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1 Bijzondere voorschriften

Artikel  1  Zone voor wonen - (Wo)

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening,
ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede
ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden
afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare
nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven.

Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan
voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving.

Artikel  2  Zone voor bedrijf - industrie (Be1)

Deze zijn bestemd voor de vestiging van industriële of ambachtelijke bedrijven. Ze
omvatten een bufferzone. Voor zover zulks in verband met de veiligheid en de goede
werking van het bedrijf noodzakelijk is, kunnen ze mede de huisvesting van het
bewakingspersoneel omvatten.

Tevens worden in deze gebieden complementaire dienstverlenende bedrijven ten
behoeve van de ander industriële bedrijven toegelaten, namelijk: bankagentschappen,
benzinestations, transportbedrijven, collectieve restaurants, opslagplaatsen van goederen
bestemd voor nationale of internationale verkoop.

Artikel  3  Zone voor bedrijf - ambachtelijk (Be2)

De gebieden voor ambachtelijke bedrijven en de gebieden voor kleine en middelgrote
ondernemingen. Deze gebieden zijn mede bestemd voor kleine opslagplaatsen van
goederen, gebruikte voertuigen en schroot, met uitzondering van afvalproducten van
schadelijke aard.

Artikel  4  Zone voor groen - (Gr1)

De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het
natuurlijk milieu.

Artikel  5  Zone voor groen - slikken en schorren (Gr2)

De groengebieden zijn bestemd voor het behoud, de bescherming en het herstel van het
natuurlijk milieu, namelijk het slikken en schorrengebied.
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Artikel  6  Zone voor groen - buffer (Gr3)

De bufferzones dienen als groene ruimte ingericht te worden.

Artikel  7  Zone voor groen - waterbuffering (Gr4)

De zone is bestemd voor de buffering van water en de hieraan gekoppelde noodzakelijke
werkzaamheden. Het gebied is bedoeld ingericht te zijn als groene ruimte, met ruimte
voor het infilteren, bufferen en vertraagd afvoeren van water. De bebouwde infrastructuur
noodzakelijk voor de waterhuishouding van de omgeving is mogelijk.

Artikel  8  Zone voor natuur - (Na)

De natuurgebieden omvatten de bossen, wouden, venen, heiden, moerassen, duinen,
rotsen, aanslibbingen, stranden en andere dergelijke gebieden.

Artikel  9  Zone voor recreatie - (Re)

De gebieden voor dagrecreatie bevatten enkel de recreatieve en toeristische
accommodatie, bij uitsluiting van alle verblijfsaccommodatie.

Inrichting:

Er dient minimaal 3 meter groenbuffer voorzien te worden in de zone waar het gebied
grenst aan de zone voor natuur.

Er dient een infiltratievoorziening voorzien te worden. Het buffervolume dient minimaal
250 m³/ha verhard oppervlakte te zijn. Het opgevangen water dient gereinigd te worden
door middel van een efficiënt filtersysteem. Na filtering wordt het water lokaal geborgen,
waarbij het ledigingsdebiet afhankelijk is van de grondsamenstelling.

Artikel  10   - Zone voor recreatieve ontsluiting - lijn symbolisch

De zone voor recreatieve ontsluiting dient om de noodzakelijke ontsluiting via de Schelde
te kunnen voorzien.

De oppervlakte moet beperkt worden tot wat functioneel noodzakelijk is.
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2 Terminologie

Bedrijf
Onderneming die zich bezighoudt met handel, dienstverlening, uitoefenen van een
ambacht of industriële activiteiten.

Dagrecreatie
Vrijetijdsbesteding buiten de onmiddellijke omgeving van de woning, zonder dat daar een
overnachting mee gepaard gaat.

Zone
Een op plan omlijnd en met een kleur of een grafisch teken aangeduid gebied, waaraan
een bepaalde bestemming en specifieke stedenbouwkundige voorschriften zijn
gekoppeld.
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