
16/11/2022

1

samen slim
ondernemen

w
w

w
.s

bb
.b

e

Tuinaanleg in agrarisch 
gebied, stedenbouwkundige 
handelingen
Hendrik Cnockaert

2

1. Zone-eigen  zonevreemd (in agrarisch gebied)

2. Gewijzigde houding Dep. L&V

3. Zonevreemde functiewijzigingen

4. Wetgeving zonevreemde constructies

5. Bevindingen/conclusies

INHOUD PRESENTATIE

1

2



16/11/2022

2

3

1. Zone-eigen zonevreemd

 Geen enkele landbouwactiviteit in agrarisch gebied (geen gronden en dieren) => zonevreemd

 Departement L&V: adviesfunctie in agrarisch gebied 

 Zone-eigen : aantal hectare, aantal dieren?

- Geen strikte normen vastgelegd door Dep. L & V

 Tuinaanleg in agrarisch gebied is zone-vreemde activiteit (aanvraag functiewijzing noodzakelijk)
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1. Zone-eigen  zonevreemd
 Indien zone-eigen (planten- boomkwekerij) => uitbreidingsmogelijkheden voor kwekerij

 Stopgezet landbouwbedrijf:

- Wanneer functiewijziging aanvragen?

 ten laatste als landbouwer (of echtgenote) hoeve verlaat

 Pensioenboer kan functiewijziging eerder aanvragen, maar: welke functiewijziging?

 Zeker vooraleer nieuwe eigenaar (niet-landbouwer) domicilie vestigt

 Aan te vragen bij:

• Gemeente (klasse 2 bedrijf)

• Provincie (klasse 1 bedrijf)

• Maar Dep. L & V geeft (niet bindend) advies (wordt in praktijk doorgaans gevolgd…)
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2. Gewijzigde houding Dep. L&V - functiewijzigingen

- Aftoetsing Dep. L&V: site nog geschikt om (terug) in landbouwgebruik te nemen?

- Conform omzendbrief RO 2017/01

• Basisrechten zonevreemde constructies en zonevreemde functiewijzigingen
 te beschouwen als uitzonderingsbepalingen
 als voorwaarden niet voldaan zijn => overheid verplicht te weigeren

• Bestaande landbouwbedrijfszetels maximaal herbenutten voor landbouwgerelateerde
functies

- ruimtelijk toelaatbaarheid aftoetsen
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2. Gewijzigde houding Dep. L&V - functiewijzigingen

- Aftoetsing landbouwpotentieel door Dep. L&V:

• indien ‘geschikt voor gebruik beroepsmatige landbouwactiviteiten’

 Negatief advies

• Indien oordeel ‘komt in aanmerking voor zonevreemde functiewijziging’

 Voorwaarden zone-vreemde functiewijzigingen worden ook nog afgetoetst!
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2. Gewijzigde houding Dep. L&V - functiewijzigingen

- Positief advies 
=> functiewijziging mogelijk

- Negatief advies 
= > in principe geen functiewijziging mogelijk 

Enkele bemerkingen:

• Ruimtelijke situering site enorm belangrijk

• Er wordt gevraagd om zoveel mogelijk te ontharden 
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3. Zonevreemde functiewijzigingen

 9 sept 1984: in werkingtreding besluit zonevreemde functiewijzingen

 Voor gebouwen of gebouwencomplexen die op het ogenblik van de aanvraag:

- Niet verkrot zijn

- Hoofdzakelijk vergund zijn (ook wat functie betreft!) 

• Gevolg: regularisatie is niet mogelijk

- Niet gelegen in

• Ruimtelijk kwetsbaargebied (behalve parkgebied en agrarisch gebied met ecologisch belang of ecologische waarde)

• Recreatiegebied

 Functiewijziging moet voorkomen op lijst Vlaamse Regering
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3. Zonevreemde functiewijzigingen

 Gelegen aan voldoende uitgeruste weg

 Gebouw moet bouwfysisch geschikt zijn (in geval functiewijziging naar tuinaanleg of opslag materieel)

ENKELE ALGEMENE VOORWAARDEN:
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ARTIKEL 8.

Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden 
verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex van 
de hoofdfunctie land- en tuinbouw in de ruime zin, voorzover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1° het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch gebied in de ruime zin;

2° het gebouw of gebouwencomplex maakt deel uit van een gebouwengroep;

3° de nieuwe functie heeft louter betrekking op de opslag van allerhande materialen of materieel.

lijst zonevreemde functiewijzigingen
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ARTIKEL 9.

Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden 
verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex van 
de  "hoofdfunctie land- en tuinbouw in de ruime zin", voor zover aan al de volgende voorwaarden voldaan 
is:

1° het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch gebied in de ruime zin;

2° de nieuwe functie heeft betrekking op volgende activiteiten of combinaties daarvan : een 
paardenhouderij, een manège, een dierenasiel, een dierenpension, een dierenartsenpraktijk, jeugdlogies, 
een tuinaanlegbedrijf, een kinderboerderij , een centrum voor dierentherapie (animal assisted therapy) of 
een instelling waar personen al dan niet tijdelijk verblijven en bij wijze van therapie, onderwijs, opleiding of 
voorbereiding op de reguliere arbeidsmarkt onder meer land- en tuinbouwactiviteiten of aan de land- en 
tuinbouw verwante activiteiten uitoefenen, telkens met inbegrip van de gedeelten van het gebouw of 
gebouwencomplex die worden aangewend voor ondergeschikte functies die noodzakelijk zijn voor de 
uitoefening van de hoofdfunctie.

Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, geldt dat de volledige vloeroppervlakte die door eventuele 
ondergeschikte functies (zowel binnen het hoofdgebouw als binnen de bijgebouwen) in beslag genomen 
wordt, ten hoogste gelijk is aan 100 vierkante meter.

lijst zonevreemde functiewijzigingen
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ARTIKEL 10.

Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden 
verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex, 
voorzover aan al de volgende voorwaarden voldaan is:

1° het gebouw of gebouwencomplex is opgenomen in de vastgestelde inventaris van het bouwkundige 
erfgoed, vermeld in artikel 4.1.1 van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013;

2° de voortzetting van de vroegere functie blijkt niet haalbaar of garandeert de duurzame leefbaarheid van 
het gebouw of het gebouwencomplex niet;

3° de nieuwe functie laat de erfgoedwaarde ongeschonden of verhoogt ze.

lijst zonevreemde functiewijzigingen
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ARTIKEL 11.

Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden 
verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van het gebruik van een eventueel leegstaand 
landbouwbedrijf, met als nieuw gebruik uitsluitend wonen, op voorwaarde dat al de volgende voorschriften 
nageleefd worden :

1° de bedrijfswoning en de fysiek aansluitende aanhorigheden die in bouwtechnisch opzicht een 
rechtstreekse aansluiting of steun vinden bij de bedrijfswoning, krijgen als nieuw gebruik wonen, met 
uitsluiting van meergezinswoningen maar met inbegrip van tijdelijke verblijfsgelegenheden op voorwaarde 
dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft;

2° de bedrijfsgebouwen van het landbouwbedrijf mogen niet afgesplitst worden van de bedrijfswoning en 
kunnen alleen een nieuw gebruik krijgen als woningbijgebouwen, of als accommodatie voor tijdelijke 
verblijfsgelegenheden op voorwaarde dat landbouw als nevenbestemming nog aanwezig blijft

lijst zonevreemde functiewijzigingen
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4. Wetgeving zonevreemde constructies

I. Zonevreemde woningen

II. Zonevreemde gebouwen
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4. Wetgeving zonevreemde constructies

I. Zonevreemde woningen

Herbouwen op dezelfde plaats

 Dwz: indien de nieuwe woning ten minste 3/4de van de bestaande woonoppervlakte overlapt
 Aantal woongelegenheden dient behouden te blijven
 Maximaal volume beperkt tot 1000m³

 Deze mogelijkheid geldt niet in:
• Ruimtelijk kwetsbare gebieden (met uitzondering van parkgebieden)
• recreatiegebieden
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4. Wetgeving zonevreemde constructies

I. Zonevreemde woningen
Herbouwen op gewijzigde plaats

 Aantal woongelegenheden blijft behouden
 Herbouw noodzakelijk o.w.v.

 Woning getroffen door rooilijn
 Woning gelegen in achteruitbouwzone
 O.w.v GRO (motivering noodzakelijk vanuit betere integratie in de omgeving, betere terreinbezetting of 

kwalitatief concept)

 Aan één van volgende voorwaarden voldaan:
 Zelfde voorbouwlijn als dichtstbijzijnde constructie
 Nieuwe toestand levert betere plaatselijke aanleg op, en richt zich op bebouwing in omgeving of plaatselijk 

courante inplantingswijze

(Dit kan niet in RKG)
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4. Wetgeving zonevreemde constructies

II. Zonevreemde gebouwen

Herbouwen op dezelfde plaats 

 3/4de van de bestaande oppervlakte overlapt

 Behoud bouwvolume – geen uitbreiding!
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4. Wetgeving zonevreemde constructies

II. Zonevreemde gebouwen

Herbouwen op gewijzigde plaats 

 Herbouw noodzakelijk o.w.v.
 constructie getroffen door rooilijn
 Constructie gelegen in achteruitbouwzone
 O.w.v GRO (motivering noodzakelijk vanuit betere integratie in de omgeving, betere terreinbezetting of kwalitatief 

concept)

 Aan één van volgende voorwaarden voldaan:
 Zelfde voorbouwlijn als dichtstbijzijnde constructie
 Nieuwe toestand levert betere plaatselijke aanleg op, en richt zich op bebouwing in omgeving of plaatselijk 

courante inplantingswijze
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Bevindingen/conclusies

 Tuinaanleg:

- Functiewijziging naar tuinaanleg kan binnen de bestaande gebouwen 

- Uitbreiding als tuinaanlegger kan niet! (opslag mogelijks wel in oude sleufsilo’s)
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Enkele conclusies

- Regelgeving zonevreemdheid/functiewijziging: is geen recht!

- Omzendbrief RO/2017/01: Dep. L&V moet nagaan of het opportuun is

- Toekomst?

• wijziging visie / aanpassing beoordelingskader?

19

20



16/11/2022

11

Contact

Hendrik Cnockaert
bouwadviseur

SBB Accountants & Adviseurs
Rivierstraat 62
9080 Lochristi
T. 09 337 71 44
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