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1 Inleiding 

1.1 Aanleiding herziening RUP 

Het bestaande RUP ‘Kern Vorselaar’, werd definitief goedgekeurd door de Deputatie 
van de Provincie Antwerpen op 7/08/2014 (publicatie BS 26/09/2014).  

De voorliggende herziening van het RUP gebeurt naar aanleiding van een nota van 
de omgevingsambtenaar van de gemeente waarin de probleemstelling geschetst 
werd. Deze nota werd goedgekeurd in het college van 10 mei 2021. 

In onderstaande tekst wordt de nota integraal overgenomen. 

“ 

Historiek 

Op 7 augustus 2014 verleende de deputatie van de Provincie Antwerpen goedkeuring 
aan het gemeentelijk RUP Kern Vorselaar.  

Dit RUP betreft een gebiedsdekkend RUP waarbij stedenbouwkundige voorschriften 
gelden voor verschillende zones binnen de woonkern van de gemeente. Deze ste-
denbouwkundige voorschriften gelden als toetsingskader voor vergunningsaanvra-
gen binnen het plangebied van het RUP. Het RUP legt in gedetailleerde voorschriften 
de mogelijkheden vast per zone binnen het RUP. De verordenende voorschriften wer-
den ook toelichtend gemotiveerd. 

Sinds de goedkeuring van het plan werden op basis van dit RUP reeds heel wat ver-
gunningsaanvragen beoordeeld. Op sommige momenten werden echter een aantal 
knelpunten vastgesteld met betrekking tot de toepassing of de interpretatie van de 
stedenbouwkundige voorschriften. Er werd een lijst bijgehouden van alle opmerkin-
gen over het RUP die aan het licht kwamen naar aanleiding van aanvragen tot ste-
denbouwkundige vergunningen en omgevingsvergunningen. Het gaat over kleine 
aanpassingen, tot een aantal zaken die verder onderzoek vragen, door bijvoorbeeld 
het gewijzigde beleidskader of woontendensen sinds de goedkeuring van het RUP. 

Juridische grond 

– art. 7.4.4/1 Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) dat op 7 maart 2019 in 
werking is getreden:  

“op initiatief van het college van burgemeester en schepenen en na advies van de 
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of de gemeentelijke omgevings-
ambtenaar kunnen de stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzon-
dere plannen van aanleg worden herzien of opgeheven voor wat betreft specifieke 

onderdelen” 

– besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2019 inzake ‘de herziening of de 
opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere 
plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepas-
sing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’ 

Knelpunten en aandachtspunten met betrekking tot bouwtypologie en bouw-
mogelijkheden. 

Volgende knelpunten of aandachtspunten met betrekking tot bouwtypologie en bouw-
mogelijkheden werden reeds vastgesteld sinds de goedkeuring van het RUP: 

– Binnen de dorpskern (artikel 3) zijn meergezinswoningen als bouwtypologie toe-
gelaten. De woonkwaliteit van de woongelegenheden in de meergezinswoningen 
en de inpassing in het bestaande weefsel worden nog te weinig vertaald in de 
voorschriften. Een bijkomende beoordeling naar inpassing en toets aan de goede 
ruimtelijke ordening dringt zich op.  

– Naast deze algemene verfijning van de voorschriften vormen twee soorten loca-
ties een adequater toetskader, met name de percelen gelegen langs (smalle) we-
gen binnen de dorpskern en de percelen gelegen aan de grens met een aanpa-
lende bestemmingszone. Dit wordt verder toegelicht. 

– Sommige wegen binnen de dorpskern lijken omwille van hun specifieke kenmer-
ken (breedte, beeldkwaliteit,…) minder geschikt voor (grootschalige) meergezins-
woningen. Een (grootschalige) meergezinswoning is niet altijd harmonieus inpas-
baar in het dorpse straatbeeld. Een duidelijker beoordelingskader voor welke 
woontypologie en/of gabarit mogelijk is binnen deze straten ontbreekt. De vraag 
is om te bekijken welke mogelijkheden er zijn om een bijkomend toetskader in het 
RUP op te nemen, zodat er meer garanties zijn dat het dorpse karakter van deze 
straten kan behouden blijven.  

– Binnen de dorpskern (artikel 3) zijn meergezinswoningen toegelaten. Waar deze 
zone grenst aan een aanpalende bestemmingszone met minder mogelijkheden 
voor meergezinswoningen mag de relatie met de aanpalende zone niet worden 
bemoeilijkt. Er dient te worden nagegaan of hiervoor aanpassingen aan het RUP 
nodig zijn.  

– In alle woonzones van het RUP zou meer aandacht moeten zijn voor het behoud 
van de typische ‘dorpsarchitectuur’. 

– Sommige projecten die als wenselijk worden ervaren in een woonkern, botsen 
tegen de grenzen van het RUP aan. Projecten die wenselijk zijn binnen een woon-
kern en die de leefbaarheid van de dorpskern verhogen zouden, via de voorziene 
‘bijzondere aanvraag’ mogelijk moeten zijn. Anderzijds is het ook zo dat specifieke 
projecten, zoals meergezinswoningen steeds een geval per geval- beoordeling 
nodig hebben. Het zou een meerwaarde kunnen zijn om deze vanaf een aantal 
wooneenheden als ‘bijzonder project’ te beschouwen, waardoor individuele be-
spreking mogelijk is. Bij de herziening dient gekeken te worden of het toepassings-
gebied van bijzondere aanvragen dus uitgebreider kan geformuleerd worden. Er 
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dient ook nagekeken te worden of de beoordelingscriteria geformuleerd voor de 
beoordeling verder kunnen verfijnd of aangepast worden cf. recente inzichten. 

– De bepalingen opgenomen omtrent private en collectieve buitenruimten moeten 
worden nagekeken zodat er voldoende kwaliteitsvolle buitenruimte voorzien wordt 
bij projecten. 

– Bepalingen over restpercelen moeten herbekeken worden. De bepalingen over 
restpercelen zouden moeten handelen over de bestaande restpercelen die be-
stonden bij inwerkingtreding van het RUP.  

– In het RUP is niets specifiek opgenomen omtrent de visie rond zorgwonen in een 
bijgebouw of in een tijdelijke mobiele woning. Er dient te worden bekeken welke 
mogelijkheden er wel of niet kunnen worden geboden rond deze vormen van zorg-
wonen. 

– In het RUP is niets specifieks opgenomen omtrent de mogelijkheden rond het 
voorzien van kleinere woonvormen als tiny houses of andere nieuwe woontenden-
sen. De gemeente wil bekijken waar deze woonvormen kunnen waar niet, onder 
welke voorwaarden dit mogelijk is en of er mogelijkheden zijn op restpercelen.  

– Met betrekking tot bouwtypologie en bouwmogelijkheden zijn ook verschillende 
kleinere, technische aanpassingen nodig: 

– Onder het dakvolume moet ook een terugspringend volume (onder de denk-

beeldige lijnen van 45°) mogelijk zijn. Nu is geen plat dak toegelaten op een 

hoogte hoger dan 7m. 

– In de woonwijken zijn in functie van halfopen bebouwing verschillende bouw-

profielen mogelijk. Er dient verduidelijking te komen in welke situatie (nieuw-

bouw of verbouwing) welk profiel kan gebruikt worden. 

– In het RUP is voor de dorpskern (artikel 3) opgenomen dat de oprichting van 

een kopgebouw verplicht is in bepaalde gevallen. Er dient nagekeken te wor-

den of een aanpassing van deze formulering nodig is met betrekking tot het 

noodzakelijk zijn van een akkoord van de buren.  

– In het RUP is op een aantal plaatsen opgenomen ‘tenzij anders overeengeko-

men met de aanpalende eigenaar’ of ‘mits schriftelijk akkoord van aanpalende 

eigenaar’. Daar zitten soms tegenstrijdigheden in. Bovendien is in het omge-

vingsvergunningsdecreet voorzien wanneer buren moeten worden aange-

schreven. Deze zaken moeten op elkaar worden afgestemd.  

– Bij de woonwijken (art. 2) dient in de voorschriften te komen dat de voorbouw 

op verdiepingsniveau op minimum 10m van de achterste perceelsgrens moet 

blijven. Dit staat er nu niet letterlijk in vermeld, maar dit is wel wenselijk omwille 

van privacyredenen. 

– Met betrekking tot de voorschriften van bijgebouwen worden er een aantal pro-

blemen vastgesteld in het RUP. Er dient te worden nagegaan of deze kunnen 

worden aangepast. 

– In de overdruk ‘zone voor groen’ zijn geen constructies die vrijgesteld zijn van 

vergunning uitgesloten, terwijl dit wel wenselijk is omdat deze delen van het 

perceel een bestemmingswijziging van een zachte bestemming naar woon-

zone hebben doorstaan en omdat deze zones aansluiten bij de open ruimte 

en/of het bosgebied. Dit dient te worden rechtgezet. 

– De inrichting van de voortuinen bepalen, samen met de gebruikte bouwtypo-

logie en materiaalgebruik het uitzicht van het straatbeeld. De voorschriften die-

nen te worden gescreend om een inrichting te voorzien die de kwaliteit van het 

straatbeeld verbetert. 

– Nagaan of het opleggen van een verplichting van een groendak op alle platte 

daken een optie is. 

– In de verordenende voorschriften van het RUP staat een bepaling met betrek-

king tot technische installaties aan de buitenzijde van een gebouw. De formu-

lering is echter te vrijblijvend. 

Knelpunten met betrekking tot mobiliteit 

– Met betrekking tot parkeren zijn er bepalingen opgenomen in het RUP omtrent het 
minimum aantal te voorziene autostandplaatsen. Er werd hierbij geen afwijking 
voorzien in functie van deelmobiliteit. Bij het voorzien van bovengrondse parkeer-
plaatsen dient te worden ingezet op het gebruik van waterdoorlatende materialen. 

– Indien in er in de toekomst meer duurzamere mobiliteitsvormen gebruikt worden, 
is het mogelijk dat bepaalde parkeervoorzieningen leeg komen te staan. Er dient 
te worden bekeken of het nodig is om maatregelen te nemen bij de aanleg van 
parkeervoorzieningen die een later gewijzigd gebruik faciliteren. 

– De minimale oppervlakte per parkeerplaats en fietsenstaanplaats dient te worden 
opgenomen in het RUP. Bovendien dienen er bijkomende voorschriften voor kwa-
liteitsvolle en goed bereikbare parkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen te worden 
opgenomen in het RUP. Het biedt een meerwaarde om te voorzien in meer en 
kwalitatieve fietsparkeerplaatsen in functie van de shift naar duurzame mobiliteit.  

Aanpassingen aan het grafisch plan 

– Binnen de woonwijken (artikel 2) is een perceel (tussen Fazantenlaan 41 en 43) 
ingericht als een parkgebied dat toegang geeft tot het achterliggende park. Het 
achterliggende deel is voorzien van een overdruk ‘publieke groenfunctie’. Het 
voorliggende park zou ook voor de toekomst moeten behouden blijven en het is 
de vraag om dit mee op te nemen in overdruk ‘publieke groenfunctie’. Nagaan wat 
de beste opties geeft op het behoud van dit perceel als park. 
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– Op het grafisch plan is voorzien in een ‘zone voor groen’. Deze zones zijn opge-
nomen in het RUP omdat ze een bestemmingswijziging ondergingen van agra-
risch gebied of bosgebied naar woongebied. Waar deze groene zones vallen in 
bestaande verkavelingen, moet worden afgetoetst of de verkaveling reeds bouw-
mogelijkheden voorzag in deze zones. De toetsing van deze zones dient te ge-
beuren en waar niet nodig dient de overdruk te worden verwijderd. 

Toetsing kernkwaliteiten 

Buiten de knelpunten aangegeven in vorige punten, is het ook wenselijk om het hele 
RUP even tegen het licht van de huidige tijdsgeest en de in opmaak zijnde beleids-
plannen te houden. Het zou meer meerwaarde kunnen bieden indien bij de herziening 
van het RUP ook rekening wordt gehouden met de 10 kernkwaliteiten voor ruimtelijke 
ontwikkeling uit het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV): 

– Gedeeld en meervoudig gebruik   

– Robuustheid en aanpasbaarheid   

– Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van de omgeving  

– Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het landschap   

– Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit   

– Klimaatbestendigheid   

– Energetische aspecten   

– Gezondheid   

– Inclusief samenleven   

– Economische vitaliteit 

Er dient te worden nagegaan of er uit deze kernkwaliteiten nog zaken vloeien die nog 
geen of onvoldoende vertaling in het RUP kregen en waar in functie van de beperkte 
herziening van het RUP nog wijzigingen kunnen voorgesteld worden. 

Toetsing GRS Vorselaar 

Het bestaande RUP ‘kern Vorselaar’ werd als verenigbaar met het GRS gezien. De 
herziening van dit RUP wijzigt de verenigbaarheid met het GRS niet. De bestemmin-
gen zoals voorzien in het RUP, met de bijhorende toegelaten functies blijven behou-
den. De beperkte herziening van het RUP voorziet in kleinere aanpassing in de in-
richting van de gebieden. 

Verhoging ruimtelijk rendement 

De hoger vermelde knelpunten en aandachtspunten dienen bij de beperkte herziening 
van het RUP in het licht van een verhoging van het ruimtelijk rendement op de juiste 
locaties worden beschouwd.  

De beperkte herziening van het RUP biedt bovendien de kans om het RUP nog eens 
onder de loep te nemen en af te stemmen op de huidige inzichten met betrekking tot 

een leefbare kern, het verhogen van het ruimtelijk rendement zonder het dorpse ka-
rakter te verliezen en voor het doorvoeren van ingrepen gericht op energiebesparing 
en duurzaamheid.  

In het oorspronkelijk RUP kern Vorselaar werden reeds een aantal principes inge-
bouwd die een verhoging van het ruimtelijk rendement mogelijk maken: 

– Oprichten tweegezinswoningen 

In de woonkern van Vorselaar werden in alles zones mogelijkheden om tweege-
zinswoningen op te richten. Dit betekent dat bestaande woningen kunnen worden 
omgevormd tot een tweegezinswoning indien ze aan de voorwaarden voldoen. Dit 

betekent een verhoging van het ruimtelijk rendement. 

– Perceelsbreedtes 

In het RUP wordt gerekend met perceelsbreedtes voor open en halfopen bebou-
wing die afwijken van wat vroeger gangbaar door de gemeente als breedte werd 
toegepast. Zo wordt voor halfopen bebouwing gerekend met 9m perceelsbreedte 
in plaats van 10m en voor open bebouwing wordt gerekend met 13m i.p.v. 15m. 
Hierdoor is een grotere woningdichtheid mogelijk. 

– In het RUP zijn eveneens minimale woondichtheden of richtcijfers voor woning-
dichtheid opgenomen. Deze kunnen gebruikt worden bij de beoordeling van aan-
vragen. 

– Het instrument ‘bijzondere aanvraag’ werd ingevoerd waarbij meer mogelijkheden 
worden geboden voor projecten die in het teken staan van de verhoging van het 
ruimtelijk rendement. 

Bij de beperkte herziening van het RUP wordt eveneens een toetsing gedaan aan de 
10 kernkwaliteiten beschreven in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 
Vlaanderen (BRV) – zie hoger. 

Beperkte herziening RUP 

De beperkte herziening van het RUP heeft tot doel om de geest van het bestaande 
RUP te behouden, maar een aantal onvolkomenheden en/of onduidelijkheden aan te 
passen. Het biedt eveneens de kans om het RUP nog eens onder de loep te nemen 
en af te stemmen op de huidige inzichten met betrekking tot een leefbare kern en het 
verhogen van het ruimtelijk rendement zonder het dorpse karakter te verliezen.  

Hiervoor kan gebruik gemaakt worden van het besluit van de Vlaamse Regering van 
11 januari 2019 inzake ‘de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voor-
schriften inzake bijzondere en algemene plannen van aanleg en gemeentelijke ruim-
telijke uitvoeringsplannen’, met toepassing van art. 7.4.4/1 VCRO dat op 7 maart 2019 
in werking is getreden. 

Conform dit artikel kan het RUP volgende elementen herzien of opheffen: 

– de perceelsafmetingen; 
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– de afmetingen en de inplanting van constructies; 

– de dakvorm en de gebruikte materialen; 

– de maximaal mogelijke vloerterreinindex; 

– het aantal bouwlagen; 

– de voortuinstroken, de tuinzones met inbegrip van tuinconstructies, de binnen-
plaatsen, de afsluitingen, de buitenaanleg rond gebouwen met inbegrip van ver-
hardingen, de bouwvrije stroken en de bufferstroken; 

– het aantal toegelaten woongelegenheden of bedrijfseenheden per kavel; 

– de parkeergelegenheden. 

De hoger aangehaalde knelpunten en aandachtspunten kunnen worden aangepakt 
met een beperkte herziening van het RUP conform artikel 7.4.4/1 VCRO. 

“ 

Het advies van de omgevingsambtenaar  staaft de conformiteit van de voorgenomen 
herziening of opheffing met de opties van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan of 
het gemeentelijk beleidsplan ruimte, en toont aan hoe de voorgenomen herziening of 
opheffing van stedenbouwkundige voorschriften bijdraagt aan een kwalitatieve verho-
ging van het ruimtelijk rendement op plaatsen waar die rendementsverhoging verant-
woord is en voor zover de rendementsverhoging gebeurt met respect voor de kwaliteit 
van de woon- en leefomgeving en verantwoord is in de betrokken omgeving, of aan 
ingrepen gericht op energiebesparing. 

Afbakening plangebied beperkte herziening RUP 

Er wordt bij de beperkte herziening van het RUP kern Vorselaar dezelfde contour en 
dezelfde bestemmingen aangehouden zoals het bestaande RUP. 

1.2 Planologische en juridische toetsing 

Deze nota heeft tot doel om het bestaande RUP ‘kern Vorselaar’, definitief goedge-
keurd door de Deputatie van de Provincie Antwerpen op 7/08/2014 (publicatie BS 
26/09/2014), beperkt te herzien door gebruik te maken van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 11/01/2019 inzake ‘de herziening of de opheffing van stedenbouwkun-
dige voorschriften inzake bijzondere en algemene plannen van aanleg en gemeente-
lijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van art. 7.4.4/1 VCRO dat op 
7/03/2019 in werking is getreden. 

Deze nota zal, na het volledig doorlopen van de voorziene procedure en goedkeuring 
dienen beschouwd worden als een addendum bij het bestaande RUP kern Vorselaar. 
Dit betekent dat deze nota niet als (toelichtingsnota) van het RUP kan worden be-
schouwd. Hiervoor wordt verwezen naar de oorspronkelijke toelichtingsnota, horende 

bij het goedgekeurde RUP Kern Vorselaar. 

De stedenbouwkundige voorschriften van het oorspronkelijke RUP worden echter wel 
volledig vervangen door de gewijzigde stedenbouwkundige voorschriften van het 
RUP. De aangebrachte wijzigingen worden in deze nota beschreven en verduidelijkt. 

Toetsing voorwaarden artikel 7.4.4/1 VCRO 

In dit artikel van de VCRO wordt opgenomen welke elementen kunnen worden her-
zien of opgeheven:  

– 1° de perceelsafmetingen; 

– 2° de afmetingen en de inplanting van constructies; 

– 3° de dakvorm en de gebruikte materialen; 

– 4° de maximaal mogelijke vloerterreinindex; 

– 5° het aantal bouwlagen; 

– 6° de voortuinstroken, de tuinzones met inbegrip van tuinconstructies, de binnen-
plaatsen, de afsluitingen, de buitenaanleg rond gebouwen met inbegrip van ver-
hardingen, de bouwvrije stroken en de bufferstroken; 

– 7° het aantal toegelaten woongelegenheden of bedrijfseenheden per kavel; 

– 8° de toegelaten functies in bebouwbare zones of van bebouwde onroerende goe-
deren; 

– 9° de parkeergelegenheden. 

 

De aanpassingen van het RUP betreffen enkel elementen uit bovenstaande opsom-

ming. 

De herziening of opheffing kan, voor het gebied waarop ze betrekking heeft, kan niet 
tot gevolg hebben dat de oppervlakte aan openbare groen- of recreatievoorzieningen 
kleiner wordt. Dit is in dit RUP niet het geval.  

Het bestaande RUP heeft de voorschriften van het gewestplan vervangen binnen het 
plangebied. Er is dus geen afwijking van toepassing ten opzichte van het gewestplan, 
gezien dit niet meer van toepassing is. 

Toetsing GRS Vorselaar 

Het bestaande RUP ‘kern Vorselaar’ werd als verenigbaar met het GRS gezien. De 
herziening van dit RUP wijzigt de verenigbaarheid met het GRS niet. De bestemmin-
gen zoals voorzien in het RUP, met de bijhorende toegelaten functies blijven behou-
den. Het RUP voorziet in kleinere aanpassing in de inrichting van de gebieden. 

De beperkte herziening van het RUP kern Vorselaar is niet in strijd met het bestaande 
GRS van de gemeente Vorselaar, goedgekeurd op 21/09/2006 door de deputatie van 
de Provincie. Het GRS werd aan een gedeeltelijke herziening onderworpen. Er werd 
een ‘Addendum gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Vorselaar, gedeeltelijke herzie-
ning: woonbehoefte en woonaanbod en ontwikkelingsperspectieven lokale 
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bedrijventerreinen’ toegevoegd. Dit werd goedgekeurd door de deputatie van de Pro-
vincie op 12/06/2014. De beperkte herziening van het RUP is eveneens niet in strijd 
met het addendum. 

Toetsing RSV – RSPA 

In de toelichtende nota van het RUP ‘kern Vorselaar’, gebeurde een toetsing met het 
Ruimtelijk structuurplan Vlaanderen (RSPA) en het structuurplan van de provincie 

Antwerpen (RSPA). Beide beleidsplannen zijn nog steeds geldig.  

Toetsing RSV 

Het bestaande RUP Kern Vorselaar werd verenigbaar geacht met het RSV (zie RUP 
Kern Vorselaar, deel 1 – hoofdstuk 3.1). De aanpassingen aan het RUP betreffen 
kleinere aanpassingen met betrekking tot de inrichting van de gebieden. De be-
staande bestemmingen blijven behouden. De aanpassingen die doorgevoerd worden 
in het kader van de beperkte herziening van het RUP Kern Vorselaar zijn niet van die 

aard dat ze de verenigbaarheid met het RSV in gevaar brengen.  

Op Vlaams niveau is het ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ in opmaak. Dit beleidsplan 
zal het bestaande structuurplan vervangen. In de opgemaakte strategische visie1 van 
dit beleidsplan, werden 10 kernkwaliteiten beschreven. Bij de beperkte herziening van 
het RUP wordt er nagegaan of er uit deze kernkwaliteiten nog zaken zijn die nog geen 
of onvoldoende vertaling in het RUP kregen en waar in functie van de beperkte her-
ziening van het RUP nog wijzigingen kunnen voorgesteld worden (zie hoofdstuk 5 
vanaf pg. 35). In die zin wordt met de beperkte herziening van het RUP ook getracht 
om in te spelen op de inpassing in het toekomstig beleidsplan Vlaanderen. 

Toetsing RSPA 

Het bestaande RUP Kern Vorselaar werd verenigbaar geacht met het RSPA (zie RUP 
Kern Vorselaar, deel 1 – hoofdstuk 3.2). De aanpassingen aan het RUP betreffen 
kleinere aanpassingen met betrekking tot de inrichting van de gebieden. De be-
staande bestemmingen blijven behouden. De aanpassingen die doorgevoerd worden 
in het kader van de beperkte herziening van het RUP Kern Vorselaar zijn niet van die 
aard dat ze de verenigbaarheid met het RSPA in gevaar brengen.  

Verhoging ruimtelijk rendement 

De herziening van het RUP biedt de kans om het RUP nog eens onder de loep te 
nemen en af te stemmen op de huidige inzichten met betrekking tot een leefbare kern, 
het verhogen van het ruimtelijk rendement met respect voor de kwaliteit van de woon- 
en leefomgeving en op plaatsen waar ze in de omgeving verantwoord is. Het bewaren 
van het dorpse karakter is hierbij bijgevolg doorslaggevend. Het louter verhogen van 
de densiteit op zich is onvoldoende als vertaling van het verhogen van het ruimtelijk 
rendement. 

 
1 Strategische visie BRV, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018. 

In het oorspronkelijk RUP kern Vorselaar werden reeds een aantal principes inge-
bouwd die een verhoging van het ruimtelijk rendement mogelijk maken: 

– Oprichten tweegezinswoningen 

In de woonkern van Vorselaar werden in alle woonzones mogelijkheden gecre-
eerd om tweegezinswoningen op te richten. Dit betekent enerzijds dat nieuwe 
tweegezinswoningen kunnen worden opgericht en anderzijds dat bestaande wo-
ningen kunnen worden omgevormd tot een tweegezinswoning, in beide gevallen 
indien ze aan de voorwaarden voldoen. Dit betekent een verhoging van het ruim-
telijk rendement. 

– Perceelsbreedtes 

In het RUP wordt gerekend met perceelsbreedtes voor open en halfopen bebou-
wing die afwijken van wat vroeger gangbaar door de gemeente als breedte werd 
toegepast. Zo wordt voor halfopen bebouwing gerekend met 9m perceelsbreedte 
in plaats van 10m en voor open bebouwing wordt gerekend met 13m i.p.v. 15m. 
Hierdoor is een grotere woningdichtheid mogelijk. 

– In het RUP zijn eveneens minimale woondichtheden of richtcijfers voor woning-
dichtheid opgenomen. Dit kan gebruikt worden bij bijzondere aanvragen. 

– Het instrument ‘bijzondere aanvraag’ werd ingevoerd waarbij meer mogelijkheden 
worden geboden voor projecten die in het teken staan van de verhoging van het 
ruimtelijk rendement. Anderzijds zijn er ondertussen al heel veel projecten met 
meergezinswoningen gerealiseerd sinds de eerste versie van dit RUP. Binnen al-
lerlei belendende planprocessen, toekomstbeelden, haalbaarheidsstudies en 
strategisch ontwerpend onderzoek in Vorselaar wordt nadrukkelijk gewezen op de 
effecten van meergezinswoningen, zeker die met een grote dichtheid, op het 
dorpse karakter van de gemeente. Ook de oefening inzake duurzaam wonen in 
de regio Kempen (cf. publicatie over dorpse architectuur i.s.m. AR-TUR en IOK) 
bevestigen dat daar meer aandacht voor moet zijn. Diverse experten, planologen, 
afgelopen en lopende planprocessen wijzen daar voortdurend op, maar ook bin-
nen GECORO leeft dat debat sterk. De inzichten in ruimtelijke ordening evolueren 
continu. Deze herziening is alvast een belangrijk nieuw momentum om die evolu-
ties te capteren en mee te nemen in de beoordeling van de goede ruimtelijke or-
dening. Dat kan betekenen dat het soms ook over een verlaging van de densiteit 
kan gaan t.o.v. eerdere projecten en beoordelingen, zeker waar het dorpse ka-
rakter van het plattelandsdorp Vorselaar in gedrang kan komen. 

 

Bij de herziening van het RUP wordt eveneens een toetsing gedaan aan de 10 kern-
kwaliteiten beschreven in de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaande-
ren (BRV)2, zie hoofdstuk 5 op pg. 35.  

2 Strategische visie BRV, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018. 
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2 Bouwtypologie en mogelijkheden bebouwing 

2.1 Visie 

2.1.1 Meergezinswoningen 

Probleemstelling 

Algemeen 

Binnen de dorpskern (artikel 3) zijn meergezinswoningen als bouwtypologie toegela-
ten. De woonkwaliteit van de woongelegenheden in de meergezinswoningen en de 
inpassing in het bestaande weefsel worden nog te weinig vertaald in de voorschriften. 
Een bijkomende beoordeling naar inpassing en toets aan de goede ruimtelijke orde-
ning dringt zich op.  

Woningkwaliteit 

Er wordt vastgesteld dat in projecten van een meergezinswoning te vaak wordt inge-
boet op woningkwaliteit door het maximaliseren van de mogelijkheden binnen het pro-
jectgebied. In het RUP zijn reeds enkele voorschriften opgenomen die de ruimtelijke 
kwaliteit van meergezinswoningen in de hand proberen te houden, nl. het voorzien 
van een minimale gemiddelde oppervlakte van 90 m² van de woongelegenheden in 
de meergezinswoning, bepalingen met betrekking tot lichttoetreding, minimale opper-
vlaktes van de buitenruimtes, e.d. Dit stuurt al een aantal zaken, maar toch wordt er 
vastgesteld dat de meergezinswoningen niet altijd kwalitatief genoeg zijn naar wo-
ningkwaliteit. Er dient te worden onderzocht of het een meerwaarde kan zijn om de 
eisen in functie van woningkwaliteit voor meergezinswoningen te wijzigen/verstren-
gen. 

Inpassing in bepaalde straten 

Sommige wegen binnen de dorpskern lijken omwille van hun specifieke kenmerken 
(breedte, beeldkwaliteit,…) minder geschikt voor (grootschalige) meergezinswonin-
gen. Een (grootschalige) meergezinswoning is niet altijd harmonieus inpasbaar in het 
dorpse straatbeeld. Een duidelijker beoordelingskader voor welke woontypologie 
en/of gabarit mogelijk is binnen deze straten ontbreekt. De vraag is om te bekijken 
welke mogelijkheden er zijn om een bijkomend toetskader in het RUP op te nemen, 
zodat er zijn dat het dorpse karakter van deze straten kan behouden blijven. 

Meergezinswoningen op de rand van een bestemmingszone 

Binnen de dorpskern (artikel 3) zijn meergezinswoningen toegelaten. Waar deze zone 
grenst aan een aanpalende bestemmingszone met minder mogelijkheden voor meer-
gezinswoningen (wonen op verdiepingsniveau) mag de relatie met de aanpalende 
zone niet worden bemoeilijkt. Voor diepe percelen (>50m) en percelen die 

bijvoorbeeld grenzen aan een zijstraat, is de vraag welk deel van dit perceel kan in-
gevuld worden voor woningbouw/meergezinswoningen om de relatie met de aanpa-
lende zone niet te bemoeilijken.   

Bespreking 

Algemeen 

In het RUP zijn voor verschillende onderdelen (bouwdiepte, hoogte,…) maximale li-
mieten opgenomen. Het betekent echter niet dat een project enkel aan deze maxi-
male limieten dient te worden getoetst, maar dat ook de plaatselijke toestand mee in 
rekening dient te worden gebracht.  

Het verhogen van het ruimtelijk rendement betekent het verdichten op plaatsen waar 
het ruimtelijk het best geschikt is. Binnen het RUP Kern Vorselaar wordt dit vooral 
toegepast door in de dorpskern (artikel 3) de meeste kansen op verdichting te geven 
door het voorzien van de mogelijkheid voor de realisatie van meergezinswoningen. 
Het RUP laat dat generiek toe in het volledig artikel, terwijl de lokale situatie niet overal 
dezelfde is en geval per geval moet worden beoordeeld. 

Het toelaten van meergezinswoningen in artikel 3 kan de indruk wekken dat op elke 
mogelijke locatie binnen het artikel de bouw van een meergezinswoning kan toegela-
ten worden. Het al dan niet wenselijk zijn van een meergezinswoning op een bepaalde 
plaats dient te worden beoordeeld op het moment van het indienen van de omge-
vingsvergunningsaanvraag op basis van de plaatselijke toestand en de goede ruim-
telijke ordening. De ‘goede ruimtelijke ordening’ werd voor een gedeelte reeds vast-
gelegd bij de opmaak van het RUP door het bepalen van de stedenbouwkundige 
voorschriften in elke zone. Het RUP, dat een groot gebied beslaat, heeft echter nooit 
de bedoeling gehad om de plaatselijke toestand niet meer mee te laten tellen in de 

beoordeling van de vergunningsaanvragen.  

Volgende onderdelen in de stedenbouwkundige voorschriften van het bestaande RUP 
getuigen hiervan: 

– In het RUP is, onder elk van de drie deelgebieden voor wonen bij ‘architectuur en 
welstand’ het volgende opgenomen: 

“Elk hoofdgebouw moet vanuit stedenbouwkundig en architecturaal oogpunt op 
harmonieuze wijze contextueel worden ingepast in de omgeving en tevens op 
zichzelf een harmonieus geheel vormen.”  

Toelichtend wordt hier bovendien bij vermeld:  

“Er moet steeds voldoende aandacht uitgaan naar de architecturale kwaliteit van 
het gebouw, alsook naar de contextuele inpassing van het gebouw in de omge-
ving. Dit laatste geldt in het bijzonder in geval aangebouwd wordt tegen een reeds 
bestaand gebouw. De contextuele inpassing houdt in dat het bouwvolume, de 
kroonlijsthoogte, de gevelopbouw, de dakvorm en -helling, en het materiaalge-
bruik op een doordachte, samenhangende en kwaliteitsvolle wijze opgebouwd 
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moeten worden met aandacht voor de eigenheid van de omgeving. Het dient in 
elk geval niet te worden begrepen als het kopiëren van een bestaande typologie. 
Inpassing door contrastwerking kan in veel gevallen leiden tot interessante(re) re-

sultaten.”   

– Bij de specifieke bepalingen met betrekking tot de inrichting van het hoofdgebouw 
als meergezinswoning is bovendien het volgende toelichtend opgenomen: 

“Grotere woonprojecten voor meergezinswoningen moeten zich inpassen in het 
straatbeeld van de kern. Een belangrijk aandachtspunt daarbij is het vormelijk 
aansluiten bij de overwegend kleinschalige bebouwing van de straatwanden. Dit 
kan door in de gevelopbouw (voordeuren, dakgootafvoeren, …) een verticale ge-

leding te voorzien die refereert naar een rijwoningstraat. “ 

In het bestaande RUP zijn dus reeds een aantal elementen opgenomen, waarbij ook 
de relatie met de omgeving sterk wordt benadrukt. 

Dit betekent dus dat indien een aanvraag aan alle kwantitatieve maatvoering van het 
RUP beantwoordt, het project alsnog omwille van het ontbreken van een harmonieuze 
inpassing in de omgeving of het straatbeeld, negatief kan worden beoordeeld. De 
plaatselijke toestand is bij elke aanvraag nog van belang en dient te worden beoor-
deeld. Om hierover duidelijkheid te scheppen is het mogelijk om bij de bespreking van 
de specifieke bepalingen in functie van meergezinswoningen nog eens bijkomend 
hierop te wijzen en te verduidelijken wat onder ‘goede ruimtelijke ordening’ wordt ver-

staan. 

Woningkwaliteit 

Voor meergezinswoningen in de dorpskern is toelichtend opgenomen dat er een 
vloeroppervlakte van 80 m² nagestreefd wordt in functie van het beperken van teveel 
kleine woongelegenheden en het nastreven van voldoende woningkwaliteit.. Veror-
denend is vastgelegd dat het maximum aantal meergezinswoningen per gebouw be-
paald wordt door de bruto vloeroppervlakte te delen door 90 m². Dit is inclusief de 
gemeenschappelijke ruimten. Om aan een gemiddelde oppervlakte van 80m² per 
woongelegenheid te komen na deze berekening is dit krap. Zeker indien (zie verder 
– hoofdstuk mobiliteit) ook ingezet wordt om mogelijkheden voor het inzetten van in-
pandige collectieve ruimte voor fietsparkeerplaatsen.  Door het bruto bouwvolume te 
delen door 100 m² i.p.v. door 90 m² in functie van het berekenen van het maximaal 
toelaatbare woongelegenheden, zijn er meer garanties op kwalitatieve woongelegen-
heden waardoor de gemiddelde oppervlakte van 80 m² beter kan gehaald worden.  

Bij meergezinswoningen die gerealiseerd worden als bijzondere aanvraag, wordt dit 
niet specifiek opgenomen. Daar worden meer vrijheden gelaten en dient geval per 
geval een beoordeling te gebeuren over het project, op basis van de criteria opgeno-
men in het RUP. Dit laat geval per geval een kwalitatieve beoordeling toe. Niettemin 
zijn daarin, op basis van de vele reeds gerealiseerde projecten, de inzichten onder-
tussen wel geëvolueerd. Nieuwe projecten zullen cf. de veranderde inzichten (bv. 
dorpse en kleinschalige karakter van het dorp, duurzaam wonen, meer oog voor 

klimaat, groen, publieke ruimte en ontharding, …) anders worden beoordeeld na in-
voering van dit herziene RUP. Dit kan bij bijzondere aanvragen en bij meergezinswo-
ningen inderdaad een strengere beoordeling naar dichtheid en woningkwaliteit met 

zich meebrengen in vergelijking met de vorige versie van het RUP. 

In functie van de verhoging van woningkwaliteit kan ook nog verwezen worden naar 
de voorziene minimale oppervlaktes voor private en collectieve buitenruimtes (zie 
2.1.4), het voorzien van een minimaal groenpercentage bij bijzondere projecten (zie 
2.1.3) en het voorzien van kwalitatieve parkeerplaatsen en fietsparkeerplaatsen (zie 
3.1, 3.3 en 3.4) 

Inpassing in bepaalde straten 

Bepaalde straten in de dorpskern zijn zeer smal en worden hoofdzakelijk ingenomen 
door kleinschalige bebouwing met voornamelijk eengezinswoningen. Het voorzien 
van (grootschalige) meergezinswoningen lijkt hier niet op zijn plaats. In deze smalle 
straten lijkt eerder kleinschalige bebouwing, met beperkte mobiliteitsgeneratie wen-
selijk.  

Het betreffen in het bijzonder de smalle straatjes ‘Guldenpad’, ‘Kabienstraat’ en ‘Kei-
zershofstraat’ (niet limitatieve opsomming) waar het inpassen van een groot volume 
in functie van meergezinswoningen en bijhorende mobiliteit minder geschikt lijkt.  

 

Figuur 1: fragment uit RUP kern Vorselaar met aanduiding straten met kleinschalige bebouwing 
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De hogervermelde bepalingen onder ‘algemeen’ over de inpasbaarheid zijn hier even-
eens van toepassing. Er wordt voorgesteld om toelichtend ook specifiek iets op te 
nemen over deze straten, met name dat het daar niet wenselijk is om in te zetten op 
verdichting op basis van meergezinswoningen. Op die manier wordt de visie voor 
deze straten ook verduidelijkt. 

Meergezinswoningen op de rand van een bestemmingszone 

Bij de overgang tussen bestemmingszones dient de aanvraag eveneens te worden 
beoordeeld ten opzichte van de draagkracht van de omgeving. Zo is het wonen op 
verdiepingsniveau niet overal dicht bij de rand van een andere bestemmingszone 
wenselijk omdat op deze manier mogelijk de privacy van de aanpalende percelen met 
andere voorschriften in het gedrang kan komen. Op deze plaatsen is een afbouw 
richting de rand van de bestemmingszone toe wenselijker of kan een grotere afstand 
gehouden worden ten opzichte van de aanpalende percelen in een andere bestem-
mingszone om de inpasbaarheid te verbeteren. De problematiek speelt dus vooral in 

functie van de bouw van meergezinswoningen. 

Er kan eveneens verwezen worden naar de overige delen van de bespreking bij dit 
onderdeel waar ook de beoordeling inpasbaarheid aan bod kwam. De voorgestelde 
aanpassingen (zie verder), kunnen ook mee gebruikt worden in functie van de beoor-
deling van een vergunningsaanvraag op percelen aan de rand van een bestemmings-
zone.  

Voorstel van aanpassing 

– Toevoegen onder artikel 3, A. 1. ‘specifieke bepalingen m.b.t. de inrichting van het 
hoofdgebouw als meergezinswoning (verordenende voorschriften): 

“de schaal en de draagkracht van de omgeving mag niet worden overschreden. 
Elk project dient op harmonieuze wijze in de omgeving worden ingepast, rekening 
houdend met de plaatselijke toestand. De goede ruimtelijke ordening mag in toe-
passing van de algemene en de bijzondere bepalingen van dit RUP op geen en-
kele manier geschaad worden.”  

– Aanpassen onder artikel 3, A. 1. ‘specifieke bepalingen m.b.t. de inrichting van het 
hoofdgebouw als meergezinswoning (verordenende voorschriften) in paragraaf 
met betrekking tot het aantal woongelegenheden in een meergezinswoning: 

“90 m²” vervangen door “100 m²” 

– Aanvullen in de toelichtende kolom bij artikel 3, A. 1. ‘specifieke bepalingen m.b.t. 
de inrichting van het hoofdgebouw als meergezinswoning: 

“Het louter toepassen van het maximaal toegestane gabarit zoals beschreven in 
de voorgaande paragrafen voor de voorschriften voor de hoofdgebouwen zonder 
rekening te houden met de schaal en de draagkracht van een omgeving kan niet.  
Het gebouw moet steeds rekening houden met de omgeving en zich in deze om-

geving inpassen.  

– In de dorskern van Vorselaar zijn bepaalde straten (vb. Kabienstraat, Guldenpad, 
Keizershofstraat) eerder smal en zijn hoofdzakelijk ingenomen door kleinschalige 
bebouwing met voornamelijk eengezinswoningen. Het voorzien van (grootscha-
lige) meergezinswoningen lijkt hier niet op zijn plaats. In deze smalle straten lijkt 
eerder kleinschalige bebouwing, met beperkte mobiliteitsgeneratie wenselijk. Een 
aftoetsing aan de draagkracht van de omgeving en het voorzien van een harmo-
nieuze inpassing dient op deze plaats zeker volwaardig rekening te houden met 
de plaatselijke toestand.  

– Goede ruimtelijke ordening: toevoegen bij de algemene bepalingen.  

Verordenend dient te worden opgenomen: 

“Ingrepen en wijzigingen mogen de draagkracht van de omgeving niet overschrij-
den. De goede ruimtelijke ordening mag in toepassing van de algemene en de 
bijzondere bepalingen van dit RUP op geen enkele manier geschaad worden.” 

Toelichtend hierbij kan vermeld worden: 

“Een goede ruimtelijke ordening moet steeds aan de basis liggen bij de beoorde-
ling van bepaalde ingrepen en wijzigingen. Het RUP legt voorschriften vast waar-
mee aanvragen kunnen worden beoordeeld in het kader van de goede ruimtelijke 
ordening met betrekking tot de elementen die besproken worden in het RUP zelf. 
De draagkracht van de omgeving mag hierbij echter niet overschreden worden. 
De goede ruimtelijke ordening dient te worden beoordeeld aan de hand van vol-
gende aandachtspunten en criteria: de functionele inpasbaarheid, de mobiliteits-
impact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke ele-
menten, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, 
gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen. De schaal, het ruimte-
gebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke elementen vinden hun verta-
ling in het behoud van het dorpse karakter van het plattelandsdorp Vorselaar.”  
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2.1.2 Dorpsarchitectuur 

Probleemstelling 

In alle woonzones van het RUP zou meer aandacht moeten zijn voor het behoud van 
de typische ‘dorpsarchitectuur’. Hiervoor kan worden verwezen naar de publicatie 
“Toolbox dorpse architectuur” van AR-TUR in de Kempen.  

Bespreking 

Kleinschaligheid is nog altijd een uitgesproken kwaliteit van de landelijke kern van 
Vorselaar. Het dorpse karakter moet maximaal worden behouden. De realisatie van 
meergezinswoningen doorbreekt vaak de kleinschaligheid en dreigt ook de norm te 

worden voor toekomstige ontwikkelingen.  

In het bestaande RUP is daarvoor reeds opgenomen dat indien bij nieuwbouw een 
gebouw opgericht wordt met een gevelbreedte van meer dan 10 m, de voorgevel, 
door een aangepast materiaalgebruik of door de volumewerking, het uitzicht moet 
hebben van aaneengesloten rijwoningen.  

In het RUP zou dit nog verder kunnen worden verduidelijkt.  

Om het kleinschalige dorpskarakter te vrijwaren is het van belang dat bij nieuwbouw 
een aantrekkelijk front wordt gemaakt via een dorpsvriendelijke voorgevel. Hieronder 
wordt verstaan dat er aandacht moet zijn voor de landelijke morfologie en baksteen-
architectuur. Het typerende aan een dorpsvriendelijke voorgevel in een rijwoningen-
wand is de speelse ritmiek van gevelvlakken, kroonlijsten en geveldoorbrekingen: 

– Bestaande afwisselende perceelsbreedtes worden maximaal behouden. Het is 
niet de bedoeling om meerdere percelen te herverkavelen naar even brede per-
celen en deze dan door te vertalen in de gevelarchitectuur. 

– Indien de aanpalende woningen over verschillende kroonlijsten beschikken is het 
wenselijk 1 of geen van beide kroonlijsthoogten te gebruiken. Een verspringing 
van kroonlijst binnen het project is enkel noodzakelijk bij grotere projecten die uit-
gerust worden met meerdere dorpsvriendelijke gevels. In dergelijke projecten is 
het wenselijk een kroonlijstverspringing te voorzien. 

– Verspringing van dakdelen. 

– Het is niet de bedoeling om oude architectuur te kopiëren, maar eerdere de ge-
velarchitectuur hedendaags te benaderen. Ritmiek van gevelvlakken, kroonlijsten 
en geveldoorbrekingen kunnen op een moderne architecturale wijze ingebed wor-
den in het bestaande dorpsweefsel. 

 

– Voor open of halfopen bebouwing is de omgevingsinrichting van het gebouw 
(voortuin en zijtuin) even beeldbepalend voor het straatbeeld als louter de vorm-
geving en architectuur van het gebouw. Een dorpsvriendelijke gevel slaat in dit 
geval op de uitstraling van het gebouw als een eengezinswoning. 

– In functie van de inpassing in de dorpsarchitectuur van de woonkern wordt even-
eens verwezen naar de inrichting van voortuinen, die eveneens beeldbepalend is 
(zie verder, 2.3.8) 

Voorstel van aanpassing 

– Onder artikel 3, A. 1.‘specifieke bepalingen m.b.t. de inrichting van het hoofdge-
bouw als meergezinswoning’ het vierde punt vervangen door: 

“om maximaal in het dorpse karakter van Vorselaar in te passen en het uitzicht 
van rijwoningen te behouden, dienen bij oprichting van een nieuwbouw met een 
gevelbreedte van meer dan 10 m, minstens volgende elementen in rekening wor-
den gebracht:  

– Bestaande afwisselende perceelsbreedtes worden maximaal behouden. Het 

is niet de bedoeling om meerdere percelen te herverkavelen naar even brede 

percelen en deze dan door te vertalen in de gevelarchitectuur. 

– Indien de aanpalende woningen over verschillende kroonlijsten beschikken is 

het wenselijk 1 of geen van beide kroonlijsthoogten te gebruiken. Een versprin-

ging van kroonlijst binnen het project is enkel noodzakelijk bij grotere projecten 

die uitgerust worden met meerdere dorpsvriendelijke gevels. In dergelijke pro-

jecten is het wenselijk een kroonlijstverspringing te voorzien. 

– Werken met verspringing van dakdelen. 

– Het is niet de bedoeling om oude architectuur te kopiëren, maar eerdere de 

gevelarchitectuur hedendaags te benaderen. Ritmiek van gevelvlakken, 

kroonlijsten en geveldoorbrekingen kunnen op een moderne architecturale 

wijze ingebed worden in het bestaande dorpsweefsel.” 

– Onder artikel 3, A. 1. ‘specifieke bepalingen m.b.t. de inrichting van het hoofdge-
bouw als meergezinswoning’ toelichtend bij het bovenvermelde punt de figuur uit 
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de bespreking toevoegen. De laatste zin van de toelichting schrappen en verder 
verduidelijken op deze manier:  

“Om het kleinschalige dorpskarakter te vrijwaren is het van belang dat bij nieuw-
bouw een aantrekkelijk front wordt gemaakt via een dorpsvriendelijke voorgevel. 
Hieronder wordt verstaan dat er aandacht moet zijn voor de landelijke morfologie 
en baksteenarchitectuur. Het typerende aan een dorpsvriendelijke voorgevel in 
een rijwoningenwand is de speelse ritmiek van gevelvlakken, kroonlijsten en ge-
veldoorbrekingen. De publicatie “Toolbox dorpse architectuur” van AR-TUR in de 
Kempen gaat hier nog verder op in en kan inspiratie bieden bij het ontwerp.” 

2.1.3 Bijzondere aanvragen 

Probleemstelling 

Toepassingsgebied 

Sommige projecten die als wenselijk worden ervaren in een woonkern, botsen tegen 
de grenzen van het RUP aan. Projecten die wenselijk zijn binnen een woonkern en 
die de leefbaarheid van de dorpskern verhogen zouden, via de voorziene ‘bijzondere 
aanvraag’ mogelijk moeten zijn. Anderzijds is het ook zo dat specifieke projecten, zo-
als meergezinswoningen steeds een geval per geval-beoordeling nodig hebben. Het 
zou een meerwaarde kunnen zijn om deze vanaf een aantal wooneenheden als ‘bij-
zonder project’ te beschouwen, waardoor individuele bespreking mogelijk is. Bij de 
herziening dient gekeken te worden of het toepassingsgebied van bijzondere aanvra-

gen dus uitgebreider kan geformuleerd worden.  

Beoordelingscriteria 

Er dient ook nagekeken te worden of de beoordelingscriteria geformuleerd voor de 

beoordeling verder kunnen verfijnd of aangepast worden cf. recente inzichten. 

Bij de beoordelingscriteria m.b.t. de woonfuncties binnen bijzondere aanvragen is op-
genomen dat minimaal 10% van het openbaar domein moet worden ingericht als een 
autovrije groene en/of verharde publieke ruimte, met een centrale ligging binnen het 
gebied. Dit aandeel lijkt in bepaalde gevallen aan de lage kant, zowel in het dorps-
centrum als in de woonwijken en de randwijken.  

Bespreking 

Toepassingsgebied 

In het huidige RUP worden bijzondere aanvragen als volgt gedefinieerd:  

“Aanvragen met betrekking tot woningen of aan het wonen verwante functies die en-
kel toegestaan zijn voor zover ze op hetzelfde perceel gecombineerd worden met een 
woning, worden beschouwd als ‘gewone aanvragen’, tenzij ze:  

– deel uitmaken van een project waarbij nieuwe openbaar domein en/of erfdienst-
baarheid van openbaar nut gecreëerd wordt; 

– deel uitmaken van een gemengd project met gemeenschapsvoorzieningen, socio-
culturele voorzieningen en/of recreatieve voorzieningen als hoofdfunctie; 

Alle andere aanvragen vallen onder ‘bijzondere aanvragen” 

Dit betekent concreet dat voor een heel aantal types van aanvragen, waar meer be-
oordelingsruimte wenselijk is, marge wordt geboden in het RUP, gezien alle andere 
aanvragen die niet onder de definitie van gewone aanvraag vallen, als een bijzondere 
aanvraag kunnen worden beschouwd. In het verleden werd misschien wat te snel 
blind gestaard op de noodzaak tot het creëren van nieuw openbaar domein of tot een 
project in functie van gemeenschapsvoorzieningen e.d. Dit betekent dus dat een 
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project zonder wonen of aan wonen verwante functies gecombineerd met wonen als 
bijzonder project moet worden gedefinieerd en moet worden beoordeeld cf. de beoor-
delingscriteria voor bijzondere projecten in het RUP. De wenselijkheid van deze pro-
jecten in een woonkern en het al dan niet verhogen van de leefbaarheid van de woon-
kern worden daarbij eveneens afgewogen. Voor andere projecten in het teken van 
wonen, kan net het voorzien van vb. nieuw openbaar domein een meerwaarde zijn 
voor de buurt, soms onder de vorm van een bijkomende trage verbinding. Op deze 
manier kunnen bepaalde woonvormen (vb. kleinschalig wonen, cohousing,…), door 
toepassing te maken van de bijzondere aanvraag, een beoordeling op maat mogelijk 
maken. Voor dit soort projecten lijkt een aanpassing van de definitie van ‘bijzondere 
aanvragen’ niet nodig. 

Voor meergezinswoningen worden er in het RUP twee mogelijkheden geboden. Ofwel 
via een gewone aanvraag in de dorpskern (artikel 3) ofwel onder bepaalde voorwaar-
den als bijzondere aanvraag (artikels 1 t.e.m. 3). In dit laatste geval werden in functie 
van de beoordeling steeds een aantal aandachtspunten voor wonen in meergezins-
woningen toegevoegd. Deze bijzondere projecten dienen steeds te worden getoetst 
aan een aantal criteria en zijn slechts toegestaan in zoverre de schaal en ruimtelijke 
impact verdedigbaar is met de omgeving. Op die manier is de beoordeling van een 

meergezinswoning in een bijzonder project steeds geval per geval mogelijk. 

Beoordelingscriteria 

In het huidige RUP kern is voorzien dat minimum 10% van het openbaar domein in 
de bijzondere projecten moet worden ingericht als een autovrije groene (en/of ver-
harde – bij art. 3) publieke ruimte, met een centrale ligging in het project. Dit heeft tot 
doel de leefkwaliteit en de sociale cohesie voor de bewoners te verbeteren en vormt 
een meerwaarde voor de omgeving.  Deze oppervlakte is te beperkt. In recente aan-
vragen werd nagekeken welke percentages daar in functie van publieke groene (of 
verharde) ruimte werd voorzien. Afhankelijk van de zone waarin het project gelegen 
is, wordt voorgesteld om volgende percentages toe te passen die meer in verhouding 
staan tot de woondichtheid binnen de deelgebieden: 

– Dorpskern (art 3): 15% 

– Woonwijken (art. 2): 20% 

– Randwijken (art. 1): 25% 

Voorstel van aanpassing 

– Bij artikel 1, B. 2, volgende paragraaf wijzigen: 

“het openbaar domein wordt op kwaliteitsvolle wijze ingericht en moet bijdragen 
aan het vergroenen van de omgeving, min 25 % als een aaneensluitende autovrije 
groene publieke ruimte, structuurbepalend en/of met centraal strategische rol voor 
het project.”  

– Bij artikel 2, B. 2, volgende paragraaf wijzigen: 

“het openbaar domein wordt op kwaliteitsvolle wijze ingericht en moet bijdragen 
aan het vergroenen van de omgeving, min. 20 % als een aaneensluitende groene 
publieke ruimte, structuurbepalend en/of met centraal strategische rol voor het 
project.” 

– Bij artikel 3, B. 2 volgende paragraaf wijzigen:  

“het openbaar domein wordt op kwaliteitsvolle wijze ingericht. Min 15 % wordt in-
gericht als een autovrije groene en/of verharde publieke ruimte, met een centrale 

ligging in het project.” 
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2.1.4 Private en collectieve buitenruimte 

Probleemstelling 

Private buitenruimte 

Met betrekking tot private buitenruimtes zijn een aantal elementen opgenomen in het 
RUP. Voor de eengezinswoningen zijn die bepalingen onrechtstreeks opgenomen, 
met name onder de vorm van minimale afmetingen van de inplanting van het hoofd-
gebouw ten opzichte van de achterste perceelsgrens. In functie van twee- en meer-
gezinswoningen werden de minimale oppervlaktes en dieptes van deze private bui-
tenruimte explicieter opgenomen.  

In de dorpskern (artikel 3) is bij meergezinswoningen opgenomen dat de private bui-
tenruimte per woongelegenheid minimaal 10% van de bruto vloeroppervlakte dient te 
bedragen. Voor een gelijkvloerse woongelegenheid is dit te weinig en dient meer 
ruimte voor terras en/of tuin te worden voorzien. 

In de dorpskern (artikel 3): private buitenruimtes op het gelijkvloers moeten minimaal 
20% bedragen van de binnenruimte bedragen. 

Collectieve buitenruimte 

Er wordt in het RUP vooral ingezet op private buitenruimtes, maar niet op collectieve 
buitenruimtes. Collectieve buitenruimten bij meergezinswoningen bieden echter veel 
voordelen en zouden ook moeten toegelaten worden in ruil voor kleinere private bui-

tenruimtes.  

Bespreking 

Private buitenruimte 

De minimale oppervlakte voor private buitenruimtes in de dorpskern (artikel 3) wordt 
voor de gelijkvloerse woongelegenheden opgetrokken tot minimaal 20% van de bruto 
vloeroppervlakte van de woongelegenheid. De kleinste afmeting van deze buiten-
ruimte bedraagt 5m. Deze afstand komt overeen met de minimale diepte die nodig is 

achter het gebouw tot de achterste perceelsgrens.  

De term ‘private buitenruimte’ is niet gedefinieerd in het RUP. Om misverstanden te 
vermijden is het best dat dit bijkomend gedefinieerd wordt. 

Collectieve buitenruimte 

Bij meergezinswoningen of andere woonvormen (vb. gestapelde woningen, co-hou-
sing,…) zou het RUP eveneens meer ruimte moeten bieden om in het geval dat een 
kwalitatieve collectieve buitenruimte voorzien wordt, de private buitenruimtes op het 
gelijkvloers kleiner mogen zijn. Het voorzien van een collectieve buitenruimte voor 
alle bewoners van deze woongelegenheden biedt meer mogelijkheden voor grotere 
groengehelen en versnippert de ruimte minder. Dit biedt meer mogelijkheden om gro-
tere bomen te integreren, meer ruimte te creëren voor hemelwater en biodiversiteit,…. 

De collectieve buitenruimte moet wel voor alle bewoners van de meergezinswoning 
toegankelijk zijn via een gemeenschappelijke ruimte en voor de woongelegenheden 
op het gelijkvloers ook via de private buitenruimte. Op die manier biedt de collectieve 
buitenruimte voor alle bewoners een voordeel en kan het voor de gelijkvloerse woon-
gelegenheden als een verlengstuk van hun buitenruimte worden gezien. Het voorzien 
van een collectieve buitenruimte in ruil voor beperktere private buitenruimtes op het 
gelijkvloers mag echter niet gebruikt worden als ruimtebesparende maatregel, maar 
heeft als doel het realiseren van een kwalitatief woonproject. De collectieve ruimte 
mag ook niet worden gebruikt in functie van vb. parkeerplaats, maar moet ten dienste 
staan van alle bewoners van het gebouw of andere woonvormen met meerdere woon-
gelegenheden. Een groenplein met BBQ en picknicktafel is hiervan een voorbeeld. 
Een gemeenschappelijke niet-bruikbare groenzone in de voortuin gelegen bij meer-
gezinswoningen in de dorpskern, valt niet onder de collectieve buitenruimte. Bijzon-
dere projecten kunnen een heel andere inplanting hebben, waardoor hier evt. wel een 
collectieve buitenruimte in de voortuin mogelijk is.  

De aspecten van collectieve buitenruimte dient ook opgenomen worden bij de bepa-
lingen betreffende de bijzondere aanvragen in artikel 1, 2 en 3. 

Voorstel van aanpassing 

– Aanpassen onder artikel 3, A. 1. ‘specifieke bepalingen m.b.t. de inrichting van het 
hoofdgebouw als meergezinswoning: 

“bij nieuwbouw moet elke woongelegenheid in de meergezinswoning beschikken 
over een private buitenruimte die rechtstreeks toegankelijk is vanuit de leefruimte 
(zitruimte, eetruimte en/of keuken). De minimale oppervlakte en afmeting van 
deze buitenruimte bedraagt: 

– op maaiveldniveau, 20% van de bruto vloeroppervlakte van woongelegenheid. 

De kleinste afmeting van deze buitenruimte bedraagt 5 m. In afwijking hierop 

mag op het maaiveld ook voorzien worden in kleinere private buitenruimtes 

indien er een collectieve buitenruimte wordt voorzien die door alle bewoners 

van de meergezinswoning kan gebruikt worden en vanaf een gemeenschap-

pelijke ruimte bereikbaar is. Voor de gelijkvloerse woongelegenheden moet 

deze collectieve ruimte ook bereikbaar zijn vanaf de private delen van de 

woongelegenheid of de tuin. De minimale gezamenlijke oppervlakte van de 

collectieve en private buitenruimtes op maaiveldniveau dient minimaal 20% 

van de oppervlakte van de volledige gelijkvloerse verdieping te bedragen. De 

collectieve buitenruimte mag geen andere functie hebben (vb. parkeren) en 

mag niet in de voortuin worden voorzien. 

– op verdiepingsniveau, 10% van de bruto vloeroppervlakte van woongelegen-

heid bedraagt. De kleinste afmeting van deze buitenruimte bedraagt 1,8 m. 
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– Aanpassen onder de verordenende voorschriften van artikel 1 en artikel 2 ‘Bepa-
lingen i.f.v. bijzondere aanvragen’ – ‘aanvullende beoordelingscriteria m.b.t. de 
woonfunctie’. 

“Elke woning beschikt over een private buitenruimte die toegankelijk is vanuit een 
leefruimte (zitruimte, eetruimte en/of keuken) en waarvan de oppervlakte mini-
mum: 

– op maaiveldniveau, 30% van de bruto vloeroppervlakte van de woning be-

draagt. De kleinste afmeting van deze buitenruimte bedraagt minimum 5 m. In 

afwijking hierop mag voor meergezinswoningen of andere projecten met meer-

dere woongelegenheden, op het maaiveld ook voorzien worden in kleinere pri-

vate buitenruimtes indien er een collectieve buitenruimte wordt voorzien die 

door alle bewoners kan gebruikt worden en vanaf een gemeenschappelijke 

ruimte bereikbaar is. Voor de gelijkvloerse woongelegenheden moet deze col-

lectieve ruimte ook bereikbaar zijn vanaf de private delen van de woongele-

genheid of de tuin. De minimale gezamenlijke oppervlakte van de collectieve 

en private buitenruimtes op maaiveldniveau dient minimaal 30% van de bruto 

vloeroppervlakte van de volledige gelijkvloerse verdieping te bedragen. De col-

lectieve buitenruimte mag geen andere functie hebben (vb. parkeren).  

– op verdiepingsniveau, 10% van de bruto vloeroppervlakte van de woning be-

draagt. De kleinste afmeting van deze buitenruimte bedraagt minimum 1,8 m.” 

– Aanpassen onder artikel 3 ‘Bepalingen i.f.v. bijzondere aanvragen’ – ‘aanvullende 
beoordelingscriteria m.b.t. de woonfunctie’. 

“Elke woning beschikt over een private buitenruimte die toegankelijk is vanuit een 
leefruimte (zitruimte, eetruimte en/of keuken) en waarvan de oppervlakte mini-
mum: 

– op maaiveldniveau, 20% van de bruto vloeroppervlakte van de woning be-

draagt. De kleinste afmeting van deze buitenruimte bedraagt minimum 5 m. In 

afwijking hierop mag voor meergezinswoningen of andere projecten met meer-

dere woongelegenheden op het maaiveld ook voorzien worden in kleinere pri-

vate buitenruimtes indien er een collectieve buitenruimte wordt voorzien die 

door alle bewoners van de meergezinswoning kan gebruikt worden en vanaf 

een gemeenschappelijke ruimte bereikbaar is. Voor de gelijkvloerse apparte-

menten moet deze collectieve ruimte ook bereikbaar zijn vanaf de private de-

len van het appartement of tuin. De minimale oppervlakte van de collectieve 

en private buitenruimtes op maaiveldniveau dient minimaal 20% van de bruto 

vloeroppervlakte van de gelijkvloerse verdieping te bedragen en mag geen 

andere functie hebben (vb. in functie van parkeren). 

– op verdiepingsniveau, 10% van de bruto vloeroppervlakte van de woning be-

draagt. De kleinste afmeting van deze buitenruimte bedraagt minimum 1,8 m.” 

– Aanvullen in de toelichtende kolom van artikel 1, artikel 2 en artikel 3 ‘Bepalingen 
i.f.v. bijzondere aanvragen’ – ‘aanvullende beoordelingscriteria m.b.t. de woon-
functie’. 

“Woonprojecten dienen voldoende private buitenruimtes, evt. in combinatie met 
collectieve buitenruimtes te voorzien. Het voorzien van een collectieve buiten-
ruimte voor alle bewoners van een woonvorm met meerdere woongelegenheden 
biedt meer mogelijkheden voor grotere groengehelen en versnippert de ruimte 
minder. Dit biedt meer mogelijkheden om grotere bomen te integreren, meer 
ruimte te creëren voor hemelwater en biodiversiteit,…. Een collectieve buiten-
ruimte kan kleinere private buitenruimtes voor gelijkvloerse woongelegenheden 
motiveren. Het voorzien van een collectieve buitenruimte in ruil voor beperktere 
private buitenruimtes op het gelijkvloers mag echter niet gebruikt worden als ruim-
tebesparende maatregel, maar heeft als doel het realiseren van een kwalitatief 
woonproject. De collectieve buitenruimte mag ook niet worden gebruikt in functie 
van vb. parkeerplaats, maar moet steeds ten dienste staan van alle bewoners van 
het gebouw of andere vorm van collectief wonen. Een groenplein met BBQ en 
picknicktafel is hiervan een voorbeeld. De collectieve buitenruimte staat los van 
de noodzakelijke publieke groene ruimte.” 

– Toevoegen bij terminologie: ‘private buitenruimte’ 

‘De private buitenruimte is een verlengstuk van de leefruimten binnen. Het betreft 
de leeftuin voor wooneenheden op maaiveldniveau en terrassen op verdiepings-
niveau. ‘ 
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2.2 Bijzondere woonvormen en percelen 

In het huidige RUP Kern Vorselaar zijn de voorziene stedenbouwkundige voorschrif-
ten vrij specifiek geënt op één-, twee- en meergezinswoningen. Er werden in functie 
van deze woningtypologieën een veelheid aan voorschriften opgenomen. Andere, af-
wijkende woonvormen worden door het RUP niet uitgesloten en kunnen gevat worden 
onder de ‘bijzondere aanvragen’ zoals in de verschillende zones voor wonen wordt 
omschreven. Deze categorie biedt minder vastgelegde stedenbouwkundige voor-
schriften, wel een aantal criteria waaraan de kwaliteiten van het project dienen te wor-
den getoetst. Sinds de goedkeuring van het RUP Kern Vorselaar komen ook ‘andere 
woonvormen’ in beeld, waarvoor niet altijd even duidelijk is of en hoe het huidige RUP 
daarop een antwoord biedt.  

In het kader van de beperkte herziening van het RUP Kern Vorselaar wordt nagegaan 
of de bepaalde specifieke woonvormen ‘zorgwonen’ en ‘tiny houses’ binnen het RUP 
mogelijkheden hebben. Indien nodig worden er (beperkte) bijstellingen voorgesteld 

aan het RUP.  

2.2.1 Restpercelen 

Probleemstelling 

Bepalingen over restpercelen moeten herbekeken worden. De bepalingen over rest-
percelen zou moeten handelen over de bestaande restpercelen die bestonden bij de 
inwerkingtreding van het RUP. Tijdens de voorbije jaren is er een periode geweest 
dat het afsplitsen van 1 bouwkavel van een perceel niet onderworpen was aan de 
verkavelingsvergunningsplicht. Bij deze afsplitsingen was geen toetsing aan het RUP 
mogelijk. De huidige regelgeving is echter opnieuw aangepast, zodat er voor het af-
splitsen van 1 bouwkavel opnieuw een verkavelingsvergunning nodig is. Om de toets 
aan de goede ruimtelijke ordening en/of het RUP veilig te stellen, ook indien de regel-
geving nogmaals zou wijzigen, dienen de bepalingen voor de restpercelen verduide-

lijkt te worden.  

Bespreking 

Het RUP dient in die zin aangepast te worden dat het niet de bedoeling kan zijn om 
nieuwe restpercelen te creëren om op die manier andere (lees: meer) ontwikkelings-
mogelijkheden te krijgen op de percelen.  

Restpercelen zijn percelen die niet aan de opgegeven maatvoering uit het RUP vol-
doen of een andere, afwijkende vorm hebben.  

Voorstel van aanpassing 

– Waar gesproken wordt over restpercelen, dient de formulering te worden aange-
past tot ‘restpercelen die reeds bestonden bij de totstandkoming van het RUP’. 

– Toelichtend dient bij de beschrijving van de restpercelen te worden toegevoegd 
‘of percelen met een afwijkende vorm’. 

2.2.2 Zorgwonen 

Probleemstelling 

Huidige regelgeving 

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid binnen een bestaande 
woning zodat maximaal twee oudere of hulpbehoevende personen kunnen inwonen. 
Een bestaande woning kan in functie hiervan ook binnen de bestaande mogelijkheden 
uitgebreid worden. 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) voorziet in de mogelijkheden voor 
het creëren van een zorgwoning binnen een bestaande woning.  

Figuur 1: symbolische weergave van huidige mogelijkheden voor zorgwoning in een woning 

Mogelijkheden in huidige RUP 

Buiten de mogelijkheden die door de huidige regelgeving al worden geboden, werd in 
het bestaande RUP kern Vorselaar ook ingezet op mogelijkheden voor zorgwonen. 
Voor zorgbehoevenden die zelfstandig kunnen wonen is het blijven wonen in eigen 
buurt erg belangrijk.  Het RUP kern voorziet dat alle woningen ingericht kunnen wor-
den als zorgwoning. In het RUP zijn eveneens ook mogelijkheden tot het omvormen 
van een bestaande woning naar een tweegezinswoning of het oprichten van een 
nieuwe tweegezinswoning, afhankelijk van de omgeving en de ligging van de woning 
en het perceel.  

Dit betekent dat er in het bestaande RUP reeds veel mogelijkheden worden geboden 

om tegemoet te komen aan de vraag voor zorgwonen. 

Huidige trends 

De huidige trend in het zorgwonen breidt de mogelijkheden tot zorgwonen uit. Niet 
alleen kan zorgwonen binnen het volume van een woning worden voorzien, maar ook 
wordt het mogelijk om een mobiele zorgwoning (bv. een wooncontainer) in de tuin te 
plaatsen of om een vrijstaand bijgebouw in de tuin om te vormen tot een afzonderlijke 
zorgwoning ten dienste van een oudere en/of hulpbehoevende.  
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Figuur 2: symbolische weergave van zorgwoning als afzonderlijke eenheid bij woning 

Voor dit type van zorgwonen bestaat er op dit moment nog geen specifieke regelge-
ving, maar die is in opmaak op Vlaams niveau. Deze regelgeving voorziet in eenzelfde 
‘meldingsplicht’ voor zorgwonen in een bijgebouw of in een tijdelijke mobiele zorg-
woning als de huidige ‘meldingsplicht’ voor het inpandig zorgwonen. Voor de tijdelijke 
mobiele zorgwoning zal ook een maximale tijdsduur aan deze melding worden ge-
koppeld. 

De oprichting van een mobiele zorgwoning of wooncontainer of het realiseren van een 
zorgwoning in een bijgebouw kan echter een grotere impact hebben dan het voorzien 
van een inpandige zorgwoning. Zo is er de noodzaak voor het aanleggen van riole-
ring, water- en elektriciteitstoevoer. Ook dient de inplanting met zorg gekozen te wor-
den om de impact op de omgeving en de privacy van de omwonenden te beperken. 
Bovendien heeft dit impact op de inname van tuinruimte en het voorzien van verhar-
dingen.  

In het geval een mobiele zorgwoning wordt voorzien, dient eveneens te worden ge-
waakt over het architecturaal aspect (esthetiek, materiaalgebruik, vormgeving, ...), het 
energetisch aspect (EPB-regelgeving) en het aspect van veiligheids-, gezondheids- 
en woonkwaliteitseisen (voldoende licht, lucht, isolatie, ...) (Art. 5 Vlaamse Woon-

code). 

 

 

Figuur 3: voorbeeld van zelfstandige zorgunit bij woning (producent: Stido)  

 

 

Figuur 4: voorbeeld van zelfstandige zorgunit bij woning (producent Skilpod) 
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Conclusie 

Het huidige RUP Kern biedt geen specifieke mogelijkheden om de huidige trends van 
zorgwonen op te vangen. Enkel het zorgwonen cf. de huidige regelgeving, nl. het 
inpandig zorgwonen, wordt ruim toegelaten in het RUP. 

In het RUP zijn specifieke beperkingen opgenomen met betrekking tot het voorzien 
van een bijgebouw in de tuin. De oppervlakte van bijgebouwen is beperkt tot maxi-
mum 10% van de leeftuinzone met een totale maximale oppervlakte van alle bijge-
bouwen van 75 m². Dit betekent dat een perceel al vrij groot moet zijn om een mobiele 
zorgunit/wooncontainer of bijgebouw in functie van zorgwonen toe te staan.  

Het RUP biedt echter wel mogelijkheden om op percelen inpandig zorgwonen toe te 
staan, doordat er voor het hoofdgebouw ruime uitbreidingsmogelijkheden zijn binnen 
het toegelaten bouwprofiel. Dit zou ook ruimer geïnterpreteerd kunnen worden tot 
mogelijkheden voor het voorzien van een woonunit/wooncontainer voor zorgwonen 
palend aan de bestaande woning.  

Bespreking 

Om de visie van het RUP Kern te versterken en tegemoet te komen aan de noden 
rond zorgwonen, wil de gemeente blijven inzetten op de mogelijkheden voor zorg-
wonen. 

In de eerste plaats biedt het huidige RUP daar in belangrijke mate een oplossing voor, 
met name door het inpandig zorgwonen mogelijk te maken in alle woningen. De keuze 
voor inpandig zorgwonen heeft het grote voordeel dat er een nabijheid is tussen de 
zorgvrager en de zorgverlener. Het is bovendien een duurzame en kwalitatieve vorm 
van (zorg)wonen met een compact ruimtegebruik waarbij eveneens geen al te grote 
aanpassingen zoals bijkomende nutsleidingen, verhardingen e.d. moeten worden ge-
daan. 

Het voorzien van zorgwoningen in de tuin, in de vorm van een mobiele woonunit, een 
wooncontainer of in een vaste constructie (woningbijgebouw) is vanuit het oogpunt 
van ruimtelijke inpassing in eerste instantie niet zomaar wenselijk op alle plaatsen. 
De visie die in het RUP is ingeschreven rond het plaatsen van bijgebouwen blijft van 
toepassing. Het is niet wenselijk om bovenop wat in het RUP voorzien is nog bijko-
mend permanente vrijstaande bijgebouwen te voorzien.   

Binnen de toegelaten ruimte beschikbaar voor woninghoofdgebouwen conform het 
RUP kan een woning reeds verbouwd en/of uitgebreid worden in functie van een in-
pandige zorgwoning. 

De mogelijkheden die geboden worden door de toekomstige regelgeving zullen ook 
in Vorselaar kunnen worden benut. Ten eerste zal het plaatsen van een tijdelijke mo-
biele zorgwoning mogelijk zijn. Wanneer de tijdelijke termijn beëindigd is, en de con-
structie volgens de melding moet verwijderd worden, kan een definitieve oplossing 
enkel mogelijk zijn indien ze voldoet aan de bepalingen voor bijgebouwen die reeds 
voorzien zijn in het RUP. Ten tweede zal het omvormen van een bestaand vergund 

bijgebouw naar een zorgwoning en het bouwen van een nieuw bijgebouw voor zorg-
wonen eveneens mogelijk zijn, opnieuw rekening houdend met de bepalingen voor 
bijgebouwen die reeds voorzien zijn in het RUP. 

In het RUP is echter opgenomen dat wonen in bijgebouwen niet toegelaten is. Dit blijft 
de visie van de gemeente. De functie wonen kan echter wel toegelaten worden in het 
kader van zorgwonen. Dit dient te worden aangepast in het RUP. 

Bovendien moet een tijdelijke mobiele zorgwoning of een zorgwoning in een bestaand 
of nieuw bijgebouw voldoen aan volgende bijkomende eisen: 

– Voldoen aan EPB-regelgeving 

– Veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitseisen cf. de Vlaamse Wooncode  

– Bij vrijstaande bijgebouwen dient in functie van het inrichten van een zorgwoning 
minimaal voorzien worden in een leefruimte, slaapruimte, sanitair en toilet 

– Toegankelijk in functie van de zorgvraag 

– Nutsleidingen (aan- en afvoer) moeten worden aangesloten op de bestaande 
nutsleidingen van de hoofdwoning 

– Enkel noodzakelijke verharding in functie van de toegankelijkheid van de zorg-
woning is mogelijk bovenop maximale verharding 

Voorstel van aanpassing 

Gezien de mogelijkheden die reeds geboden worden in het bestaande RUP wordt 
geopteerd om enkel volgende bijkomende mogelijkheden voor zorgwonen te voorzien 
bij woningen: 

– Toevoegen in de algemene voorschriften als bijkomend punt – verordenende 
voorschriften: 

“specifieke woonvormen: 

– Inpandig zorgwonen wordt in het RUP toegelaten cf. de specifieke voorschrif-

ten per zone. 

– Tijdelijke mobiele zorgwoningen (conform Vlaamse Wetgeving) zijn mogelijk, 

zelfs indien ze in strijd zijn met de maximale oppervlakte van de bijgebouwen. 

– Permanente (bestaande of nieuwe) bijgebouwen met functie zorgwonen zijn 

enkel mogelijk conform de bepalingen voor bijgebouwen in de betrokken zone. 

– De zorgwoning moet toegankelijk zijn voor de zorgvrager. 

– Nutsleidingen (aan- en afvoer) moeten worden aangesloten op de bestaande 

nutsleidingen van de hoofdwoning. 

– Enkel de noodzakelijke verharding in functie van de toegankelijkheid van de 

zorgwoning is mogelijk bovenop de maximale verharding.” 

– Toevoegen in de algemene voorschriften in de toelichtende kolom bij ‘specifieke 
woonvormen’: 
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“Voor inpandig zorgwonen worden in de specifieke voorschriften van het RUP mo-
gelijkheden geboden. Binnen de toegelaten ruimte beschikbaar voor woning-
hoofdgebouwen conform de specifieke voorschriften kan een woning reeds ver-

bouwd en/of uitgebreid worden in functie van een inpandige zorgwoning. 

Tijdelijke mobiele zorgwoningen kunnen toegelaten worden in zoverre ze cf. de 
geldende regelgeving daaromtrent op Vlaams niveau toegelaten worden, ook in-
dien ze in strijd zijn met de maximale oppervlakte aan bijgebouwen cf. de speci-
fieke voorschriften van het RUP kern. Wanneer de tijdelijke termijn beëindigd is, 
is een definitieve oplossing enkel mogelijk indien ze voldoet aan de bepalingen 
voor bijgebouwen die reeds voorzien zijn in de specifieke bepalingen van het RUP. 

Een zorgwoning moet in alle gevallen voldoen aan de bestaande regelgeving om 
de woonkwaliteit zo optimaal mogelijk te houden: regelgeving rond energienormen 
(EPB), de veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitseisen cf. de Vlaamse 
Wooncode, … Zorgwoningen moeten ook steeds toegankelijk zijn voor de perso-
nen met een zorgvraag die er verblijven. Rolstoeltoegankelijkheid is hier bijvoor-
beeld belangrijk. Bij vrijstaande zorgwoning dient als zelfstandige woonentiteit te 
worden voorzien. Er dient daarbij minimaal voorzien te worden in een leefruimte, 

slaapruimte, sanitair en toilet. “ 

– De zin: “Het vrijstaande bijgebouw mag niet ingericht worden als woning” bij artikel 
1, A, 2; artikel 2, A, 2 en artikel 3, A, 2 wordt aangevuld met “met uitzondering van 
het inrichten van een zorgwoning”. 

2.2.3 Compacte woonvormen zoals tiny houses 

Probleemstelling 

Wat zijn compacte woonvormen? 

Een type van woonvorm die aan populariteit wint is de zeer compacte woonvorm ‘tiny 
house’. 

Deze vorm van wonen in een klein huis vindt zijn oorsprong om op een meer duur-
zame, goedkope en ecologische manier te gaan leven. Het betekent een leven zonder 
overbodige spullen in een (zeer) kleine, maar volwaardige woning. De woningen wor-
den zodanig ingericht dat elke ruimte maximaal kan worden benut. Je hebt er het 
nodige comfort dankzij het slim gebruik van ruimte en technologieën. Zo kan je de 
woning gewoon aansluiten op de bestaande nutsvoorzieningen, maar je kan ook off-
grid leven met zonnepanelen, regenwaterrecuperatie, composttoilet, …. 

Deze vorm van wonen valt niet onder de gekende traditionele bouwprofielen. Een tiny 
house heeft geen vaste oppervlakte, maar een oppervlakte van 50 m² wordt bij de 
bewoners als een maximum ervaren. Een tiny house betreft een al dan niet verplaats-
bare constructie.  

 

Figuur 5: voorbeeld tiny house (bron: tiny house store) 

Je kan een tiny house als particulier ergens alleen plaatsen (in de natuur) of er kan 
de mogelijkheid gezocht worden om in een collectieve vorm een aantal tiny houses 
samen te brengen om zo een vorm van gemeenschappelijk wonen (co-housing) te 
creëren. In dit laatste geval is er, buiten de tiny houses zelf, ook minimaal een ge-
meenschappelijke ruimte in functie van bergplaats, wasruimte, eetruimte,… 
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Figuur 6: voorbeeldprojecten met gegroepeerde tiny houses (boven: Tiny houses in Dordrecht, 
onder: Tiny houses Alkmaar) 

Maar ook kleine woningen die vast op een grond worden gebouwd kunnen onder de 
noemer ‘compacte woningen’ vallen.  

Huidige regelgeving 

Rond deze bijzondere compacte woonvormen is tot op heden geen specifieke regel-
geving met betrekking tot ruimtelijke ordening van toepassing. Het al dan niet mogelijk 
zijn van een tiny house op een specifieke plaats, dient steeds geval per geval te wor-
den bekeken, waarbij de plaatselijke voorschriften (bestemmingsplannen, RUP’s, ver-
ordeningen, e.d.) een leidraad vormen. In de plaatselijke voorschriften zijn echter zel-
den heel specifieke elementen opgenomen met betrekking tot deze woonvorm.  

Door zijn beperkte oppervlakte is het niet eenvoudig om dit soort woning aan de re-
gelgeving met betrekking tot wonen te laten voldoen (Vlaamse wooncode). Dit is ech-
ter een vereiste om je ook in deze woonvorm te kunnen domiciliëren.  

Mogelijkheden in het bestaande RUP 

In functie van de realisatie van tiny houses of andere bijzondere kleinere woonvor-
men, werd in het bestaande RUP niets specifiek opgenomen.  

Het RUP heeft in de woonzones specifieke voorschriften opgenomen met betrekking 
tot afmetingen en volumes van woningen. Dit betreffen steeds maximale oppervlak-
tes. Het is niet de bedoeling geweest van het RUP om ook zeer kleine woningen, type 
tiny houses, mogelijk te maken overal in de woonkern van Vorselaar. Daarom werden 
minimale perceelsafmetingen op genomen in het RUP. Wanneer bij restpercelen de 
mogelijk te bebouwen grondoppervlakte van het hoofdgebouw < is dan 70m², 60m² 

of 50m² – respectievelijk voor hoofdgebouwen in open, halfopen of gesloten bebou-
wing – is bovendien ook opgenomen dat bebouwing enkel kan toegelaten worden op 
basis van een positieve ruimtelijke beoordeling. 

Het RUP voorziet echter in het instrument ‘bijzondere aanvraag’ in de verschillende 
deelgebieden van de woonzone. Daarbij is een ruimere beoordelingsmarge voorzien. 
Het realiseren van een project met gegroepeerde tiny houses is daarbij een mogelijk-

heid. 

Conclusie 

Gezien er in het RUP Kern Vorselaar geen specifieke mogelijkheden worden geboden 
om compacte woningen te voorzien én omdat het plaatsen van een betreffende wo-
ningtypologie ook niet op alle plaatsen in de woonkern even wenselijk is, wenst de 
gemeente Vorselaar na te gaan of het noodzakelijk is om duidelijkheid te scheppen 
waar en onder welke randvoorwaarden deze woonvorm binnen het RUP als aan-

vaardbaar kan worden beschouwd.  

Bespreking 

Het voorzien van een compacte woonvorm als constructie ter vervanging van een 
traditionele woning binnen de woonkern van Vorselaar wordt als ruimtelijk minder in-
pasbaar beschouwd. Deze bouwtypologie wijkt heel sterk af van de traditionele bouw-
vormen, waardoor het niet evident is om dit type van ‘woonentiteit’ overal in te passen. 
Bovendien rijst de vraag hoe in deze gevallen zal worden omgegaan met bergruimte 
voor afval, fietsen, tuinmateriaal,... Dit type woonentiteit zal moeilijk permanent kun-
nen bewoond worden (gebrek aan bergruimte) en komt bovendien zeer zelden in aan-
merking komen om een domicilie op te vestigen. Tenslotte wordt deze vorm van com-
pact wonen momenteel verkozen door bewoners die op een meer duurzame en eco-
logische manier willen gaan leven, niet zelden midden in de natuur. De nadruk moet 
blijven liggen op de keuze van de bewoners om op deze manier van wonen. Er moet 
over worden gewaakt dat het niet louter gaat om een keuze van ontwikkelaars om de 
woningen of woongelegenheden te verkleinen, louter en alleen omdat kleinere wonin-
gen de bouwkostprijs kunnen drukken. De gemeente Vorselaar wil wel mogelijkheden 
bieden aan projecten waarbij een aantal tiny houses worden samengebracht om op 
die manier een vorm van gemeenschappelijk wonen (co-housing) te krijgen. De ge-
meente is van oordeel dat binnen de woonkern van Vorselaar hiervoor reeds ruimte 

wordt geboden door de toepassing van een bijzondere aanvraag. 

Door deze tiny houses als een collectief geheel te zien, met inbegrip van een collec-
tieve ruimte, wordt het ook mogelijk om een aantal problemen rond het individueel 

plaatsen van tiny houses op te lossen. 

De woonunits hebben een zeer beperkte oppervlakte, maar als compensatie kunnen 
gemeenschappelijke functies worden geïntegreerd.  

Niet elke locatie is geschikt voor gemeenschappelijk wonen in tiny houses. Een pro-
ject met tiny houses wijkt af van het klassieke bouwpatroon, straatbeeld en 
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dorpsstructuur. Elke aanvraag zal daarom steeds op maat van de specifieke locatie 
en projectinhoud beoordeeld moeten worden. De toetsing aan de goede ruimtelijke 
ordening geldt onverkort. Een goede inpassing in de omgeving (ruimtelijk, sociaal, 
functioneel,…) is noodzakelijk voor een kwalitatieve ruimtelijke ontwikkeling. De ruim-
telijke kwaliteit moet vanaf de aanvang van het ontwerpproces meegenomen worden. 

Bij de locatiekeuze dienen bestaande landschapselementen en natuurwaarden bin-
nen het projectgebied maximaal worden behouden of geïntegreerd, zoals voor alle 

bijzondere aanvragen geldt. 

Bij de bijzondere projecten is in de voorschriften van het bestaande RUP (art. 1 en 
art. 2) echter specifiek opgenomen dat de korrelgrootte moet afgestemd zijn op die 
van de omgeving. Dit betekent, strikt genomen dat een kwalitatief en duurzaam pro-
ject met kleinere woonvormen hierdoor mogelijks als afwijkend kan worden gezien en 
daardoor niet onder de voorschriften valt. Duurzame projecten, zelfs met kleinere of 
grotere constructies moeten (onder voorwaarden) echter mogelijk zijn. De term ‘kor-
relgrootte’ is in het bestaande RUP voornamelijk gebruikt om te voorkomen dat te 
grootschalige projecten, die niet in verhouding staan tot de omgeving konden verme-
den worden. Projecten met een compactere woonvorm en een meerwaarde voor de 
omgeving, vb. grotere groene collectieve ruimte moeten echter wel steeds mogelijk 

zijn. In de voorschriften dient dit te worden verduidelijkt. 

Voorstel tot aanpassing 

– Bij art. 1, B, 1 en art. 2, B, 1 in de verordenende voorschriften de zin met betrekking 
tot korrelgrootte aanvullen met: 

“Een project met een duurzame, kwalitatieve ontwikkeling met compactere volu-
mes en meer onbebouwde, groene ruimtes kan wel toegelaten worden.” 

– Bij art. 1, B, 1 en art. 2, B, 1 in de toelichtende kolom met betrekking tot ‘bebou-
wingsstructuur’ volgende zin aanvullen:  

“projecten met compacte bebouwing worden hierbij niet uitgesloten. Projecten met 
een compactere bebouwing en een groter aandeel groene ruimte kunnen een 
meerwaarde voor de omgeving vormen (vb. geschakelde woningen, collectief pro-
jecten met kleinschalige woonvormen,…) 

2.3 Bebouwingsmogelijkheden – technische aanpassin-
gen 

2.3.1 Dakvolume 

Probleemstelling 

Onder het dakvolume moet ook een plat dak (onder de denkbeeldige lijnen van 45°) 

mogelijk zijn. Nu is geen plat dak toegelaten op een hoogte van meer dan 7 m. 

Bespreking 

Boven een hoogte van 7m is in het RUP enkel een hellend dak toegelaten, waarbij 
een minimale en maximale hellingshoek zijn opgenomen. In functie van compact wo-
nen wordt evenwel soms ook een terugspringend volume of een afgeknot dak aange-
vraagd waarbij ook gebruik gemaakt wordt van een gedeelte plat dak voorkomt boven 
een hoogte van 7m. In sommige gevallen is dit ruimtelijk ook aanvaardbaar. 

De voorschriften moeten in deze zin aangepast worden zodat een plat dak ook mo-
gelijk is boven de 7m, maar dan moet dit volume gelegen zijn binnen de denkbeeldige 

lijn van 45° vanaf de kroonlijst. 

Voorstel van aanpassing 

– Aanpassen bij artikel 1, A.1 dakvorm bij woningen in open bebouwing: 

– “vanaf 7 m hoogte: min 25 ° - max 45° dakhelling, uitgezonderd gedeelte van 

mansardedak met max 75 ° dakhelling over max 2 m bouwhoogte of gebogen 

dakvorm. In afwijking hierop kan ook binnen de denkbeeldige lijnen van 45° 

ten opzichte van de kroonlijst een plat dak worden voorzien indien dit inpas-

baar is in de omgeving.” 

– Aanpassen bij artikel 2, A.1 dakvorm bij woningen in open bebouwing: 

– “vanaf 7 m hoogte: min 25 ° - max 45° dakhelling, uitgezonderd gedeelte van 

mansardedak met max 75 ° dakhelling over max 2 m bouwhoogte of gebogen 

dakvorm. In afwijking hierop kan ook binnen de denkbeeldige lijnen van 45° 

ten opzichte van de kroonlijst een plat dak worden voorzien indien dit inpas-

baar is in de omgeving.” 

– Aanpassen bij artikel 2, A.1 dakvorm bij woningen in halfopen bebouwing: 

– “vanaf 7 m hoogte: min 25 ° - max 45° dakhelling, uitgezonderd gedeelte van 

mansardedak met max 75 ° dakhelling over max 2 m bouwhoogte of gebogen 

dakvorm. In afwijking hierop kan ook binnen de denkbeeldige lijnen van 45° 

ten opzichte van de kroonlijst een plat dak worden voorzien indien dit inpas-

baar is in de omgeving.” 

– Aanpassen bij artikel 3, A.1 dakvorm bij woningen in gesloten bebouwing: 
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– “vanaf 7 m hoogte: min 25 ° - max 45° dakhelling, uitgezonderd gedeelte van 

mansardedak met max 75 ° dakhelling over max 2 m bouwhoogte of gebogen 

dakvorm. In afwijking hierop kan ook binnen de denkbeeldige lijnen van 45° 

ten opzichte van de kroonlijst een plat dak worden voorzien indien dit inpas-

baar is in de omgeving.” 

2.3.2 Bouwprofiel 

Probleemstelling 

In de woonwijken zijn er in functie van de aanbouw van een woningbouw in halfopen 
bebouwing twee varianten opgenomen in de voorschriften. Deze varianten zijn veror-
denend beschreven en worden in de toelichtende kolom verduidelijkt met een figuur. 
Bij variant 2 zijn er eveneens twee mogelijkheden, afhankelijk of het gaat om een 
bestaande of een nieuwe woning. Bij één van de figuren van variant 2 staat geen 
uitleg vermeld. Bij de figuur van variant 1 staat dit wel vermeld. Er is soms verwarring 
over de figuren bij variant 2 en dit dient verduidelijkt te worden.   

Bespreking 

Onder de figuren bij variant 2 dient te worden verduidelijkt wat er afgebeeld staat.  

Voorstel tot aanpassing 

Onder volgende figuren onder artikel 2, A, 1 verduidelijkend toevoegen wat op de 
figuur afgebeeld wordt: 

 
Toelichtende figuur bij bepalingen m.b.t. halfopen bebouwing met aanbouw volgens variant 2 

 (bestaande bebouwing) 

  
Toelichtende figuur bij bepalingen m.b.t. halfopen bebouwing met aanbouw volgens variant 2 (bij aanvragen met  

twee aanpalende gebouwen in één vergunningsaanvaag) 
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2.3.3 Kopgebouwen 

Probleemstelling 

In het RUP is voor de dorpskern (artikel 3) opgenomen dat de oprichting van een 
kopgebouw verplicht is in bepaalde gevallen. Er kan hiervan worden afgeweken in-
dien dit is overeengekomen met de aanpalende eigenaar, dit om de woonkwaliteit van 
bestaande gebouwen met een vrijstaande gevel niet te beknotten. In bepaalde speci-
fieke gevallen lijkt dit akkoord van de buren voorbij te gaan aan het doel tot behoud 
van de woonkwaliteit. Er dient te worden onderzocht of het wenselijk is om de nood-
zaak voor het verkrijgen van het akkoord van de buren in alle gevallen te behouden.  

Bespreking 

Het oprichten van een kopgebouw in de dorpskern is verplicht in drie situaties, ten 
eerste wanneer het perceel grenst aan ene aanliggende andere bestemmingszone, 
ten tweede wanneer op het aanliggende perceel een vrijstaande gevel van een waar-
devol gebouw staat en ten derde wanneer op het aanliggende perceel een vrijstaande 
gevel met geveldoorbrekingen (ramen, deuren, …) staat. In het RUP is de afwijkings-
mogelijkheid voorzien om in bovenstaande situaties toch tot op de perceelsgrens te 
bouwen, mits goedkeuring van de aanpalende eigenaar. Dit betekent dat indien de 
aanpalende eigenaar niet akkoord gaat, er niet op de perceelsgrens kan gebouwd 

worden.  

De regeling tot het verplichten van het bouwen van een kopgebouw is in het be-
staande RUP opgenomen om de woonkwaliteit van de bestaande aanliggende wo-
ning met een vrijstaande gevel met geveldoorbrekingen (ramen, deuren, …) niet te 
beknotten. Het lijkt niet wenselijk om dit bij de herziening van het RUP beperkt te 
wijzigen voor die situaties waarbij de woonkwaliteit van de aanliggende woning met 
een vrijstaande gevel met geveldoorbrekingen niet vermindert, met name wanneer 
die vrijstaande gevel op minstens 3m van de gemeenschappelijke perceelsgrens is 
ingeplant. 

Voorstel van aanpassing 

– Aanpassen bij artikel 3, A.1 Hoofdgebouw, Bebouwingswijze: 

“Het oprichten van een kopgebouw is verplicht, tenzij anders overeengekomen 
met de aanpalende eigenaar, in volgende toestanden: 

– bij een aanliggende andere bestemmingszone 

– aanliggend vrijstaande gevel van een waardevol gebouw 

– aanliggend vrijstaande gevel met geveldoorbrekingen (ramen, deuren, …) op 

minder dan 3m van de gemeenschappelijke perceelsgrens 

2.3.4 Akkoord van buren 

Probleemstelling 

In het RUP is op een aantal plaatsen opgenomen ‘tenzij anders overeengekomen met 
de aanpalende eigenaar’ of ‘mits schriftelijk akkoord van aanpalende eigenaar’. Daar 
zitten soms tegenstrijdigheden in. Bovendien is in het omgevingsvergunningsdecreet 
voorzien wanneer buren moeten worden aangeschreven. Deze zaken moeten op el-
kaar worden afgestemd.  

Bespreking 

De bepaling over een (schriftelijk) akkoord van de aanpalende eigenaars is in functie 

van volgende zaken in het RUP opgenomen: 

– Voorzien van leefruimtes op verdiepingsniveau bij tweegezinswoningen. 

In de woonwijken en de randwijken zijn grondgebonden woningen mogelijk en 
wordt er bijgevolg niet op verdiepingsniveau gewoond. In de dorpskern is dit wel 
gangbaar. Indien in de woonwijken en de randwijken leefruimtes op het verdie-
pingsniveau voorzien worden, kan dit enkel indien dit inpasbaar is in functie van 
mogelijke privacyhinder naar de aanpalende eigenaars. De gemeente wil dit 
schriftelijk akkoord (in art. 1 en art. 2) behouden en het RUP hier niet op aanpas-
sen.  

– Het oprichten van een kopgebouw 

zie bespreking in punt 2.3.3: beperkte aanpassing aan het RUP. 

– Carport of bijgebouw bouwen tot op de perceelsgrens 

In de randwijken (art. 1) en de woonwijken (art. 2) is opgenomen dat een bijge-
bouw tot op 3m van de perceelsgrens mag worden gebouwd, tenzij met de aan-
palende eigenaar is overeengekomen dat het tot op/tegen de perceelsgrens kan 
worden gebouwd. Voor hoofdgebouwen die op/tegen de perceelsgrens kunnen 
worden gebouwd, is deze bepaling niet opgenomen. 

Indien tot op de perceelsgrens een gebouw wordt voorzien, is cf. de omgevings-
vergunningsprocedure reeds opgenomen dat de aanpalende eigenaar dient te 
worden aangeschreven. Het is niet noodzakelijk om hiervoor in het RUP nog bij-

komende bepalingen op te nemen. 

De inplanting van een bijgebouw wordt verder nog besproken in 2.3.6.  

– De afstand van terrassen voor meergezinswoningen op minder dan 1,9m. 

De afstand van 1,9m voor terrassen ten opzichte van de zijdelings perceelsgrens 
komt uit de regels van het burgerlijk wetboek m.b.t. lichten en zichten. Deze re-
gelgeving dient gerespecteerd te blijven en daarvan kan enkel, mits toestemming 
van een aanpalende eigenaar, afgeweken worden. Het is niet wenselijk om dit in 
het RUP te gaan wijzigen en daaromtrent meer toe te laten. 
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– In functie van de aan wonen verwante activiteiten en afstand tot de perceelsgrens. 

In functie van aan wonen verwante activiteiten is het in artikel 3 (dorpskern) toe-
gelaten om dieper te bouwen dan het toegelaten bouwprofiel van 20m (gelijk-
vloers). Het betreft hier gesloten bebouwing. Indien door deze uitbreiding op de 
perceelsgrens zou worden gebouwd, dan zal cf. de omgevingsvergunningsproce-
dure de aanpalende eigenaar worden aangeschreven. Het is niet noodzakelijk om 
hiervoor in het RUP nog bijkomende bepalingen op te nemen. 

Voorstel van aanpassing 

– De wijzigingen hieromtrent met betrekking tot bijgebouwen worden gecombineerd 
met de aanpassingen rond bijgebouwen, cf. punt 2.3.6. 

– Bij artikel 3. A. 4 ‘Aan het wonen verwante activiteiten’ eerste voorwaarde met 
betrekking tot de inplanting van de verlenging van de gelijkvloerse aanbouw ver-
wijderen. 

 

2.3.5 Afstand tot achterste perceelsgrens 

Probleemstelling 

Bij de woonwijken (art. 2) is voor de hoofgebouwen in halfopen bebouwing een on-

duidelijkheid aanwezig in de stedenbouwkundige voorschriften. 

Enerzijds wordt er vermeld dat voor de plaatsing van het hoofdgebouw voor de voor-
bouw minimaal 7,5m moet zijn ten opzichte van de achterste perceelsgrens en an-
derzijds staat er dat er voor de aanbouw van het hoofdgebouw voor de delen met een 
maximale bouwhoogte van 7m een minimale afstand van 10m moet gehouden wor-
den en voor de delen met een maximale bouwhoogte van 4m een minimale afstand 
van 7,5m moet gehouden worden. Indien een woning wordt opgetrokken met enkel 
een voorbouw, zonder aanbouw, dan mag deze woning dus dichter bij de achterste 
perceelsgrens worden gebouwd dan een woning met voor- en aanbouw en komt het 
verdiepingsniveau dus ook tot op 7,5m van de achterste perceelsgrens.  

Het is echter wenselijk dat op verdiepingsniveau steeds een afstand van 10m behou-
den wordt ten opzichte van de achterste perceelsgrens.  

Bespreking 

Voor artikel 2 dient eenduidig te worden aangepast dat op verdiepingsniveau steeds 
minimaal 10m moet gehouden worden ten opzichte van de achterste perceelsgrens.  

Voorstel van aanpassing 

– Bij art. 2, A, 1: ‘hoofdgebouw in halfopen bebouwing’ volgende uitbreiden: 

“afstand tot achterste perceelsgrens: 

– delen met bouwhoogte maximum 4 m: minimum 7,5 m; 

– delen met bouwhoogte maximum 7 m: minimum 10 m.” 
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2.3.6 Bijgebouwen 

Probleemstelling 

Met betrekking tot de voorschriften van bijgebouwen worden er een aantal problemen 

vastgesteld in het bestaande RUP: 

– De bijgebouwen buiten de dorpskern moeten mogelijk zijn op minimum 1m van de 
perceelsgrens in plaats van minimale 3m zoals nu opgenomen is. 

– Bij meergezinswoningen is het toelaten van individuele woningbijgebouwen niet 
wenselijk. Een collectief bijgebouw, vb. een gemeenschappelijke fietsstalplaats, 
kan wel wenselijk zijn. 

– Het aantal woningbijgebouwen is beperkt per perceel. Het woord ‘perceel’ dekt 
niet altijd de lading. Er dient te worden gesproken over ‘huiskavel’. 

– Bijgebouwen op percelen die palen aan een andere (zachte) hoofdbestemming 
zouden minstens 3m afstand moeten houden van de perceelsgrens die paalt aan 
die andere bestemming of ten opzichte van de bestemmingsgrens.  

– Het oprichten van een bijgebouw zou enkel mogelijk moeten zijn indien het gelijk-
tijdig met of na het hoofdgebouw wordt gebouwd. Dit is nu niet specifiek in de 
stedenbouwkundige voorschriften vermeld.  

– Een bijgebouw mag niet gebruikt worden om in te wonen. In art. 2 staat dit niet 
expliciet in de voorschriften vermeld, in art. 1 en art. 3 wel. In functie van het zorg-
wonen moeten echter wel voldoende mogelijkheden geboden worden.  

Bespreking 

Bijgebouwen in randwijken en woonwijken 

Buiten de dorpskern is voor bijgebouwen opgenomen dat deze op minimum 3m van 
de perceelsgrens moeten worden ingeplant (tenzij dit anders met de aanpalende ei-
genaar is overeengekomen). In de dorpskern is deze afstand niet opgelegd.  

Het behoud van 3m afstand biedt ruimtelijk weinig meerwaarde en zorgt er mogelijks 
voor dat er meer verharding nodig is om het bijgebouw toegankelijk te maken. Een 
afstand van 1m is meer gebruikelijk (cf. vrijstellingenbesluit). Op deze manier blijft er 
ook meer ruimte over om effectief als tuin in te richten en te gebruiken. Bij plaatsing 
op de perceelsgrens zal cf. de regelgeving voor omgevingsvergunning steeds de aan-
palende eigenaar moeten aangeschreven worden. Dit dient niet expliciet te worden 

vermeld in de voorschriften. 

Bijgebouwen bij meergezinswoningen 

Vrijstaande bijgebouwen moeten zoveel mogelijk beperkt worden omwille van de ver-
snippering van de buitenruimte en de beeldkwaliteit. Een vrijstaand woningbijgebouw 
in functie van een meergezinswoning kan enkel indien dit als een collectieve ruimte 

wordt gebruikt, vb. in functie van een gemeenschappelijke fietsstalplaats, ruimte voor 
afvalberging, overdekte autostaanplaatsen, inrit ondergrondse parking,. …  

Het voorzien van individuele vrijstaande bergingen/bijgebouwen voor elke woonenti-
teit is bij meergezinswoningen niet wenselijk.  

De oppervlakte van het bijgebouw mag maximaal 10% van de totale leeftuinzone-

oppervlakte bedragen, met een maximum van 75m².  

Aantal bijgebouwen per perceel 

De term ‘perceel’ dekt niet altijd de lading, het is een kadastrale benaming. In som-
mige gevallen vormt het gedeelte waar de woning op staat met het bijhorende bijge-
bouw en/of tuin niet één maar meerdere kadastrale percelen. De term ‘perceel’ dient 
vervangen te worden door ‘huiskavel’. Bijkomend moet de term ‘huiskavel’ ook wor-

den toegevoegd aan de woordenlijst. 

Bijgebouw palend aan zachte bestemming 

Onder zachte bestemming worden begrepen:  

– Art. 10 – landbouwgebied 

– Art. 11 – bosgebied. 

– Agrarisch gebied cf. gewestplan 

– Natuur-, bos- of parkgebied cf. gewestplan.  

Voor bijgebouwen in artikel 1 en artikel 2 die grenzen aan een gebied met een zachte 
bestemming, dient het bijgebouw te worden ingeplant op minimaal 3m van de per-
ceelsgrens die grenst aan deze bestemming of van de bestemmingsgrens. 

Oprichting bijgebouwen 

Een bijgebouw mag slechts gelijktijdig met het hoofdgebouw of na de bouw van het 
hoofdgebouw worden opgericht. Indien het op voorhand wordt gebouwd, dan bestaat 
de mogelijkheid dat enkel het bijgebouw op een perceel blijft staan en dat is niet wen-
selijk. 

Woningbijgebouw – functie 

Een woningbijgebouw mag niet specifiek in functie van wonen gebruikt worden. In de 
bepalingen van art. 1 en art. 3 staat dit expliciet vermeld, maar voor art. 2 niet. Dit 
dient te worden aangevuld.  

Zorgwonen is echter een heel specifieke vorm van wonen in functie van een speci-
fieke doelgroep (zie ook 2.2.2). In functie van zorgwonen in bijgebouwen is op het 
moment van het doorlopen van de procedure van de beperkte herziening van het 
RUP een wetswijziging lopende. Hierdoor zal zorgwonen in bestaande bijgebouwen 
ook mogelijk zijn. Vorselaar wil alle wettelijk mogelijke vormen van zorgwonen stimu-
leren. Voor de duidelijkheid dient in het RUP vermeld te worden dat bijgebouwen niet 
mogen ingericht worden als woning, met uitzondering van het inrichten van een 
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zorgwoning. In de definitie van ‘zorgwoning’ in het RUP wordt reeds verwezen naar 
de noemer ‘zorgwonen’ zoals gedefinieerd in de geldende wetgeving m.b.t. ruimtelijke 
ordening. Hierdoor zal er altijd de koppeling zijn met de geldende wetgeving daarom-

trent en kan dit niet foutief worden toegepast. 

Voorstel van aanpassing  

– Bij artikel 1 en artikel 2 A.2 de voorschriften rond de plaatsing van bijgebouwen 
als volgt aanpassen:  

“Plaatsing: 

– minimum 1 m ten opzichte van de perceelsgrenzen of tot op/tegen de per-

ceelsgrens,  

– min 1,5 m van de achtergevel van het hoofdgebouw.” 

Toelichtend hierbij de verwijzing naar de “toestemming van de buur” schrappen. 

– Bij artikel 3, A. 1. Specifieke bepalingen m.b.t. de inrichting van het hoofdgebouw 
als meergezinswoning toevoegen: 

– “Er mag per meergezinswoning slechts één woningbijgebouw worden voor-

zien. Dit woningbijgebouw dient te worden voorzien in functie van collectief 

gebruik. Het voorzien van individuele vrijstaande bergingen/bijgebouwen per 

woonentiteit is niet toegelaten.” 

– Bij artikel 3, A. 1. Specifieke bepalingen m.b.t. de inrichting van het hoofdgebouw 
als meergezinswoning toevoegen in de toelichtende kolom: 

“per meergezinswoning kan slechts één woningbijgebouw voorzien worden in 
functie van een collectieve voorziening, vb. gemeenschappelijke tuinberging, ge-
meenschappelijke fietsstalplaats, inrit ondergrondse garage, …  

– Bij artikel 3; A. 2. Vrijstaand bijgebouw, toevoegen: 

“per meergezinswoning mag één (gemeenschappelijk) woningbijgebouw voorzien 
worden, volgens volgende bepalingen: 

– Maximum 10% van de totale leeftuinzone-oppervlakte 

– Maximum van 75 m² 

– De term ‘perceel’ vervangen door ‘huiskavel’ bij de bepalingen over vrijstaande 
bijgebouwen in de achtertuin in art. 1, A,2; art. 2, A, 2 en art.3, A, 2 + de term 
huiskavel ook toevoegen aan woordenlijst 

– toevoegen bij de bepalingen met betrekking tot bijgebouwen in artikels 1 en 2 (A, 
2): 

“Een bijgebouw dient op minimaal 3m van de perceelsgrens met een zachte be-
stemming of van de bestemmingsgrens te worden ingeplant.” 

Toelichtend wordt hierbij toegevoegd: 

“Onder zachte bestemming worden begrepen:  

– Art. 10 – landbouwgebied 

– Art. 11 – bosgebied. 

– Agrarisch gebied cf. gewestplan 

– Natuur-, bos- of parkgebied cf. gewestplan” 

– toevoegen bij de bepalingen met betrekking tot bijgebouwen in artikel 2 (A, 2): 

“Het vrijstaande bijgebouw mag niet ingericht worden als woning.”  

– toevoegen bij de bepalingen met betrekking tot bijgebouwen in artikels 1, 2 en 3 
(A, 2): 

“Het bijgebouw mag enkel gelijktijdig of na een hoofdgebouw op de huiskavel wor-

den opgetrokken.” 

– toevoegen bij de bepalingen met betrekking tot bijgebouwen in artikels 1, 2 en 3 
(A, 2) na ‘Het vrijstaande bijgebouw mag niet als woning gebruikt worden’: 

‘, met uitzondering van het inrichten van een zorgwoning’ 
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2.3.7 Overdruk ‘zone voor groen’ 

Probleemstelling 

In de overdruk ‘zone voor groen’ zijn geen constructies die vrijgesteld zijn van ver-
gunning uitgesloten, terwijl dit wel wenselijk is omdat deze delen van het perceel een 
bestemmingswijziging van een zachte bestemming naar woonzone hebben door-
staan en omdat deze zones aansluiten bij de open ruimte en/of het bosgebied. 

Bespreking 

De ‘zone voor groen’ werd in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen onder 
punt 9 van de algemene voorschriften, onder de titel ‘groene overdrukzone’.  

Binnen de overdrukzone is het niet toegelaten vergunnings- of meldingsplichtige wer-
ken en handelingen te verrichten. De overdruk voorziet echter geen voorschrift om 
constructies te vermijden die vrijgesteld zijn van vergunning. Dit dient expliciet te wor-

den opgenomen. 

Deze zone ‘zone voor groen’ werd ook bekeken in functie van de overeenstemming 
met verkavelingsvoorschriften (zie 4.2). 

Voorstel van aanpassing 

– Algemene voorschriften: titel 9 aanvullen met: “Het is evenmin toegelaten om con-
structies op te richten die zijn vrijgesteld van vergunning.” 

2.3.8 Inrichting voortuinen 

Probleemstelling 

De inrichting van de voortuinen bepalen, samen met de gebruikte bouwtypologie en 
materiaalgebruik het uitzicht van het straatbeeld. Het gebruik van afsluitingen, groen-
voorzieningen en verhardingen bepalen het uitzicht van de voortuinen. De voorschrif-
ten dienen te worden gescreend om een inrichting te voorzien die de kwaliteit van het 
straatbeeld verbetert. 

Met betrekking tot afscheidingen worden houten en/of ondoorzichtige schuttingen als 
niet wenselijk ervaren. Natuurlijke afscheidingen hebben de voorkeur.  

Er dienen meer voorwaarden worden ingebouwd om de voortuinen een groenere uit-
straling te geven en verhardingen meer te beperken. 

Bespreking 

De inrichting van de voortuinen wordt besproken bij de ‘Algemene bepalingen’, punt 
5. De verordenende voorschriften zijn daar, met betrekking tot afsluitingen, verhardin-
gen en groenvoorzieningen vrij algemeen gehouden. Toelichtend staat wel vermeld 
dat er kan omzoomd worden met groenelementen/hagen, dat de verhardingen moe-
ten worden beperkt en dat er groenvoorzieningen moeten zijn. 

Met betrekking tot verharding dient eveneens verduidelijkt te worden wat daaronder 
wordt verstaan. Ook een waterdoorlatende verharding of een verharding in losse ma-
terialen dient ook als een verharding worden gezien. Ook aanleg van kunstgras in 
tuinen moet als een verharding worden beschouwd.  

In de toelichtende kolom kan bijkomend toegevoegd worden waarom een beperking 
van verharding en een vergroening van de voortuin nodig is.  

Rond afsluitingen worden geen verordenend voorschriften opgenomen, maar in de 
toelichtende voorschriften wordt wel beschreven wat wenselijk is.   

Voorstel van aanpassing 

– Toevoegen van de term ‘verharding’ bij terminologie: 

‘Verharding: kunstmatig aangelegde grondbedekking (al dan niet door het uitvoe-
ren van constructieve werken) om het weerstandsvermogen van de bodem te ver-
groten en die mogelijks de waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt. Verhardingen 
met een groen karakter zoals bv. grasdals, kunstgras, e.d. worden ook als verhar-
ding beschouwd. Ook losse materialen, vb. kiezels worden als verharding be-
schouwd.’  

– Algemene bepalingen, titel 6 verhardingen 

In de toelichtende kolom aanvullen: 
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“Onder verharding worden alle types van verhardingsmaterialen verstaan: water-
doorlatende, niet-waterdoorlatende, losse materialen zoals kiezel, kunstgras, e.d. 
Alle types van verharding dienen te worden beperkt.”  

– Algemene bepalingen, titel 5 tuinen, voortuin 

Aanvullen in de toelichtende kolom: 

“Het beperken van verharding in de voortuin, zorgt ervoor dat water maximaal ter 
plaatse kan infiltreren. Het vergroenen (met levend groen) van de voortuin heeft 
als voordeel dat het zorgt voor een kwalitatief straatbeeld, een verkoelend effect 
heeft en dat het bijdraagt aan de biodiversiteit. Een groene voortuin met beperkte 
verharding creëert een meerwaarde voor de bewoners, de nabije omgeving en 
voor de natuur. Het vergroenen van de voortuin kan ook door in de keuze voor 
afsluitingen te werken met groene afsluitingen” 

2.3.9 Groendaken 

Probleemstelling 

Een groendak op een plat dak of een licht hellend dak kan grote voordelen bieden. 
Zo kan dit het hemelwater opnemen en vertraagd laten afvoeren, brengt het meer 
biodiversiteit in een versteende omgeving, draagt het positief bij aan de luchtkwaliteit, 
werkt het als geluidsbuffer, vermindert het de hitteslag doorheen platte daken, ver-
lengt het de levensduur van het dak, reduceert het hitte-eiland-effect, zorgt het voor 

een groenere leefomgeving,… 

In de huidige toestand zijn er vaak veel onbenutte dakdelen die als groendak kunnen 
worden aangewend. In het RUP is het aanleggen van een groendak niet verplicht, 
maar wordt dit enkel toelichtend als een mogelijkheid beschreven. De gemeente 
wenst de aanleg van groendaken op onbenutte daken te stimuleren. 

Bespreking 

Een groendak biedt grote voordelen en zeker indien het overal wordt toegepast. Het 
is daarom nuttig in een overkoepelend artikel op te nemen welke voordelen een 
groendak biedt. Platte daken of licht hellende daken die geen functie hebben in functie 
van de opvang van hemelwater (voor de hemelwaterput), kunnen best voorzien wor-
den van een groendak. Dit groendak kan best een extensief groendak zijn.  

In het RUP zijn nu enkel bepalingen over groendaken toelichtend opgenomen de in-
richting van woningen als tweegezinswoningen en meergezinswoningen en in functie 
van ‘aan wonen verwante activiteiten’. Voor eengezinswoningen wordt dit niet speci-
fiek voorzien. Groendaken zullen niet verplicht (verordenend) worden opgelegd in 
RUP, maar door de voordelen die ze bieden dienen ze over het algemeen, in het 

volledige plangebied van het RUP gestimuleerd te worden.  

Voorstel van aanpassing 

– In de algemene bepalingen titel 5 ‘tuinen’ aanvullen tot ‘tuinen en groenvoorzie-
ningen’.  

Ondertitel ‘groendaken’ toevoegen. In de toelichtende kolom hierbij volgende op-
nemen: 

“Een groendak op een plat dak of een licht hellend dak kan grote voordelen bie-
den. Zo kan dit het hemelwater opnemen en vertraagd laten afvoeren, brengt het 
meer biodiversiteit in een versteende omgeving, draagt het positief bij aan de 
luchtkwaliteit, werkt het als geluidsbuffer, vermindert het de hitteslag doorheen 
platte daken, verlengt het de levensduur van het dak, reduceert het hitte-eiland-

effect, zorgt het voor een groenere leefomgeving,…” 
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2.3.10 Technische installaties 

Probleemstelling 

In de verordenende voorschriften van het RUP staat een bepaling met betrekking tot 
technische installaties aan de buitenzijde van een gebouw. De formulering is echter 
te vrijblijvend. Voor de meeste technische installaties geldt het vrijstellingenbesluit, 
waardoor zij niet vergunningsplichtig zijn. Echter is het wel wenselijk dat op de gevel-
delen die vanaf het openbaar domein zichtbaar zijn die technische installaties in de 

architectuur van het gebouw geïntegreerd worden.  

Bespreking 

Het voorschrift met betrekking tot de technische installaties dient op die manier te 
worden aangepast dat technische installaties op de zichtbare geveldelen niet toege-
laten zijn indien ze niet geïntegreerd zijn in de architectuur van het gebouw. Op die 
manier vallen deze installaties niet meer onder het vrijstellingenbesluit omdat de spe-
cifieke voorschriften van het RUP van toepassing zijn. Op die manier kunnen aanvra-

gen ook geval per geval beoordeeld worden.  

Voorstel tot aanpassing 

– Artikel 1, A. 1; artikel 2, A. 1 en artikel 3, A, 1. Paragraaf ‘architectuur en welstand’ 
punt met betrekking tot technische installaties vervangen door: 

“technische installaties die aan de buitenzijde van het gebouw zichtbaar zijn vanaf 
het openbaar domein die niet op een kwalitatieve manier geïntegreerd worden in 
de architectuur van het gebouw zijn niet toegelaten. Technische installaties dienen 
zodanig geplaatst te worden dat de visuele impact en de geluidshinder ten op-
zichte van de omgeving beperkt blijven.” 

2.3.11 Aan wonen verwante activiteiten buiten de dorpskern 

Probleemstelling 

Buiten de dorpskern (artikel 3) is wonen als functie toegelaten, maar ook aan wonen 
verwante activiteiten zijn toegelaten voor zover ze op hetzelfde perceel gecombineerd 
worden met een woning. In sommige gevallen leidt dit tot het omvormen (of bouwen) 
van een kleinhandelszaak) met een woongelegenheid boven. In een latere fase, soms 
na notariële splitsing, komt het soms voor dat deze gelijkvloerse handelszaak terug 
omgevormd wordt tot woning. Op deze manier ontstaan er soms ongewild ‘tweege-
zinswoningen’ op percelen die eigenlijk niet voor tweegezinswoningen in aanmerking 
komen. Dit dient te worden vermeden om voldoende woningkwaliteit te kunnen waar-
borgen. De omvorming van een aan wonen verwante functie op het gelijkvloers naar 
een aparte functie wonen kan enkel toegelaten worden indien de voorwaarden in 
functie van het omvormen naar een tweegezinswoning zijn vervuld. 

Bespreking 

In artikel 1 en artikel 2 zijn specifieke voorschriften opgenomen omtrent de omvorming 
van een hoofdgebouw als tweegezinswoning. Daarin dient bijkomend opgenomen 
worden dat dezelfde voorwaarden voor tweegezinswoningen ook gelden in functie 
van de omvorming van een aan wonen verwante functie naar een afzonderlijke woon-
entiteit.  

Voorstel tot aanpassing 

– Aanpassen in art. 1 A. 1 ‘specifieke bepalingen m.b.t. de inrichting van het hoofd-
gebouw als tweegezinswoning’, eerste opsommingsteken vervangen door: 

– “het oprichten van een nieuwe tweegezinswoning, het wijzigen van een een-

gezinswoning naar een tweegezinswoning of het omvormen van een woning 

met een aan wonen verwante activiteit naar een tweegezinswoning, kan uit-

sluitend op percelen die in de volledige strook tussen rooilijn en 30 m achter 

de rooilijn een gemiddelde breedte hebben van minimum 23 m.” 

– Aanpassen in art. 2 A. 1. ‘specifieke bepalingen m.b.t. de inrichting van het hoofd-
gebouw als tweegezinswoning’, eerste opsommingsteken vervangen door: 

– “het oprichten van een nieuwe tweegezinswoning, het wijzigen van een een-

gezinswoning naar een tweegezinswoning of het omvormen van een woning 

met een aan wonen verwante activiteit naar een tweegezinswoning kan uitslui-

tend op percelen die in de volledige strook tussen rooilijn en 30 m achter de 

rooilijn een gemiddelde breedte hebben van minimum 18 m.” 
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3 Mobiliteit 

3.1 Parkeren bij meergezinswoningen 

Probleemstelling 

Aantal parkeerplaatsen 

Met betrekking tot parkeren zijn er bepalingen opgenomen in het RUP. Er is voor 
meergezinswoningen een minimum aantal autostalplaatsen opgenomen. Deze zijn 
echter enkel afdwingbaar bij nieuwbouw van meergezinswoningen. Er is hierbij geen 
uitzondering voorzien voor bijvoorbeeld bij het gebruik van deelmobiliteit, in functie 
van waardevol erfgoed of in functie van sociale huisvesting.  

Materiaalgebruik 

Er is in het RUP eveneens niets opgenomen met betrekking tot het materiaalgebruik 
voor het aanleggen van parkeerplaatsen. Gezien de grote ruimte die het parkeren 
inneemt, is het belangrijk om hier in te zetten op het gebruik van waterdoorlatende 

materialen als de parkeerplaatsen op het maaiveldniveau worden voorzien.  

Bespreking 

Aantal parkeerplaatsen 

In het RUP geldt bij nieuwbouw van een meergezinswoning met meer dan 2 woonge-
legenheden een autostalnorm van minimum 1,5 autostalplaatsen per woongelegen-
heid. In bepaalde gevallen is het ook verplicht om die parkeerplaatsen ondergronds 
te voorzien. Voor de omvorming van een bestaand gebouw naar een meergezinswo-
ning, dient eveneens voldoende ruimte voor parkeren te worden voorzien. Dit bete-
kent dat ook hier de parkeernorm moet gelden. In bijzondere projecten geldt die par-
keernorm niet cijfermatig. Daar wordt gesteld dat de parkeervoorzieningen op maat 
van het project moeten worden voorzien zonder in te boeten op een kwalitatief straat- 
en pleinbeeld en bij meergezinswoningen moet het parkeren ondergronds worden 
voorzien. 

Indien het omvormen van bestaande gebouwen naar een meergezinswoning (bij een 
gewone aanvraag) ook onderhevig wordt aan de parkeernorm, dan is het noodzakelijk 
om in functie van waardevol erfgoed en in functie van sociale huisvestingsmaatschap-
pijen een uitzondering te voorzien.  

 Indien in een project gekozen wordt om in te zetten op deelmobiliteit, dienen ook 
uitzonderingen mogelijk te zijn.  

Materiaalgebruik 

Parkeerplaatsen in open lucht dienen ook steeds te worden aangelegd in waterdoor-
latende materialen. 

Voorstel van aanpassing 

– Artikel 3, A.3. aantal parkeer- en autostalplaatsen: eerste twee paragrafen in ver-
ordenende voorschriften vervangen door: 

“Bij nieuwbouw van een meergezinswoning met meer dan 2 woongelegenheden 
en bij het omvormen van een bestaand gebouw naar een meergezinswoning met 
meer dan 2 woongelegenheden geldt een autostalnorm van minimum 1,5 auto-
stalplaatsen per woongelegenheid. In functie van het toepassen van deelmobiliteit 
kan hiervan afgeweken worden. Ook voor waardevolle gebouwen en bij projecten 
van sociale huisvestingsmaatschappijen kan hiervan worden afgeweken. 

De autostalplaatsen moeten op eigen terrein voorzien worden, met een minimum 
aan verhardingen. De parkeerplaatsen die bovengronds voorzien worden, dienen 
te worden aangelegd met waterdoorlatende materialen.” 

– Artikel 3, A.3 - aantal parkeer- en autostalplaatsen: derde paragraaf in toelich-
tende kolom, eerste zin vervangen door: 

“Voor meergezinswoningen moet er wel een minimum aantal autostalplaatsen 
voorzien worden, zowel bij nieuwbouw als bij het omvormen van bestaande ge-
bouwen naar meergezinswoningen. Voor waardevolle gebouwen of voor pro-
jecten van sociale huisvestingsmaatschappijen kan hiervan afgeweken worden. 
Er zijn ook afwijkingen mogelijk indien het project inzet op deelmobiliteit, dit is een 
meer duurzame vorm van vervoer.” 

– Toevoegen bij terminologie: 

“Waterdoorlatende verharding: een verharding waardoor hemelwater naar de bo-
dem kan infiltreren. Het geheel van verharding en fundering dient hierbij blijvend 
een even goede doorlatendheid te hebben als een reguliere infiltratievoorziening 
en er mag geen enkele vorm van versnelde afvoer van hemelwater van de ver-
harding aanwezig zijn.” 
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3.2 Hergebruik leegstaande parkings 

Probleemstelling 

Aansluitend bij de problematiek van de parkeernorm (zie 3.1), zullen in de toekomst, 
indien de mobiliteit duurzamer wordt en minder op auto’s gericht zal zijn, een heleboel 
parkings niet meer of veel te weinig worden gebruikt. Dit geldt voor zowel onder-
grondse parkings als bovengrondse parkeerplaatsen.   

Het RUP moet nu reeds inspelen op deze mogelijke transitie en moet mogelijkheden 
bieden om die transitie mogelijk te maken. Zo dient te worden nagekeken of deze lege 
plaatsen ook publiek kunnen gebruikt worden, of er een mogelijkheid is voor herbruik 
van deze onbenutte ruimtes (vb. minimale hoogtes),… 

Bespreking 

Ondergrondse parkeergarages 

Met het oog op de modal shift, zullen de behoeften aan parkeerplaatsen nog sterk 
wijzigen. Men zal allerlei initiatieven moeten nemen om de parkeerbehoefte te ver-
minderen in functie van een duurzame mobiliteit, met name door het autodelen, meer 
verplaatsingen te doen te voet, per fiets of met het openbaar vervoer. Het is essentieel 
om reeds bij het ontwerp rekening te houden met de herbestemmingsmogelijkheden 
van deze parkeerruimte. Het doordacht gebruiken van de ondergrondse ruimte speelt 
een belangrijke rol bij duurzaam en zuinig ruimtegebruik.  

De herbestemmingsmogelijkheden en potenties van ondergrondse parkeergarages 
zijn o.a. afhankelijk van: 

– De huidige functie en gebruikers: collectieve parkeerkelder bij woonprojecten, 
kantoor, gemeenschapsfunctie…. of publieke parkeerkelder in het dorpscentrum. 

– De locatie: nabijheid centrumfuncties,…. 

– De maatvoering en vormgeving 

– Mogelijkheid voor lichttoetreding 

– De functionele en visuele relaties tussen de parkeerkelder en de buitenruimte in-
clusief toegankelijkheid voor voertuigen, personen, fietsers,.. 

Verschillende herbestemmingen zijn mogelijk voor ongebruikte ondergrondse par-

keergarages. Voorbeelden hiervan zijn: 

– Collectieve voorzieningen zoals bergruimte, ontspanningsruimte, private fitness, 
… 

– Winkel, kantoren, vrije beroepen, wijnkelder, plantenteelt, wellness, wasserij, … 

– Recreatieve functie: bibliotheek, expositieruimte, fotostudio, ruimte voor work-
shops, repetitieruimte, … 

– Wateropslag 

– Opslag van goederen 

– … 

Het biedt een grote meerwaarde voor een project om vooraf de condities voor par-
keerplaatsen zo te voorzien dat ze, bij onbruik, om te vormen zijn. Zo kunnen par-
keergarages geheel of gedeeltelijk omgevormd worden naar een ander gebruik, af-
hankelijk van de schaal van de ondergrondse ruimte, de ligging e.d. 

Op schaal van de kern van Vorselaar hebben de meeste parkeergarages een be-
perkte omvang die in functie van hergebruik een beperkte waarde hebben. Bij par-
keerkelders van een beperkte schaal richten de herbestemmingsmogelijkheden zich 
hoofdzakelijk op de bewoners en de gebruikers binnen het project zelf. In functie hier-
van lijkt het bijgevolg niet wenselijk om specifieke eisen op te leggen aan onder-
grondse parkeerplaatsen in functie van een mogelijke herbestemming.  

Bovengrondse parkeerplaatsen 

Parkings in open lucht zijn het eenvoudigste te herbestemmen. Ze kunnen op termijn 
geheel of gedeeltelijk ingericht worden als bv. een collectieve of publieke groene bui-
tenruimte: parkje, speelweide, boomgaard, moestuin, natuurplek,… en zo een meer-
waarde bieden voor de bewoners en de omgeving. 

Bij herbestemming van een parking in open lucht, moet de nieuwe functie en inrichting 
een meerwaarde betekenen voor de woonbuurt en de omgeving op het vlak van 
groene buitenruimte. Dit betekent dat deze locatie niet aangewend mag worden om 

bijkomende wooneenheden of andere bebouwing te realiseren. 

Voorstel van aanpassing 

– Artikel 3, A.3. aantal parkeer- en autostalplaatsen: paragraaf toevoegen: 

“Bij bovengronds parkeren in open lucht dienen deze parkeerplaatsen zo aange-
legd te worden dat, indien de parkeervraag vermindert in de toekomst, deze zones 
op een eenvoudige manier kunnen omgevormd worden in functie van een private 
of collectieve groene ruimte of tuin, met een meerwaarde voor de bewoners of de 

omgeving.” 
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3.3 Toegankelijkheid parkeerplaatsen 

Probleemstelling 

In het RUP is er geen minimale oppervlakte voor parkeerplaatsen opgenomen. Par-
keerplaatsen zijn maar bruikbaar indien ze kwaliteitsvol en goed bereikbaar zijn. Ook 
dient er aandacht te zijn voor het comfortabel in- en uitstappen en voor parkeerplaat-
sen voor mindervaliden.   

Bespreking 

Om comfortabel te kunnen in- en uitstappen, is volgende maatvoering voor autopar-

keerplaatsen van toepassing: 

– Minimale afmeting van respectievelijk een ruimte van 2,50 m breed, 5,50 m lang 
en indien van toepassing 2,20 m hoog. 

– Indien een parkeerplaats zich tussen 2 wanden bevindt, is een minimale breedte 
van 3,00m nodig. 

– Voorbehouden parkeerplaatsen voor personen met een handicap hebben een 
breedte van minimaal 3,50 m en een diepte van minimaal 6 m.  

– Bij de aanwezigheid van een obstakel (kolom, muur of haag) wordt de breedte van 
de parkeerplaats vermeerderd met 0,25 m. 

Niet enkel de maatvoering van de parkeerplaats zelf is belangrijk, ook de breedte van 
de toegangsweg tot deze parkeerplaats. Afhankelijk van de hoek waarin de parkeer-
plaatsen worden voorzien, dient de breedte van de toegangsweg te worden aange-
past voor het comfortabel in- en uitrijden: 

– 6 m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in - en uitrit 90° bedraagt  

– 5 m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in - en uitrit 60° bedraagt  

– 4 m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in - en uitrit 45° bedraagt  

– 3 m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in - en uitrit 30° bedraagt  

Deze maatvoering wordt opgenomen in de toelichtende kolom om eventuele wijzigin-
gen daaromtrent in de toekomst door het RUP niet te laten vastzetten. 

Indien parkeerplaatsen ondergronds worden voorzien, is in de toelichtende kolom van 
het RUP opgenomen met welke hellingsgraden er voor de toegang dient rekening 
gehouden worden. Dit is echter niet verordenend opgenomen. De meest wenselijke 
hellingsgraad is 15%, waardoor een helling met een maximale hellingsgraad van 20% 
als maximum wordt beschouwd. Aan het begin en het einde van de helling dient in 
functie van de bruikbaarheid en veiligheid een lengte van minimaal 5m met een be-
perktere hellingshoek te worden gewerkt 

Voorstel van aanpassing 

– Artikel 3, A.3. aantal parkeer- en autostalplaatsen: toevoegen in de toelichtende 
kolom: 

Een parkeerplaats dient minimaal een afmeting van 2,5 x 5,5m (en indien van 
toepassing een hoogte van 2,20m) te hebben. Bij aanwezigheid van een obstakel 
(vb. kolom, haag, muur, e.d.) dient de breedte van de parkeerplaats met 0,5m 
verbreed worden. Indien de parkeerplaats zich tussen twee wanden bevindt be-
draagt de breedte minimaal 3,00 m. In functie van mindervaliden dienen ruimere 
parkeerplaatsen te worden voorzien. Voor een dwarsparkeerplaats is dit een mi-
nimale afmeting van 3,5 x 6m. 

Minimale breedte van de in- en uitrit naar parkeerplaatsen: 

– 6 m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in - en uitrit 90° bedraagt  

– 5 m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in - en uitrit 60° bedraagt  

– 4 m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in - en uitrit 45° bedraagt  

– 3 m indien de hoek van tussen parkeerplaats en in - en uitrit 30° bedraagt  

– Artikel 3, A.3. aantal parkeer- en autostalplaatsen: toevoegen in de verordenende 
voorschriften bij ondergronds parkeren: 

“De maximale hellingsgraad van de (delen van) de in- en uitrit bedraagt 20%. Aan 
het begin en aan het einde van de helling dient voor de bruikbaarheid en veiligheid 
extra minimaal 5m te worden aangelegd met een maximale hellingshoek van 4°” 

– Artikel 3, A.3. aantal parkeer- en autostalplaatsen: toevoegen in de toelichtende 
kolom bij ondergronds parkeren: 

“De meest wenselijke hellingsgraad is 15%” 
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3.4 Fietsstalplaatsen 

Problematiek 

In functie van de shift naar duurzame mobiliteit, dienen alternatieve vervoerswijzen 
gepromoot te worden. De fiets is een alternatief vervoersmiddel dat in een heel aantal 
gevallen kan ingezet worden. Om het fietsgebruik aan te moedigen, moeten vol-
doende fietsstalplaatsen worden voorzien. Ze moeten goed bereikbaar zijn, zeer ge-
makkelijk bruikbaar zijn en op de best mogelijke locatie worden voorzien. In het RUP 
is voor meergezinswoningen met meer dan 2 woongelegenheden een fietsstalnorm 
van minimum 2 goed bereikbare fietsstalplaatsen per woongelegenheid voorzien. 

Bespreking 

In functie van het promoten van fietsverplaatsingen, dient voldoende ruimte te worden 
voorzien voor het parkeren van fietsen. Dit betreft niet enkel normale fietsen, maar 
ook bakfietsen, fietskarren, kinderfietsen, elektrische fietsen,… 

In functie van het promoten van fietsverplaatsingen, dient voldoende ruimte te worden 
voorzien voor het stallen van fietsen. Dit betreft niet enkel de gewone fietsen, maar 
ook de buitenmaatse fietsen zoals bakfietsen, fietskarren, kinderfietsen, elektrische 
fietsen,… 

De fietsstalnorm bij meergezinswoningen met meer dan 2 woongelegenheden moet 
worden verhoogd naar één fietsstalplaats per hoofdkussen. En dit niet enkel voor 
nieuwbouw meergezinswoningen, maar ook voor het omvormen van gebouwen naar 
meergezinswoningen. Een uitzondering voor waardevolle gebouwen of sociale huis-
vestingsprojecten lijkt niet noodzakelijk.  

Ook moet de minimale oppervlakte per fietsstalplaats worden opgenomen in het RUP. 
Meer nog, bijkomende voorschriften voor kwaliteitsvolle en goed bereikbare fietsstal-
plaatsen moeten eveneens worden opgenomen in het RUP. Het biedt een meer-
waarde om te voorzien in meer en kwalitatieve fietsstalplaatsen in functie van de shift 
naar duurzame mobiliteit. Bovendien worden enkel goed bereikbare, betrouwbare en 
kwaliteitsvolle fietsstalplaatsen effectief gebruikt. 

In functie van buitenmaatse fietsen dient het minimum aantal fietsstalplaatsen met 
10% verhoogd te worden. Er moeten bovendien ook fietsstalplaatsen voor bezoekers 
worden voorzien. Alle fietsstalplaatsen moeten bovendien goed bereikbaar zijn, waar-
door het fietsgebruik wordt gestimuleerd.  

Voorstel van aanpassing 

– Artikel 3, A.3. fietsstalplaatsen, volledige paragraaf in de verordenende voorschrif-
ten vervangen door: 

– “Bij nieuwbouw van een meergezinswoning met meer dan 2 woongelegenhe-

den of bij het omvormen van een gebouw naar meer dan 2 woongelegenheden 

geldt een fietsstalnorm van minimum 1 fietsstalplaats per hoofdkussen.  

– Het minimum aantal fietsstalplaatsen moet met 10% verhoogd worden om ook 

ruimte te bieden voor buitenmaatse fietsen zoals fietskarren, tandems, …maar 

ook voor vervoersmiddelen voor zorgbehoevenden zoals driewielers, fietsen 

met aangekoppelde rolstoel, scootmobiels, ,… 

– Er dient minimaal 1 vrij toegankelijke fietsstalplaats per 3 woongelegenheden 

extra voorzien te worden voor eventuele bezoekers. Deze bezoekersstalplaat-

sen moeten niet afsluitbaar zijn. Tenminste de helft van de bezoekersstalplaat-

sen moet overdekt zijn.. 

– Fietsstalplaatsen kunnen individueel of collectief voorzien worden of een com-

binatie van beiden. Ze moeten zich daarbij op een kortere afstand van de 

woongelegenheden bevinden dan de autostalplaatsen. 

– Zoveel mogelijk en tenminste de helft van het aantal fietsstalplaatsen moet 

daarbij (half-)bovengronds of gelijkvloers voorzien worden. Collectieve fiets-

stalplaatsen moeten rechtstreeks en eenvoudig toegankelijk zijn vanuit een 

private of collectieve binnen- of buitenruimte die toegankelijk is vanuit het 

openbaar domein: 

– vanuit de woongelegenheden zelf of vanuit de bijhorende private tuin, al 

dan niet via een collectieve buitenruimte (bv. kruiwagenpad, collectieve 

tuin,…) 

– vanuit een collectieve circulatieruimte (gemeenschappelijke inkomhal of 

gang) bij meergezinswoningen, al dan niet via een collectieve buitenruimte 

(bv. kruiwagenpad, pleintje,…) 

– Bij aanwezigheid van een collectieve buitenruimte (collectieve tuin, pad, …), 

moet de collectieve fietsenberging steeds vanuit deze buitenruimte toeganke-

lijk zijn. 

– De fietsstalplaatsen voor de bewoners moeten overdekt en afsluitbaar zijn ten 

opzichte van het openbaar domein met uitzondering van de bezoekersstal-

plaatsen. 

– De fietsenstalling moet veilig zijn met voldoende sociale controle of toezicht. 

In eerste instantie moet deze daarom binnen het bouwvolume van het hoofd-

gebouw zelf geïntegreerd worden met zowel daglichttoetreding alsook een 

goede verlichting. De fietsenstalling moet hierbij eenvoudig bereikbaar zijn 

vanuit de gemeenschappelijke circulatieruimten en wordt bij voorkeur gecom-

bineerd met andere collectieve functies (indien aanwezig).  

– De fietsenstalling moet tevens eenvoudig, snel en veilig bereikbaar zijn vanuit 

het openbare domein waarbij ook aan de buitenzijde verlichting wordt voor-

zien.  

– Het aantal deuren om de fietsenstalling te bereiken moet tot een minimum be-

perkt worden in functie van de functionaliteit.” 
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– Artikel 3, A.3. fietsstalplaatsen, toevoegen in de toelichtende kolom: 

“Om in te spelen op duurzame verplaatsingen dient er in functie van de realisatie 
van meergezinswoningen maximaal te worden ingezet op goed bereikbare, be-
trouwbare en comfortabele fietsstalplaatsen. Er dient voldoende ruimte te worden 
voorzien voor het plaatsen van fietsen voor alle bewoners van de meergezinswo-
ning, voor het plaatsen van buitenmaatse fietsen en voor het plaatsen van fietsen 
van bezoekers.   

De breedte van een fietsstalplaats bedraagt minimum 70 cm en de lengte mini-
mum 1,80m. Er dient eveneens voldoende ruimte te worden voorzien voor het in- 
en uitrijden van de fietsstalplaatsen.” 

4 Grafisch plan 

4.1 Overdruk ‘publieke groenfunctie’ 

Probleemstelling 

Binnen de woonwijken (artikel 2) is een perceel (tussen Fazantenlaan 41 en 43) in-
gericht als een parkgebied dat toegang geeft tot het achterliggende park. Het achter-
liggende deel is voorzien van een overdruk ‘publieke groenfunctie’. Het voorliggende 
park zou ook voor de toekomst moeten behouden blijven en het is de vraag om dit 
mee op te nemen in overdruk ‘publieke groenfunctie’. Nagaan wat de beste opties 
geeft op het behoud van dit perceel als park. 

Bespreking 

Het betrokken perceel was in de verkaveling voorzien als parkgebied. De voorschrif-
ten van de verkaveling zijn echter vervalen door het RUP, waardoor dit perceel in 
theorie ook terug bebouwbaar zou zijn, o.b.v. de voorschriften van het RUP. Het is 
echter wenselijk om dit perceel open te houden en niet in te vullen in functie van 
woningbouw. 

Voorstel tot aanpassing 

Overdruk ‘publieke groenfunctie’ uitbreiden ter hoogte van dit perceel. 

4.2 Overdruk ‘zone voor groen’ 

Probleemstelling 

Deze overdruk was in het RUP voorzien voor zones die een bestemmingswijziging 
ondergingen van agrarisch gebied of bosgebied naar woongebied. In bepaalde ge-
vallen zijn ze opgenomen in een verkaveling waar in de voorschriften die van toepas-
sing waren voor de goedkeuring van het RUP mogelijkheden waren om in die zone 
bijgebouwen te voorzien. Het voorzien van deze overdruk in het RUP heeft aan (de 
woningen en bijgebouwen op) deze percelen de mogelijkheden beperkt. Ze hadden 
meer bouwmogelijkheden voor de goedkeuring van het RUP. De overdruk op deze 
percelen had bijgevolg niet moeten voorzien worden indien het ging om goedge-
keurde, niet vervallen verkavelingen. Deze fout zou bij de herziening van het RUP 
moeten rechtgezet worden.  

Een ander deel van de probleemstelling is dat door deze overdruk het niet duidelijk is 
of het tuingedeelte dat voorzien is van deze overdruk mag worden meegeteld in de 
oppervlakte van de leeftuin (in functie van de bepaling voor de toegelaten oppervlakte 
van bijgebouwen). 
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Bespreking 

Er werd per perceel onderzocht of de overdruk ‘groene overdrukzone’ samenvalt met 
een niet-vervallen verkaveling (ten tijde van de opmaak van het oorspronkelijk RUP) 
waarin mogelijkheden geboden werden voor constructies binnen de overdrukzone. 
Indien dit het geval was, wordt voor dat perceel de overdrukzone geschrapt. Op die 
manier wordt de fout rechtgezet en krijgen deze percelen opnieuw gelijkaardige mo-
gelijkheden zoals ze die hadden voor de opmaak van het RUP. Zo zijn deze moge-
lijkheden ook weer gelijk aan deze die op andere percelen binnen de verkaveling die 
eventueel reeds al werden benut voor de opmaak van het RUP. 

Met betrekking tot het plaatsen van bijgebouwen zijn in alle zones de regels die op-
gelegd zijn in het RUP van toepassing (zie ook bespreking in hoofdstuk 2.3.6). 

Er dient duidelijkheid worden geboden in de voorschriften dat de zone onder de over-
druk wel als leeftuin (zonder constructies) moet worden beschouwd en aldus kan wor-
den meegenomen in functie van de berekening van de oppervlakte van de leeftuin.  

Voorstel tot aanpassing 

– Overdruk ‘zone voor groen’ op het grafisch plan wijzigen van naam in ‘groene 
overdrukzone’. 

– Toelichtend toevoegen: “Het tuingedeelte onder deze overdruk moet als deel van 
de leeftuin (zonder constructies) worden beschouwd.” 

– Aanpassing overdrukzone: percelen gelegen in goedgekeurde verkavelingen met 
mogelijkheden voor het bouwen van constructies in het achterste gedeelte van het 
perceel (binnen de overdrukzone) worden uit de overdruk gehaald. Dit betekent 
geen bestemmingswijziging. De grondkleur onder de overdruk blijft behouden.  

 
3 Strategische visie BRV, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 20/07/2018. 

5 Toetsing kernkwaliteiten 

Het bestaande RUP Kern Vorselaar wordt in functie van een duurzaam gebruik ook 
tegen het licht gehouden van de 10 kernkwaliteiten die beschreven zijn in de strate-
gische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV)3, Er wordt nagegaan of er 
uit deze kernkwaliteiten nog zaken zijn die nog geen of onvoldoende vertaling in het 
RUP kregen en waar in functie van de beperkte herziening van het RUP nog wijzigin-
gen kunnen voorgesteld worden. 

De voorbije jaren heeft de gemeente, in het licht van de evolutie inzake klimaat, ener-
gie en de droogteproblematiek al een omslag gemaakt (cf. burgemeestersconvenant, 
Lokaal Klimaat- en Energie Plan LEKP, instap in klimaatpact, ambassadeur en piloot-
project ontharding, creatie blauwgroen netwerk, geïntegreerd droogte- en basishe-
melwaterplan). Nieuwe projecten moeten vanaf nu minstens die doelstellingen mee 
uitvoeren en daarin een meerwaarde bieden, eerder dan een bedreiging of risico 
daarin betekenen. Nieuwe projecten kunnen daar expliciet anders in worden beoor-
deeld. De urgentie, beleidsdoelstellingen en planningsprocessen zijn daarin meer dan 

voldoende een legitimering. 

5.1 Overzicht kernkwaliteiten 

5.1.1 Gedeeld en meervoudig gebruik  

Betekenis volgens strategische visie BRV 

De inrichting van de ruimte is geschikt voor meerdere gebruikers tegelijk hetzij op 
verschillende momenten. Dit gebeurt door zoveel mogelijk in te spelen op de noden 
van medegebruikers zonder de noden van de hoofdgebruiker aan te tasten. Inrichting 
draagt bij aan gedeeld en meervoudig gebruik door toepassing van de ruimtelijke prin-
cipes die ingaan op aspecten zoals verweving, medegebruik en gebruik door meer-
dere doelgroepen. De inrichting is evenzeer adaptief voor toekomstige gebruikers. 

Elementen uit het bestaande RUP kern 

Het bestaande RUP Kern Vorselaar biedt reeds een heel aantal bepalingen waarbij 
gedeeld en meervoudig gebruik mogelijk is. Er werd in het RUP een opdeling gemaakt 
in verschillende zones met ruime voorschriften. 

In artikel 8 wordt ingezet op het voorzien van recreatiegebied in de kern van de ge-
meente. In artikel 7 is een volledige zone in de kern voorzien in functie van gemeen-
schaps- en nutsvoorzieningen. De voorschriften van deze artikels zijn breed waardoor 
hier zeker op dubbel gebruik kan ingezet worden. Het inzetten op gedeeld en 
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meervoudig ruimtegebruik in deze zones zou in het RUP kunnen toegevoegd worden 
als bijkomend beoordelingscriterium. 

Er wordt in artikel 3 van het RUP, in het dorpscentrum, ook ingezet op mogelijkheden 
voor meergezinswoningen. De overige zones van de woonkern worden voorbehou-
den voor één- en tweegezinswoningen in open of halfopen bebouwing. In de bijzon-
dere projecten, zijn ook meergezinswoningen mogelijk in de woonwijken en de rand-
wijken. Aan wonen verwante activiteiten zijn in alle woonzones toegelaten. Op die 
manier krijg je binnen de kern mogelijkheden voor verschillende bouwtypologieën en 
zijn er mogelijkheden voor diverse aan wonen gerelateerde functies in de volledige 
woonkern. Dit is een verruiming van de voormalige verkavelingsvoorschriften.  In het 
RUP worden eveneens mogelijkheden geboden voor inpandig zorgwonen in alle 
woonzones. Dit biedt eveneens mogelijkheden voor gedeeld gebruik en kan nadien 
terug in functie van de noden van de bewoners worden ingevuld. 

Mogelijke verbeteringen bij herziening RUP 

– Toevoegen in art. 7 en art. 8: 

“Het project dient maximaal gericht te zijn op gedeeld en meervoudig gebruik.”  

5.1.2 Robuustheid en aanpasbaarheid  

Betekenis volgens strategische visie BRV 

De inrichting van de ruimte is flexibel inzetbaar of eenvoudig aanpasbaar voor tijde-
lijke of veranderende maatschappelijke noden. Inrichting draagt bij aan robuustheid 
en aanpasbaarheid door de toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op 
aspecten zoals structuurversterking, hergebruik, tijdelijk en omkeerbaar ruimtege-
bruik. 

Elementen uit het bestaande RUP kern 

Met betrekking tot deze kernkwaliteit werden reeds verschillende zaken in het be-
staande RUP Kern Vorselaar opgenomen: 

– In het RUP is voorzien dat bij het bouwen van een meergezinswoning met meer 
dan 2 woongelegenheden de gelijkvloerse entiteiten ingericht moeten worden als 
aanpasbare of aangepaste woongelegenheden omwille van de ligging in de 
dorpskern. Deze verplichting wordt opgenomen bij meergezinswoningen (en bij-
zondere aanvragen) in de dorpskern omdat deze zone is aangeduid als ‘woon-
zorgzone’ omwille van de ruimtelijke clustering en de nabijheid van centrumvoor-
zieningen. 

– Het RUP biedt eveneens mogelijkheden om (te grote) woningen om te vormen 
naar tweegezinswoningen. Indien een woning na verloop van tijd te groot wordt 
(bijvoorbeeld als de kinderen het huis uit gaan), kan de woning op basis van de 
flexibele voorschriften worden aangepast naar een tweegezinswoning.  

– Het beoordelen van vergunningsaanvragen gebeurt in het RUP niet meer op basis 
van het standaard bouwprofiel (17-13-9), maar de voorschriften reiken een kader 
aan om flexibel te bouwen. De inplantingsvrijheid voor vrijstaande en halfopen 
grondgebonden woningen is groot: voor de vrijstaande woningen wordt er voor-
zien in een bebouwbare zone die voor maximaal 65% mag worden bebouwd en 
de inplanting van de voorgevel van halfopen woningen gebeurt in de zone tussen 
3m en 10m van de rooilijn. Op die manier kan men bij de inrichting van de woning 
optimaal inspelen op zonoriëntatie, relaties met de omgeving, efficiënt ruimtege-
bruik, enz. 

– In het RUP is in alle woonzones zorgwoningen toegelaten. In de zone voor ge-
meenschaps- en nutsvoorzieningen zijn eveneens mogelijkheden voor het zorg-
aanbod. 

– In het RUP werd het instrument ‘bijzondere aanvraag’ ingevoerd in alle woonzo-
nes. Dit instrument zorgt ervoor dat afwijkende woonvormen, bouwtypologieën, 
e.d. kunnen gerealiseerd worden met enkele richtinggevende voorschriften. Deze 
bijzondere projecten moeten in return een verbetering bevatten voor de omgeving. 
Dit instrument zorgt ervoor dat aanvragen voor bijzondere woonvormen, bouwvor-
men e.d. mogelijk zijn en dat deze ook rekening kunnen houden met veranderlijke 
maatschappelijke noden. 

Mogelijke verbeteringen bij herziening RUP 

– In punt 3.2 werd bekeken welke mogelijkheden er zijn voor leegstaande parkings. 
Dit biedt eveneens potenties voor meervoudig en/of gedeeld ruimtegebruik. 

– Er werd bij de beperkte herziening van het RUP eveneens bekeken wat binnen de 
kern van de gemeente de mogelijkheden zijn voor andere woonvormen zoals 
zorgwonen, tiny houses en collectief wonen (zie hoofdstukken 2.2.2 en 2.2.3). De 
conclusie hierbij is dat er reeds veel mogelijkheden worden geboden door het RUP 
in functie van andere woonvormen, meer specifiek in de bijzondere aanvragen.  

5.1.3 Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijk-
heid van de omgeving  

Betekenis volgens strategische visie BRV 

De inrichting van de ruimte is aangepast aan haar omgeving door in stedenbouwkun-
dig en landschapsontwerp te voorzien. Het ontwerp draagt bij aan het gebruik van 
proportionele volumes, gepaste materialen en het voorzien in groen, uitzichten en een 
goede overgang tussen publieke en private ruimte. Inrichting draagt bij aan de her-
kenbaarheid en leesbaarheid van de omgeving door de toepassing van de ruimtelijke 
principes die ingaan op aspecten zoals maatwerk en identiteit, draagkracht en pro-
portionaliteit. 
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Elementen uit het bestaande RUP kern 

Het bestaande RUP bevat reeds volgende elementen die binnen deze kernkwaliteit 

passen: 

– Er wordt ingezet op het behoud van het dorpskarakter bij de specifieke bepalingen 
met betrekking tot de inrichting van meergezinswoningen.   

– In art. 9 werd specifiek een te behouden landschappelijk waardevolle dreef aan-
geduid. 

– Op het grafisch plan van het RUP werd in overdruk een bestaande publieke groen-
zone in het woongebied aangeduid, waardoor dit beschermd is.  

– In de toelichtende nota bij het RUP worden in hoofdstuk 6.3.3 ‘De straat als waar-
neembaar onderdeel van de deelruimten’ ook verschillende inrichtingsprincipes 
voor wegen opgenomen. Dit is niet verordenend vertaald in de voorschriften, maar 
geeft wel de visie van de gemeente daarin weer. De inrichting van de straat is ook 
in functie van herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid van be-
lang. Deze principes zijn in uitvoering van het RUP ook vertaald in een ‘vademe-
cum aanleg openbaar domein’ waarin consequente keuzes m.b.t. materialen en 
inrichting worden vastgelegd.  

– Het RUP biedt naast kwantitatieve voorschriften ook kwalitatieve voorschriften. Er 
is geen prioriteit in belangrijkheid tussen beide soorten voorschriften. Bij bijzon-
dere projecten en zeker ook bij meergezinswoningen (zie 2.1.1) moet de toets aan 
de goede ruimtelijke ordening nog gebeuren. De schaal, het ruimtegebruik en de 
bouwdichtheid maken deel uit van de beoordeling van de goede ruimtelijke orde-
ning. Dit wordt bij de herziening van het RUP extra in de verf gezet. 

Mogelijke verbeteringen bij herziening RUP 

– In hoofdstuk 2.1.2 werd bekeken welke verbeteringen aan het RUP kunnen aan-
gebracht worden in functie van het maximale behoud van het dorpskarakter. Dit 
werd ruimer omschreven dan in het bestaande RUP kern Vorselaar.  

– Omwille van het belang van voortuinen in het straatbeeld werd in hoofdstuk 2.3.8 
onderzocht welke verbeteringen in het RUP kunnen aangebracht worden in func-
tie van een leesbare en visueel aantrekkelijke omgeving (zie 2.3.8 op pg. 27). 

– Er kan meer ingezet worden op groendaken die ook hun rol in functie van biodi-
versiteit kunnen vervullen (zie 2.3.8 op pg. 27). 

– Bij bijzondere aanvragen dient de aanvrager nu minimaal 10% van het openbaar 
domein aan te leggen als een aaneengesloten, groene publieke ruimte. In hoofd-
stuk 2.1.3 werd voorzien dat in de verschillende woonzones dit percentage groter 
moet zijn. Dit betekent een vergroening van de omgeving en zal de visuele aan-
trekkelijkheid van de dorpskern, de randwijken en de woonwijken vergroten. 

– Het opgemaakte ‘Vademecum aanleg openbaar domein’ zou in het RUP kunnen 
verankerd worden. Hier wordt echter niet voor gekozen omdat dit onvoldoende 

flexibel is in de toekomst. Het ‘Vademecum aanleg openbaar domein’ is een do-
cument dat blijft groeien om de snel wijzigende regelgeving en technische eisen 
te volgen. 

– Het RUP heeft eveneens verduidelijkt dat de kwalitatieve voorschriften niet onder-
geschikt zijn aan de kwantitatieve en dat bijgevolg de toets aan de goede ruimte-
lijke ordening bij projecten ook nog dient te gebeuren, zeker bij meergezinswonin-
gen (zie 2.1.1). De schaal, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-
vormelijke elementen maken deel uit van de beoordeling van de goede ruimtelijke 
ordening. Dit wordt bij de herziening van het RUP in de verf gezet. 

5.1.4 Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het 
landschap 

Betekenis volgens strategische visie BRV 

De inrichting van de ruimte gebeurt met respect voor het onroerend erfgoed en de 
karakteristieken van het landschap en zet in op een sterke identiteit door voort te 
bouwen op cultuurhistorische waarden. Inrichting draagt bij aan de waardering van 
erfgoed en de karakteristieken van het landschap door de toepassing van de ruimte-
lijke principes die ingaan op aspecten zoals (historische) gebiedskenmerken en bele-
ving. 

Elementen uit het bestaande RUP kern 

In het RUP wordt een waardevol gebouw gedefinieerd als een gebouw dat beschermd 
is, of opgenomen is in een vastgestelde inventaris van bouwkundig erfgoed of in een 
vastgestelde lijst van gemeentelijk waardevol bouwkundig erfgoed. Dit betekent dat 
dit niet enkel om beschermde gebouwen gaat, maar ook om niet-beschermde waar-
devolle gebouwen. In het RUP is in de algemene bepalingen voorzien dat bij deze 
waardevolle gebouwen het architecturale karakter dient te worden gevrijwaard en dat 

gewerkt moet worden met gepaste materialen. 

In de gemeente Vorselaar is de intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst (IOED 
Kleine Nete en Aa) bezig met het opmaken van een lijst met waardevolle gebouwen 
in de gemeente. Een gedeelte van de gebouwen op de lijst is gelegen binnen de 
contour van het RUP kern. Bovendien wordt de IOED ook om advies gevraagd in 
functie van omgevingsvergunningsaanvragen voor waardevolle gebouwen. 

Mogelijke verbeteringen bij herziening RUP 

In functie van het behoud van het waardevol erfgoedkarakter van bestaande gebou-
wen zijn er ruime mogelijkheden. Ook het omvormen naar een meergezinswoning is 
daar mogelijk. Deze mogelijkheid wordt in de randwijken en de woonwijken niet ge-
boden. In functie van het behoud van het waardevol karakter zou het een meerwaarde 
bieden indien vb. een opdeling van een waardevol pand in een meergezinswoning 
mogelijk is.  
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Dit kan toegevoegd worden in de algemene bepalingen, punt 4 ‘waardevolle gebou-
wen en archeologie’: 

“het opdelen van een bestaand waardevol gebouw in een meergezinswoning is mo-
gelijk indien deze functiewijziging voor het behoud van het waardevol gebouw kan 
zorgen.”  

Bij de beperkte herziening werd reeds rekening gehouden dat er voor waardevolle 
gebouwen een uitzondering was met betrekking tot het toepassen van de parkeer-
norm (zie 3.1) bij het omvormen ervan in meergezinswoningen. Dit biedt eveneens 
potenties naar behoud van het waardevol karakter. 

5.1.5 Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit 

Betekenis volgens strategische visie BRV 

De inrichting van de ruimte versterkt de ecologische samenhang en biodiversiteit en 
tast de kwaliteit van de bodem niet aan. De inrichting van de ruimte draagt bij tot de 
versterking van het blauwgroene netwerk. Inrichting draagt bij aan biodiversiteit en 
bodemkwaliteit door de toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspec-
ten zoals multifunctionaliteit, draagkracht en het ecologisch functioneren. 

Elementen uit het bestaande RUP kern 

Het bestaande RUP maakt voor het grootste gedeelte deel uit van een bestaande, 
bebouwde omgeving. Deze bebouwde omgeving bevat tussen de bebouwing wel 
groenelementen, maar dit is geen hoofdonderdeel. Het RUP heeft wel als doel gehad 
om de woonomgeving te vergroenen.  

In het bestaande RUP zijn, in functie van het behouden en/of verbeteren van de bio-
diversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit reeds volgende elementen op-
genomen: 

– Percelen aan de rand van bestemmingszones voor natuur of bos werden nauw-
keuring afgebakend op basis van het feitelijk gebruik en op basis van mogelijkhe-
den voor natuur- en bosontwikkeling. Delen die behouden dienden te worden als 
bos werden daarbij als ‘art. 11 bosgebied’ bestemd in het RUP. 

– De afbakening van het RUP gebeurde op perceelsniveau. Op plaatsen waar bij 
de overgang van de bebouwde ruimte naar de open ruimte het achterste gedeelte 
van het perceel wijzigde van bestemming, met name de diepere delen van tuinen 
wijzigden naar wonen, werd een groene overdruk voorzien. Dit betekent dat deze 
percelen een bestemming kregen cf. het feitelijk gebruik. Maar door een groene 
overdrukzone te installeren in overdruk, zijn geen vergunnings- of meldingsplich-
tige werken en handelingen toegestaan. De inrichting van die zone moet afge-
stemd zijn op de aanpalende openruimte.  

– Een bestaande groene zone in de kern werd door middel van een overdruk ‘pu-
blieke groenfunctie’ beschermd tegen bebouwing.  

– Bij een ‘bijzondere aanvraag’ dient de aanvrager buiten de bebouwing ook steeds 
te voorzien dat minimaal 10% van het projectgebied moet worden aangelegd als 
een aaneensluitende groene publieke ruimte. Het project zelf moet bijdragen aan 
een groene omgeving. 

– Bij de inrichting van de voortuinen is voorzien dat deze moeten bijdragen aan een 
kwalitatief straatbeeld. Toelichtend staat daarbij vermeld dat er voldoende groen 
moet worden voorzien. 

– Groenvoorzieningen werden overal binnen de woonzones toegelaten. 

– Er wordt ook ingezet op bijkomende trage verbindingen. Deze kunnen eveneens 
gepaard gaan met groenvoorzieningen en een verbindende rol vervullen. 

– Het voorzien van groendaken werd toelichtend meegenomen op verschillende 
plaatsen in het RUP, maar niet verordenend doorvertaald. 

– In artikel 6, lokaal bedrijventerrein, worden buffers verplicht. De buffers moeten 
bestaan uit streekeigen planten en moet ecologisch worden beheerd. Deze voor-
schriften zijn verordenend opgenomen in het RUP.  

– Bijkomend aan de voorschriften van het RUP is er in de gemeente eveneens een 
kapreglement van toepassing. Dit betekent dat het kappen van een boom steeds 
moet worden aangevraagd en wordt beoordeeld. Indien een boom gekapt wordt, 
wordt er altijd een compensatie in natura voorzien. Op die manier worden ook de 
puntsgewijze groenelementen in de woonkern maximaal behouden. 

Mogelijke verbeteringen bij herziening RUP 

– De overdruk ‘publieke groenzone’ kan nog uitgebreid worden (zie 4.1) 

– Door harder in te zetten op de vergroening van de voortuinen, wordt ook meer 
ingezet op deze kernkwaliteit (zie 2.3.8 op pg. 27) 

– Er kan meer ingezet worden op groendaken die ook hun rol in functie van biodi-
versiteit kunnen vervullen (zie 2.3.8 op pg. 27) 

– Bij meergezinswoningen worden bepalingen opgenomen in functie van het voor-
zien van collectieve buitenruimtes die voor alle inwoners van de meergezinswo-
ning op een eenvoudige manier toegankelijk zijn (zie 2.1.4 op pg. 14). Een collec-
tieve buitenruimte, samen met de private buitenruimte is minimaal even groot als 
de noodzakelijke oppervlakte voor private buitenruimtes. Door zijn grotere opper-
vlakte een betere ecologische samenhang en een meer uitgebreide biodiversiteit.  

– De definitie van wat onder verharding verstaan wordt, wordt bij de herziening van 
het RUP verder verduidelijkt. Zo wordt als definitie van verharding genomen: 

‘kunstmatig aangelegde grondbedekking (al dan niet door het uitvoeren van con-
structieve werken) om het weerstandsvermogen van de bodem te vergroten en 
die mogelijks de waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt. Verhardingen met een 
groen karakter zoals bv. grasdals, kunstgras, e.d. worden ook als verharding be-
schouwd. Ook losse materialen, vb. kiezels worden als verharding beschouwd.’ 
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Hierdoor worden ook bepaalde onduidelijkheden m.b.t. grasdals, kunstgras en 
kiezels weggenomen. Alle types van verhardingen dienen te worden beperkt. Door 
minder verharding te voorzien blijft er meer ruimte over voor groen en infiltratie, 
waardoor er meer kansen zijn voor het verhogen van de biodiversiteit, de ecolo-
gische samenhang en de bodemkwaliteit. 

– Bij bijzondere aanvragen dient de aanvrager nu minimaal 10% van het projectge-
bied aan te leggen als aaneengesloten groene publieke ruimte. In hoofdstuk 2.1.3 
werd voorzien dat dit minimumpercentage in de dorpskern, de woonwijken en de 
randwijken moet vergroten. Dit betekent een vergroening van de omgeving en 
biedt kansen in functie van de verhoging van de biodiversiteit en/of de ecologische 
samenhang van de omgeving.  

– Cf. onderstaande (zie 5.1.6 - Klimaatbestendigheid) werden bijkomende alge-
mene voorschriften omtrent verhardingen en tuininrichting opgenomen. Dit biedt 
eveneens mogelijkheden om de biodiversiteit op percelen te doen toenemen. 

– In sommige gevallen is een parkeergarage groter dan het bovenliggende gebou-
wenvolume. Om de zone boven deze ondergrondse parkeergarage maximaal een 
groene invulling te kunnen geven, dient rekening gehouden te worden met een 
voldoende dikke substraatlaag die het voorzien van groenaanplantingen mogelijk 
maakt. Deze zone dient in elk geval als verharde oppervlakte van het terrein be-
schouwd worden. Om de hellingsgraad naar de parkeergarage niet te vergroten, 
worden geen aanpassingen doorgevoerd. 

5.1.6 Klimaatbestendigheid 

Betekenis volgens strategische visie BRV 

De inrichting van de ruimte vermindert de specifieke klimaatgevoeligheden (hitte-
stress, overstromingsrisico, …) van de plek (adaptatie). Inrichting draagt bij aan kli-
maatbestendigheid van de ruimte door toepassing van de ruimtelijke principes die 
ingaan op aspecten zoals multifunctionaliteit, verhardingsbeperking en veerkrachtig 
inrichten. 

Elementen uit het bestaande RUP kern 

In het bestaande RUP zijn volgende elementen reeds opgenomen die een impact 
hebben op de klimaatbestendigheid van het plan: 

– In de algemene bepalingen zijn specifieke bepalingen opgenomen met betrekking 
tot integraal waterbeheer. Deze bepalingen hebben een rechtstreekse link met de 
klimaatbestendigheid gezien hier maatregelen om droogte te vermijden worden 
opgenomen. Hiervoor wordt de ladder van Lansink toegepast, met name door in 
te zetten op maximaal hergebruik van het hemelwater en daarna pas op infiltratie 
ter plaatse.   

– In de algemene bepalingen zijn ook specifieke maatregelen opgenomen met be-
trekking tot verhardingen. Daarin is opgenomen dat verhardingen moeten beperkt 
blijven tot de functioneel noodzakelijke en dat ze zodanig moeten gebeuren dat 
het hemelwater maximaal kan doordringen in de ondergrond. 

– Bij de inrichting van de voortuinen is voorzien dat deze moeten bijdragen aan een 
kwalitatief straatbeeld. Toelichtend staat daarbij vermeld dat dit kan door vol-
doende groen te voorzien en door verhardingen te beperken tot het strikt noodza-
kelijke. 

– Parkeerplaatsen moeten aangelegd worden met een minimum aan verharding. 

– In artikels 1, 2 en 3 (woonzones) is het instrument ‘bijzondere aanvraag’ opgeno-
men. Indien een aanvrager gebruikt maakt van dit instrument, dan met hij specifiek 
rekening houden met ruimtelijke condities voor rationeel energieverbruik (zonori-
entatie, compact bouwen, energiezuinige buitenverlichting e.d.). Ook moet hij 
voorzien in collectieve afvalinzameling. 

– In artikels 1 en 2 (woonzones) wordt bij bijzondere aanvragen voorzien dat het 
project moet bijdragen aan een groene omgeving. 

– In art. 6 (lokaal bedrijventerrein) wordt ingezet op compact ruimtegebruik in functie 
van bedrijvigheid op een zo beperkt mogelijke oppervlakte. 

– In art. 7 (zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen) en artikel 8 (recreatie-
gebied), zijn eveneens voorschriften opgenomen in functie van rationeel energie-
verbruik (zonoriëntatie, energiezuinige buitenverlichting). 

Bovenop deze elementen, zijn zeker ook de groenelementen in de kern van belang 
in het licht van de klimaatrobuustheid. Meer groenelementen kunnen zorgen dat er 
meer schaduwwerking is, waardoor er een minder opwarming is op warme dagen (zie 

5.1.5)  

De gemeente heeft bovendien net een basishemelwater- en droogteplan en een ener-
gie- en klimaatactieplan opgemaakt. Deze twee instrumenten moeten eveneens bij-
dragen tot de klimaatbestendigheid van de gemeente. In het basishemelwater- en 
droogteplan zijn 18 deelzonefiches opgenomen waardoor een extra waterbeheer-
singstoets kan gebeuren bij vergunningsaanvragen.   

Mogelijke verbeteringen bij herziening RUP 

– De definitie van wat onder verharding verstaan wordt, wordt bij de herziening van 
het RUP verder verduidelijkt. Zo wordt als definitie van verharding genomen: 

‘kunstmatig aangelegde grondbedekking (al dan niet door het uitvoeren van con-
structieve werken) om het weerstandsvermogen van de bodem te vergroten en 
die mogelijks de waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt. Verhardingen met een 
groen karakter zoals bv. grasdals, kunstgras, e.d. worden ook als verharding be-
schouwd. Ook losse materialen, vb. kiezels worden als verharding beschouwd.’ 
Hierdoor worden ook bepaalde onduidelijkheden met betrekking tot grasdals, 
kunstgras en kiezels weggenomen. Alle types van verhardingen dienen te worden 
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beperkt. Door minder verharding te voorzien blijft er meer ruimte over voor groen 
en infiltratie, waardoor de klimaatbestendigheid hoger wordt.  

– Beperken aandeel verhardingen op huiskavels: 

– Toevoegen in de algemene voorschriften, punt 6. Verhardingen, verordenende 

kolom: 

“Per huiskavel wordt bij reguliere aanvragen het totaal verharde gedeelte (som 
van alle verhardingen exclusief bebouwde delen en de strikt noodzakelijke toe-
gang tot de woning) beperkt tot 60 m² voor huiskavels tot 600 m². Voor grotere 
huiskavels betreft de maximale verharde gedeelten 10% van de huiskavel. En-
kel indien de aanvrager kan aantonen dat het regenwater op eigen terrein vol-
doende gebufferd of geïnfiltreerd kan worden is bijkomende verharding ver-
gunbaar.” 

– Toevoegen in de algemene voorschriften, punt 6. Verhardingen, toelichtende 

kolom: 

“De maximale te verharden ruimte op huiskavels in het kader van reguliere 
aanvragen is weergegeven. Dit betreft de toegelaten verharding bovenop de 
strikt noodzakelijke toegang tot de woning. Bijkomende verharding, ruimer dan 
toegelaten dient voldoende gemotiveerd worden aan de hand van concrete 
berekeningen en concrete maatregelen die de waterhuishouding van het per-
ceel regelen. Bijzondere aanvragen worden geval per geval beoordeeld, net 
als eventuele verhardingen in andere zones dan woonzones.” 

– Zorgen dat de tuinen zo groen mogelijk worden aangelegd: 

– Toevoegen in de algemene voorschriften, punt 5: tuinen en groenvoorzienin-

gen, nieuwe titel ‘tuininrichting’ in de verordende kolom: 

“Zij- en achtertuinen dienen maximaal met groenvoorzieningen te worden aan-
gelegd.” 

– Toevoegen in de algemene voorschriften, punt 5: tuinen en groenvoorzienin-

gen, nieuwe titel ‘tuininrichting’ in de toelichtende kolom: 

“Behalve voortuinen dienen ook zij- en achtertuinen zo maximaal mogelijk 
groen worden ingericht met zo beperkt mogelijke verharding. Het vergroenen 
(met levend groen) van de tuinen zorgt voor een verkoelend effect en draagt 
bij aan de biodiversiteit. Een groene tuin met beperkte verharding creëert een 
meerwaarde voor de bewoners, de nabije omgeving en voor de natuur. Het 
vergroenen van de tuin kan ook door in de keuze voor afsluitingen te werken 
met groene afsluitingen.” 

– Bij bijzondere aanvragen dient de aanvrager nu minimaal 10% van het projectge-
bied aan te leggen als aaneengesloten groene publieke ruimte. In hoofdstuk 2.1.3 
werd voorzien dat dit minimumpercentage in de dorpskern, de woonwijken en de 
randwijken moet vergroten. Dit betekent een vergroening van de omgeving en 
biedt kansen in functie van de verhoging van de biodiversiteit en/of de ecologische 

samenhang van de omgeving. Deze vergroening draagt bij aan het verhogen van 
schaduwwerking en kan voor een verkoelend effect zorgen in de woonomgeving. 

– Water-elementen en bomen als meerwaarde omwille van hun verkoelend effect: 

Bij bijzondere aanvragen, waar reeds voorzien is dat het project moet bijdragen 
aan een groene omgeving, dient toelichtend toegevoegd worden dat het voorzien 
van water-elementen en bomen voor een verkoelende effect kan zorgen in de 
woonomgeving. 

5.1.7 Energetische aspecten 

Betekenis volgens strategische visie BRV 

De inrichting van de ruimte kiest voor bouwvormen, zonoriëntaties en materiaalkeu-
zes die voor minder energieverbruik zorgen. Inrichting draagt bij aan energiezuinig-
heid door de toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals 
energieneutraal bouwen en leven. De inrichting van de ruimte gaat uit van de realisa-
tie van de klimaatdoelstellingen en optimaliseert de productie, de opslag en de distri-
butie van hernieuwbare energie. 

Elementen uit het bestaande RUP kern 

– RUP zet reeds in op zongeoriënteerd en compact bouwen, zowel bij de projecten 
die vallen onder de gewone aanvragen als bij projecten onder de bijzondere aan-
vraag. Ook het voorzien van energiezuinige buitenverlichting op het openbaar do-
mein is in het RUP mee in de voorschriften opgenomen.  

– Toelichtend is opgenomen dat in functie van tweegezinswoningen moet gelet wor-
den op de zongerichtheid van woningen om hier ook optimaal gebruik te kunnen 
maken van de daken in functie van zonne-energie. 

– In artikel 7, zone voor gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, wordt ingezet op 
ruimtelijke condities voor rationeel energieverbruik: zonoriëntatie en energiezuinig 
buitenverlichting worden daarbij vermeld. Toelichtend wordt nog meer verduide-
lijkt dat er kan gezocht worden naar de energetische kwaliteit van de projectzone 
en dat er kan gebruik gemaakt worden van (plaatsgebonden) hernieuwbare ener-
giebronnen.  

– In het RUP is in de voorschriften opgenomen dat er in de leefruimtes en de slaap-
kamers voldoende zon- en daglichttoetreding moet zijn. 

Mogelijke verbeteringen bij herziening RUP 

Er zijn reeds verschillende elementen opgenomen in het bestaande RUP in functie 
van het inzetten op energetische aspecten. In de herziening van het RUP wordt hier 
niet extra op ingezet. 
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5.1.8 Gezondheid 

Betekenis volgens strategische visie BRV 

De inrichting van de ruimte beperkt gezondheidsrisico’s door in het ontwerp blootstel-
ling aan lucht- en geluidhinder te vermijden en de beweeg- en spelvriendelijkheid te 
bevorderen. Inrichting draagt bij aan gezondheid door de toepassing van de ruimte-
lijke principes die ingaan op aspecten zoals veiligheid en mogelijkheid tot bewegen 
en spelen. 

Elementen uit het bestaande RUP kern 

Het belang van een gevarieerde en groene woonomgeving is belangrijk gebleken ge-
durende de COVID-epidemie van 2020-2021. Het welbevinden van mensen is erg op 
groengebieden gericht. Het voorzien van groenvoorzieningen in en aan de rand van 
de woonkern draagt dus in belangrijke mate bij aan het welbevinden en de gezond-
heid van de mens.  

In het bestaande RUP zijn reeds een heel aantal elementen voorzien in functie van 
groenvoorzieningen binnen de woonkern (zie eerder in deel 5.1.5): met name het 
voorzien van groen, groendaken, voortuinen, e.d. 

Mogelijke verbeteringen bij herziening RUP 

– biodiversiteit kunnen vervullen (zie 2.3.8 op pg. 27). 

– Bij meergezinswoningen worden bepalingen opgenomen om collectieve buiten-
ruimtes te voorzien die voor alle bewoners van de meergezinswoning op een een-
voudige manier toegankelijk zijn (zie 2.1.4 op pg. 14). Bovendien voelen bewo-
ners, door collectief verantwoordelijk te zijn voor de buitenruimte, zich meer ver-
antwoordelijk en dragen zo meer zorg voor het onderhoud en de instandhouding 
ervan.  

– Bij bijzondere aanvragen dient de aanvrager cf. het bestaande RUP minimaal 10% 
van het projectgebied aan te leggen als een aaneengesloten groene publieke 
ruimte. In hoofdstuk 2.1.3 werd voorzien dat in de dorpskern, de randwijken en de 
woonwijken dit percentage moet vergroten. Dit betekent een meerwaarde in func-
tie van de menselijke beleving en gezondheid. Een bijkomende meerwaarde voor 
de gezondheid en het welbevinden zou zijn dat in deze zones ook ruimte wordt 
geboden voor spelelementen. 

– Cf. hoger (zie 5.1.6 - Klimaatbestendigheid) werden bijkomende algemene voor-
schriften omtrent verhardingen en tuininrichting opgenomen. Verhardingen beper-
ken creëert meer mogelijkheden voor groen en heeft een positief effect op welbe-
vinden en gezondheid. 

– De definitie van wat onder verharding verstaan wordt, wordt bij de herziening van 
het RUP verder verduidelijkt. Zo wordt als definitie van verharding genomen: 

‘kunstmatig aangelegde grondbedekking (al dan niet door het uitvoeren van con-
structieve werken) om het weerstandsvermogen van de bodem te vergroten en 
die mogelijks de waterdoorlaatbaarheid ervan beperkt. Verhardingen met een 
groen karakter zoals bv. grasdals, kunstgras, e.d. worden ook als verharding be-
schouwd. Ook losse materialen, vb. kiezels worden als verharding beschouwd.’ 
Hierdoor worden ook bepaalde onduidelijkheden met betrekking tot grasdals, 
kunstgras en kiezels weggenomen. Alle types van verhardingen dienen te worden 
beperkt. Door minder verharding te voorzien blijft er meer ruimte over voor groen. 
Dit element speelt ook in de kaart van een goede gezondheid. 

5.1.9 Inclusief samenleven 

Betekenis volgens strategische visie BRV 

De inrichting van de ruimte geeft alle groepen in de samenleving toegang tot groen, 
publieke ruimte en basisvoorzieningen. Inrichting draagt bij aan inclusief samenleven 
door de toepassing van de ruimtelijke principes die ingaan op aspecten zoals toegan-
kelijkheid en doelgroepgeschiktheid. 

Elementen uit het bestaande RUP kern 

Met betrekking tot deze kernkwaliteit werden reeds verschillende zaken in het be-
staande RUP Kern Vorselaar opgenomen: 

– In het RUP is in alle woonzones zorgwonen toegelaten. In de zone voor gemeen-
schaps- en nutsvoorzieningen zijn eveneens mogelijkheden voor het zorgaanbod. 

– In het RUP werd het instrument ‘bijzondere aanvraag’ ingevoerd in alle woonzo-
nes. Dit instrument zorgt ervoor dat afwijkende woonvormen, bouwtypologieën, 
e.d. kunnen gerealiseerd worden met een grote ontwerpvrijheid indien deze pro-
jecten in return een verbetering bevatten voor de omgeving. Dit instrument zorgt 
ervoor dat aanvragen voor bijzondere woonvormen, vb. specifiek in functie van 
inclusief samenleven, kunnen worden gerealiseerd. 

– In artikel 7 is een volledige zone in de kern voorzien in functie van gemeenschaps- 
en nutsvoorzieningen. De voorschriften van dit artikel zijn breed, waardoor hier 
kan ingezet worden op mogelijkheden voor inclusief samenleven. 

– In het RUP moeten de gelijkvloerse woongelegenheden van een meergezinswo-
ning met meer dan 2 woongelegenheden worden voorzien als aanpasbare of aan-
gepaste woningen. Deze mogelijkheden zijn ingevoegd in functie van meergezins-
woningen (en bijzondere aanvragen) in de dorpskern omwille van de ruimtelijke 
clustering en de nabijheid van centrumvoorzieningen is deze zone ook aangeduid 
als ‘woonzorgzone’. 
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Mogelijke verbeteringen bij herziening RUP 

– Er werd bij de beperkte herziening van het RUP eveneens bekeken wat binnen de 
kern van de gemeente de mogelijkheden zijn voor andere woonvormen zoals 
zorgwonen en compact wonen (zie hoofdstukken 2.2.2 en 2.2.3) 

5.1.10 Economische vitaliteit 

Betekenis volgens strategische visie BRV 

De inrichting van de ruimte laat binnen en buiten gebouwen mogelijkheden voor on-
dernemerschap en voorziet in een toegankelijkheid voor het economisch functione-
ren. Inrichting draagt bij aan economische vitaliteit door de toepassing van de ruimte-
lijke principes die ingaan op aspecten zoals ontwikkelingsmogelijkheden voor econo-
mische sectoren. 

Elementen uit het bestaande RUP kern 

– Binnen het bestaande RUP Kern Vorselaar worden in alle woonzones aan wonen 
verwante activiteiten toegelaten. Deze voorschriften zijn ruimer dan de voorheen 
geldende verkavelingsvoorschriften in verschillende zones. In de dorpskern kan 
je ook, in functie van aan wonen verwante activiteiten, op het gelijkvloers dieper 
bouwen dan het toegelaten bouwprofiel. De aan wonen verwante activiteiten zijn 
ruimer toegelaten in de dorpskern (zonder maximale oppervlakte) dan in de woon-
wijken (tot 125m²) en dan in de randwijken (tot 100m²).  

– In functie van aan wonen verwante activiteiten is voorzien dat parkeren niet op 
eigen terrein moet gebeuren, zodat het parkeren geen grote beperking inhoudt. 
Er dient wel parkeermogelijkheid in de omgeving te zijn.  

– In de woonwijken en de randwijken zijn aan wonen verwante activiteiten mogelijk, 
maar steeds in combinatie met een woongelegenheid. Hierdoor blijft de ‘aan wo-
nen verwante activiteit’ na het sluitingsuur nog een levendige omgeving. Er is ook 
een grotere betrokkenheid door de aanwezige woning. 

–  

– In het RUP is in artikel 6 ruimte geboden voor lokale bedrijvigheid. Dit draag even-
eens bij aan de economische vitaliteit van de woonkern van Vorselaar. 

Buiten het bestaande RUP heeft de gemeente ook nog een belasting op terrassen 
voor horeca. Deze belasting wordt afgeschaft om de economische activiteiten te sti-
muleren. 

Mogelijke verbeteringen bij herziening RUP 

Er zijn reeds verschillende elementen opgenomen in het bestaande RUP in functie 
van het inzetten op economische vitaliteit. In de herziening van het RUP wordt hier 
niet verder op ingezet. 

5.2 Conclusie 

Het bestaande RUP Kern Vorselaar past reeds in grote mate binnen de belangrijke 
kernkwaliteiten beschreven in het BRV. De beperkte herziening van het RUP voorziet 
reeds een aantal aanpassingen, die nog meer tegemoet komen aan deze kernkwali-
teiten (zie hoofdstukken 2 t.e.m. 4). 

Buiten de aanpassingen die reeds voorgesteld werden in hoofdstukken 2 t.e.m. 4, 
worden op basis van de toetsing op de kernkwaliteiten van het BRV nog volgende 
aanpassingen voorgesteld: 

– Toevoegen in art. 7 en art. 8: 

“Het project dient maximaal gericht te zijn op gedeeld en meervoudig gebruik. 

– Toevoegen in de algemene voorschriften, punt 6. Verhardingen, verordenende 

kolom: 

“Per huiskavel wordt bij reguliere aanvragen het totaal verharde gedeelte (som 
van alle verhardingen exclusief bebouwde delen en de strikt noodzakelijke toe-
gang tot de woning) beperkt tot 60 m² voor huiskavels tot 600 m². Voor grotere 
huiskavels betreft de maximale verharde gedeelten 10% van de huiskavel. En-
kel indien de aanvrager kan aantonen dat het regenwater op eigen terrein vol-
doende gebufferd of geïnfiltreerd kan worden is bijkomende verharding ver-
gunbaar.” 

– Toevoegen in de algemene voorschriften, punt 6. Verhardingen, toelichtende 

kolom: 

“De maximale te verharden ruimte op huiskavels in het kader van reguliere 
aanvragen is weergegeven. Dit betreft de toegelaten verharding bovenop de 
strikt noodzakelijke toegang tot de woning. Bijkomende verharding, ruimer dan 
toegelaten dient voldoende gemotiveerd worden aan de hand van concrete 
berekeningen en concrete maatregelen die de waterhuishouding van het per-
ceel regelen. Bijzondere aanvragen worden geval per geval beoordeeld, net 
als eventuele verhardingen in andere zones dan woonzones.” 

– Toevoegen in de algemene voorschriften, punt 5: tuinen en groenvoorzienin-

gen, nieuwe titel ‘tuininrichting’ in de verordende kolom: 

“Zij- en achtertuinen dienen maximaal met groenvoorzieningen te worden aan-

gelegd.” 

– Toevoegen in de algemene voorschriften, punt 5: tuinen en groenvoorzienin-

gen, nieuwe titel ‘tuininrichting’ in de toelichtende kolom: 

“Behalve voortuinen dienen ook zij- en achtertuinen zo maximaal mogelijk 
groen worden ingericht met zo beperkt mogelijke verharding. Het vergroenen 
(met levend groen) van de tuinen zorgt voor en verkoelend effect en draagt bij 
aan de biodiversiteit. Een groene tuin met beperkte verharding creëert een 
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meerwaarde voor de bewoners, de nabije omgeving en voor de natuur. Het 
vergroenen van de tuin kan ook door in de keuze voor afsluitingen te werken 
met groene afsluitingen.” 

– Toevoegen bij de voorschriften voor bijzondere projecten in artikel 1 

De groene ruimte op het openbaar domein die moet worden voorzien in de bijzon-
dere aanvragen, dient op een manier te worden ingericht dat het voorzien van 
spelelementen mogelijk is. 

– Toevoegen bij artikel 1, B. 2 bij eerste paragraaf: 

“De inrichting van de groene ruimte dient zo te gebeuren dat het voorzien van 
spelelementen mogelijk is.” 

– Toevoegen bij artikel 2, B. 2 bij eerste paragraaf: 

“De inrichting van de groene ruimte dient zo te gebeuren dat het voorzien van 

spelelementen mogelijk is.” 

– Toevoegen bij artikel 3, B. 2 bij bepalingen over openbaar domein: 

“De inrichting van de groene ruimte dient zo te gebeuren dat het voorzien van 
spelelementen mogelijk is.” 

– Toevoegen bij de algemene bepalingen, punt 4 ‘waardevolle gebouwen en arche-
ologie’: 

“het opdelen van een bestaand waardevol gebouw in een meergezinswoning is 
mogelijk indien deze functiewijziging voor het behoud van het waardevol gebouw 
kan zorgen.” 

.
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1 Algemeen 

1.1 Inleiding + voorafgaandelijke milieubeoordeling 

In functie van de opmaak van het bestaande RUP ‘Kern Vorselaar, definitief goedge-
keurd door de Deputatie van de Provincie Antwerpen op 7/08/2014 (publicatie BS 
26/09/2014), werd reeds een beoordeling op de milieueffecten doorgevoerd.  

Dit onderzoek tot MER is terug te vinden in de dossierdatabank van de dienst MER 
(https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank) met als dossiercode 

SCRPL13146. 

De dienst MER oordeelde op 10/01/2014 dat het voorgenomen plan geen aanleiding 
geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER 

niet nodig is. 

De beoordeling van de milieueffecten van de beperkte herziening van het RUP kern 
Vorselaar houdt niet in dat het volledige onderzoek opnieuw wordt gevoerd, maar 
focust zich op milieueffecten van de wijzigingen die ontstaan door de beperkte her-
ziening van het RUP in vergelijking met het voorgaande, goedgekeurde RUP.  

In het voorgaande dossier werden per discipline de relevante kenmerken beschreven. 
Indien in het kader van deze beperkte herziening geen wijzigingen aan het beschrij-
vende gedeelte van toepassing zijn, wordt rechtstreeks naar de beschrijving in de 
bestaande, goedgekeurde plan-MER-screening verwezen. 

1.2 Doelstelling en afbakening 

Voor de doelstelling tot opmaak van het RUP wordt verwezen naar DEEL 1, 1.1 op 
pg. 3. Er wordt bij de beperkte herziening van het RUP kern Vorselaar dezelfde con-
tour en dezelfde bestemmingen aangehouden zoals het bestaande RUP. 

1.3 Toetsing planMER-plicht 

Een RUP valt onder de definitie van een plan of programma zoals gedefinieerd in het 
DABM. Omdat een RUP het kader vormt voor de toekenning van een vergunning valt 
het eveneens onder het toepassingsgebied van het DABM. 

Het gewijzigde RUP vormt het kader voor het toekennen van een vergunning voor 
een project vermeld in bijlage I, bijlage II of III van het BVR ‘houdende vaststelling van 
categorieën van project onderworpen aan milieueffectrapportage’ van 10/12/2004 en 
wijzigingen, namelijk rubriek 10b van bijlage III (stadsontwikkelingsproject). In overige 
zones uit het RUP zoals de bedrijventerreinen werden geen wijzigingen aangebracht 
die mogelijke milieueffecten tot gevolg hebben. 

Het voorgenomen aangepast RUP betreft een kleine wijziging van het voorgaande 
RUP. Voor het plangebied werd reeds een RUP goedgekeurd waarvoor de beoorde-
ling op milieueffecten gebeurde (zie 1.1). De bestaande bestemmingen in het RUP 

blijven behouden. Er worden enkel inrichtingsvoorschriften gewijzigd. 

Er worden geen significante effecten op het habitatrichtlijngebied ten zuiden van het 
plangebied verwacht. De opmaak van een passende beoordeling is niet relevant (zie 

2.2 en DEEL 1, I, 1.1)  

Aldus dient voor het betreffende RUP op basis van screening worden geoordeeld of 
het plan mogelijks aanzienlijke milieueffecten kan hebben.  

1.4 Alternatieven 

Locatie-alternatieven 

Het gaat om een beperkte herziening van een bestaand RUP. Een locatie-alternatief 
is hier niet aan de orde. 

Uitvoeringsalternatieven 

De stedenbouwkundige voorschriften die nu voorzien zijn binnen het RUP vormen de 
mogelijkheden waarbinnen vergunningen kunnen aangevraagd worden in de referen-
tietoestand. De beperkte herziening van het RUP bekijkt enkele aanpassingen van de 
inrichtingsmaatregelen. Er wordt dus een mogelijke gewijzigde uitvoering beoordeeld 

(zie 2.1.1). 

Nulalternatief 

Het nulalternatief is de situatie wanneer er geen herziening van het RUP gebeurt. Dit 

betekent dat het bestaande RUP van kracht blijft.  

1.5 Grensoverschrijdende effecten 

Bij de beoordeling wordt gescreend op eventuele grensoverschrijdende effecten. 
Grensoverschrijdende effecten zijn bij het voorliggende beperkt gewijzigde RUP – ge-

let op de ligging, de aard en omvang van de ingrepen – niet te verwachten. 

1.6 Cumulatieve effecten 

Gezien de aard van de ingrepen, worden er geen significante cumulatieve effecten 

verwacht.  

https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank
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1.7 Referentiesituatie 

Als referentiesituatie wordt de huidige toestand genomen met het bestaande RUP als 
beoordelingsgrond voor aanvragen. Het nulalternatief wordt aldus als referentiesitua-

tie beschouwd.  

2 Beoordeling milieueffecten  

2.1 Ingrepen, effecten en relevante milieudisciplines  

2.1.1 Gewijzigde ingrepen mogelijk 

Bij elke onderwerp wordt ook verwezen naar het hoofdstuk in DEEL 1 waar meer 
informatie kan teruggevonden worden over de wijziging. 

Onderwerp Art. Referentiesituatie Beperkte wijziging RUP 

Meergezins-
woningen 
(2.1.1) 

3 Meergezinswoningen 
als typologie toegela-
ten 

Meergezinswoningen blijven toegelaten, 
maar mogen daarbij de schaal en de 
draagkracht van de omgeving niet over-
schrijven. Het zomaar toepassen van 
het maximale gabarit is dus niet overal 
mogelijk. De goede ruimtelijke ordening 
blijft onverkort van toepassing. Dit werd 
in de stedenbouwkundige voorschriften 
verduidelijkt en concreter gemaakt. 

Aantal woon-
gelegenheden 
in meergezins-
woning (2.1.1) 

3 Het aantal woongele-
genheden in een 
meergezinswoning 
moet kleiner dan of 
gelijk zijn aan de 
bruto vloeropper-
vlakte van al de 
woongelegenheden, 
inclusief de gemeen-
schappelijke inkom 
en circulatiezone, ge-
deeld door 90m² (in 
reguliere aanvragen) 

90 m² wordt door 100 m² vervangen.  
Toelichtend blijft staan dat gestreefd 
wordt naar appartementen met een 
vloeroppervlakte van 80 m². Er wordt bij 
de herziening meer ingezet op collec-
tieve voorzieningen. Om aan die 80 m² 
te komen, moet dus het aantal woonge-
legenheden beperkt worden. 

Dorpsarchitec-
tuur (2.1.2) 

3 In functie van meer-
gezinswoningen zijn 
beperkte bepalingen 
opgenomen 

De visie hierrond blijft dezelfde, maar 
de inrichtingsvoorschriften rond het be-
houd van het dorpse karakter worden 
verder uitgebreid, zodat duidelijker 

Onderwerp Art. Referentiesituatie Beperkte wijziging RUP 

waarmee het dorpse 
karakter kan behou-
den blijven. 

wordt wat hieronder kan verstaan wor-
den. 

Autovrije 
groene (en/of 
verharde) 
ruimte bij bij-
zondere aan-
vragen (2.1.3) 

1, 2, 
3 

Bij de beoordelings-
criteria m.b.t. de 
woonfuncties binnen 
bijzondere aanvra-
gen is opgenomen 
dat minimaal 10% 
van het openbaar do-
mein moet worden 
ingericht als een au-
tovrije groene en/of 
verharde publieke 
ruimte, met een cen-
trale ligging binnen 
het gebied. 

Dit aandeel groene/verharde ruimte is 
te laag en wordt aangepast:  

− Dorpskern (art 3): 15% 

− Woonwijken (art. 2): 20% 

− Randwijken (art. 1): 25% 

 

Oppervlakte 
private buiten-
ruimte (2.1.4) 

3 bij meergezinswonin-
gen werd opgeno-
men dat de private 
buitenruimte per 
woongelegenheid mi-
nimaal 10% van de 
bruto vloeropper-
vlakte dient te bedra-
gen. 

Private buitenruimtes op het gelijkvloers 
bij meergezinswoningen moeten mini-
maal 20% van de bruto vloeropper-
vlakte van de woongelegenheid bedra-
gen met als kleinste afmeting 5m. In af-
wijking hierop mag ook een kleinere pri-
vate buitenruimte en een grotere collec-
tieve buitenruimte voorzien worden. 

Oppervlakte 
collectieve bui-
tenruimte 
(2.1.4) 

1, 2, 
3 

In het bestaande 
RUP werd niet inge-
zet in het voorzien 
van collectieve voor-
zieningen, waaronder 
collectieve buiten-
ruimte bij meerge-
zinswoningen 

Bij bijzondere aanvragen zijn specifieke 
voorschriften opgenomen die een col-
lectieve buitenruimte stimuleren en mo-
gelijkheden bieden om hiervoor van de 
minimale afmetingen voor de private 
buitentruimtes op het gelijkvloers af te 
wijken.  

Restpercelen 
(2.2.1) 

1, 2, 
3 

In het RUP worden 
afwijkingsmogelijkhe-
den beschreven voor 
restpercelen. 

De restpercelen zijn enkel de restperce-
len die bestonden bij de totstandkoming 
van het RUP. Dit wordt nu verduidelijkt 
in de voorschriften. 
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Onderwerp Art. Referentiesituatie Beperkte wijziging RUP 

Zorgwonen 
(2.2.2) 

1, 2, 
3 + 
Alg. 

In het RUP wordt 
reeds ingezet op in-
pandig zorgwonen en 
biedt in alle wonin-
gen daarvoor moge-
lijkheden. In functie 
van bijgebouwen is 
specifiek opgenomen 
dat wonen daar niet 
als functie toegelaten 
is. 

Cf. regelgeving in opmaak zal voor tij-
delijk mobiel zorgwonen en zorgwonen 
in bijgebouwen een kader geboden wor-
den. In de herziening van het RUP 
wordt duidelijkheid geboden wat moge-
lijk is binnen de voorschriften van het 
RUP. In de voorschriften wordt tijdelijk 
mobiel zorgwonen en zorgwonen in een 
bijgebouw onder bepaalde voorwaarden 
toegestaan. Er wordt ingezet op wo-
ningkwaliteit. Er wordt duidelijkheid ge-
boden dat zorgwonen in een bijgebouw 
wel mogelijk is. 

Compacte 
woonvormen 
(2.2.3) 

1, 2 Geen specifieke be-
palingen rond de mo-
gelijkheden voor 
compacte bouwvor-
men. In de voor-
schriften voor de bij-
zondere aanvragen 
is wel opgenomen 
dat de korrelgrootte 
moet afgestemd zijn 
op de omliggende 
bebouwing. Dit zou 
mogelijk projecten 
met afwijkende be-
bouwing kunnen te-
genhouden, ook in-
dien ze kwalitatief 
zijn. 

In de voorschriften wordt specifiek toe-
gevoegd dat voor bijzondere projecten 
ook projecten met compactere bebou-
wing en meer onbebouwde groene 
ruimtes mogelijk zijn. Hierdoor worden 
mogelijkheden geboden om ook pro-
jecten met tiny houses te realiseren (als 
collectief geheel) 

Dakvorm 
(2.3.1) 

1, 2, 
3 

Boven de 7m is enkel 
een hellend dak toe-
gelaten. 

Voorschriften worden verruimd zodat 
binnen de denkbeeldige lijn van 45° op 
die hoogte wel een andere dakvorm 
mogelijk is. 

Kopgebouw 
(2.3.3) 

3 Oprichten van een 
kopgebouw is ver-
plicht in bepaalde ge-
vallen. Eén van die 
gevallen is als er een 
aanliggende gevel is 
met geveldoorbrekin-
gen. 

De verplichting om een kopgebouw op 
te trekken bij een aanliggende gevel 
met geveldoorbreking werd omwille van 
de beperkte impact op de privacy en 
lichtinval aangepast door een gevel met 
geveldoorbrekingen op 3m of minder 
van de gemeenschappelijke muur.  

Onderwerp Art. Referentiesituatie Beperkte wijziging RUP 

Akkoord van 
de buren 
(2.3.4) 

3 In functie van aan 
wonen verwante acti-
viteiten is het in de 
dorpskern toegelaten 
om dieper te bouwen 
dan het toegelaten 
bouwprofiel van 20m 
tot op 3m van de per-
ceelsgrens of op de 
perceelsgrens, mits 
akkoord van de bu-
ren. 

De bepaling over de afstand tot de per-
ceelsgrens werd weggelaten. In de be-
staande procedure voor omgevingsver-
gunning moet de buur altijd aange-
schreven worden. 

Afstand tot 
achterste per-
ceelsgrens 
(2.3.5) 

2 Bij halfopen bebou-
wing is onduidelijk 
hoeveel afstand er 
moet zijn t.o.v. de 
achterste perceels-
grens voor de uit-
bouw op het eerste 
verdiep. 

Dit wordt verduidelijkt in het RUP: 

− delen met bouwhoogte maximum 4 m: 
minimum 7,5 m; 

− delen met bouwhoogte maximum 7 m: 
minimum 10 m. 

Bijgebouw in 
randwijken en 
woonwijken 
(2.3.6) 

1, 2 Afstand van bijge-
bouwen tot de per-
ceelsgrens = 3m. 

Afstand van bijgebouw tot perceels-
grens= 1m of tot op de perceelsgrens. 

Bijgebouw bij 
meergezins-
woning (2.3.6) 

3 Geen duidelijke be-
palingen rond bijge-
bouwen bij meerge-
zinswoningen 

Bij meergezinswoningen kan enkel één 
collectief bijgebouw van max. 10% van 
leeftuinzone met een max. van 75 m². 

Bijgebouwen 
op rand met 
zachte be-
stemming 
(2.3.6) 

1, 2 Geen specifieke be-
palingen rond af-
stand van bijgebou-
wen ten opzichte van 
aanpalende zachte 
bestemmingen. 

Bijgebouwen moeten minimaal 3m van 
een perceelsgrens met een zachte be-
stemming verwijderd blijven. 

Oprichting van 
bijgebouw 
(2.3.6) 

1, 2, 
3 

Niet opgenomen in 
RUP dat er geen bij-
gebouw mag ge-
plaatst worden zon-
der hoofdgebouw. 

Bijgebouw kan pas geplaatst worden 
gelijktijdig of na realisatie van hoofdge-
bouw.  
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Onderwerp Art. Referentiesituatie Beperkte wijziging RUP 

Verhardingen 
in voortuinen 
(2.3.8) 

Alg. De voorschriften rond 
verhardingen in voor-
tuinen zijn beperkt. 

Duidelijker opgenomen wat onder ver-
harding kan worden verstaan. Ook dui-
delijk maken dat ook waterdoorlatende 
verhardingen zoveel mogelijk moeten 
worden beperkt. 

Inrichting tui-
nen en voor-
tuinen (2.3.8 
en 5.1.6) 

Alg. Er zijn reeds alge-
mene voorschriften 
opgenomen rond 
voortuinen. 

Er is reeds voorzien 
dat verhardingen 
moeten beperkt blij-
ven op huiskavels. 

Er is opgenomen dat 
voortuinen zo groen 
mogelijk moeten wor-
den aangelegd. 

Er wordt toelichtend bijkomend gemoti-
veerd waarom vergroening en beper-
king van verharding in voortuinen ge-
wenst is. De voorschriften werden even-
eens verder aangevuld i.f.v. verharding 
en vergroening van de overige tuinde-
len.  

Er wordt gekwantificeerd hoeveel ver-
harding er op een huiskavel mogelijk is. 
Bijkomende verharding dient te worden 
gemotiveerd en er dient voldoende 
ruimte te zijn om ter plaatse te infiltre-
ren. 

Ook voor de zij- en achtertuinen is de 
vergroening als principe mee opgeno-
men. 

Groendaken 
(2.3.9) 

Alg. Er werden toelich-
tend bepalingen op-
genomen over groen-
daken. 

Bijkomend werden groendaken in de al-
gemene voorschriften gestimuleerd, 
echter niet verplicht opgelegd. 

Technische in-
stallaties 
(2.3.10) 

1, 2, 
3 

Formulering rond 
technische installa-
ties aan de buiten-
zijde van een ge-
bouw is te vrijblij-
vend. 

Technische installaties op gevels die 
zichtbaar zijn vanaf het openbaar do-
mein moeten op een kwalitatieve ma-
nier geïntegreerd worden in de architec-
tuur. 

Aan wonen 
verwante acti-
viteiten buiten 
dorpskern 
(2.3.11) 

1, 2 specifieke voorschrif-
ten opgenomen om-
trent de omvorming 
van een hoofdge-
bouw als tweegezins-
woning.  

Opgenomen dat voor omvorming van 
een aan wonen verwante activiteit naar 
een bijkomende woongelegenheid 
slechts kan als dezelfde voorwaarden 
voldaan zijn als bij omvorming naar 
tweegezinswoning. 

Aantal par-
keerplaatsen 
bij 

3 Parkeernorm geldt bij 
de bouw van een 
nieuwbouw 

Parkeernorm geldt bij nieuwbouw van 
meergezinswoningen + omvormen van 
bestaand gebouw naar 

Onderwerp Art. Referentiesituatie Beperkte wijziging RUP 

meergezins-
woningen (3.1) 

meergezinswoning. 
Parkeren gebeurt op 
eigen terrein met een 
minimum aan verhar-
dingen. 

meergezinswoningen. Afwijkingen mo-
gelijk in functie van waardevol erfgoed 
en in functie van projecten van sociale 
huisvestingsmaatschappijen. Voor bo-
vengronds parkeren dienen waterdoor-
latende materialen te worden gebruikt. 

Hergebruik 
leegstaande 
parkings (3.2) 

3 / Bovengrondse parkeerplaatsen moeten 
op een eenvoudige manier terug kun-
nen omgevormd worden i.f.v. private of 
collectieve groene ruimte. 

Toegankelijk-
heid parkeer-
plaatsen (3.3) 

3 Toelichtend is voor-
zien met welke hel-
lingsgraad voor de 
toegang van onder-
gronds parkeren 
dient te worden reke-
ning gehouden. 

Maximale helingshoek toegang onder-
grondse parkeergarage verordenend 
vastgelegd + toelichtend verduidelijkt 
wat de breedte van de toegangsweg tot 
ondergrondse parkeerplaatsen moet 
zijn om comfortabel te kunnen in- en uit-
rijden. Ook de afmetingen van de par-
keerplaatsen werden toelichtend opge-
nomen. 

Fietsparkeer-
plaatsen (3.4) 

3 Er is een minimale 
fietsparkeernorm 
voor meergezinswo-
ningen opgenomen 
(2 fietsen per woon-
eenheid). 

Om fietsverplaatsingen te promoten zijn 
in het RUP een heel aantal bepalingen 
toegevoegd zodat er voldoende ruimte 
is voor fietsparkeerplaatsen + op goed 
bereikbare plaatsen. De fietsstalnorm 
werd opgetrokken tot 1 fietsstalplaats 
per hoofdkussen. 

Overdruk ‘pu-
blieke groen-
functie’ (4.1) 

2 Er is een overdruk 
voorzien die een 
zone aanduidt i.f.v. 
publieke groenfunc-
tie. 

Deze overdruk wordt uitgebreid met één 
perceel dat reeds in gebruik is als toe-
gang van het park. 

Overdruk zone 
voor groen 
(2.3.7 en 4.2) 

Alg. In deze overdruk mo-
gen geen vergun-
ningsplichtige con-
structies worden op-
gericht. 

Deze overdruk werd 
opgenomen over alle 
delen van percelen 
die een 

Ook constructies die vrijgesteld zijn van 
vergunning zijn niet toegelaten. 

De overdruk wordt aangepast door een 
aantal percelen die gelegen waren in 
goedgekeurde, niet-vervallen verkave-
lingen met mogelijkheden voor een bij-
gebouw uit de overdruk te halen.  
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Onderwerp Art. Referentiesituatie Beperkte wijziging RUP 

bestemmingswijzi-
ging ondergingen 
van landbouw/na-
tuur/bos naar wonen. 

Gedeeld en 
meervoudig 
ruimtegebruik 
(5.1.1) 

7, 8 In het recreatiege-
bied en de zone voor 
gemeenschapsvoor-
zieningen zijn speci-
fieke voorschriften 
opgenomen 

In deze artikels werd toegevoegd dat er 
maximaal dient ingezet te worden op 
gedeeld en meervoudig gebruik. 

Waardevolle 
gebouwen 
(5.1.4) 

Alg. Er zijn reeds voor-
schriften opgenomen 
rond waardevolle ge-
bouwen. 

Er werd bijkomend toegevoegd dat 
waardevolle gebouwen kunnen opge-
deeld worden in meergezinswoningen 
indien dit kan zorgen van het behoud 
van het waardevol gebouw. 

Ruimte voor 
spelelementen 
(5.1.8) 

1, 2, 
3 

In bijzondere aanvra-
gen is voorzien dat 
minimaal een ge-
deelte dient te wor-
den aangelegd als 
openbare groene 
ruimte 

Toegevoegd dat ook ruimte voor spel-
elementen dient te worden voorzien.  

2.1.2 Selectie van relevante milieudisciplines  

In de planMER-screening worden de effecten van het plan op de verschillende disci-
plines onderzocht. Voor de evaluatie van de effecten die het project teweeg zal bren-
gen worden bepaalde disciplines als relevant beschouwd. Er wordt een onderscheid 

gemaakt tussen deze sleuteldisciplines, optiedisciplines en niet relevante disciplines.  

Het feit dat bepaalde ingrepen binnen bepaalde milieudisciplines onomkeerbare en 
dus permanente effecten kunnen veroorzaken, klasseert hen onder de noemer sleu-

teldisciplines.  

In dit geval betreft de beoordeling een beperkte aanpassing van een bestaand RUP 
waar reeds een beoordeling op de milieueffecten is doorgevoerd.  

Dit onderzoek tot MER is terug te vinden in de dossierdatabank van de dienst MER 
(https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank) met als dossiercode 
SCRPL13146. 

De dienst MER oordeelde op 10/01/2014 dat het voorgenomen plan geen aanleiding 
geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER 
niet nodig is. 

De wijzigingen die doorgevoerd worden door middel van de beperkte herziening van 
het RUP, hebben voornamelijk betrekking op wijzigingen in het kader van voorschrif-
ten binnen de bestaande woonzones in het RUP en in de algemene voorschriften. 
Deze woonzones uit het RUP zijn (met uitzondering met de zones met een groene 
overdruk) ook de zones die op de voorheen geldende gewestplanbestemming be-
stemd waren als woongebied, waar woonontwikkelingen en daarbij horende voorzie-
ningen mogelijk waren. Door de herziening worden de voorschriften verder verfijnd 
en aangepast. Deze aanpassingen bevinden zich in hoofdzaak op detailniveau, er 
worden geen grote zaken gewijzigd en de algemene visie beschreven in het oorspron-
kelijk RUP blijft overeind.  

Bepaalde milieudisciplines waar op basis van de voorziene ingrepen door de herzie-
ning geen wijzigingen optreden, worden hierdoor als niet-relevant aangegeven. Het 
betreft de disciplines geluid, licht, warmte en straling en energie- en grondstofvoor-
raad. Deze worden niet weerhouden als relevante disciplines in het kader van deze 
herziening van het RUP. Deze disciplines dienen dus niet onderzocht te worden; de 
aard en omvang van de ingrepen is immers niet van die aard dat een significant effect 
binnen deze disciplines kan verwacht worden. 

De herziening van het RUP veroorzaakt eveneens geen effecten met betrekking tot 
luchtkwaliteit. Er wordt door de aanpassingen die doorgevoerd worden geen bijko-
mende generatie binnen de contour van het RUP verwacht die er in de referentiesitu-
atie niet zou kunnen zijn. Hier zullen er geen bijkomende bronnen van uitstoot ver-

wacht worden door mobiliteit door herziening van het RUP.  

 

Het RUP wordt ook mede herzien om een meer klimaatbestendige kern te krijgen (zie 
5.1.6). Dit betekent dat in functie van het klimaat inspanningen worden gedaan bij de 
herziening van dit RUP en dat voor deze discipline eerder positieve effecten verwacht 
worden. Dit valt ook af te leiden van de positieve effecten die het RUP creëert onder 
meer binnen de disciplines biodiversiteit en watersysteem. Om deze reden werd de 
discipline klimaat niet verder onderzocht. 

https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank


52 IOK plangroep Beperkte Herziening RUP Kern Vorselaar – beschrijvende nota 

Tabel 1: selectie van relevante en niet relevante disciplines voor de beperkte herziening van 
RUP kern Vorselaar 

Discipline Sleuteldisci-
pline 

Optiediscipline Niet relevante 
discipline 

Bodem x   

Water: grondwater en oppervlaktewater x   

Biodiversiteit x  x 

Landschap, bouwkundig erfgoed en ar-
cheologie 

x   

Mens – ruimtelijke aspecten en hinder x   

Mens- mobiliteit  x   

Geluid   x 

Licht    x 

Lucht (gezondheid)    x 

Warmte en stralingen    x 

Energie- en grondstofvoorraden   x 

Klimaat   x 

2.2 Kwetsbaarheden omgeving 

Overstromingsgevoelige gebieden 

Ten zuiden van het plangebied van het RUP kern Vorselaar (en ook de beperkte her-
ziening van het RUP) is de Aa, een waterloop van eerste categorie. In de omgeving 
van deze waterloop zijn overstromingsgevoelige gebieden aanwezig. 

Een beperkt gedeelte van het plangebied is binnen een zone die gekarteerd werd als 
mogelijk of effectief overstromingsgevoelige gebieden cf. de watertoetskaart van 
2017. 

 

Figuur 7: overstromingsgevoelige gebieden (watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden 
– 2017) 

Binnen het RUP kern Vorselaar, werd eveneens een overdruk ‘zone voor groen’ ge-
bruikt. Deze overdruk wordt in het kader van de herziening van het RUP kern Vorse-
laar gedeeltelijk herzien. Deze overdruk wordt weergegeven op onderstaande figuren, 
op de plaatsen waar deze overdruk met overstromingsgevoelige gebieden overlapt. 
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Figuur 8: details uit watertoetskaart overstromingsgevoelige gebieden 2017 

Volgende percelen, waarvan een deel is gelegen binnen de overdrukzone ‘zone voor 
groen’ zijn gelegen in overstromingsgevoelig gebied: 550A, 549V, 548D, 548B, 548G, 
547A, 546T, 546L, 546W, 546R, 517D, 517F, 515C2, 512 G, 274E, 274F, 287R, 

287P, 460G, 460H en 459N2.  

Buiten deze percelen zijn er binnen de afbakening van het plangebied nog (delen van) 
percelen gelegen in overstromingsgevoelig gebied. Deze percelen bevatten echter 
geen overdruk ‘zone voor groen’. De overige aanpassingen die doorgevoerd worden 
bij de beperkte herziening van het RUP hebben geen significante impact op de over-
stromingsgevoeligheid, gezien daar geen andere ingrepen gebeuren met mogelijke 
impact op de overstromingsgevoeligheid binnen het plangebied van het RUP. 

Habitatrichtlijngebied 

Het Habitatgebied nr. 20 ‘valleigebied van de Kleine Nete met aangrenzende bron-
gebieden, moerassen en heiden’ grenst in het zuiden aan de kern Vorselaar. Enkele 
percelen van het plangebied zijn gesitueerd in dit habitatrichtlijngebied. 

Een klein gedeelte van het habitatrichtlijngebied overlapt met het plangebied. Het 
gaat om de (delen van de) percelen, kadastraal gekend als sectie G nr. 517F en 
517D. 
 
Omwille van de ligging van het habitatrichtlijngebied in de onmiddellijke omgeving 
van het plangebied van het RUP en dus ook de contour van het RUP dat herzien 
wordt, is het noodzakelijk om na te gaan of er impact op deze speciale bescher-
mingszone kan verwacht worden door de herziening van het RUP. Om dit op een zo 
goed mogelijke manier te doen, wordt hieronder het gebied en de geldende instand-
houdingsdoelstellingen besproken. 
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Figuur 9: grens RUP Kern Vorselaar met ligging van een deelzone van het habitatrichtlijngebied 
‘valleigebied van de Kleine Nete met aangrenzende brongebieden, moerassen en heiden’ 

 

Figuur 10; detail van percelen uit het RUP die overlappen met het habitatrichtlijngebied.  

Ten opzichte van de MER-screening die uitgevoerd werd naar aanleiding van het 
RUP kern Vorselaar, werden de instandhoudingsdoelstellingen voor deze speciale 

beschermingszone goedgekeurd. 

Instandhoudingsdoelstellingen 

Het habitatrichtlijngebied werd beschreven in ‘rapport 34 - instandhoudingsdoelstel-
lingen voor speciale beschermingszones ‘BE210026 Valleigebied van de Kleine Nete 
met brongebieden, moerassen en heiden’, ‘BE2100424 De Zegge’ en ‘BE2101639 
De Ronde Put’. De instandhoudingsdoelstellingen zijn vastgelegd bij besluit van de 
Vlaamse Regering tot aanwijzing van de speciale beschermingszone en tot definitieve 
vaststelling van de bijbehorende instandhoudingsdoelstellingen en prioriteiten van 23 
April 2014 (het S-IHD-besluit). 

Het habitatrichtlijngebied is gelegen in de gemeenten Ranst, Lier, Nijlen, Zandhoven, 
Grobbendonk, Vorselaar, Herentals, Olen, Kasterlee, Geel, Retie, Dessel, Arendonk, 
Mol en Lommel en wordt aangewezen als speciale beschermingszone ter uitvoering 
van artikel 36bis, §9, van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbe-
houd en het natuurlijk milieu (natuurdecreet). 
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De Kleine Nete is één van de meest natuurlijke rivieren in Vlaanderen. Meer dan 15 
% van de Vlaamse oppervlakte aan laaglandbeken met goed ontwikkelde waterplan-
tenvegetaties komt in dit gebied voor. De vallei van de Kleine Nete is een mozaïek 
van graslanden, ruigtes, vijvers en bossen en omvat de habitattypes alluviale bossen 
(ca. 225 ha), glanshaverhooilanden (ca. 2,5 ha), veldrusgraslanden (ca. 1 ha), alluvi-
ale ruigtes (ca. 28 ha), van nature eutrofe plassen (ca. 47 ha) en overgangsveen (ca. 
10 ha). 

De Kleine Netevallei is leefgebied voor de habitatrichtlijnsoorten Bittervoorn, Kleine 
modderkruiper, Rivierprik, Rivierdonderpad, Beekprik, Spaanse Vlag, Rosse vleer-
muis en Ruige dwergvleermuis, maar ook voor vogelrichtlijnsoorten als Porselein-
hoen, Ijsvogel, Blauwborst, Woudaap, Roerdomp en Bruine kiekendief. De beneden-
loop van de Kleine Nete is onderhevig aan het getij en is belangrijk voor de ontwikke-
ling van estuariene natuur (ca. 14 ha). Het is een essentieel paaigebied voor de Fint. 

Op de droge zandgronden komen naast uitgestrekte naaldhoutbestanden ook zuur-
minnende eiken-berkenbossen en eiken-beukenbossen voor (samen ca. 175 ha). 
Soorten die afhankelijk zijn van grote boscomplexen zoals Gewone baardvleermuis, 
Brandts vleermuis, Franjestaart, Ingekorven vleermuis, Zwarte specht en Wespendief 
vinden hier een leefgebied. Naast bossen komen op de droge zandgronden ook zeer 
waardevolle habitats uit de heidesfeer voor: droge heide (ca. 28 ha), duinheide en 
duingraslanden (samen ca. 110 ha) en droge heischrale graslanden (ca. 2,5 ha). 
Deze habitats zijn o.m. leefgebied voor Gladde slang. Het vochtige heidelandschap 
omvat naast vochtige heide (ca. 100 ha) ook voedselarme tot matig voedselrijke ven-
nen (ca. 37 ha). Deze habitattypes zijn leefgebied voor soorten als Heikikker, Poel-
kikker, Rugstreeppad en Drijvende waterweegbree.  

Het habitatrichtlijngebied is aangewezen voor de onderstaande habitats van bijlage I 
van het Natuurdecreet (de habitats met een * betreffen prioritaire habitats): 

– 1130 - Estuaria 

– 2310 - Psammofiele heide met Calluna- en Genista-soorten 

– 2330 - Open grasland met Corynephorus- en Agrostissoorten op landduinen 

– 3130 - Oligotrofe tot mesotrofe stilstaande wateren met vegetatie behorend tot de 
Littorelletalia unifloraé en/of de Isoëto-Nanojuncetea 

– 3140 - Kalkhoudende oligo-mesotrofe wateren met benthische vegetaties van 
Chara 

– 3150 - Van nature eutrofe meren met vegetatie van het type Magnopotamion of 
Hydrocharition 

– 3160 - Dystrofe natuurlijke poelen en meren 

– 3260 - Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranun-
culion fluitans en het Callitrico-Batrachion 

– 4010 - Noord-Atlantische vochtige heide met Erica tetralix  

– 4030 - Droge Europese heide 

– 6230* - Soortenrijke heischrale graslanden op arme bodems van berggebieden 
(en van submontane gebieden in het binnenland van Europa) 

– 6410 - Grasland met Molinia op kalkhoudende, venige of lemige kleibodem (Moli-
nion caeruleae) 

– 6430 - Voedselrijke zoomvormende ruigten van het laagland, en van de montane 
en alpiene zones 

– 6510 - Laaggelegen schraal hooiland (Alopecurus pratensis, Sanguisorba offici-
nalis) 

– 7110*/7120 - Actief hoogveen/ Aangetast hoogveen waar natuurlijke regeneratie 
nog mogelijk is 

– 7140 - Overgangs-en trilveen 

– 7150 - Slenken in veengronden met vegetatie behorend tot het Rhynchosporion 

– 7210* - Kalkhoudende moerassen met Cladium mariscus en soorten van Caricion 
davallianae 

– 7230 - Alkalisch laagveen 

– 9120 - Atlantische zuurminnende beukenbossen met //ex en soms dok Taxus in 
de ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

– 9190 - Oude zuurminnende eikenbossen met Quercus robur op zandvlakten 

– 91 EO* - Alluviale bossen met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae). 

 

Het gebied 'BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moeras-
sen en heiden’ wordt als speciale beschermingszone aangewezen voor de onder-
staande soorten van bijlage II van het Natuurdecreet: 

– Groenknolorchis 

– Drijvende waterweegbree 

– Gevlekte witsnuitlibel 

– Spaanse vlag 

– Beekprik 

– Rivierprik 

– Fint 

– Kleine modderkruiper 

– Rivierdonderpad 

– Bittervoorn 

– Ingekorven vleermuis 
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Aanwezige habitats in omgeving plangebied 

 

Figuur 11: habitatkaart 5.2 met aanduiding belangrijke biotopen in de omgeving van het plange-
bied van het RUP – habitatrichtlijngebied: groene arcering. 

Habitatkaart versie 5.2, indicatieve situering van de natura 2000-habitats en de regi-
onaal belangrijke biotopen geeft aan dat volgende habitattypes voorkomen in deelge-
bied BE2100024-10 (militair domein van Grobbendonk) in de omgeving van het plan-
gebied: 

Code Natura 2000 habitat 

3260 Submontane en laagland rivieren met vegetaties behorend tot het Ranunculion 
fluitans en het Callitricho- Batrachion 

91E0_vm mesotroof broekbos op minder voedselrijke standplaatsen 

91E0_vn Bossen op alluviale grond met Alnus glutinosa en Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, Salicion albae) Subtype: Ruigt elzenbos (Filipendulo-
Alnetum, Macrophorbio-Alnetum, Cirsio-Alnetum) 

91E0 elzenbroekbos 

9120 Atlantische zuurminnende beukenbossen met Ilex en soms ook Taxus in de 
ondergroei (Quercion robori-petraeae of Ilici-Fagenion) 

6410_ve Basenarme Molinion-graslanden, inclusief het Veldrustype, zwak 

ontwikkeld 

6430_hf moerasspirearuigte 

rbbhc regionaal belangrijke biotoop dotterbloemgrasland 
Bron: habitatkaart versie 5.2 (INBO) 

Ook buiten het habitatrichtlijngebied komen belangrijke habitats voor. Een deel daar-
van ook binnen het RUP Kern Vorselaar. Deze habitats zijn niet gelegen in een zoek-
zone instandhoudingsdoelen Natura 2000 versie 2. 

 

Figuur 12: habitatkaart 5.2 met aanduiding belangrijke biotopen in en in de omgeving van het 
plangebied van het RUP, buiten habitatrichtlijngebied. 

In de Habitatrichtlijn (92/43/EEG) wordt bepaald dat door de lidstaten instandhou-
dingsdoelstellingen voor de Speciale Beschermingszones moeten worden uitgewerkt. 
De lidstaten zijn verplicht ervoor te zorgen dat de habitattypen en de soorten waarvoor 
deze gebieden werden aangewezen in stand gehouden worden. De 
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instandhoudingsdoelstellingen moeten aangeven in welke staat de habitats of soorten 
zich moeten bevinden om duurzaam te kunnen overleven. In Vlaanderen worden in-
standhoudingsdoelstellingen opgemaakt door het Agentschap Natuur en Bos, i.s.m. 

het Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO) 

De instandhoudingsdoelstellingen voor de habitats in de omgeving van het projectge-
bied kunnen als volgt worden geformuleerd 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

3260 Bereiken van de goede ecolo-
gische toestand in de Kleine Nete, 
de Kneutersloop en de Koulaak in 
deelgebied 1; de Larumse Loop, 
de Mosselgorenloop, de Korte 
Goorloop, de Strikbemdenloop, 
de Sasloop en de Korte Zegge-
loop in deelgebied 2, het Goor-
neetje in deelgebied 5, de Zwarte 
Nete, de Desselse Nete en de 
Voorste Nete in deelgebied 6; de 
Kleine Nete, de Aa, de Schupleer-
loop, de Tweede Beek, de Derde 
Beek en de Graafweidebeek in 
deelgebied 10 en de Kleine Nete, 
de Bollaak, de Kleine Beek, de 
Tappelbeek en de Krekelbeek in 
deelgebied 11. 

− Hooguit matig eutroof water met 
een lage stikstof- en fosforconcen-
tratie ,lage concentratie bestrij-
dingsmiddelen en lage sediment-
vracht. Natuurlijke beekstructuur 
(meandering, afwisseling sediment-
fracties, ...)  

− exoten < 10% 

− helofyten < 30 %  

− drie groeivormen van waterplanten 
aanwezig  

− betere ruimtelijke spreiding van 
piekdebieten 

− Goede structuurkwaliteit (stroom-
kuilenpatroon, meandering, ...) en 
voorkomen van Ijsvogel als kwali-
teitsindicator. 

6410 Toename van de bestaande opp. 
veldrusgrasland van 1 ha tot een 
totale oppervlakte van 14 ha door 
omvorming van 13ha rond be-
staande relicten. De grootste po-
tenties zijn aanwezig in de deel-
gebieden 1, 6, 10 en 11. 

Doordat de actuele atmosferische 
stikstofdepositie de grenswaarde 
(15-25 kg N/ha/j) voor dit habitat-
type overschrijdt, zijn er grote de-
len van de graslanden met poten-
ties voor dit habitattype niet habi-
tatwaardig. Bovendien heeft dit 
habitattype een kortlevende zaad-
bank zodat er slechts beperkte 
delen in het gebied kansen bieden 
voor dit habitattype. De opper-
vlakte te ontwikkelen grasland zal 
wellicht hoger dienen te zijn dan 
de oppervlakte die strikt genomen 

− gelegen in een schraalgrasland-
complex van 30 ha 

− eutrofiëringsindicatoren < 30 % 

− verruiging < 10 % 

− verbossing < 5 % 

− verzuringsindicatoren < 30 % 

− verdrogingsindicatoren < 10 % 

− aantal sleutelsoorten > 9 

Habitat Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

voor dit habitattype tot doel wordt 
gesteld. Dit leidt dan tot een mo-
zaïek van verschillende types 
natte graslanden (rbbhc, 6510, 
6410, ... ). 

6430 Toename van de bestaande op-
pervlakte van 29 ha tot een opper-
vlakte van 51ha door omvorming 
van 22ha rond bestaande relicten. 
De grootste potenties zijn aanwe-
zig in de deelgebieden 1, 2, 6, 10 
en 11. 

Hiervan is 2-3 ha voorzien als ex-
tra leefgebied onder de vorm van 
oeverzones voor Beekprik 

Verbetering van de waterkwaliteit zo-
als geformuleerd bij HT 3260. Behoud 
en versterking van moerasspirearuig-
tes in bosranden zoals tot doel gesteld 
voor 91 EO. 

− natuurlijke overstromingsdynamiek.  

− invasieve exoten < 10 %  

− bedekking sleutelsoorten > 70 % 

 

91E0 Toename van 176 ha actueel aan-
wezig tot een totaaloppervlakte 
van 391 ha met als richtwaarde 
voor bosuitbreiding 128 ha. 

Gebieden met grote potenties zijn 
deelgebieden 1, 2, 6, 10, 11 en 
12. 

Globaal wordt een voldoende tot 
goede lokale SVI nagestreefd. Be-
langrijkste doelen zijn het verbeteren 
van de bestaande kwaliteit door om-
vorming en invoeren criteria duurzaam 
bosbeheer: 

− Verhogen van het aandeel dood 
hout en het aandeel sleutelsoorten 

− Herstellen of in stand houden van 
lokale kwel 

− Tegengaan eutrofiëring 

− Grotendeels open bos, met veel 
lichtinval en een goed ontwikkelde 
kruidlaag en veel waterpartijen: 

− 10-15% van de totale bosopper-
vlakte bestaat uit open plekken 

− Geleidelijke overgangen bos-ruigte-
grasland 

9190 - 9120 Actueel 100 ha + toename tot 706 
ha, met als richtwaarde voor bos-
uitbreiding 195 ha 

De grootste potenties voor het re-
aliseren van grote boskernen zijn 
gelegen in deelgebied 1, deelge-
bied 10 en deelgebied 13. 

Globaal wordt een voldoende tot 
goede SVI nagestreefd. Belangrijkste 
doelen zijn: 
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− Vermindering van het aandeel aan 
invasieve exoten tot maximum 10 % 

− Voldoende aantal sleutelsoorten en 
voldoende bedekking van de sleu-
telsoorten. 

− voldoende hoeveelheid dood hout 
en oude bomen. 

Voldoende spontane verjonging in 
oude naaldhoutbestanden. 

Minstens twee boskernen (> 150 ha) 
met een zeer groot aantal oude bo-
men en dik dood hout waar HT 9120 
kan ontwikkelen. 

Goede horizontale en verticale struc-
tuur: 

− 5-15 % van de totale bosopper-
vlakte bestaat uit open plekken en 
brede zandpaden. 

− structuurrijke mantel-zoom vegeta-
ties  

− geleidelijke overgangen naar heide-
vegetaties. 

 

Figuur 13: indicatieve situering van de actuele habitats en de verdeling van de doelen per deel-
gebied (bron: managementplan natura 2000 1.0 dd. 19/12/2014) 

Prioriteiten 

Cf. het aanwijzingsbesluit zijn de prioriteiten binnen de speciale beschermingszone: 

1. Herstel van de natuurlijke hydrologie in de vallei van de Kleine Nete en haar infil-

tratiegebieden 

2. Verdere verbetering van de waterkwaliteit, herstel van de natuurlijke beekstructuur 
en de connectiviteit 

3. Reddingsmaatregelen voor veenhabitats als habitat voor Gevlekte witsnuitlibel en 
Groenknolorchis 

4. Creatie van voldoende grote kernen droge heide- en qraslandhabitats. 
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5. Creatie van voldoende leefgebied voor Gladde slang. Ruqstreeppad en Heikikker 

6. Omvorming van niet-habitatwaardig bos naar boshabitats en effectieve bosuitbrei-

ding 

7. Herstel moerasvogelpopulaties in de Zegge:  

Om de doelstellingen voor moerasvogels als Blauwborst, Bruine kiekendief, Ijsvo-
gel, Roerdomp, Woudaap en Porseleinhoen te realiseren is het herstel van aan-
eengesloten, open landschappen met vijvers en moerassen noodzakelijk. Hierbij 
is gepast beheer van (natte) graslanden en ruigtes noodzakelijk om een vol-
doende oppervlakte open foerageergebied te behouden. Dit omvat een aangepast 
maai- en /of begrazingsbeheer van onbemeste gras- en rietlanden en zeggenve-
getaties over een voldoende grote oppervlakte. 

Hiervoor is de realisatie van een natte natuurkern in De Zegge en de Mosselgoren 
(deelgebied 2), met 100 à 200 ha volwaardig habitat ten behoeve van Roerdomp, 
Blauwborst, Bruine kiekendief, Ijsvogel en Porseleinhoen vereist. In een groot 
deel, eigendom van een natuurvereniging of van het Agentschap Natuur en Bos, 
zijn de habitats al in goede staat. De Zegge is tevens vogelrichtlijngebied waar het 
herstel van de populaties van Roerdomp, Blauwborst, Bruine kiekendief, ijsvogel 
en Porseleinhoen wordt nagestreefd. 

8. Ontwikkelen van een moerascomplex in het noorden van Postel 

9. Afstemming van recreatie op de ecologische waarden 

De instandhoudingsdoelstellingen voor deze gewenste soorten binnen het habitat-
richtlijngebied worden als volgt opgenomen in het aanwijzingsbesluit: 

Soorten Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Vleermuizen 

(Rosse vleer-
muis - Nyctalus 
noctula. Ruige 
dwergvleer-
muis - Pipistrel-
lus nathusii) 

Instandhouding of indien moge-
lijk groei van de huidige popula-
ties 

Deze soorten sporen samen met 
de doelstellingen voor het habi-
tattype 91 EO en 3150. 

Toename van het aantal (oude) bo-
men met holtes en spleten. 

Open water (grote waterplassen, ri-
vieren en kanalen) met beschutte ve-
getatierijke oevers 

Verbetering van de waterkwaliteit 
van open water 

Behoud, herstel en ontwikkeling van 
lijnvormige kleine landschapsele-
menten (bomenrijen, houtkanten, ...) 
als vliegroutes 

Vermijden van lichtpollutie op vlieg-
routes en jachtplaatsen 

Roerdomp Uitbreiding van het aantal broed-
paren naar 3-4 koppels. 

Uitbreiding van het geschikte broed-
gebied: 30-50 ha geschikt rietland 
per broedpaar in één moeraskern 

Soorten Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Dit dient te gebeuren door de re-
alisatie van 90-150 ha geschikt 
leefgebied, bestaande uit moe-
rasvegetaties (rbbmr, rbbmc) en 
open water (> 30 %), in de Moe-
ren, het Hoge Moer en de Wate-
ring van Arendonk. 

met helder water en een hoog voed-
selaanbod. 

Het waterpeil is voldoende hoog, de 
rietvegetaties hebben een gevari-
eerde leeftijdsstructuur, er zijn vol-
doende verlandingsvegetaties en er 
is voldoende rust. 

Bruine Kieken-
dief 

Behoud van de bestaande pleis-
ter- en overwinteringspopulatie. 

Herstel van 1 broedpaar voor het 
volledige studiegebied (RP + 
KN) 

De verbetering van voldoende 
broed- en foerageergebied (> 200 
ha) voor deze soort spoort samen 
met de doelstellingen voor HT 6410, 
HT 6510, HT 3150, Roerdomp en 
Porseleinhoen indien: 

− moerasgebied met veel voedsel 

− vochtige weilanden met vol-
doende prooidieren aanwezig zijn. 

Blauwborst Behoud van de actuele populatie 
van 5-10 broedparen. 

De verbetering van leefgebied (> 2 
ha/broedpaar) voor deze soort 
spoort grotendeels samen met de 
doelstellingen voor Roerdomp en 
Bruine kiekendief indien: 

− Ruig rietland met cyclisch beheer 

− Moerassige vegetaties met open 
plekken, slikken, struiken van la-
ger dan 2 m. 

− Graslanden met veel brede riet-
kragen en extensieve begrazing 

− < 30 % struiken per hectare 

Ijsvogel Behoud van de actuele populatie 
van 4-10 broedparen. 

De verbetering van de kwaliteit van 
het leefgebied zoals geformuleerd bij 
HT 3150. 

Woudaap Behoud van de bestaande pleis-
ter- en overwinteringspopulatie. 

1 (mogelijk onregelmatig) broed-
paar in het volledige studiege-
bied (RP + KN). 

Deze soort spoort samen met de 
doelstellingen voor één grote moe-
raskern (100- 200 ha) voor Roer-
domp: 

Zwarte Stern Behoud van de bestaande foera-
geergebieden voor doortrekkers. 

De soort spoort gedeeltelijk mee met 
de kwaliteitsdoelstellingen voor 
Roerdomp. Ondiepe plassen met 
open water, veel drijvende water-
planten, open oevers, een vol-
doende voedselaanbod en geen ver-
storing, ook niet door ganzen. 
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Soorten Oppervlaktedoelstelling Kwaliteitsdoelstelling 

Het leggen van rietmatten als broed-
plaats is aanbevolen. 

Zoekzones 

Een 'zoekzone' geeft per Europees te beschermen soort en per Europees te bescher-
men habitat de perimeter aan die gevrijwaard wordt met het oog op het optimaal plaat-
sen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de betrokken speciale beschermings-
zone in kwestie. De zoekzone maakt volgens het wettelijk kader deel uit van de richt-
kaarten die een onderdeel zijn van de Managementplannen Natura 2000. De zoekzo-
nes zullen evolueren bij elke nieuwe versie van het Managementplan Natura 2000 
binnen eenzelfde cyclus van zes jaar. Bron: Voorlopige zoekzones instandhoudings-
doelen Natura 2000 versie 2 – ANB. 

 

Figuur 14: voorlopige zoekzones instandhoudingsdoelstellingen (bron: geopunt) 

Deze zoekzones zijn gelegen binnen het habitatrichtlijngebied ten zuiden van de 

grens van het RUP. Er zijn geen zoekzones binnen het RUP gelegen. 

2.3 Bespreking potentiële milieueffecten 

In de effectbeoordeling milieu worden de effecten van de wijzigingen die aangebracht 
worden door de herziening van het RUP kern Vorselaar op de verschillende discipli-

nes onderzocht.  

In de onderstaande tabel worden voor alle onderwerpen uit voorgaande tabel bespro-
ken of er mogelijke effecten mogelijk zijn op een bepaalde milieu-discipline.  

Mogelijke negatieve effecten worden aangeduid met het symbool ‘M’. Indien er posi-
tieve effecten te verwachten zijn wordt dit aan geduid met het symbool ‘+’.  
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Meergezinswo-
ningen (2.1.1) 

/ / / M / M Er wordt in het RUP duidelijker omschreven in welke gevallen meergezinswoningen binnen de dorpskern mogelijk 
zijn. De schaal en de draagkracht van de omgeving mag hierbij niet overschreden worden en de goede ruimtelijke 
ordening blijft onverminderd van toepassing. Dit betekent voor de discipline landschap, bouwkundig erfgoed en ar-
cheologie dat er beter rekening kan gehouden worden met de omgeving, wat als positief beoordeeld wordt. Door niet 
overal het maximale gabarit in te vullen, wordt het aantal woongelegenheden en bijhorende autoverplaatsingen ook 
beperkt. Er wordt geen negatieve impact op discipline mobiliteit verwacht. 

Neen 

Aantal woonge-
legenheden in 
meergezinswo-
ning (2.1.1) 

/ / / / + + Er wordt bij meergezinswoningen in het RUP Kern gestreefd naar een gemiddelde oppervlakte van de woongelegen-
heden van 80 m². Dit blijft zo. Bij de herziening van het RUP wordt enkel voorzien dat het maximaal aantal woonge-
legenheden wordt bepaald door het delen van de bruto vloeroppervlakte van het gebouw door 100 m² i.p.v. 90 m², 
waardoor er meer ruimte is voor collectieve delen, wat een positief effect heeft op de woonkwaliteit. Er wordt hierdoor 
ook vermeden dat te kleine appartementen zouden worden gerealiseerd, wat ten goede komt aan de mobiliteit. 

Neen 

Dorpsarchitec-
tuur (2.1.2) 

/ / / + / / Er was in het RUP reeds een visie uitgeschreven rond het behoud van de dorpsarchitectuur. Bij de herziening wordt 
ingezet op een verdere verduidelijking van wat hieronder verstaan wordt. Hierdoor worden kwalitatievere projecten 
verwacht met een architectuur die beter inpasbaar is in het dorpse karakter van Vorselaar. 

Neen 

Autovrije 
groene (en/of 
verharde) 
ruimte bij bijzon-
dere aanvragen 
(2.1.3) 

/ + + + + / Bij bijzondere projecten was opgenomen dat er minimum 10% moest worden voorzien in functie van groene ruimte. 
In de dorpskern kon dit ook als verharde ruimte. Dit betreft een publieke ruimte. Bij de herziening van het RUP wordt 
dit % opgetrokken naar 15% in de dorpskern, 20% in de woonwijken en 25% in de randwijken. Door dit hoger aandeel 
groene (of verharde) publieke ruimte te voorzien, is er meer ruimte om samen te komen, meer ruimte voor groen, 
voor biodiversiteit, meer ruimte i.f.v. infiltratie van hemelwater en krijgt het project een groener karakter. Dit geeft 
positieve effecten op watersysteem, biodiversiteit, landschap, en discipline mens. 

Neen. 

Oppervlakte pri-
vate buiten-
ruimte (2.1.4) 

/ + + / + / Voor meergezinswoningen wordt de minimale buitenruimte op het gelijkvloers verhoogd van 10% naar 20% van de 
bruto vloeroppervlakte van de woongelegenheid. Dit verschil maakt dat er grotere tuinzones mogelijk zijn, met meer-
waarde voor groen(beleving) en waterinfiltratie. Dit geeft positieve effecten op watersysteem, biodiversiteit, en disci-
pline mens. 

Neen 

Oppervlakte col-
lectieve buiten-
ruimte (2.1.4) 

/ + + + + / In het bestaande RUP werd niet specifiek ingezet op collectieve buitenruimtes bij meergezinswoningen. Bij de her-
ziening wordt deze mogelijkheid expliciet opgenomen. Het voorzien van een collectieve buitenruimte voor alle bewo-
ners van de woongelegenheden in meergezinswoningen biedt meer mogelijkheden voor grotere groengehelen en 
versnippert de ruimte minder. Dit biedt meer mogelijkheden om grotere bomen te integreren, meer ruimte te creëren 
voor hemelwater en biodiversiteit,…. Dit geeft positieve effecten op watersysteem, biodiversiteit, landschap, en dis-
cipline mens. 

Neen 
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Restpercelen 
(2.2.1) 

/ / / / / / De wijziging van de voorschriften hieromtrent, betreft enkel een verduidelijking. Deze aanpassing heeft geen impact 
op de milieudisciplines.  

Neen 

Zorgwonen 
(2.2.2) 

/ / / / + / In het bestaande RUP wordt ingezet op inpandig zorgwonen. Cf. nieuwe regelgeving in opmaak, wordt in het RUP 
eveneens voorzien dat zorgwonen in een mobiele zorgwoning of in een bijgebouw mogelijk is. Op die manier ontstaan 
in het RUP geen tegenstrijdigheden met de nieuwe regelgeving. Er wordt ook ingezet op woningkwaliteit voor zorg-
wonen. Dit betekent dat bijkomende mogelijkheden voor opvang van zorgvragen via mobiel zorgwonen en zorgwonen 
in een bijgebouw ook toegelaten worden in het RUP. Dit is een meerwaarde voor de discipline mens. 

Neen 

Compacte 
woonvormen 
(2.2.3) 

/ + + M + / In de woonwijken en in de randwijken worden in het kader van de ‘bijzondere projecten’ mogelijkheden geboden. 
Voor specifieke, gewenste projecten, vb. rond gegroepeerde compacte woningen met een grote open/groene ruimte 
kan daar echter mogelijks door de bepalingen in het RUP problemen ontstaan met de interpretatie. Er was namelijk 
voorzien dat de korrelgrootte dient te worden afgestemd op de omgeving. Dit om te volumineuze projecten tegen te 
gaan. Compactere projecten met een duurzame, kwalitatieve ontwikkeling zouden daardoor ook niet mogelijk zijn. 
Dit werd nu verduidelijkt in de voorschriften dat dit type van projecten wel moet toelaatbaar zijn. Dit betekent dat er 
daardoor in deze zones meer ruimte kan zijn voor waterinfiltratie, biodiversiteit en dat er meer potenties zijn om 
samenlevingsvormen toe te laten. Naar uitzicht wijkt dit misschien af van de omgeving, maar een inpassing in de 
omgeving zal steeds nodig blijven. Er worden hierdoor geen significante effecten verwacht. 

Neen 

Dakvorm (2.3.1) / / / M M / De voorschriften worden rond het voorzien van dakvorm beperkt versoepeld door boven een kroonlijsthoogte van 7m 
ook andere dakvormen dan schuine daken toe te laten. Binnen de denkbeeldige lijn van 45° worden mogelijkheden 
geboden. Dit geeft mogelijk een impact op het straatbeeld, maar is echter niet significant. Voor de discipline mens 
biedt dit bijkomende mogelijkheden qua bebouwing, wat positief is. Er worden geen significante effecten verwacht. 

Neen 

Kopgebouw 
(2.3.3) 

/ / / / M / In bepaalde gevallen wordt in de dorpskern de oprichting van een kopgebouw verplicht. Eén van die gevallen is indien 
dat op het aanliggende perceel een vrijstaande gevel met geveldoorbrekingen (ramen, deuren, …) staat. Verder staat 
dit niet verduidelijkt. Echter, wanneer deze gevel op 3m van de zijdelingse perceelsgrens staat, wordt geacht dat er 
voldoende ruimte is om de privacy van deze woning, met geveldoorbrekingen te waarborgen. Op dat moment is de 
oprichting van een kopgebouw niet strikt noodzakelijk. Als deze woning op minder dan 3m van de gemeenschappe-
lijke perceelsgrens staat, dan is het oprichten van een kopgebouw wel wenselijk. Dit werd in de voorschriften aange-
past. Dit heeft echter geen impact op de privacy van de aanpalende woningen met geveldoorbrekingen op min. 3m 
van de gemeenschappelijke perceelsgrens. Er worden daarom geen significante effecten verwacht. 

Neen 

Akkoord van de 
buren (2.3.4) 

/ / / / / / In de bestaande procedure van de omgevingsvergunning is reeds voorzien dat indien tot op de zijdelingse perceels-
grens wordt gebouwd, de aanpalende eigenaar moet aangeschreven worden. De bepalingen hierover werden uit het 
RUP gehaald omdat dit anders dubbel was. Er worden geen effecten verwacht. 

Neen 
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Afstand tot ach-
terste perceels-
grens (2.3.5) 

/ / / + / / In de woonwijken mag tot op 7,5m van de achterste perceelsgrens gebouwd worden. Het was echter onduidelijk hoe 
diep er op het verdiepingsniveau mag gebouwd worden ten opzichte van de achterste perceelsgrens. Dit wordt nu bij 
de herziening verduidelijkt: delen met een bouwhoogte tot maximum 4 m: minimum 7,5 m; delen met een bouwhoogte 
tot maximum 7 m: minimum 10 m. Dit geeft naar ruimte meer openheid en wordt als positief punt ervaren. 

Neen 

Bijgebouw in 
randwijken en 
woonwijken 
(2.3.6) 

/ / / M M / Buiten de dorpskern is voor bijgebouwen opgenomen dat deze op minimum 3m van de perceelsgrens moeten worden 
ingeplant (tenzij dit anders met de aanpalende eigenaar is overeengekomen). Het behoud van 3m afstand biedt 
ruimtelijk weinig meerwaarde en zorgt er mogelijks voor dat er meer verharding nodig is om het bijgebouw toegan-
kelijk te maken. Een afstand van 1m is meer gebruikelijk (cf. vrijstellingenbesluit). Op deze manier blijft er ook meer 
ruimte over om effectief als tuin in te richten en te gebruiken. Dit werd aangepast. Dit geeft naar uitzicht binnen de 
woonwijken en de randwijken weinig verandering.  

Neen 

Bijgebouw bij 
meergezinswo-
ning (2.3.6) 

/ / / + / / In het bestaande RUP zijn geen specifieke bepalingen opgenomen omtrent bijgebouwen bij meergezinswoningen. 
Om ruimtelijke versnippering te vermijden en beeldkwaliteit te verhogen wordt daarom ingezet om max. 1 bijgebouw 
te voorzien bij een meergezinswoning als collectieve ruimte. Dit kan als positief punt ervaren worden. 

Neen 

Bijgebouwen op 
rand met zachte 
bestemming 
(2.3.6) 

/ / / + / / Percelen in woonwijken en randwijken die grenzen aan een zachte bestemming (landbouw, bos, natuur, park) dienen 
voldoende rekening te houden met deze aanpalende bestemming en dienen voldoende afstand te bewaren. In het 
bestaande RUP was dit nog niet expliciet opgenomen. Dit betekent dat er minder druk is naar deze aanpalende 
zachte bestemming door bebouwing en geeft positieve effecten ten opzichte van het omliggende landschap.  

Neen 

Oprichting van 
bijgebouw 
(2.3.6) 

/ / / M / / In het bestaande RUP is niet specifiek opgenomen dat er geen bijgebouw mag geplaatst worden zonder hoofdge-
bouw. Om te vermijden dat op een perceel enkel een bijgebouw komt, zonder hoofdgebouw, wordt opgenomen dat 
een bijgebouw pas kan geplaatst worden gelijktijdig of na realisatie van het hoofdgebouw. Dit zorgt ervoor dat er naar 
uitzicht van de bebouwde omgeving geen significante effecten verwacht worden. 

Neen 

Verhardingen in 
voortuinen 
(2.3.8) 

+ + + + + / Met betrekking tot verhardingen in voortuinen werden enkel beperkte voorschriften opgenomen. Er is ook vaak on-
duidelijkheid wat onder verharding verstaan wordt. Is kiezel of een kustgrasmat ook verharding? Dit werd verduidelijkt 
en er werd ook duidelijker omschreven dat verharding dient te worden beperkt en dat de verharding zoveel mogelijk 
in waterdoorlatende materialen moet worden aangelegd. Dit geeft mogelijks positieve effecten op de disciplines bo-
dem, watersysteem, biodiversiteit, landschap en mens. 

Neen 
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Inrichting tuinen 
en voortuinen 
(2.3.8 en 5.1.6) 

+ + + + + / In het bestaande RUP zijn algemene voorschriften opgenomen rond de inrichting van voortuinen en groenvoorzie-
ningen. Er zijn ook algemene voorschriften omtrent verhardingen opgenomen. Voor de overige delen van tuinen 
worden er geen voorschriften opgenomen. In het kader van vergroening, duurzaamheid en veranderende klimaat, is 
het echter belangrijk dat verhardingen zoveel mogelijk vermeden worden en er ingezet wordt op vergroening. In de 
voorschriften werd dit duidelijker opgenomen. De verharding (buiten de strikt noodzakelijke toegang) per huiskavel 
werd beperkt tot een maximum van 60 m² (voor kavels tot 600 m²) en er werden ook specifieke voorschriften opge-
nomen in functie van zij- en achtertuinen om daar in te zetten op vergroening en minimale verharding. Dit betekent 
dat er meer wordt ingezet op de bevordering van waterinfiltratie en biodiversiteit en dat dit ook positieve effecten zal 
genereren naar omgevingskwaliteit en belevingswaarde voor de omgeving. Ook naar bodem toe wordt dit positief 
beoordeeld. Er worden door deze aanpassingen enkel positieve effecten voor de milieudisciplines gerealiseerd.  

Neen 

Groendaken 
(2.3.9) 

/ / + + / / Toelichtend werd in het RUP reeds ingezet op het voorzien van groendaken. Dit wordt nog altijd voorzien, maar ook 
in de algemene voorschriften, dus geldig voor alle zones, werd dit nogmaals apart opgenomen, waardoor het verder 
gestimuleerd wordt. Er worden wel geen verplichtingen voor groendaken opgelegd. Indien groendaken voorzien wor-
den, heeft dit positieve effecten op biodiversiteit en belevingswaarde.  

Neen 

Technische in-
stallaties 
(2.3.10) 

/ / / + / / In het RUP is duidelijker geformuleerd dat technische installaties op gevels die vanaf de openbare weg zichtbaar zijn, 
beter in de architectuur moeten geïntegreerd worden op een kwalitatieve manier. Dit biedt een meerwaarde bij het 
behoud van het dorpskarakter en de identiteit van de woonkern van Vorselaar. 

Neen 

Aan wonen ver-
wante activitei-
ten buiten 
dorpskern 
(2.3.11) 

/ / / / + / In de woonwijken en de randwijken zijn in het RUP kern Vorselaar tweegezinswoningen mogelijk en ook aan wonen 
verwante activiteiten. Een aan wonen verwante activiteit kan enkel gerealiseerd worden met een woonst bij. Wanneer 
deze activiteit stopgezet wordt, biedt het RUP de mogelijkheid om die ruimte om te vormen tot afzonderlijke woonen-
titeit, enkel indien de voorwaarden voor het realiseren van een tweegezinswoning zijn voldaan. Dit is positief naar de 
woonkwaliteit van de eventueel bijkomende woongelegenheid toe en vormt een positief effect voor de bewoners. 

Neen 

Aantal parkeer-
plaatsen bij 
meergezinswo-
ningen (3.1) 

/ / / / / M In het huidige RUP is een parkeernorm opgenomen voor nieuwbouw van meergezinswoningen. Voor opsplitsing van 
bestaande gebouwen in meergezinswoningen is dit niet voorzien, terwijl daar ook nood is aan parkeerplaatsen. Dit 
werd dus bijkomend toegevoegd. Voor waardevolle panden en projecten van sociale huisvestingsmaatschappijen 
werden uitzonderingen voorzien. Dit betekent dat er door realisatie van een meergezinswoning, is het nu nieuwbouw 
of door omvorming, steeds voldoende parkeerruimte ter beschikking is en geen druk op het openbaar domein gecre-
eerd wordt. Dit is positief. 

Neen 

Hergebruik 
leegstaande 
parkings (3.2) 

/ + + + + M Bij de herziening van het RUP werden bijkomende bepalingen opgenomen omtrent wijzigingsmogelijkheden voor 
bovengrondse parkeerplaatsen wanneer de parkeervraag zou afnemen (door het gebruik van duurzaam transport). 
De bovengrondse parkeerplaatsen moeten gemakkelijk omvormbaar zijn naar private of collectieve groene ruimte. 
Dit betekent, op termijn, een meerwaarde voor watersysteem, biodiversiteit en omgevingskwaliteit.  

Neen 
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Onderwerp milieudisciplines Bespreking mogelijke effecten Zijn de 
mogelijke 
effecten 
aanzien-
lijk? 
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Toegankelijk-
heid parkeer-
plaatsen (3.3) 

/ / / / / + Door bij de herziening van het RUP een maximale hellingsgraad op te nemen en ook bepalingen op te nemen omtrent 
de breedte van de toegangsweg bij verschillende vormen van parkeren, worden meer garanties geboden dat onder-
grondse parkeergarages op een kwalitatieve manier worden aangelegd, met parkeerplaatsen die beter bereikbaar 
zijn en voldoende ruim om te parkeren. Dit bevordert de toegankelijkheid en de parkeermogelijkheden, waardoor de 
parkeerplaatsen ook beter zullen benut kunnen worden. 

Neen 

Fietsparkeer-
plaatsen (3.4) 

/ / / / + + Bij de herziening van het RUP wordt volop ingezet in het promoten van duurzame vervoersmiddelen. De fiets neemt 
daarbij een prominente rol in. Bij de herziening wordt ingezet op meer ruimte voor fietsparkeerplaatsen op goed 
bereikbare plaatsen. Dit heeft positieve effecten op gezondheid + heeft potenties om het gemotoriseerd verkeer terug 
te dringen, toch zeker binnen de verplaatsingen binnen de dorpskern en de onmiddellijke omgeving. 

Neen 

Overdruk ‘pu-
blieke groen-
functie’ (4.1) 

/ + + + M / Er wordt bij de herziening van het RUP één bijkomend perceel aangeduid binnen de overdrukzone ‘publieke groen-
functie’. Deze overdruk die voorzien wordt, bovenop een woonzone, zorgt ervoor dat de groenfunctie en publieke 
functie behouden blijft. Dit betekent dat er geen mogelijkheden meer zijn om dit perceel bebouwbaar te maken voor 
woningbouw. In functie van de woningkwaliteit van de omgeving betekent dit behoud echter een grote meerwaarde, 
net als de meerwaarde naar watersysteem en biodiversiteit. 

Neen 
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Overdruk zone 
voor groen 
(2.3.7 en 4.2) 

/ / M M / / De bestaande groene overdruk over de achterste gedeelten van bepaalde percelen (die door het RUP een bestem-
mingswijziging ondergingen van een openruimtefunctie volgens het gewestplan naar een woonfunctie) wordt bij de 
herziening opnieuw bekeken en er worden bepaalde percelen uit deze overdruk gehaald. Dit betreft de percelen die 
gelegen waren in goedgekeurde, niet-vervallen verkavelingen ten tijde van de opmaak van het oorspronkelijk RUP, 
waar in de voorschriften mogelijkheden werden geboden voor het voorzien van een bijgebouw. Door het RUP konden 
deze bijgebouwen echter niet meer gerealiseerd worden, terwijl ze dit, voorafgaand aan de inwerkingtreding van het 
RUP wel nog konden. Bepaalde percelen hadden zelfs al gebruik gemaakt van die voorschriften om daar een bijge-
bouw in te voorzien. Door nu de eerder geldende voorschriften te screenen, wordt dit euvel rechtgetrokken, waardoor 
op deze percelen weer gelijkaardige mogelijkheden zijn als voor de inwerkingtreding van het RUP kern. 

Voor de zones waar de overdruk behouden blijft, wordt eveneens toegevoegd dat ook niet-vergunningsplichtige con-
structies niet mogelijk zijn, zodat deze effectief bouwvrij worden gehouden in aansluiting met de aanpalende open-
ruimte. 

In het zuidelijk gedeelte van de kern van Vorselaar is in de nabijheid het habitatrichtlijngebied ‘Kleine Nete met aan-
grenzende brongebieden, moerassen en heiden’ gelegen. Twee percelen binnen het RUP overlappen voor een be-
perkt deel met deze speciale beschermingszone. Dit betreffen eveneens percelen waar een overdruk ‘zone voor 
groen’ op aanwezig is. Na controle blijkt echter dat de overdruk op deze percelen dient behouden te blijven, zodoende 
worden er ook geen mogelijke bijkomende constructies binnen habitatrichtlijngebied verwacht. 

In het zuidelijk gedeelte van het plangebied, vallen enkele percelen waar deze overdruk op aanwezig is, samen met 
een (mogelijk of effectief) overstromingsgevoelig gebied. Deze percelen vallen, met uitzondering van één perceel 
(512G) niet samen met een risicozone voor overstromingen of een recent overstroomd gebied. Het grootste deel van 
de percelen waar nu een overdruk aanwezig is, en gelegen zijn in (mogelijk of effectief) overstromingsgevoelig ge-
bied, blijven de overdruk behouden. Perceel 512G is ook voor een beperkt gedeelte gelegen in een risicozone voor 
overstromingen en een recent overstroomd gebied. De overdruk op dit perceel blijft echter behouden. Hierdoor zijn 
er op die percelen geen bijkomende mogelijkheden om te voorzien in een bijgebouw dat eventueel zou kunnen ge-
troffen worden door overstromingen en die mogelijke ruimte zou wegnemen waar de waterloop kan overstromen. 
Enkele percelen die voor een zeer beperkt gedeelte gelegen zijn in overstromingsgevoelig gebied en waren op het 
moment van de opmaak van het RUP gelegen in een goedgekeurde, niet-vervallen verkaveling met mogelijkheden 
voor het voorzien van een bijgebouw achteraan. Het betreft de percelen 274E, 274F, 278R en 287P. Deze percelen 
zijn niet gelegen in een risicozone voor overstromingen of een recent overstroomd gebied. Het eventueel bijkomend 
voorzien van een woningbijgebouw achteraan op het perceel, neemt een beperkte ruimte in, die mogelijks bedoeld 
was voor overstromingen. De impact van deze wijziging is echter zeer beperkt, gezien ook het aantal percelen met 
bijkomende mogelijkheden t.o.v. het bestaande RUP kern zeer klein is. 

Er wordt geen impact van deze wijziging op de speciale beschermingszone of de overstromingsgevoelige gebieden 
verwacht en er wordt ook geen significante impact op het omliggende landschap verwacht.   

Neen 

Gedeeld en 
meervoudig 
ruimtegebruik 
(5.1.1) 

/ / / + / / Binnen de zone voor recreatie en zone voor gemeenschapsvoorzieningen wordt extra ingezet op gedeeld en meer-
voudig ruimtegebruik. Deze principes zorgen er voor dat ruimtebeslag niet nodeloos wordt belast en dat de omge-
vingskwaliteit en het dorpskarakter maximaal kan behouden blijven.  

Neen 

Waardevolle ge-
bouwen (5.1.4) 

/ / / + / / Er werd bijkomend toegevoegd dat waardevolle gebouwen kunnen opgedeeld worden in meergezinswoningen indien 
dit kan zorgen voor het behoud van het waardevol gebouw. Dit geeft meer garanties voor behoud van waardevolle 
gebouwen en wordt als positief beschouwd. 

Neen 

Ruimte voor 
spelelementen 
(5.1.8) 

/ / / / + / In de openbare, groene ruimtes wordt bijkomend opgenomen om daar ook ruimte voor spelelementen te voorzien. 
Dit betekent dat de beleefbaarheid van deze zones groter wordt en dat zal ten goede komen aan de omgeving. 

Neen 
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2.4 Toetsing kwetsbare delen omgeving 

Impact op speciale beschermingszone 

De beperkte aanpassing van het RUP dient eveneens na te gaan of de voorziene 
ingrepen, mogelijke effecten kunnen hebben op de speciale beschermingszone die 
voor een beperkt deel in, maar voornamelijk in de onmiddellijke omgeving van het 
plangebied is gelegen.  

De instandhoudingsdoelstellingen die er zijn voor de betrokken habitats en de betrok-
ken soorten binnen het habitatrichtlijngebied mogen niet worden aangetast. 

In de tabel hiervoor werd de impact op discipline biodiversiteit eveneens bekeken, 
ook mede met het oog op de ligging van het plangebied tegen het habitatrichtlijnge-
bied. Hieruit kan volgende geconcludeerd worden: 

– Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op de (huidig voorkomende 
en toekomstig geplande) habitats (natuurlijke habitats en habitats van een soort) 
wat betreft de oppervlakte, ruimtelijke spreiding, structuur en kwaliteit van deze 
habitats.  

– Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op het evenwicht tussen, de 
verspreiding en de densiteit van de soorten en de populaties in zijn geheel. 

– Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op de vitale factoren hoe de 
SBZ’s functioneren als ecosysteem.  

– Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle invloed op de abiotische relaties 
die de structuur en de functie van de SBZ’s bepalen. Er wordt door het RUP geen 
bijkomende verkeersintensiteit verwacht, met mogelijke bijkomende uitstoot van 
eutrofiërende stoffen die kunnen neerslaan binnen de speciale beschermingszo-
nen.  

– Het planvoornemen heeft geen betekenisvolle impact op het bereiken van de voor-
opgestelde instandhoudingsdoelstellingen en een gunstige staat van instandhou-
ding voor de betreffende SBZ’s. 

Dit betekent dat er niet of nauwelijks een invloed te verwachten is op de EU-natuur-
waarden die zich momenteel ter hoogte van het plangebied manifesteren, en er bij-
gevolg geen passende beoordeling noodzakelijk is. Een passende beoordeling zal 
geen bijkomende elementen aan het licht brengen die tot een andere besluitvorming 
kunnen leiden. 

Impact op overstromingsgevoelige gebieden 

Bij de bepekte herziening van het RUP worden wijzigingen doorgevoerd. De impact 
van deze wijzigingen op de overstromingsgevoelige gebieden is beperkt. Door het 
aanpassen van de overdruk ‘zone voor groen’ die in het zuiden van het plangebied 
op bepaalde plaatsen samenvalt met overstromingsgevoelige gebieden, zou er 

mogelijks een impact kunnen ontstaan door de wijziging. Er zijn slechts een beperkt 
aantal percelen, deels gelegen binnen overstromingsgevoelige gebieden, waarbij de 
overdruk door de herziening zal verwijderd worden. Bij de overige percelen wordt de 
overdruk behouden en kunnen er geen bijgebouwen in deze zone worden voorzien. 
Er worden geen significante effecten met betrekking tot overstromingsgevoeligheid 
verwacht door de herziening van het RUP Kern Vorselaar.  

2.5 Conclusie  

Uit het effectenonderzoek blijkt dat het voorgenomen plan geen aanzienlijke milieuef-
fecten zal hebben. De opmaak van een passende beoordeling is eveneens niet ver-
eist. 

Voor de herziening van het RUP kern Vorselaar moet dus geen plan-MER worden 
gemaakt. 

3 Beslissing team MER 

Op 12/12/2021 besliste het Team MER dat de herziening van de stedenbouwkundige 
voorschriften geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat 
de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 

Deze beslissing is terug te vinden in bijlage. 

De screeningsnota en de beslissing zijn eveneens raadpleegbaar via de website van 
Team Mer (https://omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank) – dossiernummer 
SCRHO21010 
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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
29/10/2021 email Omg/MER/SCRHO21010 /

vragen naar/e-mail telefoonnummer datum
Veerle Timmermans 0492 23 76 34 zie handtekening
Veerle.timmermans@vlaanderen.be

Betreft: onderzoek tot milieueffectrapportage voor de herziening van stedenbouwkundige 
voorschriften van het RUP Kern Vorselaar volgens VCRO artikel 7.4.4/1.
Beslissing plan-MER-plicht 
volgens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), B.S. 3 
juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
milieueffectrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, B.S. 7 november 2007

Geachte,

Met uw email van 29/10/2021 vraagt u een beslissing te nemen over de opmaak van een plan-MER. Het 
dossier is onder het nummer SCRHO21010 behandeld.

Volgens het dossier heeft het plan tot doel om de voorschriften van het RUP Kern Vorselaar te herzien 
volgens de procedure voorzien in artikel 7.4.4/1 in de VCRO. De doelstelling en reikwijdte van het plan 
worden beschreven in de screeningsnota. Het RUP uit 2014 betreft een gebiedsdekkend RUP waarbij 
stedenbouwkundige voorschriften gelden voor verschillende zones binnen de woonkern van de gemeente. 
Deze stedenbouwkundige voorschriften gelden als toetsingskader voor vergunningsaanvragen binnen het 
plangebied van het RUP. Sinds de goedkeuring van het plan werden op basis van dit RUP reeds heel wat 
vergunningsaanvragen beoordeeld. Op sommige momenten werden echter een aantal knelpunten 
vastgesteld met betrekking. Daarom wil men het RUP beperkt herzien via een addendum bij het 
goedgekeurde RUP.

Zoals u in het dossier aangeeft, komt het plan in aanmerking voor een onderzoek tot 
milieueffectrapportage en kan er dus een plan-m.e.r.-screening gemaakt worden.

Vlaamse overheid
Afdeling Gebiedsontwikkeling, 
Omgevingsplanning en –projecten
Directie Gebiedsontwikkeling
Team Mer
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel
T 02/553 80 79
mer@vlaanderen.be 
www.omgeving.vlaanderen.be

Aan het College van Burgemeester en Schepenen
van Vorselaar
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Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de adviezen) 
bevat de nodige informatie over de voorgenomen herziening van stedenbouwkundige voorschriften en 
heeft de relevante milieudisciplines besproken.

De provincie Antwerpen en de Vlaamse Milieumaatschappij hebben opmerkingen over het plan en/of de 
beschrijving van de milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende wijze 
beantwoord in het screeningsdossier via een bijlage bij de screeningsnota, zodat het screeningsdossier 
voldoende informatie bevat om een correcte inschatting m.b.t. de milieueffecten te kunnen maken. 

In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van 
die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden. 

Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat de herziening van 
stedenbouwkundige voorschriften geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat 
de opmaak van een plan-MER niet nodig is.

De beslissing dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is houdt geen standpunt in over de 
wenselijkheid van het plan. 

Het Team Mer zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het publiek raadpleegbaar zijn 
door de publicatie ervan in de ‘dossierdatabank’ op www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank.

U moet via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de gemeente en via 
publicatie in het gemeentelijk infoblad melden dat de screeningsnota en de beslissing geraadpleegd 
kunnen worden op de website van Team Mer (www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank), op de 
website van de gemeente en op het gemeentehuis. Deze verplichtingen volgen uit omzendbrief LNE/2007 
van 1 december 2007. Er zijn geen standaardformulieren noch vormvereisten voor deze bekendmaking. Er 
is in de regelgeving ook geen termijn opgelegd voor de duur van deze bekendmaking. Het Team Mer 
adviseert een termijn van 30 dagen.

Met vriendelijke groet,

Isabel Jacobs
Afdelingshoofd
Afdeling Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning- en projecten (GOP)

http://www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank
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