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Gezien en voorlopig vastgesteld  door de provincieraad van Limburg in zitting van 

………………………. 

 

De deputatie van de provincieraad van Limburg bevestigt dat onderhavig document 

ter inzage van het publiek op het stadhuis van Peer werd neergelegd van 

………………………. tot en met ………………………. 

 

De Provinciegriffier, 

Renata Camps 

De Voorzitter, 

Gilbert Van Baelen 

De Provinciegriffier, 

Renata Camps 

 

Gedeputeerde, 

Inge Moors 

 

 

 

 

Gezien en definitief vastgesteld door de provincieraad van Limburg in zitting van 

………………………. 

Ruimtelijk planner, opgenomen in het register conform het besluit van de Vlaamse 

Regering van 5 mei 2000 en latere wijzigingen  

 

De Provinciegriffier, 

Renata Camps 

De Voorzitter, 

Gilbert Van Baelen 

Christophe Polack  
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Ieder artikel bestaat uit de eigenlijke verordenend voorschriften en een eventuele toelichting bij dit voorschrift. Deze toelichtingen zijn steeds cursief 

aangeduid en hebben geen enkele verordenende kracht. De toelichtingen zijn slechts richtinggevende verduidelijkingen van de verordenende bepalingen. 
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Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) is begrensd volgens de aanduidingen 

van bijgaand grafisch plan. De grafische gegevens van het plan en de reglementaire 

voorschriften vullen elkaar aan en kunnen niet los van elkaar geïnterpreteerd worden. 

Beiden hebben verordenende kracht binnen de grenzen van het plan. 

   

 

 

 

 

 

Binnen het plangebied wordt een duurzame waterhuishouding vooropgesteld. Indien 

bebouwing of verhardingen voorzien worden moet de maximale opvang, retentie en 

infiltratie van hemelwater gewaarborgd worden. In de onbebouwde zones zullen 

landschappelijk gekaderde ingrepen (grachten, wadi’s, waterpartijen…) voor de opvang en 

retentie van hemelwater zorgen. In functie van een duurzaam watergebruik wordt het 

opgevangen hemelwater maximaal aangewend voor functioneel gebruik.  

Er moet voldoende ruimte voorzien worden om het hemelwater te laten infiltreren. Na de 

opvang voor hergebruik in hemelwaterputten dient er gebruik te worden gemaakt van 

infiltratievoorzieningen in de vorm van open waterstructuren. 

 Vanaf een verharde oppervlakte van meer dan 1 000 m² moet door de 

vergunningverlenende instantie advies worden gevraagd aan de waterbeheerder met 

betrekking tot mogelijke schadelijke effecten op de toestand van het 

oppervlaktewater. In het kader daarvan moet bij nieuwe verharding en bebouwing er 

   

 

 

 

Elke stedenbouwkundige aanvraag dient 

minimaal te voldoen aan de vigerende 

gewestelijke stedenbouwkundige verordening 

inzake hemelwaterputten e.a. (GSV). Prioriteit 

moet uitgaan naar hergebruik, en vervolgens 

naar infiltratie boven buffering met vertraagde 

afvoer. 

De inrichting in kader van een duurzame 

waterhuishouding kunnen gerealiseerd worden 

binnen alle bestemmingszones. 

 

De aanvullende elementen zijn opgelegd door het 

advies van de provinciale dienst Water en 

Domeinen, dd.24/10/2016 
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van uitgegaan worden dat er geen lozing van hemelwater op de riolering plaatsvindt. 

Er moet voldoende ruimte voorzien worden om het regenwater te laten infiltreren. Na 

de opvang met hergebruik in hemelwaterputten (conform de gewestelijke 

stedenbouwkundige verordening) dient gebruik te maken van infiltratievoorzieningen.  

 Bij het uitvoeren van infiltratiemaatregelen moet voor nieuwe structuren steeds 

gekozen worden voor open waterstructuren zoals grachten of vijvers (wadi’s). Deze 

ruimtes moeten dienen voor de compensatie van de verharde oppervlakte van de 

wegenis, gebouwen en andere verhardingen. Dit kan in de vorm van een open gracht 

aan de rand van het perceel of een open bekken. 

 Er moeten infiltratieproeven worden uitgevoerd op de locaties waar men regenwater 

wenst op te vangen om de infiltratiecapaciteit van de bodem en afgeleid daarvan de 

dimensionering van het infiltratiebekken te kunnen bepalen. Hierbij moet uitgegaan 

worden van een terugkeerperiode van de overloop van minimaal 20 jaar, met een 

minimum van 250 m²/ha verharde oppervlakte (los van de aanwezige 

hemelwaterputten) en een infiltratieoppervlakte van minimaal 4% van de verharde 

oppervlakte. Het risico van overloop moet zo mogelijk op eigen terrein worden 

gehouden. Tevens moet een inschatting gemaakt worden van de hoogste 

grondwaterstrand. De dekking tussen de bodem van de infiltratievoorziening en de 

grondwatertafel moet minimaal 30cm bedragen. 

 Ook de bestaande wegenis, gebouwen en andere verhardingen moet afwateren naar 

de aan te leggen open infiltratievoorziening. De dimensionering ervan moet aangepast 

worden aan de totaal aangesloten verharde oppervlakte. Hieraan kan enkel 

voorbijgegaan worden indien aan de hand van een haalbaarheidsstudie blijkt dat 

afkoppelen van de bestaande verharding niet mogelijk is. 

 Er moet in de te verwachten bouwvergunningen(en) een dwarsprofiel van het 

infiltratie/bufferbekken bijgebracht worden met het niveau van de inloop en eventuele 

overloop. Het volume dat voor buffering instaat is het volume onder de overloop 

 De ruimte voor water die moet gecreëerd worden onder vorm van een open 

waterbergingszones moet binnen elk van de voorgestelde zoneringen in dit RUP 

mogelijk zijn. De hoofbestemming van het gebied mag echter niet in het gedrang 

komen. 

 

De opvang en afvoer van het afval- en hemelwater dienen te gebeuren via een 

gescheiden rioleringsstelsel. Indien er geen aansluiting op een 

afvalwaterzuiveringsinstallatie mogelijk is, dient een individuele behandelingsinstallatie 

voor afvalwater (IBA) of een kleine waterzuiveringsinstallatie (KWZI) te worden 

aangelegd. Bij de afwatering van verharde oppervlakte in de buitenruimte dienen de 

(ref. 124.02.10/S2016N049394) 
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nodige maatregelen genomen te worden om vervuiling van het oppervlaktewater te 

voorkomen. 

 

Werken, handelingen en wijzigingen die nodig of nuttig zijn in het kader van integraal 

waterbeleid zijn toegelaten in zover dat de technieken van natuurtechnische milieubouw 

gehanteerd worden en volgende aspecten nagestreefd worden: 

 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 

waterkwaliteit en de verbindingsfunctie; 

 het behoud, het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden, het beheersen 

van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor bebouwing bestemde 

gebieden; 

 het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren tegen 

overstromingen. 

Deze werken, handelingen en wijzigingen kunnen slechts toegelaten worden indien ze de 

hoofdbestemming van het gebied niet in gedrang brengen. 

 

 

 

 

 

Met ‘technieken van natuurtechnische 

milieubouw’ wordt verwezen naar een geheel van 

technieken die gebruikt kunnen worden om bij de 

inrichting (en het beheer) van infrastructuren 

bestaande natuurwaarden zoveel als mogelijk te 

behouden, te ontwikkelen of te versterken. 

 

 

 

Verhardingen in de onbebouwde ruimte dienen tot een minimum beperkt te worden. 

Bovendien moeten de noodzakelijke verhardingen gerealiseerd worden in 

waterdoorlatende en/of halfverharde materialen tenzij dit niet mogelijk is omwille van 

milieuvereisten. 

   

 

 

 

Bij de inplanting en keuze van verlichtingselementen (lichtsterkte, straalrichting, gebruik 

van sensoren…) dient rekening gehouden te worden met de natuurlijke en 

landschappelijke waarden in de omgeving. 

   

Bij de inplanting van verlichtingselementen dient 

er speciale aandacht te gaan de ligging in 

vogelrichtlijngebied. Bij het plaatsen van 

verlichtingselementen dient er steevast gebruik 

gemaakt te worden van aangepaste 

natuurvriendelijke verlichting (bv. neerwaartse 

belichting) Op grote hoogte (cf. skipiste) is 

diffuse verlichting toegelaten. 
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Bij elke nieuwe stedenbouwkundige vergunning en/of verkavelingsvergunning dient te 

worden voldaan aan de voorwaarden cf. de vigerende wetgeving m.b.t. archeologisch 

erfgoed. 

   

De huidige vigerende wetgeving is opgenomen in 

het Onroerenderfgoeddecreet en bestaat uit de 

voorwaardelijke verplichting tot een bekrachtigde 

archeologienota bij de aanvraag van een 

stedenbouwkundige vergunning. 

 

 

Alle constructies moeten opgetrokken worden uit materialen die qua duurzaamheid en 

uitzicht verantwoord zijn. 

Alle zichtbaar blijvende gevels, ook die op of tegen de perceelsgrenzen, moeten in 

dezelfde of passende volwaardige gevelmaterialen afgewerkt worden. 

   

 

 

 

De principes van duurzaam bouwen moeten maximaal toegepast worden binnen de 

economische haalbaarheid van het project. 

   

 

Een integrale aanpak wordt nagestreefd waarbij  

volgende aspecten aan bod komen: ruimte, 

energie, water en materiaalgebruik. 
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│ Gebiedscategorie: lijninfrastructuur 

  

 

 

Zone voorbehouden voor de aanleg van wegen, straten en pleinen. Het inrichten van 

parkeergelegenheden en keerpunten voor gemotoriseerde voertuigen zijn toegelaten. 

Gemeenschapsvoorzieningen zoals groenvoorziening, sculpturen, straatmeubilair, 

kiosken, uitbouwen aan publieke gebouwen, etc... zijn toegelaten. 

De zone voor wegenis heeft een permanent openbaar karakter.  

   

 

 

 

 

 

Binnen deze zone mag worden aangebracht al wat de hedendaagse verkeerstechniek 

vereist evenals de nodige groenvoorzieningen. 

   

 

 

 

 

 

Het beheer komt toe aan een openbare instantie. De beheerder bepaalt de opvatting en 

de inrichting ervan en verduidelijkt het gebruik door een geëigende aanleg of door de 

gangbare signalisatie. 
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│ Gebiedscategorie: recreatie 

  

 

 

 

Het recreatiegebied is bestemd voor het aanleggen van recreatieve en toeristische 

accommodatie. Het accent ligt echter op sportactiviteiten.  

 

Nieuwe verblijfsactiviteiten zijn toegelaten. Als verblijfsinfrastructuur zijn bivak 

(slaapzalen met gemeenschappelijke verblijfsinfrastructuur), (jeugd-)herberg en een 

sporthotel toegestaan. 

Maximaal 1 conciërgewoning is toegelaten in functie van de uitbating van 

verblijfsactiviteiten.  

De inrichting van ontsluitingen en parkeervoorzieningen zijn toegelaten. 

 

Private weekendhuisjes. 

   

 

 

Voorbeelden van recreatie zijn: skipiste, BMX-

parcours, wielerbaan voor niet-professioneel 

gebruik, speelruimten en voorzieningen voor 

activiteiten voor jeugdwerking, tennisvelden en 

een voetbalterrein. 

  

Een nevenbestemming is een mogelijke en 

toegelaten bestemming die maximaal 50% van 

de totale functies binnen de betrokken zone mag 

innemen. 

Een motivatie voor de inrichting van een 

conciërgewoning in functie van de uitbating van 

verblijfsgelegenheden dient opgenomen te 

worden bij de aanvraag tot stedenbouwkundige 

vergunning. 

 

 

Maximale B/T-index: 0,4 

 

 

 

   

 

B/T of bebouwingsindex is de verhouding van de 

bebouwde (incl. overdekte) oppervlakte tot de 

totale oppervlakte van het terrein waarop 

gebouwd wordt. De B/T-index ten tijde van de 

aanvraag tot planologisch attest bedraagt 0,21. 

Na de uitbreiding van de skipiste met 3330 m² 

volgens het goedgekeurd planologisch attest 

bedraagt de B/T-index 0,26. Om andere 

bebouwing in functie van recreatie mogelijk te 
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De skipiste wordt uitgewerkt als een landschappelijk baken en heeft een kwalitatieve 

architecturale waarde. Op niveau van het gebouw dient de lichthinder op grote hoogte 

geminimaliseerd te worden zonder afbreuk te doen aan het iconisch effect en de 

uitwerking als baken in het landschap. 

Het gebouw wordt uitgewerkt als een volume met 3 pistes. 

 De grote skipiste is het meest zuidelijk gelegen: 

 maximale hoogte: 62,5 m  

 maximale breedte: 30 m 

 De twee andere skipisten (kinderpiste en boarderpiste/funpark) kunnen behouden 

blijven zonder verdere uitbreiding 

Binnen of aansluitend aan de volumes van de pistes kunnen geen andere activiteiten 

worden voorzien die inherent niet verbonden zijn aan het beoefenen van de ski- of 

snowboard sport. Er is geen terrasfunctie toegelaten dat aansluit bij het volume van de 

grote piste. 

Binnen het bestaand volume kan een sportwinkel, reca-activiteiten, een binnenspeeltuin, 

sanitaire accommodaties en technische ruimte worden voorzien. Verdere uitbreidingen 

kunnen niet worden toegestaan. Verbouwingen binnen het bestaande volume zijn 

toegelaten. 

De ruimte onder de pistes kan voor maximaal 50% aan oppervlakte gesloten bebouwing 

bestaan voor zover dit de stabiliteit en veiligheid van het gebouw niet in het gedrang 

brengt.  

De bebouwing onder de pisten mag: 

 noch de draagstructuur van de pisten verzwakken  

 noch de privacy van de omwonenden verstoren 

 noch overlast voor de omwonenden door schaduwwerking genereren 

 

maken wordt een maximale B/T-index van 0,4 

opgelegd. 

Dit kan bereikt worden door het gebruik van 

alleen translucente panelen aan het uiteinde van  

de constructie.  

 

Er wordt een éénmalige verlenging van de grote 

skipiste toegelaten, conform de voorwaarden die 

zijn opgelegd in het planologisch attest. De 

referentietoestand is steeds deze van de 

goedkeuring van het planologisch attest en niet 

deze van de goedkeuring van het RUP.  

 

 

 

 

 

 

 

Voor de bebouwing onder de pisten wordt geen 

maximale bouwhoogte opgelegd. Bij de inrichting 

van bebouwing onder de pisten dient evenwel 

rekening gehouden te worden met de technische 

aspecten, zoals de stabiliteit van de skipisten, als 

met de omwonenden. 
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Maximale hoogte: 9 m 

 

De inrichting van een conciërgewoning dient geïntegreerd te zijn bij andere bebouwing. 

 

 

Parkeergelegenheden en bijhorende ontsluitingen kunnen worden ingericht binnen de 

volledige zone. De parkeervoorzieningen dienen maximaal gebundeld te worden ter 

hoogte van de Deusterstraat. 

De doorgang onder de skipiste (via de buurtweg) dient steeds gegarandeerd te blijven. 

 

Een zuinig ruimtegebruik dient vooropgesteld te worden. Het optimaliseren van de 

bestaande toestand wordt eveneens vooropgesteld. 

Specifieke constructies voor duurzame energiewinning (zoals zonnepanelen) zijn 

toegelaten voor zover ze verenigbaar zijn met de omgevingskenmerken. 

Voldoende groenvoorzieningen moeten ingericht worden op het terrein om de aanwezige 

habitats te versterken. Aanplant van nieuwe houtkanten en groenbuffers moet gebeuren 

met inheemse standplaatsgeschikte soorten. Er dient hierbij rekening gehouden te 

worden met het vogelrichtlijngebied. De aanwezige waterpartij dient passend ingericht te 

worden. De bestaande houtkanten en hoogstammige bomen dienen maximaal behouden 

te worden. 

 

De maximale bouwhoogte geldt voor nieuwe 

recreatieve voorzieningen die zich niet onder de 

skipisten bevindt. Voor herbouw en 

verbouwingen geldt deze norm niet. Voor de 

skipisten gelden andere bepalingen (cf. supra). 

De inrichting van een conciërgewoning als 

losstaande entiteit is niet toegelaten. De 

conciërgewoning kan aansluiten bij de bebouwing 

onder de pisten of bij de overige bebouwing. 

 

De bundeling van parkeerkeergelegenheden ter 

hoogte van de Deusterstraat sluit aan bij andere 

parkeervoorzieningen buiten voorliggend 

plangebied. 

 

De buurtweg is indicatief ingetekend op het 

grafisch plan (cf. artikel 7). Verlegging van de 

buurtweg is mogelijk via de geëigende procedure. 

Een voorbeeld van het optimaliseren van de 

bestaande toestand is het afwerken en 

vernieuwen van de verschillende afwerkingen 

(van constructies, gevels,...). 

 

Groenvoorzieningen bestaan minstens uit 

houtkanten, hoogstammige bomen en andere 

inheemse standplaatsgeschikte beplanting. 

Een passende inrichting van de waterpartij 

bestaat uit voldoende ondiepe zones en de 

nodige begeleidende moerasvegetatie (met 

afwisseling van beschaduwde en zonbeschenen 

zones) om een belangrijke meerwaarde voor de 

biodiversiteit te kunnen betekenen.  



PRUP Snow Valley Peer (deel sportzone De Deust) 

162001  oktober 2017 12 15 │ │

 

│ Gebiedscategorie: recreatie 

  

 

 

Deze zone wordt bestemd als landschappelijke groenbuffer. 

   

 

 

 

 

De zone voor buffer dient aaneengesloten beplant te worden met opgaand groen. De 

samenstelling van het plantenmateriaal (bomen en heesters) dient te gebeuren op basis 

van streekeigen en inheemse plantensoorten.  
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De bestaande houtkanten en hoogstammige bomen dienen maximaal behouden te 

blijven.  

   

 

 

 

 

 

In geval van kap of uitval van bestaande hoogstammige bomen dienen deze vervangen te 

worden binnen het plangebied door minstens evenveel andere hoogstammige bomen en 

met maat van minstens 20/25 omtrek. 

   

 

Uitval of kap van bestaande hoogstammige 

bomen is onder meer mogelijk omwille van 

ziekte, veiligheidsredenen,...  
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In deze overdrukzone dient een amfibieënpoel ingericht te worden.  

   

 

 

 

 

 

De amfibieënpoel dient een ecologische waarde te hebben.  

 

   

Een amfibieënpoel doet geen dienst als 

bufferbekken. 

De overige inrichtingsbepalingen van de 

amfibieënpoel zijn bepaald op het inplantingsplan 

van de stedenbouwkundige vergunning ingevolge 

het voorwaardelijke positief planologisch attest. 
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De indicatief aangeduide buurtweg nr. 123 is bestemd als openbare weg. 

   

Bij decreet houdende wijziging van diverse 

decreten met betrekking tot de ruimtelijke 

ordening en het grond- en pandenbeleid van 

4 april 2014 werden de wet op de buurtwegen  

van 10 april 1841 (Buurtwegenwet) en het  

decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling  

en realisatie van de rooilijnen (Rooilijnendecreet) 

gewijzigd. Het betrokken wijzigingsdecreet 

verscheen op 15 april 2014 in het Belgisch 

Staatsblad. De wijzigingen traden op 25 april 

2014 in werking.  

Verlegging van de buurtweg is mogelijk via de 

geëigende procedure. 

 

 

 Het tracé en de breedten van de buurtweg zijn opgenomen in de Atlas der Buurtwegen 

 De buurtweg moet steeds toegankelijk zijn voor het publiek 

   

 

Wijzigingen (afschaffing, verlegging, 

verbreding,...) uit het verleden of in de toekomst 

worden opgenomen in de Atlas der Buurtwegen. 

 


