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Provinciaal RUP'RWZI Tongeren" Deel ll: Sted en bouwkund¡ge voorschr¡ften

Anr. 1 AIceueNE BEPALINGEN

Begrenzing van het plangebied

De begrenzing van het plangebied is aangeduid op het plan met 'grens van het ruimtelijk uitvoeringsplan'

Wijze van meten

Bouwhoogte: De hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het peil op de rooilijn tot de bovenzijde van de goot of de kroonlijst. De dakhoogte wordt hierin niet meegerekend

Gehanteerde begrippen

Bestemming: de bestemming duidt de functie aan die door het plan juridisch vastgelegd wordt.

Bouwlaag: een doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op een gelijke hoogte liggende vloeren is begrensd.

Perceelsgrens: een grens van het (bouw)perceel. De op plan aangeduide perceelsgrenzen ziln deze van het kadasterplan dat de basis vormt van het bestemmingsplan. De per-

ceelsgrenzen kunnen door middel van herverkavelingen steeds aangepast worden.

Het plan: het bestemmingsplan van het plangebied.

Maaiveld: bovenkant van het terrein op het ogenblik van de goedkeuring van het B.P.A.

Rooilijn: deze lijn vormt de grens tussen de openbare weg en de aanpalende eigendommen overeenkomstig de actuele bezitstoestand.

dig gebruikte verhardingen zijn betonklinkers, kasseien, beton, steenslag, asfalt en dolomiet.

Zone'. een op plan aangegeven vlak met éénzelfde bestemming.
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Provinciaal RUP "RWZI Tongeren Deel ll: Stedenbouwkundige voorschriften

De installatie moet volledig ingeplant worden

binnen de zone voor openbaar nut. Gelet op het

technisch karkater van de installaties, wordt de

inplanting van eventuele dienstgebouwen be-

paald door de voon¡vaarden om te komen tot een

optimale werking van de installatie met een zo

minimaal mogelijke impact op de omgeving.

Verhardingen worden tot een minimum beperkt

en zoveel als mogelijk uitgevoerd in waterdoorla-

tende materialen. Uitzondering hierop kan ge-

maakt worden voor verhardingen die in functie

van de exploitatie van de installatie gebruikt wor-

den door arvare voertuigen.

zone bestemd voor de inplanting van een

rioolwaterzu iveri ngsi nstallatie

inplanting van de gebouwen

verhardingen, voonsaarden naar afmetingen

en materiaalgebruik

bij de vergunningsaanvraag moet aange.

toond worden dat voldaan wordt aan het

principe van zuinig en compact ruimtege-

bruik

Anr. 2 Zo¡Ie VooR oPENBAAR NUT

Bestemming

Deze zone is voorbehouden voor de inrichting van een rioolwaterzuiverings-

installatie voor het betreffende zuiveringsgebied. Alle gebouwen, construc-

ties en installaties noodzakelijk voor de goede werking van de zuiveringin-

stallatie zijn toegelaten.

Inrichting

De inplanting van de gebouwen en verhardingen moet gebeuren binnen de

grafisch aangeduide bestemmingszone op het plan.

Uitgangspunten bij de inplanting van de gebouwen zijn de technische rand-

voonryaarden en het algemeen principe van compact en zuinig ruimtege-

bruik. De gebouwen worden ingeplant aan de zijde van de Weg van Blaar

naar Mal.

Uit de vergunningsaanvraag moet blijken dat aan bovenstaande voorwaar-

den voldaan wordt. Bij de oprichting van de installatie wordt gebruik ge-

maaK van de best beschikbare technieken.

Voor alle gevels moeten de gebruikte materialen zoals gevelmaterialen,

dakbedekking, schrijnwerkerij, beglazing en buitenschilderwerk esthetisch

verantwoord zijn en in harmonie met de omgeving. Het gebruik van exten-

sieve groendaken is toegelaten.

De verhardingen worden tot een minimum oppervlaKe beperkt. De verhar-

dingen die niet toegankelijk moeten zijn voor araar verkeer worden uitge-

voerd in waterdoorlatende materialen.

Het plaatsen van een draadafsluiting is toegelaten. Deze afsluiting heeft tot

doel de toegang tot de zone voor onbevoegden te verhinderen. Deze afslui-

ting kan ook in de andere bestemmingszones ingeplant worden, met uitzon-
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Provinciaal RUP "RWZI T Deel ll: Stedenbouwkundige voorschriften

dering van de zone non aedif¡candi.

Voor bestaande constructies zijn afuijkingen van deze voorschriften toege.

staan.
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Provinc-iaal RUP "RWZI Tongeren" Deel Il: Steder¡bouwl<undige voorschrilten

Deze zone heeft tot doel de installatie maximaal

te integreren in het landschap. De inrichting kan

variëren naargelang de ligging. De installatie is

momenteel visueel goed geÏntegreerd in de om-

geving door de beplanting op aanpalende perce-

len.

De volledige zone moet beplant worden. Ge-

bouwen en verhardingen zijn niet toegelaten,

met uitzondering van de bestaande toegangs-

wegen die noodzakelijk zijn voor de goede ont-

sluiting van de RWZI.

Voor alle beplantingen moeten streekeigen soor-

ten gebruikt worden, om te komen tot een duur-

zame beplanting met een maximale integratie in

het natuurlijk landschap van de Jekervallei.

ln de buffezone zijn grachten, afi¡vateringskana-

len en overstromingsgebieden toegelaten, in die

mate dat ze de functie van de zone niet hypothe-

keren. Ondergrondse constructies zijn onder

dezelfde voorwaarde eveneens toegelaten.

doel = integratie in landschap

streekeigen soorten

verplicht opstellen van een landschapsplan

bij elke stedenbouwkundige vergunnings-

aanvraag

zone volledig te beplanten

ondergrondse constructies toegelaten, in-

dien zo uitgevoerd dat bufferfunctie niet in

het gedrang komt

maximaal twee toegangen met een maxima-

le breedte van 7 m

behoud en versterking van de bestaande

beplanting

maximale beperking van mogelijke hinder

voor omwonenden

geen gebruik van pesticiden toegelaten

Anr. 3 Zorue VooR BUFFER

Bestemming

De bufferzone heeft een esthetische en afschermende functie en vormt de

overgang tussen het terrein en de aanpalende percelen. Teneinde deze

functies ten volle te vervullen wordt deze zone gekenmerkt door een speci-

fìeke inrichting.

Inrichting

De inrichting van een zone als buffer is verplicht op de aangeduide plaatsen

met de respectievelijke omvang. Om de afschermende functie te kunnen

vervullen, moet de beplanting een dichte structuur hebben, de buffer is per-

manent en gelaagd.

De bufferzone is een aaneengesloten geheel, doorbreken van de bufferzo-

ne is enkel toegelaten in functie van het toegang nemen tot de zone voor

openbaar nut. Maximaal twee toegangen zijn toegelaten met een maximale

breedte van 7 m elk. De toegangen zijn indicatief op het bestemmingsplan

weergegeven.

Het bestaande maaiveldniveau mag niet gewijzigd worden.

Grachten en añivateringskanalen in functie van waterbuffering zijn toegela-

ten. Ondergrondse leidingen en constructies zijn eveneens toegestaan op

voonruaarde dat de hoofdfunctie van de zone, met name buffer, niet gehypo-

thekeerd wordt. Het plaatsen van een draadafsluiting is in deze zone toege-

laten.

De buffering en inkleding gebeurt door middel van de aanplanting van

streekeigen soorten.

Beheer

Bij elke stedenbouwkundige vergunningsaanvraag moet een beplantings-

plan gevoegd worden, waaruit blijkt dat de geplande inrichting voldoet aan
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Provinciaal RUP "RWZI Tongeren" Deel ll voorschriften

de vooropgestelde eisen.

De buffezones worden aangelegd bij de eerstvolgende stedenbouwkundige

vergunnrng.

Enkel normale snoeiingen, onderhoud en vervanging zijn toegelaten. Be-

staande beplantingen worden optimaal behouden en versterkt.
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Provinciaal RUP "RWZI Tongeren" Deel ll: Stedenbou voorschriften

Deze zone beslaat de loop van de afvoersloot nr.

764. Deze sloot is een onbevaarbare waterloop

van categorie 3.

Bestemming = afuoersloot, onbevaarbare water-

loop categorie 3

Ondergrondse leidingen zijn toegelaten mits

machtiging van de beherende instantie.

Anr. 4 Zorue VooR GRAcHT

Bestemming

Deze zone is voorbehouden voor de aanleg van een añivateringsgracht naar

de Jeker (afvoersloot nr.764). Een begeleidende beplanting in streekeigen

soorten moet aangeplant worden.

Inrichting

De aanleg van ondergrondse leidingen en constructies is toegestaan mits

machtiging van de beherende instantie.
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Provinciaal RU P 'RWZI Tongeren" Deel ll: Stedenbouwkundige voorschriften

Bestemming

Dit is een ru¡mingszone bij de afvoersloot nr. 764, onbevaarbare waterloop

van 3e categorie.

lnrichting

ln de op het plan aangeduide zone mogen geen constructies, beplantingen

of afsluitingen, verhardingen enz opgericht worden behalve:

- de bestaande onverharde weg;

- de bestaande rijbeplanting met wilgen en houtopslag die als hak-

hout kunnen beheerd worden om ruiming mogelijk te maken;

- bestaande ondergrondse leiding die op meer dan 1 m van de talud

insteek van de waterloop liggen;

- nieuwe ondergrondse leidingen parallel met de as van de water-

loop moeten minstens op 4 m van de talud insteek worden aange'

bracht. Ander ondergrondse leidingen die in de waterloop uitmon-

den of hem kruisen maken voorwerp uit van een afzonderlijke

machtiging van de bestendige deputatie. Voor alle ondergrondse

leidingen geldt dat ze afdoende moeten beschermd zijn tegen be-

schadiging door de ruimingsmachines van welke aard ook. lnspec-

tieputten zijn ook alleen onder die voorwaarde toegelaten.

De bouwvrije strook van 5 m breedte moet voorkomen dat lichte passieve

meandering direct tot vaste oeverbescherming aanleiding geeft.

Beheer

ln gevolge artikel 17 van de wet van 28 december 1967 betreffende de on-

bevaarbare waterlopen moeten de aangelanden, gebruikers en de eige.

naars van kunstwerken op de waterloop doorgang verlenen aan de perso-

neelsleden, aan de werklieden of andere met de uitvoering van de werken

bouwvrije zone van minimum 5 m

uitzonderingsbepaling voor bestaande con-

structies en constructies noodzakelijk voor

de werking van de rioolwaterzuiveringsin-

stallatie

Anr. 5 Zorue NoN AEDIFICANDI

Langs de afuoersloot nr 764 wordt een zone non

aedificandi ingetekend die vrij moet blijven van

bebouwing, constructies en hoge beplantingen,

met het oog op het onderhoud en de ruiming

van de beek.

De natuurverbindende functie van de zones

langs de beek moet behouden en/of hersteld

worden. Ruimingen worden eveneens bekeken

in het licht van het bermdecreet, waarbij ook de

code voor de goede natuurpraktijk van toepas-

srng rs.
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Provinciaal RUP "RWZI Tongeren" Deel ll: Steden e voorschr¡ften

belaste personen. Op hun gronden of eigendom mogen de uit de bedding

van de waterloop opgehaalde voorwerpen en de voor de uitvoering van de

werken nodige materialen, gereedschappen en werktuigen geplaatst wor-

den. Deze bepalingen hebben tot gevolg dat een strook van 5 meter langs

de waterloop een zone is waar zonder de schriftelijke machtiging geen ob-

stakels voor de ruimingswerken kunnen worden opgericht.
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