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ART.0. ALGEMENE BEPALINGEN  

Stedenbouwkundige voorschriften 

0.0. Opgave van de op te heffen voorschriften  

Bij de vaststelling van dit ruimtelijk uitvoeringsplan worden de in het plangebied voorkomende verkavelingen 

niet opgeheven. Hierbij wordt verwezen naar art. 4.2.18 uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening: “De 

bepalingen van een verkavelingsvergunning worden niet opgeheven door inwerkingtreding van een 

stedenbouwkundig voorschrift waarmee zij onverenigbaar zijn, onverminderd art. 4.6.5.” 

De stedenbouwkundige voorschriften van onderstaande BPA’s worden waar strijdig opgeheven, waardoor de 

voorschriften van onderhavig RUP gelden : 

- BPA Begraafplaats 

- BPA De Patine 

- BPA Brouckhof 

- BPA Brouckhof Gedeeltelijke herziening 

- BPA Ambachtelijke zone statiestraat 

- Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven 

- Sectoraal BPA zonevreemde bedrijven Fase II 

- BPA Kaasdaele 

- BPA Dorp Molenhoek herziening 

- BPA Tramstatie, Berg en Zwaanhoek 

- BPA Dorp Molenhoek 

Daarnaast worden de stedenbouwkundige voorschriften van het RUP Beselare-Zuid en het RUP Guido 

Gezellelaan waar strijdig opgeheven, waardoor de voorschriften van onderhavig RUP gelden. 

Gelet op het feit dat het grafisch plan een overdrukplan betreft en het RUP enkel inrichtingsvoorschriften 

omvat, blijven de onderliggende bestemmingsvoorschriften van respectievelijk het gewestplan of geldende 

BPA’s of RUP’s onverminderd geldig. 

0.1. Voorschriften 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt de inrichting vast van het gebied waarop het plan van toepassing is. De 

stedenbouwkundige voorschriften en het grafische plan zijn gelijkwaardig en hebben dezelfde verordenende 

kracht. De stedenbouwkundige voorschriften zijn enkel geldig voor residentiële gebouwen. Dit zijn 

gebouwen die minimaal één wooneenheid omvatten.  

0.2. Schaal en maatvoering 

De schaal en de daaruit afgeleide maten van het plan zijn indicatief. Het grafisch plan is opgemaakt op basis 

van de kadastrale ondergrond. De werkelijke afmetingen zullen, daar waar noodzakelijk, door een opmeting 

ter plaatse worden vastgesteld. 

0.3. Nieuwe gebouwen en constructies 

Alle constructies en gebouwen op te richten langsheen het openbaar domein, kunnen slechts gerealiseerd 

worden, indien dit laatste voldoende is aangelegd en uitgerust.  

0.4. Gebruik van de gronden  

Het is verboden de gronden in te richten of te gebruiken op een wijze die strijdig is met de bestemming. 

Bestaande gebouwen en constructies kunnen behouden blijven en verbouwd worden binnen het bestaande 

vergunde volume. Bij verbouwingen buiten het bestaande vergunde volume en voor nieuwe constructies of 

vervangbouw gelden de bijzondere voorschriften. 
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ART.0. ALGEMENE BEPALINGEN  

Stedenbouwkundige voorschriften 

0.5. Kwaliteit 

Er dient altijd en overal gestreefd te worden naar ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Bij elke nieuwe 

ingreep dient een afweging ten aanzien van de ruimtelijke draagkracht van de omgeving te gebeuren. De 

vergunningverlenende overheid houdt steeds rekening met volgende aandachtspunten: beeldkwaliteit, zuinig 

en compact ruimtegebruik, inpassing in de landschappelijke of bebouwde context, verenigbaarheid met de 

woonfunctie en bestaande toestand, kwalitatieve inrichting van zowel bebouwde als niet-bebouwde delen, 

afstemming op het schaalniveau van de omgeving en de impact op de verkeerssituatie. De 

vergunningverlenende overheid kan aldus steeds strenger optreden omwille van de plaatselijke context en 

goede ruimtelijke ordening, waarbij de stedenbouwkundige voorschriften verder kunnen worden beperkt. 

Voor de beoordeling van de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning is het bijgevolg zeer belangrijk dat 

de aanvrager aantoont dat voldoende aandacht werd besteed aan deze kwaliteitscriteria. 

0.6. Voorschriften m.b.t. duurzaamheid: 

Duurzaam bouwen 

Voor alle nieuwe woningbouwprojecten worden de principes van duurzaam bouwen gehanteerd : de 

woningen en gebouwen moeten kwalitatief van hoog niveau zijn wat betreft uitstraling, gebruik en 

onderhoud.  De volgende criteria worden meegenomen bij de beoordeling : opbouw, indeling en vormgeving 

van het gebouw, comfort, licht en verluchting, energieprestaties, duurzame bouwmaterialen. Informatie over 

deze aspecten dient integraal onderdeel uit te maken van elke aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning. 

Voor alle nieuwe gebouwen worden maatregelen genomen voor een efficiënt energiegebruik, ruimtegebruik 

en afvalwaterbeheer en voor de opvang, buffering en mogelijk hergebruik van het hemelwater. Het gebruik 

van zonnepanelen is toegestaan.  De dakvorm (oriëntatie, helling, opbouw, …) moet een optimale toepassing 

van zonnepanelen alvast mogelijk maken. Het gebruik van groendaken is aangewezen bij de realisatie van 

platte daken.  

Parkeernorm 

Nieuwe ontwikkelingen binnen de perimeter van het RUP dienen te voldoen aan de eigen gegenereerde 

parkeerbehoefte.  Hiertoe wordt minimum 1 parkeerplaats of garage per woongelegenheid verplicht, te 

voorzien op het eigen terrein. Woningen met een gevelbreedte kleiner dan 6 meter worden vrijgesteld van 

deze verplichting.  

0.7. Samenvoegen van percelen 

Het samenvoegen van percelen teneinde een globaal bouwproject te realiseren is toegestaan. 

0.8. Wijze van meten 

Bouwhoogte: de hoogte van het gebouw wordt gemeten vanaf het vloerpeil van het gelijkvloers tot de 

bovenkant van de nok bij hellende daken of de bovenkant van de kroonlijst bij platte daken. Het vloerpeil 

bevindt zich maximaal 40cm boven het gemiddelde hoogtepeil van het openbaar domein op de rooilijn ter 

hoogte van het betreffende perceel.  

Bouwdiepte: de diepte van de gebouwen wordt gemeten vanaf de voorbouwlijn tot de verst verwijderde 

gevel van het gebouw. Deze afstanden worden loodrecht op de bouwlijn gemeten.  

0.9. Waardevol bouwkundig erfgoed 

Beschermde gebouwen of gebouwen gelegen binnen beschermde dorpsgezichten: de beschermde 

gebouwen en dorpsgezichten zijn op het plan bestaande juridische toestand en het grafisch plan aangeduid. 

Voor werken aan deze gebouwen – waar volgens de vigerende wetgeving een bouwvergunning is vereist – zal 

steeds advies worden gevraagd aan het departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend 

Erfgoed (RWO), ook indien deze werken voldoen aan de voorschriften van dit ruimtelijk uitvoeringsplan.  
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ART.0. ALGEMENE BEPALINGEN  

Stedenbouwkundige voorschriften 

0.10. Begrippen 

Bouwlaag: Horizontaal doorlopend gedeelte van een gebouw dat door op gelijke of nagenoeg gelijke hoogte 

liggende vloeren of balklagen is begrensd, met inbegrip van het gelijkvloers en met uitsluiting van de kelder en 

zolder. 

Kroonlijst: Horizontale gevelbeëindiging. 

Rooilijn: Huidige of toekomstige scheidslijn tussen de openbare weg en de aangelande eigendommen. Ze 

heeft tot taak de openbare weg op een bepaalde breedte te handhaven of te brengen. 

Voorgevel: Gevel die zich richt naar de publieke weg waar het perceel aan grenst. Indien de voorgevel van het 

gebouw zich op de rooilijn bevindt, mag de garagepoort zich bij het openen en sluiten niet over het openbaar 

domein bewegen. 
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ART.1. KERNWOONGEBIED VOOR BEBOUWING MET MAXIMAAL 4 BOUWLAGEN 

Stedenbouwkundige voorschriften 

Inrichtingsvoorschriften 

Typologie: residentiële gebouwen kunnen worden opgericht onder de vorm van een- of meergezinswoningen. 

Toegelaten bouwhoogte en bouwdiepte voor hoofdgebouwen: De bouwdiepte van het gelijkvloers bedraagt 

max. 20m. De bouwdiepte van de verdiepingen bedraagt max. 15m. De kroonlijsthoogte bedraagt maximum 2 

volle bouwlagen. De totale bouwhoogte bedraagt maximaal 4,5 bouwlagen inclusief het dakvolume, dat als 

duplexappartement kan worden ingericht. 

Dakvorm: De dakvorm is verplicht hellend, met nok evenwijdig aan de straat en een maximale hellingsgraad 

van 45°. Een afgeknot dak binnen het theoretisch dakvolume van 45° is mogelijk als het ruimtelijk 

integreerbaar is met de omgevende bestaande bebouwing. 

 

              
Fig.: Maximaal toegelaten gabariet in de zone van art.1  

Uitzonderingen op deze regel zijn toegelaten, indien harmonieus wordt aangesloten op aanpalende hogere 

bebouwing. Omwille van de plaatselijke context en de goede ruimtelijke ordening kan dit maximaal 

bouwprofiel nog verder worden beperkt.  

Kroonlijst: De lengte van de kroonlijst in het gevelvlak mag max. over 1/3 van de totale gevellengte worden 

onderbroken. Bij een gevellengte kleiner dan 6m mag de lengte van de kroonlijst max. over ½ van de totale 

gevellengte worden onderbroken. 

Dakkapellen: De totale breedte van de dakkapellen dient beperkt te blijven tot max. 1/3 van de totale 

gevellengte. Bij een gevellengte kleiner dan 6m mag de totale breedte van dakkapellen max. ½ van de totale 

gevellengte bedragen. Indien de dakkapellen worden afgewerkt met een plat dak, hebben ze een hoogte van 

max. één bouwlaag t.o.v. het vloerpeil van de verdieping waar ze worden opgericht. Indien ze worden 

afgewerkt met een hellend dak bedraagt de nokhoogte van de dakkapel maximaal anderhalve bouwlaag t.o.v. 

het vloerpeil van de verdieping waar ze worden opgericht.  

Aansluiting met aanpalende gebouwen: Aansluitingen met aanpalende, bestaande gebouwen dienen op een 

harmonieuze en esthetische manier te gebeuren. 

Garagepoorten en onderdoorgangen in de voorgevel: Garagepoorten en onderdoorgangen in de voorgevel 

zijn toegelaten, voor zover de breedte ervan niet groter is dan de helft van de breedte van de voorgevel. De 

maximale toegelaten breedte van garagepoorten en onderdoorgangen bedraagt 6m. 
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ART.2. WOONGEBIED VOOR BEBOUWING MET MAXIMAAL 3 BOUWLAGEN 

Stedenbouwkundige voorschriften 

Inrichtingsvoorschriften 

Typologie: residentiële gebouwen kunnen worden opgericht onder de vorm van een- of meergezinswoningen. 

Toegelaten bouwhoogte en bouwdiepte voor hoofdgebouwen: De bouwdiepte van het gelijkvloers bedraagt 

bij open bebouwing max. 20m, bij halfopen en gesloten bebouwing 15m. De bouwdiepte van de verdiepingen 

bedraagt max. 12m. De kroonlijsthoogte bedraagt maximum twee bouwlagen. De bouwhoogte bedraagt 

maximum 3 bouwlagen inclusief een deel het dakvolume (1 bouwlaag), dat onderdeel kan uitmaken van een 

duplexappartement en exclusief de resterende zolderruimte.  

Dakvorm: De dakvorm is vrij. Indien gekozen wordt voor een hellend dak bedraagt de hellingsgraad maximaal 

45°. In het geval van een plat dak kan een derde bouwlaag met plat dak worden gerealiseerd binnen een 

theoretisch dakvolume van 45°, zoals weergegeven in onderstaande figuren. 

         
Fig.: Maximaal toegelaten gabariet in de zone van artikel 2 in geval van open bebouwing bij hellend dak (links) en plat dak (rechts). 

         

Fig.: Maximaal toegelaten gabariet in de zone van artikel 2 in geval van halfopen en gesloten bebouwing bij hellend dak (links) en plat dak 

(rechts). 

Uitzonderingen op deze regel zijn toegelaten, indien harmonieus wordt aangesloten op aanpalende hogere 

bebouwing. Omwille van de plaatselijke context en de goede ruimtelijke ordening kan dit maximaal 

bouwprofiel nog verder worden beperkt.  

Kroonlijst: De lengte van de kroonlijst in het gevelvlak mag max. over 1/3 van de totale gevellengte worden 

onderbroken. Bij een gevellengte kleiner dan 6m mag de lengte van de kroonlijst max. over ½ van de totale 

gevellengte worden onderbroken. 

Dakkapellen: De totale breedte van de dakkapellen dient beperkt te blijven tot max. 1/3 van de totale 

gevellengte. Bij een gevellengte kleiner dan 6m mag de totale breedte van dakkapellen max. ½ van de totale 
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ART.2. WOONGEBIED VOOR BEBOUWING MET MAXIMAAL 3 BOUWLAGEN 

Stedenbouwkundige voorschriften 

gevellengte bedragen. Indien de dakkapellen worden afgewerkt met een plat dak, hebben ze een hoogte van 

max. één bouwlaag t.o.v. het vloerpeil van de verdieping waar ze worden opgericht. Indien ze worden 

afgewerkt met een hellend dak bedraagt de nokhoogte van de dakkapel maximaal anderhalve bouwlaag t.o.v. 

het vloerpeil van de verdieping waar ze worden opgericht.  

Aansluiting met aanpalende gebouwen: Aansluitingen met aanpalende, bestaande gebouwen dienen op een 

harmonieuze en esthetische manier te gebeuren. 

Garagepoorten en onderdoorgangen in de voorgevel: Garagepoorten en onderdoorgangen in de voorgevel 

zijn toegelaten, voor zover de breedte ervan niet groter is dan de helft van de breedte van de voorgevel. De 

maximale toegelaten breedte van garagepoorten en onderdoorgangen bedraagt 6m.  

 


