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7. Verordenend deel

7.1. Grafisch plan

Zie kaart 2/3: Grafisch plan.

7.2. Onteigeningsplan

Zie kaart 3/3: Onteigeningsplan

Stad aan Zee EIUIIU_1I4Jc~STENDE T 1 059 51 71 73 F 1 059 51 71 77 1 www.oostendewerft.be 1 Info.aQso~skynet.be 1 RUP Crematorium Definitief



54

7.3. Algemene bepalingen

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

Inrichtingsplan

Onverminderd de bestemmings- en inrichtingsbepalingen voor onderhavig ruimtelijk uitvoeringsplan,
dienen aanvragen tot het bekomen van een stedenbouwkundige vergunning vergezeld te zijn van
een inrichtingsplan. Dit plan dient gekaderd binnen onderstaande bepalingen en is een verfijning
hiervan.

Het inrichtingsplan bevat minimaal:
• een eenduidige visie op de ontwikkeling en inrichting van het plangebied;
• een eenduidige uitvoeringsplanning;

Toelichting

Volgende principes dienen gehanteerd bij de opstelling van het plan:
• zorgvuldig ruimtegebruik;
• kwalitatieve architectuur en landschapsin richting;
• ecologische basiskwaliteit;
• bestaand landschap als onderlegger voor ontwikkeling;
• openbaar karakter;
• bereikbaarheid;

Het inrichtingsplan maakt deel uit van het dossier betreffende de stedenbouwkundige aanvraag en
vormt een aanvullend toetsingskader. Het is een informatief document voor de vergunningverlenende
overheid met het oog op het beoordelen van de vergunningsaanvraag in het licht van de goede
ruimtelijke ordening en de stedenbouwkundige voorschriften.

Elke nieuwe vergunningsaanvraag kan hetzij een bestaand inrichtingsplan bevatten, hetzij een
aangepast of nieuw inrichtingsplan.

Aan de hand van de globale inrichtingsstudie moet
de aanvrager aantonen dat een kwalitatief project
wordt gerealiseerd, rekening houdend met de
bestaande situatie en waarbij voldoende
mogelijkheden blijven om een kwalitatief project te
realiseren op aanpalende delen.

Voor dit plan wordt via een open-oproep
wedstrijdformule (Vlaamse Bouwmeester)
gewerkt.
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7.4. Bijzondere bepalingen

7.4.1. Artikel 1: Gebied voor bos met openbaar karakter

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting

1. Bestemming Categorie van gebiedsaanduiding ‘overig groen’

Het gebied is bestemd voor de aanleg, inrichting en beheer van een bos. De zone dient een publiek Het gebied is bedoeld voor de aanleg, beheer en
toegankelijk en publiek karakter te hebben. Bos is de hoofdfunctie. Landschap, grondgebonden ontwikkeling van een bos.
landbouw, natuur, crematorium en recreatief medegebruik zijn nevengeschikte functies.

Bestaande landbouwactiviteiten kunnen behouden
blijven mits zij verenigbaar zijn met de
hoofdfunotie bos en mits afstemming op de andere
nevenfuncties.

Recreatief medegebruik is mogelijk voor zover niet
storend/hinderlijk voor de crematoriumfunctie.

II. Inrichting en beheer
Volgende werken, handelingen, voorzieningen en inrichtingen zijn toegelaten:

• alle werken, handelingen en voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg, herstel en
de ontwikkeling van bos;

• alle werken, handelingen en voorzieningen die nodig of nuttig zijn voor de aanleg,
ontwikkeling en herstel van het natuurlijk milieu, grondgebonden landbouwactiviteiten en
recreatief medegebruik;

• het aanbrengen van kleinschalige infrastructuur, overdekte en winddichte constructies voor Het gaat hier bijvoorbeeld om een columbarium en
maximaal 100m2 in functie van de crematoriumfunctie; schuilconstructies

Voorzieningen, inrichtingen, verhardingen en constructies dienen ten allen tijde optimaal te worden
geïntegreerd in het bos.
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Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting

Een harmonisch park- en groenbeheer staat voorop. Dit beoogt een duurzame, dynamische en
diverse uitbouw van het bos waarbij mensgerichte, natuurgerichte, milieugerichte en
organisatiegerichte facetten op een organische wijze samengaan.

Volgende krachtlijnen inzake beheer staan voorop:
• de realisatie van een duurzaam bos, waarbinnen op een dynamische manier wordt

ingespeeld op een zich wijzigende maatschappelijke behoefte;
• diversiteit in functies, in soorten en in structuur;

De publieke toegankelijkheid wordt maximaal verzekerd met respect voor de crematoriumfunctie.
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7.4~2. Artikel 2: Overdrukzone crematorium

Verordenende stedenbouwkundige voorschriften Toelichting

1. Bestemming
Maximum 5 ha van deze zone is bestemd voor het oprichten en uitbaten van een crematoriumfunctie
en aanverwante complementaire nevenfuncties.

II. Inrichting en beheer

Deze overdrukzone heeft geen eigen categorie
van gebiedsaanduiding, maar deze van de
onderliggende bestemming binnen dit RUP, in dit
geval overig groen.
De crematoriumfunctie dient zijn activiteiten en
constructies te beoerken tot deze zone.

Bijkomende toegelaten handelingen en activiteiten zijn:
• aanleg van constructies ten behoeve van de aanwezige crematoriumfunctie en

complementaire nevenfuncties;
• aanleg van constructies in functie van waterbeheersing en -buffering;
• het aanbrengen van de nodige wegenis, nutsleidingen en verhardingen voor de aanleg van

de benodigde parkingfaciliteiten ten behoeve en in functie van de aanwezige
crematoriumfunctie. Deze dienen steeds te worden aangelegd in waterdoorlatende
materialen.

De som van alle constructies is beperkt tot een grondoppervlakte van maximaal 2000m2 en dienen
geïntegreerd in het bos.

De publieke toegankelijkheid wordt maximaal verzekerd opdat de parkaanleg van het crematorium
maximaal bij het omringende bos zou aansluiten.

Complementaire nevenfuncties zoals ceremoniale
ruimten, bezinnings- en meditatieruimten, ruimten
bestemd voor de Organisatie van een koffietafel,
etc... zijn tevens toegelaten.
In de toelichtingsnota is een eerste inschatting
gemaakt van het benodigde aantal
parkeerplaatsen. Dit vormt de basis voor het
berekenen van de ‘benodigde parkeerfaciliteiten.
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