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1 ALGEMENE BEPALINGEN 

Inrichtingsstudie 
 
Bij de vergunningsaanvraag voor werken aan de zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater wordt 
een inrichtingsstudie gevoegd. De inrichtingsstudie is een informatief document voor de ver-
gunningverlenende overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het 
kader van de goede ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften voor het ge-
bied, met specifieke aandacht voor de aanleg van de groenbuffer volgens de modaliteiten van 
de specifieke stedenbouwkundige voorschriften hieromtrent.  
De inrichtingsstudie maakt deel uit van het dossier betreffende de aanvraag van een steden-
bouwkundige vergunning en wordt als zodanig meegestuurd aan de adviesverlenende instan-
ties overeenkomstig de toepasselijke procedure voor de behandeling van de aanvragen. Elke 
nieuwe vergunningsaanvraag kan een bestaande inrichtingsstudie of een aangepaste of een 
nieuwe inrichtingsstudie bevatten.  
 
 
Watertoets 
 
Voor zover ze de realisatie van de algemene bestemming niet in het gedrang brengen; zijn wer-
ken handelingen of wijzigingen die nodig of nuttig zijn voor: 
• het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien, 
• het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen, de wa-

terkwaliteit en de verbindingsfunctie, 
• het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen van 

overstromingen en het voorkomen van overlast in voor bebouwing bestemde gebieden,  
• het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen over-

stromingen 
zijn toegelaten, voor zover de technieken van de natuurtechnische milieubouw gehanteerd wor-
den. 
De in artikel 1 en 2 genoemde werken, handelingen en wijzigingen kunnen slechts toegelaten 
worden voor zover ze verenigbaar zijn met de waterbeheerfunctie van het gebied en het water-
bergend vermogen van rivier- en beekvalleien niet doen afnemen.  
 
 
Milieunota 
 
In het plangebied zijn in zoverre in overeenstemming met of aangewezen in de milieunota alle 
werken, handelingen, voorzieningen, inrichtingen en functiewijzigingen nodig voor de instand-
houding, de vervanging, het herstel of de ontwikkeling van natuur en het natuurlijk milieu in de 
naastgelegen speciale beschermingszone toegelaten voor de gunstige staat van instandhou-
ding van de natuurlijke habitats, de habitats van de soorten en soorten waarvoor de betreffende 
speciale beschermingszone is aangewezen of van het beperken van de milieu-impact. 
De speciale beschermingszone is het Habitatrichtlijngebied: Bossen en kalkgraslanden van 
Haspengouw (BE2200038). 
Conform de milieunota zijn er geen significant negatieve effecten te verwachten voor de in-
standhouding van de habitats en soorten in de betreffende speciale beschermingszone.  
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2 SPECIFIEKE BEPALINGEN VOOR DE VERSCHILLENDE BESTEMMINGSZONES 

Informatief Verordenend 
Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten  Stedenbouwkundige voorschriften 
   

Artikel 1: Gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater 
 

 
 

 
Gebied bestemd voor de inplanting 
van een rioolwaterzuiveringsinstalla-
tie 

 
Het gebied is bestemd voor infrastructuur van openbaar nut voor de zuivering van afvalwater. Het betreft de 
inrichting van een rioolwaterzuiveringsinstallatie voor het betreffende zuiveringsgebied. Alle gebouwen, con-
structies en installaties noodzakelijk voor de goede werking van de zuiveringsinstallatie zijn toegelaten.  
 

 
Het gebied wordt bestemd als gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater, 
waarbij: 
• het gebied als hoofdfunctie zuivering van huishoudelijk en/of ermee gelijkgesteld 

afvalwater krijgt. Het aanbrengen van constructies voor het realiseren van de af-
valwaterzuivering moet mogelijk zijn, zoals onder meer een influentgemaal, een 
automatisch fijnrooster, een manueel rooster, een zandvanger (op termijn), selec-
tortank, chemische fosforverwijdering, beluchtingsbekken, nabezinktank, slibrecir-
culatiepomp, spuislibpomp, effluentdebietmeting, gravitaire indikker en slibbuffer-
tank; 

• de aanleg van nutsleidingen mogelijk is; 
• de aanleg van onverharde of verharde wegen of paden voor de bediening van 

zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater mogelijk is. Verharde wegen of paden 
moeten aangelegd worden in een waterdoorlatende verharding uitgezonderd de 
wegenis naar een eventuele slibverwerking en naar de chemicaliëntank; 

• de aanleg van nutsleidingen, collectoren en effluentleidingen mogelijk is; 
• hemelwater maximaal wordt gerecupereerd binnen de installatie (vb koeling) en/of 

gebufferd. 
 

 
Werken, handelingen, … toelaten 
om de zuiveringsfunctie te waarbor-
gen 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zuinig ruimtegebruik – dienstgebouw 
binnen strook van 50,00m 

 
Alle werken, handelingen en wijzigingen voor de aanleg, het functioneren of aanpassing van de infrastruc-
tuur voor de zuivering van afvalwater zijn toegelaten.  
 
Daarnaast zijn toegelaten: 
• het aanleggen van nutsleidingen voor zover dit noodzakelijk is voor de kwaliteit van het leefmilieu, het 

herstel en de ontwikkeling van de natuur en het natuurlijk milieu, de openbare veiligheid of de volksge-
zondheid. 

• het aanleggen van wegen of paden voor de bediening van de zuiveringsinfrastructuur van afvalwater. 
Verharde wegen moeten aangelegd worden in een waterdoorlatende verharding, uitgezonderd, en om-
wille van vervuilingsaspecten, de interne wegenis van en naar een slibverwerkingsinstalllatie en de che-
micaliëntank. 

 
Bij het inplanten van gebouwen en installaties staat zuinig ruimtegebruik voorop. De site dient immers zo 
compact mogelijk te worden gehouden, teneinde de inname van de open ruimte tot een minimum te beper-
ken. Het dienstgebouw dient te worden opgericht binnen een strook van 50,00m ten aanzien van de 
plangrens aan de straatzijde.  
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Informatief Verordenend 
Toelichting bij de gewenste ordening Essentiële aspecten  Stedenbouwkundige voorschriften 
  
 

  
Artikel 2: Groenbuffer (overdruk) 
 
 
 

 

 
 

 
Buffering ten aanzien van de omge-
ving 

 
Aan de randen van het gebied voor zuiveringsinfrastructuur voor afvalwater wordt in overdruk een groenbuf-
fer voorzien. De groenbuffer moet voldoen aan de voorwaarden van visuele afscherming, geluidsafscher-
ming, landschappelijke inpassing of afstand.  
 

 
Inheemse en standplaatsgebonden 
beplanting 
 
 
 
Doorbreking voor 1 toegang is toe-
gestaan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Afsluitingen uit het zicht onttrekken 

 

 
Deze zone dient over de volledige oppervlakte aangeplant te worden met een inheemse en standplaatsge-
bonden opgaande schermbeplanting. Om de afschermende functie te kunnen vervullen moet de beplanting 
een dichte structuur hebben. De beplanting dient onderhouden en gesnoeid te worden in die mate dat de 
functies van het scherm permanent gerealiseerd worden.  
 
Doorbreking van de bufferzone is enkel toegelaten in functie van een toegang tot de zone, deze is indicatief 
weergegeven op het grafisch plan. Maximaal 1 toegang is toegelaten met een maximale breedte van 5,00m. 
 
Alle werken en handelingen met het oog op de aanleg en het onderhoud van de buffer zijn toegelaten.  
 
Daarnaast zijn toegelaten: 
• de aanleg van brandwegen in waterdoorlatende verharding indien dit om redenen van brandveiligheid of 

van waterbeheersingswerken wordt opgelegd. 
• de aanleg en het onderhoud van een natuurlijke beek als effluentafvoer ten behoeve van de zuiveringsin-

frastructuur voor afvalwater voor zover de aanleg van een groenbuffer niet gehypothekeerd wordt; 
• de aanleg en beheer van niet verharde paden voor het beheer van de natuurlijke beek als effluentafvoer 

van de zuiveringsinfrastructuur voor zover de aanleg van een groenbuffer niet gehypothekeerd wordt; 
• de aanleg en het beheer van ondergrondse leidingen en constructies voor zover de aanleg van een 

groenbuffer niet gehypothekeerd wordt.  
 
Draad en hekwerk moet binnen het gebied voor ‘groenbuffer’ aan de zijde van de zuiveringsinfrastructuur 
opgericht worden of op de grens ervan indien dit noodzakelijk is voor onderhoudswerken. 
 

 
Een landschappelijke buffer en scherm rondom de zuiveringsinfrastructuur voor af-
valwater moet worden aangelegd om de infrastructuur visueel af te schermen ten op-
zichte van de aangrenzende open ruimte. De landschappelijke buffer moet aangelegd 
worden met een inheemse en standplaatsgebonden opgaande beplanting. 
De landschappelijke vormgeving van de groenbuffer kan de omgevende open ruimte 
functie versterken. Belangrijk hierbij is dat de buffer voldoende dens is en dat de con-
structies uit het zicht verwijderd worden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Draad- en hekwerk wordt opgericht aan de zijde van de installatie of op de grens er-
van indien dit omwille van onderhoudswerken niet anders kan.  

Na werken beplanten in eerstvol-
gend plantseizoen 

Uiterlijk in het eerste plantseizoen dat volgt op het voltooien van de werken, moet de groenbuffer aangelegd 
en beplant zijn.  
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3 PLANNEN 

3.1 Plan met weergave van de feitelijke en juridische toestand 
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3.2 Grafisch plan 


