jan Vanderstraeten 
gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar 
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Betreft: RUP Zonevreemde woningen

Geachte,

Hieronder vindt u het advies van Wonen-Vlaanderen over voormeld Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan ‘ Zonevreemde Woningen te Ruiselede

Dit advies beperkt zich tot de elementen die van belang zijn voor de sector wonen en doet geen uitspraak
over aspecten vanuit ruimtelijke ordening.

Planinhoud en –gebied

De gemeenteraad van Ruiselede heeft beslist tot de opmaak van het RUP zonevreemde woningen, de
gemeente geeft daarmee uitvoering aan het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, het opmaken van een
ruimtelijk uitvoeringsplan dat een oplossing biedt aan de problematiek van zonevreemde woningen. De
gemeente wenst daarbij te vertrekken van de mogelijkheden volgens de gewestelijke regelgeving. Dit RUP
heeft enkel de bedoeling deze mogelijkheden gebiedsgericht te nuanceren en te verfijnen rekening houdend
met de deelruimte waarin de zonevreemde woning zich bevindt.

Planningscontext

In het RSV staat dat de gemeente Ruiselede zich volledig in het buitengebied situeert, dit is het gebied waar
de open ruimte overweegt. In het PRS maakt Ruiselede deel uit van het bundelingsgebied, dit is een gebied
met een intense dichtheid aan kernen, linten en verspreide bebouwing. Het strikter bundelen van wonen en
werken naar een selectief aantal kernen volgens een gelijkmatig verspreid patroon van hoofddorpen en
woonkernen moet deze zone beter structureren, Ruiselede werd geselecteerd als structuurondersteunend
hoofddorp. In het GRS staat dat in dit RUP enkel de bestaande zonevreemde wooneenheden opgenomen
worden. Er kunnen met name geen bijkomende woonmogelijkheden gecreëerd worden. Nieuwe woningen of
nieuwe verkavelingen in de open ruimte zijn niet toegelaten buiten de wettelijke mogelijkheden.
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Visie Wonen-Vlaanderen

In het vorige advies van Wonen Vlaanderen wezen we er op dat er toen gekozen is voor zeer brede normen,
waardoor ook op plaatsen waar het niet wenselijk is toch (te) veel mogelijk wordt. We pleitten toen voor
meer differentiatie in de voorschriften per voorgesteld type. Met het huidige voorontwerp wordt
tegemoetgekomen aan deze opmerkingen en zijn er meer beperkende normen opgenomen in voorschriften.
Zonder in te gaan op meer specifieke situaties (we bekeken niet elk van de woningen afzonderlijk) en
eventueel sectorale bijkomende opmerkingen voor bepaalde woningen, vinden we de verdere opdeling en de
aangepaste voorschriften nu over het algemeen voldoende genuanceerd.

Advies Wonen-Vlaanderen

Het advies van Wonen Vlaanderen luidt gunstig.

Gelieve Wonen-Vlaanderen te verontschuldigen voor  de plenaire vergadering van  3 december 2014.

Oprechte groeten

Pieter Van Vlaenderen
Directeur Wonen West-Vlaanderen


