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Provinciale stedenbouwkundige verordening 
met betrekking tot de opslag, het gebruik  
en de afvoer van hemelwater 
Toelichting bij de verordening 

 

Artikel 1. 

§ 1. Deze verordening bevat voorschriften voor de opslag, het gebruik en de afvoer van 
hemelwater. 

§ 2. Deze verordening kadert in de realisatie van de doelstellingen van het integraal waterbeleid 
zoals geformuleerd in de geldende regelgeving. 

 

Toelichting 

Artikel 1 vermeldt het voorwerp en de doelstellingen van de provinciale stedenbouwkundige 
verordening. 

Art. 1, § 1 bepaalt dat de provinciale stedenbouwkundige verordening voorschriften bevat voor de 
opslag, het gebruik en de afvoer van hemelwater. Hiermee kadert de verordening zich in die materie 
waarvoor er volgens de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) provinciale stedenbouwkundige 
verordeningen kunnen worden vastgesteld (VCRO, art. 2.3.2, § 1, eerste lid). In overeenstemming met 
de VCRO bevat de provinciale stedenbouwkundige verordening nodige stedenbouwkundige 
voorschriften om te zorgen voor:  

• de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid, de fraaiheid en de esthetische waarde van 
de bouwwerken, de installaties en hun omgeving, en ook hun veiligheid, met name de 
beveiliging tegen brand en overstroming (VCRO, art. 2.3.1; eerste lid, 1°); 

• de aanleg van voorzieningen, met name de water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, de 
verwarming, de telecommunicatie, de opvang van afvalwater en regenwater, de afvalophaling 
en de windmolens (VCRO, art. 2.3.1; eerste lid, 4°); 

• de maatregelen inzake het ruimtelijk begrenzen van milieuhinder en het waarborgen van een 
adequate waterhuishouding (VCRO, art. 2.3.1; eerste lid, 9°). 

Art. 1, § 2 kadert de provinciale stedenbouwkundige verordening in de realisatie van de doelstellingen 
van het integraal waterbeleid. Die doelstellingen zijn vervat in het decreet van 18 juli 2003 betreffende 
het integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 (art. 1.2.2). De provinciale 
stedenbouwkundige verordening richt zich voornamelijk op de zesde doelstelling van het integraal 
waterbeleid, met name het terugdringen van overstromingsrisico’s en het risico op waterschaarste 
door:  

a) in het beheer van het hemelwater en het oppervlaktewater als prioriteitsvolgorde de volgende 
hiërarchie te hanteren: hemelwater wordt zoveel mogelijk vastgehouden, hergebruikt, 
geïnfiltreerd en gescheiden van het afvalwater, alvorens het geborgen en vervolgens bij 
voorkeur op een vertraagde wijze afgevoerd wordt;  

b) verdroging te voorkomen, beperken of ongedaan te maken; 

c) zoveel mogelijk ruimte te bieden aan water, waarbij het waterbergend vermogen van 
overstromingsgevoelige gebieden zo veel als mogelijk gevrijwaard wordt en watergebonden 
functies van de oeverzones en overstromingsgebieden worden behouden en waar nodig 
hersteld;  

d) de negatieve gevolgen die overstromingen buiten de afgebakende overstromingsgebieden 
met zich meebrengen voor de gezondheid van de mens, het milieu, het cultureel erfgoed, de 
economische bedrijvigheid en de vergunde of vergund geachte gebouwen en infrastructuur, te 
beperken.  
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Art. 2. 

§ 1. Voor de begrippen afvalwater, constructie, gescheiden riolering, hemelwater, herbouwen, 
installatie voor tweedecircuitwater, kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, privéwaterafvoer en 
tweedecircuitwater gelden de definities opgenomen in de geldende regelgeving. 

§ 2. Voor de hieronder vermelde begrippen gelden de volgende definities: 

1° verharding: een aaneengesloten grondoppervlak dat eenzelfde bewerking heeft ondergaan 
waardoor het harder wordt en/of beter toegankelijk; 

2° heraanleggen van een verharding: de volledige structuur (opbouw) van een verharding opnieuw 
aanleggen, met uitzondering van beperkte herstellingen; 

3° uitbreiden: aangrenzend aan een bestaande verharding of een bestaande andere constructie, 
respectievelijk een nieuwe verharding aanleggen of een nieuwe andere constructie bouwen; 

4° droogweerafvoerleiding: leiding die deel uitmaakt van het stelsel van een gescheiden riolering 
dat bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater; 

5° regenwaterafvoerleiding: leiding die deel uitmaakt van het stelsel van een gescheiden riolering 
dat bestemd is voor de afvoer van hemelwater; 

6° vegetatiedak: plat of hellend dak met beplanting. 

 

Toelichting 

Artikel 2 bevat definities die belangrijk zijn voor een goed begrip van de provinciale 
stedenbouwkundige verordening. 

De provinciale stedenbouwkundige verordening kiest ervoor om begrippen die reeds in andere 
regelgeving worden geduid, niet over te nemen. Het gaat hierbij om de volgende begrippen en 
definities: 

• afvalwater: het verontreinigde water waarvan men zich ontdoet, zich moet ontdoen of de 
intentie heeft zich van te ontdoen, met uitzondering van hemelwater dat niet in aanraking is 
geweest met verontreinigende stoffen (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, art. 1.1.2); 

• constructie: een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, al dan niet 
bestaande uit duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de 
grond steunend omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, 
ook al kan het goed uit elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig 
ondergronds (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, art. 4.1.1, 3°); 

• gescheiden riolering: een dubbel stelsel van leidingen of openluchtgreppels waarvan het ene 
stelsel bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater en het andere stelsel 
bestemd is voor de afvoer van hemelwater (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 
houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, art. 1.1.2); 

• hemelwater: verzamelnaam voor regen, sneeuw en hagel, met inbegrip van dooiwater (Besluit 
van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, art. 1.1.2); 

• herbouwen: een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent van de 
buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de 
geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen (Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, art. 4.1.1, 6°); 

• kunstmatige afvoerweg voor hemelwater: de greppels, grachten, duikers en leidingen bestemd 
voor het afvoeren van hemelwater, bodemwater, grondwater, bemalingswater en 
desgevallend ook afvalwater, behandeld conform de van toepassing zijnde wetgeving (Besluit 
van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 
milieuhygiëne, art. 1.1.2); 

• installatie voor tweedecircuitwater: het geheel van systemen en leidingen voor de winning, 
opvang of productie van tweedecircuitwater en voor de opslag en het gebruik ervan (Besluit 
van de Vlaamse Regering van 8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van 
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de exploitanten van een openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot 
de levering van water bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de 
saneringsverplichting, de niet-aangesloten binneninstallatie en installaties voor 
tweedecircuitwater in onroerende goederen die niet aangesloten zijn of worden op het 
openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen waterverkoopreglement, art. 1, 26°); 

• privéwaterafvoer: geheel van leidingen, greppels en toestellen, bestemd voor het opvangen, 
vasthouden, transporteren en, in voorkomend geval, zuiveren, voorafgaand aan het afvoeren, 
van afvalwater, niet-verontreinigd hemelwater stroomopwaarts van de rooilijn, inclusief de 
individuele sanering in beheer van de klant of titularis (Besluit van de Vlaamse Regering van 
8 april 2011 houdende bepalingen van rechten en plichten van de exploitanten van een 
openbaar waterdistributienetwerk en hun klanten met betrekking tot de levering van water 
bestemd voor menselijke consumptie, de uitvoering van de saneringsverplichting, de niet-
aangesloten binneninstallatie en installaties voor tweedecircuitwater in onroerende goederen 
die niet aangesloten zijn of worden op het openbaar waterdistributienetwerk, en het algemeen 
waterverkoopreglement, art. 1, 14°). 

• tweedecircuitwater: hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater 
dat niet bestemd is voor menselijke consumptie en apparatuur bevoorraadt voor bijvoorbeeld 
besproeien van tuinen, WC, wasmachine of reinigen van vloeren of voor industriële of 
agrarische toepassingen (Decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, 
gecoördineerd op 15 juni 2018, art. 2.1.2, 28°). 

 

Daarnaast duidt art. 2, § 2 zes overige begrippen: ‘verharding’, ‘heraanleggen van een verharding’, 
‘uitbreiden’, ‘droogweerafvoerleiding’, ‘regenwaterafvoerleiding’ en ‘vegetatiedak’.  

In het kader van de provinciale stedenbouwkundige verordening is een verharding ‘een 
aaneengesloten grondoppervlak dat eenzelfde bewerking heeft ondergaan waardoor het harder wordt 
en/of beter toegankelijk’. Dit is een brede definitie die heel wat grondoppervlakken omvat. Van zodra 
een grondoppervlak een bewerking heeft ondergaan waardoor het harder wordt of beter toegankelijk, 
dan is het wat de provinciale stedenbouwkundige verordening een verharding noemt. Het maakt 
daarbij niet uit of een verharding al dan niet waterdoorlatend is: ook waterdoorlatende verhardingen 
zijn verhardingen. De definitie heeft het over ‘eenzelfde’ bewerking. Bij een terras dat deels is 
opgebouwd uit steen en deels uit hout, gaat het met andere woorden om twee verhardingen. Met 
‘aaneengesloten grondoppervlak’ wordt het volledige grondoppervlak bedoeld. Bij een parking bij een 
grootwarenhuis is de parking de verharding. Een parkeervak vormt dan een deel van de verharding. 
Zijn de parkeervakken uitgevoerd met andere materialen dan het deel van de parking dat gebruikt 
wordt voor de afwikkeling van het verkeer, dan gaat het om meerdere verhardingen. 

De provinciale stedenbouwkundige verordening definieert ‘heraanleggen van een verharding’ als ‘de 
volledige structuur (opbouw) van een verharding opnieuw aanleggen, met uitzondering van beperkte 
herstellingswerken’. Er is pas sprake van heraanleggen van een verharding wanneer je de volledige 
structuur of opbouw van een verharding (bv. onderfundering, fundering, straatlaag en straatstenen) 
opnieuw aanlegt. Beperkte herstellingswerken (zoals bv. het herstellen van een deel van een 
verharding bij een verzakking of een zinkgat of na werken aan nutsleidingen) vallen niet onder 
‘heraanleggen van een verharding’. 

De provinciale stedenbouwkundige verordening definieert ‘uitbreiden’ als ‘aangrenzend aan een 
bestaande verharding of een bestaande andere constructie, respectievelijk een nieuwe verharding 
aanleggen of een nieuwe andere constructie bouwen’. Daarbij maakt het niet uit of de nieuwe 
constructie tegenaan, dan wel bovenop de bestaande constructie gebouwd wordt. In het ene geval 
gaat het om een uitbreiding van de bebouwde oppervlakte; in het andere geval om een uitbreiding van 
het bouwvolume. In beide gevallen gaat het om een uitbreiding. Ook wanneer een deel van een 
bestaande constructie wordt afgebroken en aangrenzend aan de bestaande constructie (buiten het 
bestaande bouwvolume) een nieuwe constructie wordt gebouwd, beschouwt de provinciale 
stedenbouwkundige verordening dit als een uitbreiding. 

De provinciale stedenbouwkundige verordening definieert ‘droogweerafvoerleiding’ en 
‘regenwaterafvoerleiding’ respectievelijk als ‘leiding die deel uitmaakt van het stelsel van een 
gescheiden riolering dat bestemd is voor het opvangen en transporteren van afvalwater’ en als ‘leiding 
die deel uitmaakt van het stelsel van een gescheiden riolering dat bestemd is voor de afvoer van 
hemelwater’. Deze definities zijn geënt op de definitie voor ‘gescheiden riolering’ zoals die is 
opgenomen in het Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale 
bepalingen inzake milieuhygiëne (zie hoger). Courant gebruikte afkortingen voor 
droogweerafvoerleiding en regenwaterafvoerleiding zijn respectievelijk ‘DWA-leiding’ en ‘RWA-leiding’. 
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De provinciale stedenbouwkundige verordening definieert een ‘vegetatiedak’ als een ‘plat of hellend 
dak met beplanting’ en maakt daarmee een onderscheid met het begrip ‘groendak’ uit de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening (besluit van de Vlaamse Regering van 5 juli 2013 houdende 
vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, 
infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater). De 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening definieert een ‘groendak’ als ‘een plat dak dat zo 
gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met planten en waar er onder die planten een 
buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per vierkante meter’. Het begrip ‘vegetatiedak’ uit de 
provinciale stedenbouwkundige verordening omvat dus een bredere waaier aan daken dan het begrip 
‘groendak’ uit de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. Zo behoren beplante hellende daken 
en beplante daken waar er onder de planten een buffervolume is voorzien dat kleiner is dan 35 liter 
per vierkante meter wel tot de ‘vegetatiedaken’, maar niet tot de ‘groendaken’. 
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Art. 3. 

§ 1. Onverminderd de voorschriften uit gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen, is deze 
verordening binnen het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant van toepassing: 

1° bij het aanleggen, heraanleggen en uitbreiden van (delen van) verhardingen; 

2° bij het bouwen, herbouwen en uitbreiden van constructies, andere dan verhardingen; 

3° bij het aanleggen, heraanleggen en wijzigen van de afwatering voor (delen van) verhardingen en 
(delen van) andere constructies; 

4° wanneer een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd en de geldende regelgeving 
een aansluiting van het afvalwater op de droogweerafvoerleiding van die gescheiden riolering 
verplicht. 

§ 2. Deze verordening is niet van toepassing: 

1° wanneer het hemelwater dat op verhardingen en andere constructies valt, volgens de geldende 
regelgeving afvalwater is en als dusdanig moet behandeld worden; 

2° wanneer de verharding of de andere constructie uit § 1 een hoofdweg of een primaire weg is; 

3° wanneer de verharding of de andere constructie uit § 1 een spoorweg is. 

 

Toelichting 

De provinciale stedenbouwkundige verordening bevat voorschriften voor de opslag, het gebruik en de 
afvoer van hemelwater (art. 1, § 1). Artikel 3, § 1 van de verordening geeft aan wanneer en waar die 
voorschriften van toepassing zijn. Daarbij spreekt het voor zich dat de provinciale stedenbouwkundige 
verordening enkel van toepassing is op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. 

 

De provinciale stedenbouwkundige verordening is van toepassing ‘onverminderd de voorschriften uit 
gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen’. Hiermee geeft de provinciale stedenbouwkundige 
verordening aan dat de gewestelijke stedenbouwkundige verordening van toepassing is en blijft. De 
provinciale stedenbouwkundige verordening vult enerzijds de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening aan. Anderzijds specificeert de provinciale stedenbouwkundige verordening ook 
voorschriften in gevallen waarbij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening niet van toepassing 
is. Dit is lijn met de bepaling uit art. 2.3.2, § 1, tweede lid van de VCRO dat ‘een gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening kan worden aangevuld en verder worden uitgevoerd middels 
provinciale verordeningen’. 

 

De provinciale stedenbouwkundige verordening is van toepassing ‘bij het aanleggen, heraanleggen en 
uitbreiden van (delen van) verhardingen’. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening is van 
toepassing ‘op het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden van verhardingen waarbij de nieuwe 
oppervlakte groter is dan 40 vierkante meter’. Gaat het om het aanleggen, heraanleggen of uitbreiden 
van verhardingen groter dan 40 m2, dan zijn zowel de gewestelijke als de provinciale 
stedenbouwkundige verordening van toepassing en moet je zowel de voorschriften uit de gewestelijke 
als die uit de provinciale stedenbouwkundige verordening naleven. Bij verhardingen kleiner dan 40 m2 
moeten enkel de voorschriften uit de provinciale stedenbouwkundige verordening gevolgd worden. 
Net als bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, doet het er bij de provinciale 
stedenbouwkundige verordening niet toe of de werken aan de verharding vergunningsplichtig zijn of 
niet. 

 

De provinciale stedenbouwkundige verordening is van toepassing ‘bij het bouwen, herbouwen en 
uitbreiden van constructies, andere dan verhardingen’. Om goed te begrijpen wat een constructie is, 
neem je de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) erbij. De VCRO definieert een constructie 
als ‘een gebouw, een bouwwerk, een vaste inrichting, een verharding, al dan niet bestaande uit 
duurzame materialen, in de grond ingebouwd, aan de grond bevestigd of op de grond steunend 
omwille van de stabiliteit, en bestemd om ter plaatse te blijven staan of liggen, ook al kan het goed uit 
elkaar genomen worden, verplaatst worden, of is het goed volledig ondergronds’. Het gaat hierbij om 
een zeer brede definitie: nagenoeg al wat je bouwt, is een constructie. De VCRO definieert eveneens 
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het begrip ‘herbouwen’. Herbouwen is ‘een constructie volledig afbreken, of méér dan veertig procent 
van de buitenmuren van een constructie afbreken, en binnen het bestaande bouwvolume van de 
geheel of gedeeltelijk afgebroken constructie een nieuwe constructie bouwen’. Het begrip ‘herbouwen’ 
staat tegenover het begrip ‘verbouwen’. Dit laatste definieert de VCRO als ‘aanpassingswerken 
doorvoeren binnen het bestaande bouwvolume van een constructie waarvan de buitenmuren voor ten 
minste zestig procent behouden worden. Het aanbrengen van isolatie aan de buitenzijde van een 
woning tot een maximum van 26 centimeter wordt beschouwd als aanpassingswerken binnen het 
bestaande bouwvolume’. Art. 2, § 2 van de provinciale stedenbouwkundige verordening definieert het 
begrip ‘uitbreiden’. Je breidt een constructie uit wanneer je aangrenzend aan een bestaande 
constructie, een nieuwe constructie bouwt. Daarbij maakt het niet uit of die uitbreiding tegenaan of 
bovenop een bestaande constructie komt. Dus, bouw of herbouw je een constructie, of breid je een 
constructie uit, dan moet je aan de voorschriften van de provinciale stedenbouwkundige verordening 
voldoen. Op het ‘verbouwen’ van een constructie is de provinciale stedenbouwkundige verordening 
niet van toepassing.  

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening is van toepassing ‘op het bouwen, herbouwen en 
uitbreiden van constructies waarbij de nieuwe oppervlakte groter is dan 40 vierkante meter’. Gaat het 
om het bouwen, herbouwen of uitbreiden van constructies groter dan 40 m2, dan zijn zowel de 
gewestelijke als de provinciale stedenbouwkundige verordening van toepassing en moet je zowel de 
voorschriften uit de gewestelijke als de provinciale stedenbouwkundige verordening naleven. Bij 
constructies kleiner dan 40 m2 moeten enkel de voorschriften uit de provinciale stedenbouwkundige 
verordening gevolgd worden. Het grote verschil met de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
is dat de provinciale stedenbouwkundige verordening geen onderscheid maakt tussen grote en kleine 
oppervlakken. De provinciale stedenbouwkundige verordening neemt de ondergrens van 40 m2 uit de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening niet over. Vanuit het waarborgen van een adequate 
waterhuishouding (zie de toelichting bij art. 1, § 1) is er geen aanwijsbare reden waarom het van 
oppervlakken kleiner dan 40 m2 afstromend hemelwater niet ter plekke hoeft verwerkt te worden en 
het hemelwater dat van oppervlakken groter dan 40 m2 afstroomt wel. 

 

De provinciale stedenbouwkundige verordening is eveneens van toepassing ‘bij het aanleggen, 
heraanleggen en wijzigen van de afwatering voor (delen van) verhardingen en (delen van) andere 
constructies’. Leg je een afwatering voor een verharding of een andere constructie aan of leg je die 
opnieuw aan, dan moet je de voorschriften uit de provinciale stedenbouwkundige verordening volgen. 
Hetzelfde geldt wanneer je de afwatering voor een verharding of een andere constructie wijzigt. 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening is van toepassing ‘op het aanleggen van een 
afwatering voor de constructies of de verhardingen […] waarvan het hemelwater voorheen op 
natuurlijke wijze in de bodem infiltreerde’. Ook bij het aanleggen (en heraanleggen en wijzigen) van 
een afwatering voor verhardingen en andere constructies, is het toepassingsgebied van de provinciale 
stedenbouwkundige verordening breder dan dat van de gewestelijke. Voer je bij een verbouwing bv. 
een scheiding van het afvalwater en het hemelwater uit, dan gelden de voorschriften uit de provinciale 
stedenbouwkundige verordening, maar niet die uit de gewestelijke. 

 

De provinciale stedenbouwkundige verordening is van toepassing wanneer een gescheiden riolering 
wordt aangelegd of heraangelegd en de geldende regelgeving een aansluiting van het afvalwater op 
de droogweerafvoerleiding van die gescheiden riolering verplicht. Hiermee sluit de provinciale 
verordening aan op het VLAREM (Besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende 
algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne). Het VLAREM bepaalt dat een volledige 
scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater, afkomstig van dakvlakken verplicht is op het 
ogenblik dat een gescheiden riolering wordt aangelegd of heraangelegd op het openbaar domein. Dus 
wanneer het VLAREM een volledige scheiding tussen afvalwater en hemelwater verplicht, is ook de 
provinciale stedenbouwkundige verordening van toepassing.  

Het VLAREM maakt een uitzondering op de verplichte volledige scheiding voor die gevallen waarbij 
het ‘uitvoeringsplan’ anders bepaalt (zowel bij ingedeelde als bij niet-ingedeelde inrichtingen) en 
wanneer het anders bepaald is in de omgevingsvergunning voor de exploitatie van de ingedeelde 
inrichting (logischerwijs enkel voor ingedeelde inrichtingen). Een bijkomende uitzondering is er voor 
bestaande gebouwen1. Daar is de scheiding tussen het afvalwater en het hemelwater (afkomstig van 

 
1 Met ‘bestaande gebouwen’ bedoelt het VLAREM ‘de gebouwen die gebouwd zijn voor de inwerkingtreding van 
de gewestelijke verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en 
gescheiden lozen van afvalwater en hemelwater van 1 oktober 2004, zijnde 1 februari 2005, of de gebouwen die 
niet gevat worden door deze verordening’. 
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dakvlakken en grondvlakken) enkel verplicht indien daarvoor geen leidingen onder of door het gebouw 
moeten worden aangelegd. De provinciale stedenbouwkundige verordening herneemt die algemene 
uitzonderingen niet (zie ook de toelichting bij art. 7).  

Ook wanneer het afvalwater en het hemelwater reeds van elkaar gescheiden zijn binnen het perceel, 
is de provinciale stedenbouwkundige verordening van toepassing wanneer er een gescheiden 
riolering wordt aangelegd.  

De provinciale stedenbouwkundige verordening verduidelijkt dat ze bij aanleg of heraanleg van een 
gescheiden riolering enkel van toepassing is wanneer er ook een aansluitingsplicht (voor afvalwater) 
op die riolering geldt. Daarmee legt de provinciale stedenbouwkundige verordening het verband 
tussen gescheiden riolering en de aansluiting op die gescheiden riolering.  

Bij een scheiding van afvalwater en hemelwater is de gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
enkel van toepassing wanneer er bij die scheiding een afwatering wordt aangelegd voor een 
verharding of een constructie waarvan het hemelwater voorheen op natuurlijke wijze in de bodem 
infiltreerde. 

 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening is van toepassing op ‘verkavelingsaanvragen […] 
waarbij voorzien wordt in de aanleg van nieuwe wegenis’. De provinciale stedenbouwkundige 
verordening is niet van toepassing op dergelijke verkavelingsaanvragen. Worden er binnen de 
verkaveling handelingen uitgevoerd die onder het toepassingsgebied van de provinciale 
stedenbouwkundige verordening vallen (zoals het aanleggen van een verharding of het bouwen van 
een andere constructie), dan moeten de voorschriften uit de provinciale stedenbouwkundige 
verordening worden nageleefd. 

 

Artikel 3, § 2 van de provinciale stedenbouwkundige verordening geeft aan wanneer de verordening 
niet van toepassing is. De provinciale stedenbouwkundige verordening is niet van toepassing wanneer 
het ondoordacht volgen van de voorschriften die erin vervat zijn, zou leiden tot milieuverontreiniging. 
Dit is het geval wanneer het hemelwater afvalwater is. Het VLAREM definieert afvalwater als ‘het 
verontreinigde water waarvan men zich ontdoet, zich moet ontdoen of de intentie heeft zich van te 
ontdoen, met uitzondering van hemelwater dat niet in aanraking is geweest met verontreinigende 
stoffen’. Voor afvalwater is de geldende regelgeving inzake milieuhygiëne van toepassing. En 
afvalwater moet als dusdanig behandeld worden. Ook de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening sluit ‘de delen van de verharding waarvan het hemelwater dat erop valt door contact met 
de verharding zo vervuild wordt dat het overeenkomstig artikel 1.1.2. van het besluit van de Vlaamse 
Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne als 
afvalwater wordt beschouwd’ van haar toepassingsgebied uit. 

Bij intensief bereden wegen en bij spoorwegen bestaat het gevaar dat het ervan afstromend 
hemelwater vervuild is. Hoofdwegen en primaire wegen enerzijds en spoorwegen anderzijds worden 
daarom uit voorzorg uitgesloten van het toepassingsgebied van de provinciale stedenbouwkundige 
verordening.  

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening sluit ‘de delen van de verharding die tot het 
openbaar wegdomein behoren op het ogenblik van de aanvraag of de uitvoering van de handelingen’ 
uit van haar toepassingsgebied. Hierdoor ontstaat een situatie waarbij er voor wegen op privaat 
domein en voor wegen op openbaar domein andere voorschriften gelden. De provinciale 
stedenbouwkundige verordening trekt deze situatie recht door het openbaar wegdomein niet uit te 
sluiten van haar toepassingsgebied. Wel maakt de provinciale stedenbouwkundige verordening een 
voorbehoud voor hoofdwegen en primaire wegen (zie hoger).  

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening sluit ‘de delen van overdekte constructies waarbij 
het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreert’ en ‘de delen 
van de verharding waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze naast of door de 
verharding op eigen terrein in de bodem infiltreert’ van haar toepassingsgebied uit. De provinciale 
stedenbouwkundige verordening doet dit niet omdat het net tot de doelstellingen van de provinciale 
stedenbouwkundige verordening behoort om ervoor te zorgen dat het hemelwater dat op verhardingen 
en andere constructies valt, ter plekke in de bodem infiltreert. Het hemelwater dat op een verharding 
valt op natuurlijke wijze op eigen terrein in de bodem infiltreren, is een van de manieren om aan de 
voorschriften uit de provinciale stedenbouwkundige verordening te voldoen. 
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Art. 4. 

Hemelwater dat op een verharding of op een andere constructie valt, moet op het terrein waar de 
verharding of de andere constructie zich bevindt, gescheiden gehouden worden van afvalwater en 
moet op dat terrein worden verwerkt. Het mag niet worden aangesloten op de bestaande 
privéwaterafvoer, noch mag het van het terrein worden afgevoerd naar een oppervlaktewater of een 
kunstmatige afvoerweg voor hemelwater, naar een regenwaterafvoerleiding in de straat of naar de 
openbare riolering, noch mag het van het terrein afstromen naar een naburig terrein of naar het 
openbaar domein. 

 

Toelichting 

Artikel 4 omvat de kern van de provinciale stedenbouwkundige verordening: hemelwater dat op een 
verharding of op een andere constructie valt, moet gescheiden gehouden worden van afvalwater en 
moet ter plekke verwerkt worden. Dit betekent dat het niet van het terrein mag worden afgevoerd 
(rechtstreeks of via aansluiting op de bestaande privéwaterafvoer). Evenmin mag het van het terrein 
afstromen naar dat van een buur of naar het openbaar domein.  

Met de voorschriften uit artikel 4 kiest de provinciale stedenbouwkundige verordening resoluut voor 
het in de praktijk brengen van de zogenaamde ‘ladder van Lansink’ uit het VLAREM. Art. 4.2.1.3., § 5 
en art. 6.2.2.1.2., § 4 van het VLAREM stellen dat voor de afvoer van hemelwater, in afnemende 
graad van prioriteit, de voorkeur moet gegeven worden aan  

1° opvang voor hergebruik,  

2° infiltratie op eigen terrein,  

3° buffering met vertraagd lozen in een oppervlaktewater of een kunstmatige afvoerweg voor 
hemelwater en  

4° lozing in de regenwaterafvoerleiding (RWA) in de straat.  

Enkel en alleen wanneer de best beschikbare technieken geen van voornoemde afvoerwijzen 
toestaan, mag het hemelwater volgens het VLAREM worden geloosd in de openbare riolering. 
Diezelfde ladder van Lansink vormt ook mee een van de doelstellingen van integraal waterbeleid (zie 
hoger). 

De facto schrapt artikel 4 van de provinciale stedenbouwkundige verordening dus de mogelijkheden 
3° en 4° uit de ladder van Lansink. Ook de mogelijkheid om het hemelwater op de openbare 
(gemengde) riolering aan te sluiten wordt geschrapt.  

Artikel 4 van de provinciale stedenbouwkundige verordening sluit aan bij de erfdienstbaarheid die 
art. 3.129 van het Burgerlijk Wetboek in het eerste lid oplegt aan lagergelegen percelen: ‘lager 
gelegen percelen [moeten] het natuurlijke water […], afkomstig van de hoger liggende percelen, 
ontvangen’. Daarbij geldt ook ‘De titularis van een hoger gelegen perceel mag die afvloeiing niet 
kwantitatief of kwalitatief verzwaren’ (B.W., art. 3.129, derde lid).  

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening verplicht in art. 9, § 2, tweede lid dat de 
noodoverloop van een hemelwaterput moet worden aangesloten op een infiltratievoorziening als die 
aanwezig is of als de verordening bepaalt dat de plaatsing van een infiltratievoorziening verplicht is. 
Over wat er met de overloop van een hemelwaterput moet gebeuren wanneer er geen 
infiltratievoorziening aanwezig is of wanneer de plaatsing van een infiltratievoorziening niet verplicht is 
volgens de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, zegt die verordening niets. Het Technisch 
achtergronddocument bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening hemelwater geeft wel 
verduidelijking: is er geen infiltratie- of buffervoorziening aanwezig of is de plaatsing ervan niet 
verplicht, dan ‘sluit men de overloop aan (in volgorde van belang): 

• op een langs liggende gracht of andere waterloop; 

• op de afvoerleiding voor hemelwater (RWA-leiding); 

• op de gemengde riolering.’ 

Ook over de (nood)overloop van een infiltratie- of buffervoorziening zegt de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening niets. Er is enkel de bepaling dat hemelwater tot aan het lozingspunt 
gescheiden van het afvalwater moet worden afgevoerd (zie verder).  
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De gewestelijke stedenbouwkundige verordening blijft onverminderd geldig. Dus wanneer de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening je verplicht om een infiltratievoorziening te plaatsen, 
dan moet je die plaatsen. Wat de provinciale stedenbouwkundige verordening eraan toevoegt is dat al 
het hemelwater op het perceel moet verwerkt worden. Dit geldt ook voor de overloop van een 
infiltratievoorziening (of van een hemelwaterput). 

Bij correct ontworpen, onderhouden en gebruikte hemelwatervoorzieningen treedt de overloop ervan 
slechts in werking bij extreme weersomstandigheden. Dit zijn omstandigheden waarbij grachten, 
waterlopen, RWA-leidingen of gemengde rioleringen doorgaans ook aan hun maximale 
verwerkingscapaciteit zitten (of erover). De vraag is dan ook of de overloop in die omstandigheden zijn 
functie wel kan vervullen. Misschien haal je met die overloop zelfs meer problemen binnen (bv. 
rioolwater in je hemelwaterput), dan dat je ermee oplost. 

Art. 6 van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening verplicht de bouwheer, wanneer hij een 
afvoer van het hemelwater moet aanleggen, om het overtollige hemelwater minstens tot aan het 
lozingspunt gescheiden af te voeren van het afvalwater. Omdat de provinciale stedenbouwkundige 
verordening verplicht dat het hemelwater ter plekke moet verwerkt worden, zal de bouwheer uit de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening nooit een afvoer van het hemelwater moeten 
aanleggen. Bijgevolg is hij niet verplicht om het hemelwater gescheiden van het afvalwater af te 
voeren. Daarom en omdat het toepassingsgebied van de provinciale stedenbouwkundige verordening 
op een aantal vlakken breder is dan dat van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, 
verplicht de provinciale stedenbouwkundige verordening (net als de gewestelijke) de scheiding van 
afvalwater en hemelwater (in het algemeen). 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening verplicht de scheiding minstens tot aan het 
lozingspunt. Daarmee bakent de gewestelijke stedenbouwkundige verordening de zone waar de 
verplichting geldt min of meer af. Om de verplichte scheiding ook in de provinciale stedenbouwkundige 
verordening ruimtelijk af te bakenen, specificeert de provinciale stedenbouwkundige verordening dat 
deze scheiding op het terrein moet worden doorgevoerd. 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening voorziet één uitzondering op de verplichte scheiding: 
‘Voor bestaande gebouwen die in een gesloten bebouwing worden uitgebreid, is de scheiding tussen 
afvalwater en hemelwater dat afkomstig is van overdekte constructies en verhardingen alleen verplicht 
als daarvoor geen bijkomende leidingen onder of door het gebouw moeten worden aangelegd’. De 
provinciale stedenbouwkundige verordening herneemt die uitzondering niet. Wanneer een bestaand 
gebouw in een gesloten bebouwing wordt uitgebreid (lees: er wordt achteraan iets bijgebouwd), dan 
moet het hemelwater dat op die uitbreiding valt, achteraan het gebouw worden verwerkt. Hiervoor 
hoeven er geen bijkomende leidingen door of onder het gebouw worden aangelegd. 

Over wat er moet gebeuren met het hemelwater dat op bestaande verhardingen en andere 
constructies valt, zegt gewestelijke stedenbouwkundige verordening, net als de provinciale 
stedenbouwkundige verordening, niets. Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kan 
echter wel de provinciale stedenbouwkundige verordening aanvullen en verder uitvoeren (zie verder). 
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Art. 5. 

§ 1. Bij nieuwbouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie is de plaatsing van een 
hemelwaterput of een andere voorziening voor de opslag van hemelwater verplicht. 

Minstens een deel van het hemelwater dat op de overdekte constructie valt of op de uitbreiding 
ervan, moet worden afgevoerd naar de voorziening voor de opslag van hemelwater. 

De inhoud van de hemelwaterput of andere voorziening voor de opslag van hemelwater is 
afgestemd op een maximaal gebruik van het opgevangen hemelwater. 

§ 2. Bij nieuwbouw, herbouw of uitbreiding van een overdekte constructie is de plaatsing van een 
installatie voor tweedecircuitwater verplicht. 

De installatie voor tweedecircuitwater wordt minstens voor een deel gevoed vanuit de voorziening 
voor de opslag van hemelwater. 

Het tweedecircuitwater wordt minstens aangewend voor het spoelen van toiletten en het gebruiken 
van wasmachines, voor industriële toepassingen of voor agrarische toepassingen. Enkel wanneer 
in en om de overdekte constructie geen water voor voormelde toepassingen wordt aangewend of 
wanneer hemelwater niet kan gebruikt worden voor industriële of agrarische toepassingen, kan het 
tweedecircuitwater uitsluitend worden aangewend voor andere toepassingen. 

§ 3. De voorschriften uit § 1, eerste lid en § 2, eerste lid gelden niet wanneer cumulatief is voldaan 
aan de volgende voorwaarden: 

1° op het terrein is een bestaande hemelwaterput of een andere voorziening voor de opslag van 
hemelwater aanwezig; 

2° op het terrein is een installatie voor tweedecircuitwater aanwezig; 

3° op het terrein is aan de voorschriften uit art. 4 voldaan. 

§ 4. De voorschriften uit § 1 en § 2 gelden niet in de volgende gevallen: 

1° alle dakgedeelten van de overdekte constructie zijn uitgevoerd als een vegetatiedak; 

2° het hemelwater dat op de overdekte constructie valt infiltreert op natuurlijke wijze op het terrein in 
de bodem en wordt dus niet opgevangen noch afgevoerd. 

 

Toelichting 

Bij de ladder van Lansink (zie hoger) primeert het opvangen van hemelwater om het later te 
gebruiken, boven het infiltreren op eigen terrein. Art. 5, § 1, eerste lid van de provinciale 
stedenbouwkundige verordening drukt die voorkeur uit door bij nieuwbouw of herbouw van een 
overdekte constructie de plaatsing van een hemelwaterput of een andere voorziening voor de opslag 
van hemelwater te verplichten. Hierbij maakt het niet uit om wat voor type 
hemelwateropslagvoorziening het gaat. Of het nu gaat om een klassieke hemelwaterput, een 
eenvoudige regenton of een groot open reservoir: voor de provinciale stedenbouwkundige 
verordening maakt het niet uit, zolang er maar een hemelwaterput of een andere voorziening voor de 
opslag van hemelwater wordt geplaatst. 

Ook in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening zijn er bepalingen met betrekking tot de 
plaatsing van hemelwateropslagvoorzieningen opgenomen. Zo verplicht de gewestelijke 
stedenbouwkundige verordening de plaatsing van een of meerdere hemelwaterputten  

• bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen 

• bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen groter dan 100 m2, andere dan eengezinswoningen 

Plaats je in overeenstemming met de voorschriften uit de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening een hemelwaterput, dan voldoe je meteen ook aan de voorschriften uit de provinciale 
stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de plaatsing van een voorziening voor de opslag 
van hemelwater. 

Net als de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, is de provinciale stedenbouwkundige 
verordening van toepassing bij het aanleggen van verhardingen en bij het bouwen van andere 
constructies dan verhardingen. De provinciale stedenbouwkundige verordening formuleert haar 
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voorschriften rond hemelwateropslag en -gebruik dan ook door te verwijzen naar (overdekte) 
‘constructies’ en niet naar ‘eengezinswoningen’ of ‘gebouwen andere dan eengezinswoningen’ (zoals 
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening het doet). Daarmee vermijdt de provinciale 
stedenbouwkundige verordening de introductie van nieuwe begrippen en mogelijke discussies rond de 
interpretatie ervan (bv. rond de vraag ‘Wat is een gebouw?’). 

De provinciale stedenbouwkundige verordening maakt geen onderscheid tussen de functie van een 
overdekte constructie (eengezinswoning of ander gebouw). Functiewijzigingen hebben daarmee ook 
geen invloed op de (voorschriften uit de) provinciale stedenbouwkundige verordening. Voor de 
provinciale stedenbouwkundige verordening maakt het ook niet uit hoe groot de overdekte constructie 
is (groter of kleiner dan 100 m2).  

Omdat (in tegenstelling tot de gewestelijke stedenbouwkundige verordening) de provinciale 
stedenbouwkundige verordening ook van toepassing is op de nieuwbouw en herbouw van 
constructies (andere dan verhardingen) kleiner dan 40 m2, geldt ook voor overdekte constructies 
kleiner dan 40 m2 de verplichting tot het plaatsen van een hemelwaterput of een andere voorziening 
voor de opslag van hemelwater. 

 

Daar waar het voor de gewestelijke stedenbouwkundige verordening volstaat dat je een 
hemelwaterput plaatst, verplicht art. 5, § 1, tweede lid van de provinciale stedenbouwkundige 
verordening je om ‘minstens een deel’ van het hemelwater dat op een gebouw valt, af te leiden naar 
de voorziening voor hemelwateropslag. Dat de provinciale stedenbouwkundige verordening zich 
beperkt tot ‘minstens een deel van het hemelwater’ heeft meerdere redenen. Zo vermijd je dat 
wanneer het bv. technisch niet mogelijk is om de hemelwaterafvoer van alle dakgedeelten naar een 
hemelwateropslag af te leiden, er een afwijking op de voorschriften uit de verordening moet worden 
verleend (zie verder). Ook aligneert de provinciale stedenbouwkundige verordening zich hierdoor met 
de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die bepaalt dat je de delen van een gebouw die 
voorzien zijn van een groendak niet hoeft aan te sluiten op de hemelwaterput. Nog een andere reden 
is dat het onmogelijk is om al het hemelwater dat op een dak valt tot in de hemelwateropslag te 
brengen. Zo zal er altijd wat hemelwater verdampen en zijn er weinig filtersystemen die een 
rendement halen van 100 % waarbij al het water dat op de filter toekomt ook in de hemelwateropslag 
terechtkomt.  

 

De provinciale stedenbouwkundige verordening schrijft voor dat de inhoud van de hemelwaterput (of 
de andere voorziening voor de opslag van hemelwater) moet afgestemd zijn op een maximaal gebruik 
van het opgevangen hemelwater (art. 5, § 1, derde lid). Daarbij zorg je ervoor dat de (nuttige) inhoud 
van de hemelwateropslagvoorziening een optimum vormt van de hoeveelheid hemelwater die je 
opvangt en de hoeveelheid hemelwater die je gebruikt. Let wel, binnen de grenzen van het 
toepassingsgebied van de gewestelijke stedenbouwkundige verordening gelden de minimale en de 
maximale inhoud voor een hemelwaterput zoals de gewestelijke stedenbouwkundige verordening die 
specificeert. 

 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening verplicht je om je hemelwaterput uit te rusten met 
een operationele pompinstallatie en een of meerdere aftappunten die het gebruik van het opgevangen 
hemelwater mogelijk maken. De ervaring leert dat deze verplichting niet zelden zeer minimalistisch 
wordt geïnterpreteerd – zeker bij andere gebouwen dan eengezinswoningen – en dat men zich 
beperkt tot één aansluiting voor een buitenkraantje (dat men nooit gebruikt). In die gevallen kan je niet 
spreken van een écht gebruik van hemelwater. De provinciale stedenbouwkundige verordening brengt 
hier verandering in. 

De provinciale stedenbouwkundige verordening gebruikt hierbij de formulering uit het Algemeen 
Waterverkoopreglement en verplicht de plaatsing van een ‘installatie voor tweedecircuitwater’. 
Tweedecircuitwater wordt in het Waterwetboek gedefinieerd als ‘hemelwater, grondwater, 
oppervlaktewater en gerecupereerd afvalwater dat niet bestemd is voor menselijke consumptie en 
apparatuur bevoorraadt voor bijvoorbeeld besproeien van tuinen, WC, wasmachine of reinigen van 
vloeren of voor industriële of agrarische toepassingen’. Een ‘installatie voor tweedecircuitwater’ wordt 
op haar beurt gedefinieerd als ‘het geheel van systemen en leidingen voor de winning, opvang of 
productie van tweedecircuitwater en voor de opslag en het gebruik ervan’.  

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening verplicht de plaatsing van een operationele 
pompinstallatie (tenzij de aftappunten gravitair kunnen gevoed worden) en de plaatsing van een of 
meerdere aftappunten. In de gevallen waar deze verplichting uit de gewestelijk stedenbouwkundige 
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verordening geldt, bestaat de installatie voor tweedecircuitwater (minstens) uit een hemelwaterput, 
een operationele pompinstallatie en een of meerdere aftappunten. In die gevallen waar de verplichting 
uit de gewestelijke stedenbouwkundige verordening niet geldt – dit is bij nieuwbouw of herbouw van 
eengezinswoningen kleiner dan 40 m2 en bij nieuwbouw of herbouw van andere gebouwen (dan 
eengezinswoningen) kleiner dan 100 m2 – kan de verplichte installatie voor tweedecircuitwater uit de 
provinciale stedenbouwkundige verordening vrij ingevuld worden. Omdat een installatie voor 
tweedecircuitwater gedefinieerd wordt ‘als het geheel van’, volstaat één onderdeel ervan, bv. een 
regenton bij een tuinhuis, om aan de verplichtingen van de provinciale stedenbouwkundige 
verordening te voldoen.  

 

De provinciale stedenbouwkundige verordening bepaalt dat de installatie voor tweedecircuitwater voor 
‘minstens een deel’ gevoed moet worden vanuit de hemelwateropslagvoorziening. Dit maakt dat het 
hemelwater effectief gebruikt wordt, maar laat ook het gebruik van ander water toe (bv. wanneer de 
hemelwateropslag leeg is). 

Het tweedecircuitwater moet volgens de provinciale stedenbouwkundige verordening worden gebruikt 
voor minstens een van de volgende toepassingen 

• het spoelen van toiletten en het voeden van wasmachines, 

• industriële toepassingen of 

• agrarische toepassingen 

Daarmee ent de provinciale stedenbouwkundige verordening zich op de definitie voor 
tweedecircuitwater uit het Waterwetboek (hemelwater, grondwater, oppervlaktewater en 
gerecupereerd afvalwater dat niet bestemd is voor menselijke consumptie en apparatuur bevoorraadt 
voor bijvoorbeeld besproeien van tuinen, WC, wasmachine of reinigen van vloeren of voor industriële 
of agrarische toepassingen). 

Enkel en alleen wanneer er in en om het gebouw geen water (in het algemeen) wordt gebruikt voor 
een van deze toepassingen of wanneer hemelwater niet kan gebruikt worden voor industriële of 
agrarische toepassingen (bv. omwille van de vereiste waterkwaliteit), kan het tweedecircuitwater 
uitsluitend voor andere toepassingen gebruikt worden (bv. het sproeien van de tuin, het begieten van 
planten en bomen, het reinigen van vloeren, …). 

 

De voorschriften uit de provinciale stedenbouwkundige verordening in verband met de opslag en het 
gebruik van hemelwater zijn van toepassing bij nieuwbouw en herbouw van overdekte constructies. Bij 
de bouw of herbouw van niet-overdekte constructies (denk aan een windmolen, een zwemvijver, een 
terras, een openluchttheater, een niet-overdekte tribune,…). gelden de voorschriften niet en moet het 
hemelwater niet opgevangen worden om het later te gebruiken.  

In tegenstelling tot bij de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, gelden de voorschriften in 
verband met de opslag en het gebruik van hemelwater bij de provinciale stedenbouwkundige 
verordening wél bij uitbreidingen van overdekte constructies. Ook bij uitbreidingen van bestaande 
overdekte constructies primeert het opvangen van hemelwater om het later te gebruiken. Voor de 
provinciale stedenbouwkundige verordening maakt het daarbij niet uit hoe die opslag gerealiseerd 
wordt.  

Bij uitbreiding van bestaande overdekte constructies stellen zich een aantal vragen: ‘Wat als er al een 
hemelwaterput aanwezig is? Geldt de verplichting tot het plaatsen van een hemelwaterput of een 
andere voorziening voor de opslag van hemelwater dan nog steeds? Of kan de hemelwaterafvoer van 
de uitbreiding mee worden aangesloten op de bestaande hemelwateropslagvoorziening?’ Diezelfde 
vragen stellen zich ook wanneer er op het terrein een nieuwe overdekte constructie opgetrokken wordt 
en er bv. bij het hoofdgebouw al een hemelwaterput aanwezig is. In artikel 4 schrijft de provinciale 
stedenbouwkundige verordening voor dat het hemelwater op het terrein zelf moet worden verwerkt. Is 
dit voor de bestaande bebouwing en verharding het geval, dan bepaalt art. 5, § 3 dat je geen nieuwe 
voorziening voor hemelwateropslag (art. 5, § 1, eerste lid) of geen nieuwe installatie voor 
tweedecircuitwater (art. 5, § 2, eerste lid) hoeft te plaatsen. De voorschriften dat je minstens een deel 
van het hemelwater moet afleiden naar de hemelwateropslag (art. 5, § 1, tweede lid), dat de installatie 
voor tweedecircuitwater minstens deels gevoed wordt vanuit de hemelwateropslag (art. 5, § 2, tweede 
lid) en dat het tweedecircuitwater voor welbepaalde toepassingen moet worden aangewend (art. 5, 
§ 2, derde lid) blijven onverminderd geldig. 
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De voorschriften uit de provinciale stedenbouwkundige verordening met betrekking tot de opslag en 
het gebruik van hemelwater gelden niet wanneer alle dakgedeelten van de overdekte constructie zijn 
uitgevoerd als een vegetatiedak. Deze uitzondering loopt parallel met de uitzondering op de plaatsing 
van een hemelwaterput die de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voorziet voor gebouwen 
‘die volledig zijn uitgerust met een groendak’. De gewestelijke stedenbouwkundige verordening 
definieert een groendak als ‘een plat dak dat zo gebouwd wordt dat het begroeid kan worden met 
planten en waar en onder die planten een buffervolume voorzien is van minimaal 35 liter per vierkante 
meter’. De vereiste 35 liter per m2 buffer in een groendak staat tegenover de mogelijkheid die de 
gewestelijke stedenbouwkundige verordening biedt om de oppervlakte van het groendak maar voor de 
helft in rekening te brengen bij de dimensionering van de infiltratievoorziening. Voor de provinciale 
stedenbouwkundige verordening maakt het helemaal niet uit of een groendak nu een plat dak is of niet 
en of het groendak minimaal 35 liter per m2 kan bufferen of niet. Het water dat op het groendak valt, 
moet op het terrein verwerkt worden. Het spreekt voor zich dat dit bij een plat groendak met een 
buffervolume van 35 liter per m2 minder ingrepen op het terrein vereist dan bij een sterk hellend 
groendak met zo goed als geen buffervolume. Maar het is aan de ontwerper om te kiezen hoe hij of zij 
ervoor zorgt dat het hemelwater op het eigen terrein verwerkt wordt. Om geen verwarring te zaaien 
met het begrip ‘groendak’ zoals gedefinieerd in de gewestelijke stedenbouwkundige verordening, 
gebruikt de provinciale stedenbouwkundige verordening het begrip ‘vegetatiedak’. Een ‘vegetatiedak’ 
is dan een ‘plat of hellend dak met beplanting’. Dit is een heel eenvoudige en duidelijke definitie die 
toch vermijdt (ook door de keuze voor het begrip ‘vegetatiedak’) dat men een dak met een groen 
gekleurde roofing aanziet als een groendak. De ‘groendaken’ uit de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening vallen sowieso onder de ‘vegetatiedaken’ uit de provinciale stedenbouwkundige 
verordening. 

Dat de provinciale stedenbouwkundige verordening een uitzondering voorziet bij overdekte 
constructies waarvan alle dakgedeelten zijn uitgevoerd als een vegetatiedak, neemt niet weg dat je bij 
een overdekte constructie met een vegetatiedak een hemelwaterput mag plaatsen. Het mag, maar het 
moet niet. Er zijn meerdere redenen die de uitzondering voor een vegetatiedak motiveren. Zo draagt 
een vegetatiedak bij tot de biodiversiteit en het tegengaan van het hitte-eilandeffect. Daarnaast vereist 
het water dat van een vegetatiedak afstroomt doorgaans een verdere zuivering vooraleer het kan 
gebruikt worden. Let wel, de uitzondering voor vegetatiedaken geldt enkel voor het plaatsen van een 
hemelwateropslag en een installatie voor tweedecircuitwater. Het water dat van een vegetatiedak 
afstroomt moet nog steeds op het eigen terrein verwerkt worden. De uitzondering voor vegetatiedaken 
biedt ook mogelijkheden voor die projecten waar de opslag en het gebruik van hemelwater niet 
relevant zouden zijn. Door bij die projecten het dak uit te voeren als een vegetatiedak, hoef je immers 
geen hemelwateropslag of installatie voor tweedecircuitwater te plaatsen. Je zou je zelfs kunnen 
afvragen waarom je niet sowieso een vegetatiedak zou aanleggen wanneer er voor het hemelwater 
dat op het dak van de overdekte constructie valt, er in en om de overdekte constructie geen 
toepassing denkbaar is. 

 

Een tweede uitzondering die de gewestelijke stedenbouwkundige verordening voorziet is er één op de 
verplichting om je hemelwaterput uit te rusten met een operationele pompinstallatie. Kunnen de 
aftappunten gravitair gevoed worden, dan is een operationele pompinstallatie niet verplicht. De 
provinciale stedenbouwkundige verordening bevat geen voorschriften rond operationele 
pompinstallaties. Een uitzondering daarop is dan ook overbodig. 

De gewestelijke stedenbouwkundige verordening is niet van toepassing op de delen van overdekte 
constructies waarbij het hemelwater dat erop valt op natuurlijke wijze in de bodem infiltreert. Denk 
hierbij bv. aan een rieten dak (zonder goten) of een tuinhuis waarbij het hemelwater van het dak 
rechtstreeks de tuin in valt. In die gevallen moet er volgens de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening geen hemelwaterput geplaatst worden. Ook bij de provinciale stedenbouwkundige 
verordening moet er geen hemelopslag of installatie voor tweedecircuitwater geplaatst worden 
wanneer het hemelwater dat op een gebouw valt op natuurlijke wijze op het terrein in de bodem 
infiltreert. Van zodra je het hemelwater echter opvangt (bv. in een dakgoot) en het afvoert (via een 
regenpijp), dan moet je een hemelwateropslag en een installatie voor tweedecircuitwater plaatsen. 

 

Wat als er geen hemelwater in en om de overdekte constructie kan worden aangewend? Dit lijkt een 
situatie die niet vaak voorkomt. De vernieuwde provinciale verordening voorziet hier dan ook geen 
standaard uitzondering. Bovendien is het te eenvoudig om te zeggen dat er geen hemelwater kan 
worden aangewend zonder dat dit uitvoerig gemotiveerd wordt. Een terdege motivatie kan de basis 
vormen voor het toestaan van een afwijking (zie verder). 
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Art. 6. 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen deze provinciale stedenbouwkundige 
verordening aanvullen en verder uitvoeren. 

 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt dat een provinciale stedenbouwkundige verordening 
kan worden aangevuld en verder kan worden uitgevoerd middels gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordeningen. Dit tenzij de provinciale stedenbouwkundige verordening uitdrukkelijk anders bepaalt 
(VCRO, art. 2.3.2, § 2, vierde lid). Met artikel 6 bevestigt de provinciale stedenbouwkundige 
verordening en wijst ze er nadrukkelijk op dat gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen de 
provinciale stedenbouwkundige verordening kunnen aanvullen en verder uitvoeren. Zo formuleert de 
provinciale stedenbouwkundige verordening bv. geen voorschriften met betrekking tot bestaande 
verhardingen (of andere constructies) of met betrekking tot welbepaalde groennormen. Dit ligt ook niet 
voor de hand om dit op het provinciaal niveau te doen. Vlaams-Brabantse steden en gemeenten 
kunnen op dit vlak maatwerk afleveren. 
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Art. 7. 

In uitzonderlijke gevallen, als dat om specifieke redenen met betrekking tot de plaatselijke 
omstandigheden verantwoord of noodzakelijk is en mits de voorgestelde oplossing de watertoets 
doorstaat, kan de overheid die moet beslissen over een vergunning of bij het ontbreken ervan, de 
gemeente waarin het terrein zich bevindt waarop de afwijking betrekking heeft, afwijkingen toestaan 
van de voorschriften van deze verordening. 

In de motivering van haar beslissing over het toestaan van een afwijking, moet de overheid die 
beslist over het toestaan van een afwijking verwijzen naar de relevante bepalingen uit de geldende 
regelgeving, in het bijzonder naar de bepalingen met betrekking tot de watertoets. 

 

Toelichting 

Bij het opstellen van de provinciale stedenbouwkundige verordening is gestreefd naar een eenvoudige 
regelgeving. De keuze voor een eenvoudige regelgeving heeft tot gevolg dat de blinde toepassing van 
deze verordening in sommige gevallen zou kunnen leiden tot onredelijke of zelfs nutteloze 
maatregelen. Liever dan een lange en per definitie onvolledige lijst van uitzonderingsgevallen in de 
verordening op te nemen, bepaalt het artikel 8 van de provinciale stedenbouwkundige verordening 
dat, in uitzonderlijke gevallen, afwijkingen mogelijk zijn als dat om specifieke redenen met betrekking 
tot de plaatselijke omstandigheden verantwoord of noodzakelijk is.  

Ook de gewestelijke stedenbouwkundige verordening biedt de mogelijkheid om, in uitzonderlijke 
gevallen, afwijkingen toe staan. Afwijken van de voorschriften uit de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening kan als dat om specifieke redenen met betrekking tot ‘de mogelijkheden van hergebruik of 
plaatselijke terreinkenmerken’ verantwoord of noodzakelijk is. In grote lijnen stemt dit overeen met de 
mogelijkheid tot afwijken van de voorschriften uit de provinciale stedenbouwkundige verordening 
omwille van de ‘plaatselijke omstandigheden’. 

Het is de overheid die moet beslissen over een vergunning (de gewestelijke stedenbouwkundige 
verordening heeft het over het ‘vergunningverlenend bestuursorgaan’) die een afwijking kan toestaan. 
Gaat het om afwijkingen bij stedenbouwkundige handelingen die vrijgesteld zijn van de 
vergunningsplicht, die meldingsplichtig zijn of die niet vergunningsplichtig zijn en is er met andere 
woorden geen vergunning die een beslissing behoeft, dan is het de gemeente waarin het terrein zich 
bevindt waarop de afwijking betrekking heeft, die een afwijking kan toestaan. 

De motivering bij het toestaan van een afwijking moet verwijzen naar de relevante bepalingen uit de 
geldende regelgeving en, in het bijzonder, naar de bepalingen met betrekking tot de watertoets. 
Concreet betekent dit een verwijzing naar de relevante bepalingen uit het gecoördineerd decreet 
integraal waterbeleid en zijn uitvoeringsbesluiten, en in het bijzonder naar de bepalingen van artikel 
1.3.1.1 van het gecoördineerd decreet over de watertoets en het besluit van de Vlaamse Regering van 
20 juli 2006 tot vaststelling van nadere regels voor de toepassing van de watertoets, tot aanwijzing 
van de adviesinstanties en tot vaststelling van nadere regels voor de adviesprocedure bij de 
watertoets, vermeld in artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal 
waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018. Meer specifiek houdt dit in dat de overheid die moet 
beslissen over een afwijking, er zorg voor moet dragen, door het weigeren van de afwijkingsaanvraag, 
dan wel door het opleggen van gepaste voorwaarden, dat geen schadelijk effect ontstaat of zoveel 
mogelijk wordt beperkt. En indien dit niet mogelijk is, moet het schadelijk effect worden hersteld of 
gecompenseerd. De provinciale stedenbouwkundige verordening verduidelijkt dat een afwijking enkel 
kan worden toegestaan wanneer de voorgestelde oplossing de watertoets doorstaat. 

Afwijken kan enkel in uitzonderlijke gevallen en mag dan ook niet de regel worden. Bovendien moet 
het om specifieke redenen met betrekking tot de plaatselijke omstandigheden gaan. Elk geval moet 
dus individueel behandeld worden.  
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