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De  afbakening  van  deze  zones  wordt  weergegeven  in  het  Document  –  Grafische  regels:  elk  wordt  aangeduid  met  een  of  meer  hoofdletters  en  kleine  

letters  waardoor  ze  kunnen  worden  onderscheiden.  Elke  zone  is  gekoppeld  aan  een  reeks  geschreven  regels  die  in  dit  reglement  voorkomen.  Deze  

zones  kunnen  worden  onderverdeeld  in  verschillende  sectoren,  die  vervolgens  worden  gematerialiseerd  door  letters  die  achter  de  naam  van  de  zone  

worden  geplaatst  en  die  verwijzen  naar  specifieke  schriftelijke  regels  die  in  dit  schriftelijke  reglement  zijn  vastgelegd.

De  verordening  is  van  toepassing  op  het  hele  grondgebied  van  Berry  Loire  Vauvise,  d.w.z.  het  grondgebied  van  de  gemeenten  Argenvières,  Beffes,  

Charentonnay,  Couy,  Garigny,  Groises,  Herry,  Jussy-le-Chaudrier,  Lugny-Champagne,  Précy,  Saint-Léger-le  -Petit,  Saint  Martin-des-Champs,  

Sancergues,  Sévry.

•  Stedelijke  zones,  zogenaamde  “U  ”-zones,  die  overeenkomen  met  de  reeds  verstedelijkte  sectoren  en  met  de  sectoren  waar  de  bestaande  

of  bestaande  openbare  voorzieningen  voldoende  capaciteit  hebben  om  de  op  te  richten  gebouwen  te  bedienen.  Om  een  classificatie  

van  de  bodem  mogelijk  te  maken  en  het  gebruik  ervan  te  definiëren,  zullen  verschillende  U-zones  worden  onderscheiden:  o  UA :  

verstedelijkte  zones  met  een  gemengde  functie  (huisvesting,  voorzieningen,  activiteiten)  die  overeenkomen  met  de  oude  delen  van  de  

verstedelijkte  ruimten  van  het  grondgebied  dat  wordt  gekenmerkt  door  een  specifieke  stedenbouwkundige  vorm  en  een  te  

behouden  architectonische  kwaliteit;

Het  is  opgesteld  in  overeenstemming  met  de  bepalingen  van  het  stedenbouwkundig  wetboek,  in  het  bijzonder  de  artikelen  L.151-1  en  volgende  en  R.151-1  en  

volgende  met  betrekking  tot  lokale  stedenbouwkundige  plannen.

o  UY :  verstedelijkte  gebieden  met  een  overwegend  economische  roeping;

ÿ  Er  is  een  UAa  -subsector  gecreëerd,  die  gebieden  aangeeft  waar  gebouwd  zou  moeten  worden

Het  bestaat  uit  een  schriftelijk  reglement  (productie  04a)  en  een  Document  –  Grafisch  Reglement  (producties  04b-04c-04d-04e).

voorzien  van  een  niet-collectieve  sanitaire  installatie;

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

o  UB :  verstedelijkte  gebieden  met  gemengd  gebruik  (woningen,  voorzieningen,  activiteiten)  die  overeenkomen  met  de  recente  

uitbreidingen  van  steden  waarbinnen  de  locatie  van  gebouwen  minder  specifiek  is  geregeld.  ÿ  Er  is  een  UBa  -subsector  

gecreëerd,  die  gebieden  aangeeft  waar  gebouwd  zou  moeten  worden

Alle  regels,  geschreven  of  grafisch,  zijn  afdwingbaar  tegen  stedenbouwkundige  vergunningen  in  een  nalevingsrapport.

voorzien  van  een  niet-collectieve  sanitaire  installatie;

Het  grondgebied  dat  wordt  bestreken  door  het  Lokaal  Intercommunaal  Stedenbouwkundig  Plan  is  verdeeld  in  4  soorten  zones:

-  Gemengde  of  gespecialiseerde  stedelijke  gebieden  (U);

o  UH :  verstedelijkte  zones  van  structurerende  gehuchten  met  gemengde  roepingen  (huisvesting,  uitrusting,  activiteiten)  

waarbinnen  slechts  enkele  nieuwe  constructies  in  verdichting  of  de  evolutie  van  bestaande  constructies  zijn  toegestaan

o  EU :  verstedelijkte  gebieden  vooral  voor  voorzieningen;

-  Te  verstedelijken  gebieden  (AU);  -  

Agrarische  gebieden  (A);  -  Natuur-  en  

bosgebieden  (N).

ÿ  Er  is  een  UEa  -subsector  gecreëerd,  die  aangeeft  waar  gebouwd  zou  moeten  worden

voorzien  van  een  niet-collectieve  sanitaire  installatie;

ALGEMENE  INLEIDING  TOT  DE  REGELS

TOEPASSINGSGEBIED  VAN  DE  PLU

VERDELING  VAN  HET  GEBIED  IN  ZONES
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voorzien  van  een  niet-collectieve  sanitaire  installatie;

•  Landbouwgebieden,  bekend  als  "A  "-gebieden,  die  overeenkomen  met  de  sectoren  van  de  Gemeenschap  van  gemeenten,  al  dan  niet  

uitgerust,  die  moeten  worden  beschermd  vanwege  het  agronomische,  biologische  of  economische  potentieel  van  landbouwgrond:

•  Te  verstedelijken  zones,  zogenaamde  “AU  ”-zones,  die  overeenkomen  met  de  sectoren  die  bedoeld  zijn  om  open  te  staan  voor  verstedelijking:

o  1AU :  de  zone  1AU  komt  overeen  met  een  gebied  dat  bestemd  is  om  open  te  staan  voor  verstedelijking  op  korte  termijn  om  te  

beantwoorden  aan  de  ontwikkelingsbehoeften  van  het  intergemeentelijk  grondgebied.  Binnen  deze  zijn  constructies  toegestaan,  

hetzij  tijdens  de  realisatie  van  een  globale  operatie,  hetzij  tijdens  de  realisatie  van  de  interne  uitrusting  in  de  zone  voorzien  door  

de  projecten  voor  duurzame  ontwikkeling  en  de  regelgeving.  en  sanitatienetwerken  die  aan  de  onmiddellijke  rand  van  de  zone  

aanwezig  zijn,  hebben  voldoende  capaciteit  om  de  op  te  richten  constructies  in  al  deze  zones  te  bedienen.

o  Er  wordt  een  sector  Aj  gecreëerd  voor  de  belangrijke  tuinruimten  die  de  kruising  vormen  tussen  de  zones  U  en

ÿ  Een  As  -sector  (STECAL)  die  de  aanwezigheid  van  landbouwsilo’s  erkent  en  toelaat

HEEFT.

ÿ  Er  is  een  sector  1AUb  gecreëerd,  die  de  locaties  van  stedelijke  uitbreidingen  voor  gemengd  gebruik,  voornamelijk  

woningen,  identificeert;

Zoals  toegestaan  door  artikel  L151-13  van  de  stedenbouwkundige  code,  zijn  binnen  zone  A,  sectoren  van  beperkte  omvang  en  capaciteit  

afgebakend,  bij  wijze  van  uitzondering  (STECAL),  om  rekening  te  houden  met  de  realiteit  van  bekende  plaatsen  en  projecten:

minimale  evolutie;

ÿ  Er  is  een  Aq  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  de  sites  identificeert  die  bestemd  zijn  voor  het  hosten  van  

vrijetijdsactiviteiten  die  verband  houden  met  de  paardensport;

ÿ  Er  is  een  sector  Ae  (STECAL)  gecreëerd,  die  constructies,  installaties  en  ontwikkelingen  van  technische  en  industriële  

aard  door  openbare  en  gelijkaardige  overheden  (waterzuiveringsinstallaties,  afvalinzamelingscentrum,  enz.)  

identificeert;

•  Er  is  een  subsector  1AUba  gecreëerd,  die  stedelijke  uitbreidingslocaties  identificeert  met  een  dominante  

woonfunctie  waar  gebouwen  moeten  worden  uitgerust  met  een  niet-collectief  sanitair  systeem;

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

ÿ  Een  sector  van  1AUy,  die  stedelijke  uitbreidingssites  identificeert  met  een  dominante  activiteitsroeping

ÿ  Er  is  een  Ay  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  de  economische  activiteiten  identificeert  die  binnen  de  agrarische  ruimte  

zijn  gevestigd  en  waarvoor  het  nodig  is  om  begeleide  ontwikkeling  mogelijk  te  maken.

economisch;

•  Een  subsector  van  1AUya,  die  stedelijke  uitbreidingslocaties  identificeert  met  een  dominante  roeping  van  

economische  activiteiten  waar  gebouwen  moeten  worden  uitgerust  met  een  niet-collectief  sanitair  

systeem;

ÿ  Er  is  een  Alc  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  sites  identificeert  die  bedoeld  zijn  om  te  kamperen

in  project;

o  2AU :  de  2AU-zone  stemt  overeen  met  een  als  strategisch  geïdentificeerde  sector  die  op  langere  termijn  opengesteld  moet  worden  

voor  verstedelijking.  Het  kan  pas  opengesteld  worden  voor  verstedelijking  nadat  de  PLUi  is  gewijzigd,  omdat  de  openbare  

wegen  en  de  bestaande  water-,  elektriciteits-  en  eventueel  sanitaire  netten  aan  de  onmiddellijke  rand  van  het  gebied  

onvoldoende  capaciteit  hebben  om  de  op  te  richten  constructies  te  bedienen  in  de  hele  zone.

ÿ  Er  is  een  UYa  -subsector  gecreëerd,  die  gebieden  aangeeft  waar  gebouwd  zou  moeten  worden

ÿ  Er  is  een  advertentiesector  (STECAL)  gecreëerd,  die  commercieel  georiënteerde  projectsites  identificeert

voor  de  verkoop  van  producten  van  lokale  producenten;
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NOMENCLATUUR  GEBRUIKT  VOOR  DE  PRESENTATIE  VAN  HET  SCHRIFTELIJKE  REGLEMENT :

SAMENSTELLING  VAN  DE  SCHRIFTELIJKE  REGELS

TITEL  4:  BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  LANDBOUWZONES

TITEL  3:  BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  TE  VERSTEDELIJKEN  GEBIEDEN

TITEL  1:  BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  ALLE  ZONES

TITEL  5:  BEPALINGEN  VAN  TOEPASSING  OP  NATUURLIJKE  GEBIEDEN

TITEL  2:  BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  STEDELIJKE  GEBIEDEN

Gemeenten,  al  dan  niet  uitgerust,  te  beschermen  vanwege:

-

II.  Bepalingen  met  betrekking  tot  stedenbouwkundige,  architectonische,  milieu-  en  landschappelijke  kenmerken

ofwel  de  kwaliteit  van  locaties,  natuurlijke  omgevingen  en  ruimtes,  landschappen  en  hun  belang,  met  name  

vanuit  esthetisch,  historisch  of  ecologisch  oogpunt;

-

ofwel  het  bestaan  van  logging;

o  Er  wordt  een  sector  Nj  gecreëerd  voor  de  belangrijke  tuinruimten  die  de  kruising  vormen  tussen  de  zones  U  en

NIET.

of  hun  aard  als  natuurlijke  ruimten;

II.1  Volumetrie  en  locatie  van  gebouwen

II.2  Stedelijke,  architecturale,  ecologische  en  landschappelijke  kwaliteit

Zoals  toegestaan  door  artikel  L151-13  van  de  stedenbouwkundige  code,  zijn  binnen  zone  N  sectoren  van  beperkte  omvang  en  capaciteit  

afgebakend  (STECAL),  om  rekening  te  houden  met  de  realiteit  van  bekende  plaatsen  en  projecten:  ÿ  Een  Nl  sector  (STECAL )  is  

gecreëerd,  waarbij  overwegend  natuurlijke  ruimtes  worden  geïdentificeerd  met  een  roeping  voor  vrije  tijd  en  ontspanning;

ofwel  de  noodzaak  om  natuurlijke  hulpbronnen  te  behouden  of  te  herstellen;

II.3  Parkeren  (Zie  Titel  1:  Bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  zones)

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

of  de  noodzaak  om  de  risico's,  met  name  van  de  uitbreiding  van  overstromingen,  te  voorkomen.

ÿ  Er  werd  een  sector  Nt  (STECAL)  gecreëerd,  die  de  sites  identificeert  van  bestaande  kastelen  die  het  voorwerp  

kunnen  uitmaken  van  een  toeristische  valorisatie  door  middel  van  gelokaliseerde  en  beperkte  installaties,  of  door  

de  implementatie  van  toeristische  accommodatieprojecten;

Geschreven  regels

-

-

ÿ  Er  is  een  Ny  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  de  economische  activiteiten  identificeert  die  binnen  de  natuurlijke  

ruimte  zijn  gevestigd  en  waarvoor  het  nodig  is  om  begeleide  ontwikkeling  mogelijk  te  maken;

I.  Bepalingen  met  betrekking  tot  de  bestemming  van  gebouwen,  grondgebruik  en  soorten  activiteiten:

ÿ  Er  werd  een  Np  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  een  agrarische  woestenij  aanduidt  waar  de  installatie  van  

fotovoltaïsche  parken  op  de  grond  is  toegestaan.

-

•  Natuurlijke  zones  en  bosgebieden,  ook  wel  "N  "-zones  genoemd,  die  overeenkomen  met  de  sectoren  van  de  Gemeenschap  van

I.1  Bestemmingen,  subbestemmingen,  landgebruik  en  toewijzingen,  soorten  verboden  activiteiten

I.2  Bestemmingen,  subbestemmingen,  landgebruik  en  toewijzingen,  soorten  activiteiten  onder  specifieke  voorwaarden

I.3  Functionele  en  sociale  diversiteit
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III.1  Dienstverlening  over  openbare  of  particuliere  wegen  (Zie  titel  1:  Bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden)

•  Opmerkelijke  bomen  van  erfgoed  of  landschappelijk  belang  (artikel  L.151-19  van  de  stedenbouwkundige  code)

III.2  Dienstverlening  door  de  netwerken  (Zie  Titel  1:  Bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden)

•  Elementen  van  klein  erfgoed  (artikel  L.151-19  van  de  stedenbouwkundige  code)

Blauwe  lijnen  =  zonelimiet

•  Lineaire  hagen  die  deelnemen  aan  ecologische  continuïteiten  (L151-23  van  de  stedenbouwkundige  code)

Op  het  bestemmingsplan  staat:

•  Vijvers  en  beken  (artikel  L.151-23  van  de  stedenbouwkundige  code)

Letters  in  blauw:

Hoofdletters:  zonenaam

•  De  sectoren  die  vallen  onder  de  Loire  Val  de  la  Charité  PPRi  goedgekeurd  op  22  mei  2018  •  Dalingen  langs  

drukke  wegen  buiten  de  bebouwde  kom  (artikelen  L.111-6  tot  L.111-10  van  de

•  Zonegrenzen

Index  in  kleine  letters:  naam  van  de  sector  en

subsector

•  Ingedeelde  bosgebieden  (L.113-1  van  de  Stedenbouwkundige  Code)

stedenbouwkundige  code)

•  Gereserveerde  plaatsen  (L151-41  van  de  stedenbouwkundige  code)

•  Gebouwen  die  onderhevig  kunnen  zijn  aan  een  bestemmingswijziging  (L151-11  van  de  stedenbouwkundige  code)

•  Sectoren  die  onderworpen  zijn  aan  richtlijnen  voor  ontwikkeling  en  programmering  (OAP)

2.  Ik  raadpleeg  de  algemeenheden  van  de  schriftelijke  voorschriften  die  van  toepassing  zijn  op  alle  zones  (Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  

op  alle  zones),  en,  indien  van  toepassing,  de  ontwikkelings-  en  programmeringsrichtlijnen  waarmee  mijn  project  verenigbaar  moet  zijn  (productie  03  van  

de  PLUi  het  dossier).

•  Bekende  voormalige  stortplaatsen

•  Gebouwen,  opmerkelijke  gebouwen  van  erfgoedbelang  met  of  zonder  hun  parken  en  tuinen  (L151-19  van  de  stedenbouwkundige  code)

III.  Bepalingen  met  betrekking  tot  apparatuur  en  netwerken

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

1.  Ik  kijk  op  de  grafische  documenten  van  de  regelgeving  in  welke  zone  en  in  welke  sector  mijn  project  zich  bevindt:

REGELS  GEBRUIKERSHANDLEIDING
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ACROTERIJ :

BIJLAGE :

TOEGANG :

SCHUREN  EN  UPGRADEN :

•  Wat  kan  ik  bouwen? :  Ik  raadpleeg  de  bepalingen  met  betrekking  tot  de  bestemming  van  de  gebouwen,  het  gebruik  van

•  enz .

bodems  en  de  aard  van  de  werkzaamheden;

•  Welke  maat  en  locatie  voor  mijn  constructie? :  Ik  raadpleeg  de  bepalingen  met  betrekking  tot  het  volume  en

Bijgebouwen ,  met  inbegrip  van  tuinhuisjes,  zonder  communicatie  met  het  hoofdgebouw,  die  een  bijgebouw  van  een  hoofdgebouw  vormen  (schuur,  

zwembad,  garage,  enz.).

situering  van  gebouwen;

Dienstelement  van  een  grondeenheid:  toegang  is  de  doorgang  tussen  een  openbare  weg  en  een  perceel  of  tussen  een  secundaire  weg  en  een  perceel.  

Een  toegang  kan  een  veranda  of  een  poort  zijn;  de  breedte  (voor  de  doorgang  van  het  voertuig)  mag  smaller  zijn  dan  die  van  de  voorrang  van  de  

secundaire  weg  of  van  de  particuliere  weg  die  zich  binnen  de  landeenheid  bevindt.

Het  begrip  bijgebouw  wordt  gedefinieerd  door  het  gebruiksverband  waarmee  een  constructie  aan  een  hoofdgebouw  wordt  bevestigd:  bijvoorbeeld  een  

garage,  een  tuinhuisje,  een  zwembad,  enz.  worden  geïdentificeerd  als  bijgebouwen  van  een  woongebouw  voor  zover  het  gebruik  ervan  strikt  verbonden  

en  complementair  aan  deze  bestemming.  Zodra  bepaalde  hoofdbestemmingen  zijn  geautoriseerd,  worden  ook  de  bijbehorende  bijgebouwen  toegelaten,  

tenzij  een  verbod  of  bijzondere  voorwaarde  wordt  vermeld.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

•  Hoe  integreer  ik  mijn  constructie  in  zijn  omgeving? :  Ik  raadpleeg  de  bepalingen  met  betrekking  tot  stedenbouwkundige,  architectonische,  milieu-  en  

landschappelijke  kenmerken.

Geschreven  regels

4.  Ik  raadpleeg  de  overige  stedenbouwkundige  documenten,  al  dan  niet  toegevoegd  aan  het  PLUi-dossier,  die  regels  bevatten  uit  andere  wetgeving  die  

een  impact  hebben  op  het  grondgebruik.  Ik  onderschrijf  de  meest  beperkende  regel:

Gevelelement  gelegen  boven  een  plat  dak  of  een  laag  hellend  dak,  aan  de  omtrek  van  het  gebouw  en  bestaande  uit  massieve  of  opengewerkte  randen  

of  balustrades.  De  borstwering  kan  verschillende  vormen  aannemen  en  verschillende  functies  hebben  (esthetisch  en/of  decoratief  of  utilitair.

•  erfdienstbaarheden  van  openbaar  nut;

•  sanitaire  bijgebouwen  (zonering  afvalwaterzuivering,  zonering  regenwaterzuivering,  enz.);

Werk  aan  een  bestaande  constructie  die  het  volume  niet  verandert.  Denk  aan  het  vergroten  van  het  bestaande  vloeroppervlak  door  bijvoorbeeld  de  

zolder  in  te  richten.

•  De  PPRI  Val  de  la  Charité;

3.  Ik  raadpleeg  de  bepalingen  met  betrekking  tot  het  gebied  dat  mijn  project  aangaat  (paragrafen  2  tot  5  van  het  schriftelijk  reglement):

Veranderingen  in  het  maaiveld  door  uitgraven  of  ophogen.

AANPASSING  EN  OPBOUW  VAN  EEN  BESTAANDE  CONSTRUCTIE :

DEFINITIES
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AMBACHTELIJKE  GEBOUWEN  EN  DETAILHANDEL :

OMHEININGEN :

BEKLEDING :

GEBOUW :

WIJZIGING  VAN  BESTEMMING :

GEBOUWEN  VOOR  KANTOORGEBRUIK :

CONSTRUCTIES  VOOR  INDUSTRIEEL  GEBRUIK :

(bron:  Gids  voor  de  modernisering  van  de  inhoud  van  het  lokale  stedenbouwkundig  plan,  Ministerie  van  Volkshuisvesting  en  Duurzame  Habitat,  april  

2017).

Constructies  bestemd  voor  tertiair  werk,  de  hoofdkantoren  van  particuliere  bedrijven  en  de  verschillende  vestigingen  die  financiële,  administratieve  en  

commerciële  beheeractiviteiten  uitvoeren.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Constructies  bedoeld  om  economische  activiteiten  te  huisvesten  voor  de  vervaardiging  van  verhandelbare  producten  uit  grondstoffen.

Transformatie  van  de  bezetting  of  bestemming  van  het  gebouw,  met  of  zonder  werken.  Overeenkomstig  artikel  R.421-17  van  de  CU,  wanneer  ze  niet  

onderworpen  zijn  aan  een  bouwvergunning,  zijn  wijzigingen  van  de  bestemming  van  een  bestaand  gebouw  tussen  de  verschillende  bestemmingen  

gedefinieerd  in  de  artikelen  R.  151-27  en  R.  151-28  onderworpen  aan  voorafgaande  aangifte.

Geschreven  regels

Techniek  die  bestaat  uit  het  monteren  van  metalen  of  houten  delen  in  verticale  of  horizontale  stroken  op  een  frame.

(bron:  Gids  voor  de  modernisering  van  de  inhoud  van  het  lokale  stedenbouwkundig  plan,  Ministerie  van  Volkshuisvesting  en  Duurzame  Habitat,  april  

2017).

In  het  geval  van  traditionele  gebouwen  van  het  type  boerderij,  waarin  de  schuren  in  continuïteit  met  het  hoofdgebouw  zijn  gebouwd,  wordt  de  

transformatie  van  het  schuurgedeelte  dat  minder  dan  90%  van  de  voetafdruk  van  het  hoofdhuis  vertegenwoordigt,  niet  als  een  bestemmingswijziging  

beschouwd.

Deze  subbestemming  omvat  alle  detailhandelszaken,  in  het  bijzonder  kruidenierswinkels,  supermarkten,  hypermarkten;  vaste  afhaalpunten  door  klanten,  

aankopen  in  de  detailhandel  die  elektronisch  zijn  besteld  of  die  zijn  georganiseerd  voor  toegang  met  de  auto.  Deze  subbestemming  omvat  ook  ambachten  

met  een  commerciële  activiteit  die  goederen  verkopen,  zoals  bakkerijen,  delicatessenzaken,  visverkopers,  evenals  ambachten  met  een  commerciële  

activiteit  die  diensten  verkopen:  schoenreparatie,  kapsalon,  enz.

Elke  duurzame  constructie  die  boven  het  maaiveld  wordt  gebouwd,  waarbinnen  de  mens  zich  moet  bewegen  en  die  op  zijn  minst  gedeeltelijke  

bescherming  biedt  tegen  de  aanvallen  van  externe  natuurlijke  elementen.  De  PLUi  beschermt,  in  toepassing  van  artikel  L.151-19,  gebouwen  (gebouwen  

of  delen  van  gebouwen,  bepaalde  elementen)  die  een  opmerkelijke  architecturale  kwaliteit  hebben,  of  een  getuigenis  vormen  van  de  geschiedenis  van  

het  gebied,  of  door  hun  volumetrische  mijlpaal  in  het  landschap.

(bron:  Gids  voor  de  modernisering  van  de  inhoud  van  het  lokale  stedenbouwkundig  plan,  Ministerie  van  Volkshuisvesting  en  Duurzame  Habitat,  april  

2017).

Inrichting  gelegen  tussen  de  grens  van  de  landeenheid  en  de  grens  met  het  openbaar  domein  enerzijds  en  de  grens  met  de  aangrenzende  percelen  

anderzijds  met  de  functie  vrije  doorgang  te  voorkomen  of  te  beperken.  Sluitingen  zijn  onderhevig  aan  aangifte.
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CONSTRUCTIES  EN  FACILITEITEN  DIE  NODIG  ZIJN  VOOR  OPENBARE  DIENSTEN  OF  OPENBAAR  BELANG :

instellingen  voor  sociale  actie,

bestemd  voor  de  verfraaiing  van  gebouwen.

•  Constructies  of  delen  van  constructies,  hoofd-  en  bijgebouwen,  die  ten  minste  0,60  cm  hoger  zijn  dan  het  niveau  van  de

universitaire  instellingen,  met  inbegrip  van  ruimten  die  bestemd  zijn  voor  onderzoek,  en  hoger  onderwijs,

•

bedrijfsruimten  bestemd  voor  het  huisvesten  van  bedrijven  in  het  kader  van  een  beleid  ter  ondersteuning  van  de  werkgelegenheid  (zakenhotels,  

kinderdagverblijven,  incubators),

Geschreven  regels

•  De  dikte  van  de  muren,  niet  alleen  binnen  maar  ook  buiten  (isolatiematerialen  en  coatings

•

gebedshuizen,

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

•

gebouwen  toegewezen  aan  gemeentelijke,  departementale,  regionale  of  nationale  openbare  diensten  die  het  publiek  
ontvangen,

plaatsen  waar  tijdelijke  openbare  recepties  kunnen  worden  georganiseerd  om  openbare  vergaderingen  te  houden,  vrijetijds-  of  

feestactiviteiten  te  organiseren,  de  duurzaamheid  van  een  politieke  partij,  een  vakbond,  een  vereniging  enz.  te  verzekeren.

•  Lijstelementen  (banden,  kroonlijsten,  enz.)  en  luifels  voor  zover  deze  in  wezen  zijn

exterieur  inbegrepen).

•  Eenvoudige  dakverlengingen  zonder  steunvoorziening.

•

crèches  en  kinderdagverblijven,

constructies  en  technische  installaties  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  netwerken  (transport,  post,  vloeistoffen,  

energie,  telecommunicatie,  enz.)  en  stedelijke  diensten  (wegen,  sanitaire  voorzieningen,  afvalverwerking,  kookcentra,  

enz.),

•

•

instellingen  voor  kleuter-,  lager  en  secundair  onderwijs,

Grondoppervlak  ingenomen  door  alle  gebouwen  op  het  land.  Dit  komt  overeen  met  de  verticale  projectie  van  het  volume  van  het  

gebouw/de  gebouwen.  Worden  niet  in  aanmerking  genomen  voor  de  bepaling  van  de  voetafdruk:

(bron:  Gids  voor  de  modernisering  van  de  inhoud  van  het  lokale  stedenbouwkundig  plan,  Ministerie  van  Volkshuisvesting  en  Duurzame  Habitat,  april  

2017).

•

culturele  instellingen  en  concertzalen  die  permanent  zijn  uitgerust  om  concerten,  variétévoorstellingen  of  uitvoeringen  van  

dramatische,  lyrische  of  choreografische  kunst  te  geven,

• sportgelegenheden,

•

natuurlijke  grond.

•  Constructies  of  delen  van  constructies,  hoofd-  en  bijgebouwen,  die  het  niveau  van  het  natuurlijke  terrein  met  minder  dan  0,60  m  

overschrijden  (bijvoorbeeld  zwembaden,  terrassen,  enz.,  op  voorwaarde  dat  ze  het  niveau  van  de  grond  niet  meer  dan  0,60  m  

overschrijden ).  natuurlijke  grond).

gezondheidsinstellingen:  ziekenhuizen  (inclusief  onderzoeksruimten),  klinieken,  apotheken,  centra  voor  kort  en  middellang  

verblijf,  verpleeghuizen,  enz.;

Ze  hebben  betrekking  op  bestemmingen  die  overeenkomen  met  de  volgende  categorieën:

•

•  Afgesloten  en  overdekte  oppervlakken  uitgerust  voor  parkeren.

•

•

VOETAFDRUK :

Omgekeerd  omvat  de  voetafdruk  met  name:
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LANDBOUWBEDRIJF :

HOTELACCOMMODATIE :

NOK  HOOGTE :

VOOR :

steunen  geïntegreerd  in  de  gevel.

Deze  onderbestemming  omvat  alle  constructies  die  bijdragen  tot  de  uitoefening  van  een  landbouwactiviteit  in  de  zin  van  artikel  L311-1  van  de  

landelijke  code  en  de  zeevisserij.

Scheidingslijn  tussen  de  grond  waarop  het  project  is  gebaseerd  en  het  openbare  domein,  een  openbare  of  particuliere  weg,  een  ruimte  

gereserveerd  voor  een  weg  of  voor  een  plein.

•  De  uitwendige  uitbreidingen  van  de  gebouwniveaus  die  uit  de  gevel  steken  (bijv.  balkons,  erkers,  doorgangen

…).

Kant  van  de  constructie  met  uitzicht  op  een  perceelgrens  (grens  op  de  openbare  ruimte  of  met  een  ander  perceel)  of  op  afstand  maar  tegenover  

deze  grens  gelegen.  Een  gevel  vormt  een  gevel.

opritten  bouwen.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

Hoogte  gemeten  vanaf  het  referentiepunt  tot  het  hoogste  punt  van  het  gebouw,  de  essentiële  werken  en  kleine  voetafdruk  niet  meegerekend,  

zoals  schoorstenen  of  ventilatie,  technische  ruimtes  van  liften,  relingen  op  voorwaarde  dat  hun  oppervlakte  niet  meer  dan  10%  van  het  oppervlak  

van  het  laatste  bouwniveau,  wordt  dit  gebied  verhoogd  tot  50%  voor  kantoorgebouwen.

•

Verhoging  van  het  volume  van  een  bestaande  constructie  door  volledige  of  gedeeltelijke  verhoging,  door  de  footprint  te  vergroten  of  door  de  

grond  te  schuren.  De  regels  van  de  PLUi  (Lokaal  Intergemeentelijk  Stedenbouwkundig  Plan)  kunnen  verschillen  als  het  een  uitbreiding  of  

nieuwbouw  betreft.  Het  is  niet  de  bedoeling  om  uitbreidings-  of  uitbreidingswerken  of  verbeteringen  aan  deze  gebouwen  in  redelijke  proporties  

te  belemmeren.  Ze  kunnen  er  dus  niet  toe  leiden  dat  een  verbouwing  of  een  te  grote  oppervlaktevergroting  ten  opzichte  van  het  bestaande  wordt  

toegestaan.

De  hoogte  van  de  dakafvoer  is  de  verticale  maat,  genomen  op  het  kale  vlak  van  de  gevel  tussen  de  natuurlijke  grond  en  het  hoogste  niveau  van  

de  gevelmuur.

(bron:  Gids  voor  de  modernisering  van  de  inhoud  van  het  lokale  stedenbouwkundig  plan,  Ministerie  van  Volkshuisvesting  en  Duurzame  Habitat,  april  

2017).

•  Constructies  die  niet  volledig  omsloten  zijn  (bijv.  luifels,  carports,  etc.)  ondersteund  door  palen  of

Omvat  hotels,  toeristenresidenties,  woontoeristendorpen  en  vakantiedorpen  en  gezinswoningen.  Deze  onderbestemming  is  van  toepassing  op  

alle  constructies  die  al  dan  niet  demontabel  zijn,  bedoeld  om  hoteldiensten  te  verlenen,  d.w.z.  het  samenbrengen  van  minstens  drie  van  de  

volgende  diensten:  ontbijt,  regelmatige  schoonmaak  van  de  lokalen,  levering  van  huishoudlinnen  en  receptie,  ook  indien  niet  gepersonaliseerd,  

van  de  klantenkring.

SPOOR  OF  PUBLIEK  RECHT  VAN  MANIER  LIMIET :

UITBREIDING  -  UITBOUW  VAN  EEN  CONSTRUCTIE :

HOOGTE  TOT  AFVOER :
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SEPARATIEVE  LIMIET :

FOTOVOLTASCH  PARK  OP  DE  GROND :

DAKLICHT :

INTREKKING :

MANIER :

ACHTERUIT :

MODENATUUR :

ACCOMMODATIE :

LAND  EENHEID :

Sierbehandeling  van  bepaalde  structurele  elementen  van  een  gebouw  om  zijn  plasticiteit  uit  te  drukken.  Het  gieten  wordt  verkregen  door  een  werk  in  hol  

of  in  reliëf,  doorlopend  (vormstukken)  of  repetitief  (modillions,  nokken,  dozen,  enz.).

Wooneenheid,  individueel  of  collectief.

In  het  geval  van  grond  die  wordt  begrensd  door  meerdere  openbare  wegen  en  rechten  van  doorgang,  geldt  de  tegenvaller  voor  ten  minste  één  van  de  openbare  wegen  

en  rechten  van  doorgang.

Definitie  van  de  Raad  van  State  van  27  juni  2005:  "  een  grondeenheid  is  een  eiland  van  onroerend  goed  in  één  stuk,  bestaande  uit  een  perceel  of  een  

geheel  van  percelen  die  toebehoren  aan  dezelfde  eigenaar  of  dezelfde  mede-eigendom  ".

Geschreven  regels

Een  fotovoltaïsch  park  is  een  industriële  installatie  die  de  productie  van  elektriciteit  mogelijk  maakt  dankzij  het  licht  van  de  zon.  Het  bestaat  uit  

fotovoltaïsche  systemen  (panelen  opgebouwd  uit  modules),  verbindingskabels,  technische  lokalen,  toegang  en  een  omheining.

Scheidingslijn  gevormd  door  de  grenzen  van  de  grond  waarop  het  project  is  gebaseerd  met  een  andere  grond  die  geen  weg  of  openbare  weg  vormt.

Opening  in  het  dak  waardoor  verlichting  van  de  zolder  of  toegang  tot  de  zolder  mogelijk  is;  het  dakraam  wordt  afgedekt  door  een  eigen  dak  en  de  

raamopening  of  toegang  bevindt  zich  in  een  verticaal  vlak  evenwijdig  aan  dat  van  de  gevel.

Afstand  gemeten  horizontaal  en  loodrecht  tussen  de  constructie  en  het  dichtstbijzijnde  punt  van  de  scheidslijn.  Binnen  de  verlagingsmarges  ten  opzichte  

van  de  scheidslijn  zijn  uitsluitend  toegestaan:  balkons,  erkers,  architecturale  decoratieve  elementen,  dakoverstekken,  externe  thermische  isolatie-

apparaten  en  apparaten  die  nodig  zijn  voor  het  gebruik  van  hernieuwbare  energiebronnen  (zoals  zonnecollectoren),  elk  niet  groter  dan  50  cm  diep  ten  

opzichte  van  de  kale  gevel  en  de  schuttingen.

Een  zijdelingse  scheidingsgrens  is  een  scheidingsgrens  waarvan  een  van  de  uiteinden  zich  op  de  weg  of  de  openbare  voorrangsgrens  bevindt.  De  

achterste  scheidingsgrens  of  de  bodem  van  het  land  leidt  niet  naar  een  weg-  of  openbare  voorrangsgrens.

Deze  definitie  is  van  toepassing  op  alle  openbare  of  particuliere  wegen,  inclusief  gereserveerde  plaatsen  en  rijstroken  die  specifiek  zijn  gereserveerd  

voor  voetgangers  en  fietsen.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Afstand  die  een  constructie  scheidt  van  de  weg-  of  openbare  voorrangslimiet  of  van  de  scheidingslimiet.  Het  wordt  horizontaal  en  loodrecht  op  de  grens  

gemeten.
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Sterke  overspanningen  =  A

Hoofdoverspanning:  B*

Architecturale  beschrijving:

Secundaire  overspanningen:  Bverbouwde  zolder

Begane  grond

"Nobele"  verdieping

ANALYSE  VAN  DE  SAMENSTELLING  VAN  EEN  GEVEL

kroon  podium

DE  WOORDENBOEK  VAN  DE  BESCHRIJVING  VAN  EEN  GEVEL

11

Wordt  beschouwd  als  een  weg,  elk  recht  van  overpad,  bestaande  of  aan  te  leggen  in  het  kader  van  een  project,  ongeacht  de  status  ervan,  ontworpen  of  opengesteld  

voor  verkeer  en  zorgt  voor  een  coherente  dienstverlening  op  het  eiland.  Dit  concept  dekt  ook  elke  ruimte  met  een  structurerend  karakter  zoals  een  plein,  perceel,  

winkelcentrum,  stedelijke  binnenplaats,  enz.

Soms  wordt  het  dak  beschouwd  als  de  vijfde  gevel  van  een  gebouw.

•  De  traveeën  organiseren  de  verticaliteit  van  de  gevel.  Dit  zijn  de  "lijnen"  die  worden  getrokken  door  de  superpositie  van  de  openingen.

We  onderscheiden  de  voorgevel,  die  naar  de  straat  is  gericht,  de  achtergevel  (die  het  tegenovergestelde  uitzicht  geeft  op  de  tuin  of  de  binnenplaats)  en  de  zijgevels,  

die  vaak  gevels  zijn.

De  gemetselde  ruimte  die  zich  tussen  de  openingen  (de  openingen)  bevindt,  wordt  de  trumeau  genoemd.

Wat  is  een  gevel?

Een  schets  maakt  mensen  bewust  van  de  architecturale  lezing  van  het  gebouw  en  verklaart  het  architecturale  vocabulaire.

Waarom  hebben  we  het  over  composiet  gevels?

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

De  gevel  van  een  gebouw  is  het  deel  van  een  gebouw  dat  van  buitenaf  zichtbaar  is  en  een  van  de  vlakken  van  het  volume  vormt,  van  de  grond  tot  de  kroonlijst  of  

de  onderkant  van  het  dak.  In  theorie  heeft  een  eenvoudig  volume  (parallelpipedum)  4  gevels.

De  hoofdgevels  van  de  gebouwen  zijn  samengesteld  volgens  zeer  specifieke  regels  die  betrekking  hebben  op  geometrie:

ARCHITECTURALE  LEZING  VAN  HET  GEBOUW

inlijsten

Kroonlijst

Begane  grond

kelder

Hoofdband

span

Zolder

ABB*A

trumeau

Tweede  verdieping
Steun

Eerste  verdieping

0,9 Gevel  besteld  met  vier  asymmetrische  
overspanningen,  de  verdiepingen  
hebben  een  afnemende  proportie,  
dak  met  twee  hellingen  met  ingerichte  
zolders  verlicht  door  twee  dakramen  
die  de  sterke  overspanningen  
markeren.

1
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abc

ABA

AB

ABA

12

•  Vloeren:  in  de  woonarchitectuur  zijn  dit  de  ruimtes  die  de  woningen  innemen

kan  worden  onderstreept  door  een  band,  lijstwerk,  holle  voeg,  enz.

vaak  een  winkel  in  herenhuizen

•  De  horizontaliteit  van  de  gevel  is  georganiseerd  volgens  de  logica  van  de  verdiepingen.  De  vloeren  zijn  gemarkeerd  door  de  openingen,  maar  ze

•  De  begane  grond:  deze  wordt  onderstreept  door  het  souterrain  (de  fundering  van  het  gebouw)  en  herbergt  de  entree  van  het  gebouw  en

Geschreven  regelsNeerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

De  ontwikkeling  van  de  gevel  beantwoordt  aan  een  precieze  hiërarchie:

•  De  zolder:  de  onder  het  dak  gelegen  delen  die  gebruikt  kunnen  worden  voor  bewoning  of  opslag.

De  geometrische  compositie  van  de  gevel  wordt  onderstreept  door  de  traveeën  en  vloeren  die  ook  verhoudingen  en  hiërarchieën  bepalen.  Vaak  wordt  

de  term  "sterke  erker"  gebruikt  om  te  verwijzen  naar  de  erker  die  wordt  geaccentueerd  door  een  dakraam  of  een  bepaald  decoratief  element  (zoals  

bijvoorbeeld  de  gebeeldhouwde  latei  van  een  raam).  De  hoofdoverspanning  is  vaak  gelijk  aan  de  hoofdoverspanning  die  wordt  ingenomen  door  de  

ingang  van  het  gebouw.

Samenstelling :  asymmetrisch

Dak :  vierzijdig  dak

Decoratie :  omlijsting  van  traveeën,  kroonlijst Verdieping  aandeel :  enkel

Dak :  zadeldak

Type :  Herenhuis

Ritme :  A—B—C

Samenstelling :  symmetrisch

Type :  Herenhuis

Ritme :  A—B Overspanningen :  4

Vloeraandeel :  afnemend

Samenstelling :  asymmetrisch  (de  etalage  wijzigt  de  

samenstelling  van  de  gevel)

Decoratie :  lijstwerk,  lijstwerk,  uitgesneden  lateien,  

vloerband,  balkon,  dakkapel  met  halfrond  fronton

Overspanningen :  3

Niveau :  twee  volledige  niveaus  en  bewoonbare  
zolders

Dak :  schilddak

Vloeraandeel :  afnemend

Overspanningen :  3

Niveau :  twee  volledige  niveaus  en  bewoonbare  
zolders

Samenstelling :  asymmetrisch

Decoratie :  vensterbank,  hoekkettingen

Vloeraandeel :  afnemend

Niveau :  een  volledig  niveau  en  verbouwde  zolder

Type :  Dorpshuis

Samenstelling :  asymmetrisch

Overspanningen :  3

Dak :  tweezijdig  dak Decoratie :  frame  en  hoekketting

Type :  Herenhuis

Ritme :  A—B—A

Vloeraandeel :  normaal

Overspanningen :  2

Niveau :  twee  volledige  niveaus  en  zolders

Type :  Boerderij

Ritme :  A—B—A

Ritme :  geen  ritme

Decoratie :  bijpassende  bakstenen  latei

Niveau :  twee  volledige  niveaus  en  bewoonbare  
zolders

:  frame  en  eenvoudige  ketting

:  Boerderij,  boerderij

van
niet

:

span

hoek

:a

7

e

:  afwezigheid

e

s

niet

ritme

Niveau

:

:  een  volledig  niveau  en  verbouwde  zolders

Verdiepingsverhouding

Ritme  compositie

asymmetrisch

Type

Decoratie

Machine Translated by Google



Het  respecteren  van  de  samenstelling  van  de  gevel  betekent  eerst  de  bestaande  gevel  lezen  om  de  parameters  die  het  geeft  te  begrijpen  en  deze  toe  te  

passen  in  een  toekomstig  project.  Het  is  perfect  mogelijk  om  een  gevel  aan  te  passen  door  de  bestemming  te  wijzigen  (bijvoorbeeld  transformatie  van  

een  bedrijf  naar  woning)  zonder  de  samenstelling  te  wijzigen.  Het  enige  wat  je  hoeft  te  doen  is  de  geometrie  respecteren:  de  strikte  hoogte  van  de  

vloeren,  de  breedte  van  de  openingen  en  overspanningen,  de  verhoudingen  van  de  openingen,  enz.

Dit  zijn  in  feite  drie  volledig  complementaire  termen  die  het  mogelijk  maken  om  een  gevel  te  lezen.  De  compositie  is  de  geometrische  organisatie  van  de  

gevel.  Ritme  is  de  dynamiek  die  wordt  aangedreven  door  overspanningen,  openingen  en  versieringen.  De  verhoudingen  hebben  betrekking  op  de  relatie  

die  de  elementen  van  de  gevel  met  elkaar  hebben.

Geschreven  regels

Hoe  de  samenstelling  van  de  gevel  respecteren?

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Wat  is  het  verschil  tussen  compositie,  ritme  en  verhoudingen?

De  verhoudingen  hebben  ook  betrekking  op  de  afmeting  van  de  openingen  (de  verhouding  tussen  de  hoogte  en  de  breedte).

geometrie  van  de  gevel.

Qua  verhoudingen  is  de  begane  grond  vaak  de  hoogste  verdieping  (tussen  de  3  en  4  meter),  en  vaak  geldt  dat  hoe  hoger  men  in  de  verdiepingen  gaat,  

hoe  meer  de  hoogte  van  de  gevel  afneemt.

Als  de  compositie  van  gevels  een  zeer  rijke  geschiedenis  kent  in  de  traditionele  architectuur,  bestaat  ze  ook  in  de  moderne  en  hedendaagse  architectuur.  

Alle  projecten,  ongeacht  hun  stijl,  moeten  in  dit  register  van

Zo  zal  een  zeer  ritmische  gevel  grotendeels  worden  doorboord  en  zullen  de  overspanningen  vrij  regelmatig  zijn.  Een  eenvoudiger  gevel  zal  een  

bescheidener  ritme  van  openingen  hebben  (bijvoorbeeld  twee  traveeën)  en  de  openingen  zullen  onregelmatig  zijn.
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TITEL  1:  GEMEENSCHAPPELIJKE  BEPALINGEN  DIE  VOOR  IEDEREEN  VAN  TOEPASSING  ZIJN

GEBIEDEN

In  het  kader  van  deze  PLUi  is  de  algemene  regel  van  artikel  L.111-15  van  het  stedenbouwkundig  wetboek  van  toepassing:  de  identieke  reconstructie  

van  een  gebouw  dat  minder  dan  tien  jaar  geleden  werd  vernietigd  of  gesloopt,  is  toegestaan,  niettegenstaande  eventuele  andersluidende  

planningsbepalingen,  mits  regelmatig  gebouwd.

In  het  geval  van  "voorzieningen  van  collectief  belang  en  openbare  diensten"  en  "technische  en  industriële  gebouwen  van  openbare  en  soortgelijke  

overheidsdiensten"  met  betrekking  tot  openbare  elektriciteitstransmissienetwerken,  zijn  deze  niet  aan  regels  onderworpen.

Geschreven  regels

In  afwijking  van  artikel  R.151-21  al.3  van  het  stedenbouwkundig  wetboek,  in  het  geval  van  een  verkaveling  of  in  het  geval  van  de  bouw,  op  een  

grondeenheid  of  op  meerdere  aaneengesloten  grondeenheden,  van  meerdere  gebouwen,  waaronder  de  grondgrond  moet  worden  verdeeld  in  eigendom  

of  genot,  naleving  van  de  bepalingen  van  de  regelgeving  zal  per  constructie  of  per  kavel  worden  beoordeeld  en  niet  voor  het  gehele  project.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

L  111-23  van  het  stedenbouwkundig  wetboek :  De  restauratie  van  een  gebouw  waarvan  de  meeste  dragende  muren  overblijven,  kan  worden  toegestaan,  

tenzij  anders  bepaald  in  de  stedenbouwkundige  documenten  en  onder  voorbehoud  van  de  bepalingen  van  artikel  L.  111  -11  van  het  stedenbouwkundig  

wetboek,  wanneer  het  architectonisch  of  erfgoedbelang  het  onderhoud  ervan  rechtvaardigt  en  op  voorwaarde  dat  de  belangrijkste  kenmerken  van  dit  

gebouw  worden  gerespecteerd.

Voor  deze  specifieke  constructies  zijn  ook  ontgronden  en  ophogen  toegestaan.

van  deze  PLUi,  ongeacht  of  ze  aanwezig  zijn  in  zone  U,  N  of  A.

OPENBARE  ELEKTRICITEIT  TRANSMISSIE  NETWERK  WERKT

BEPALINGEN  MET  BETREKKING  TOT  LANDBEZET  EN  GEBRUIK

BEPALINGEN  MET  BETREKKING  TOT  LANDAFDELINGEN

WEDEROPBOUW  NA  RAMP

DE  RESTAURATIE  VAN  EEN  GEBOUW  WAARVAN  DE  MEESTE  DRAAGMUREN  OVERBLIJVEN
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ARCHEOLOGIE

Het  bestuursorgaan  kan  zowel  de  plaatsen  waar  de  vondsten  zijn  gedaan  als  de  ruimten  waar  de  voorwerpen  zijn  gedeponeerd  bezoeken  

en  alle  nuttige  maatregelen  voor  de  bewaring  voorschrijven.

Op  het  gebied  van  archeologie  moeten  de  volgende  bepalingen  worden  nageleefd:

Geschreven  regels

De  eigenaar  van  het  gebouw  is  verantwoordelijk  voor  de  tijdelijke  instandhouding  van  de  monumenten,  onderconstructies  of  overblijfselen  

van  onroerend  goed  die  op  zijn  terrein  zijn  ontdekt.  De  bewaarder  van  de  objecten  neemt  er  dezelfde  verantwoordelijkheid  voor  op  zich.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Indien  gevonden  voorwerpen  bij  een  derde  in  bewaring  zijn  gesteld,  dient  deze  dezelfde  aangifte  te  doen.

Indien  de  staat  de  noodzaak  van  een  diagnose  kenbaar  heeft  gemaakt,  kan  de  ontwikkelaar  verzoeken  dat  deze  vooraf  wordt  uitgevoerd  

door  de  openbare  instelling  ingesteld  bij  artikel  L.  523-1  of  een  territoriale  dienst.  In  dit  geval  is  hij  aansprakelijk  voor  de  vergoeding  voorzien  

in  artikel  L.  524-2.

•  Overeenkomstig  artikel  L  531-14  van  de  Erfgoedcode,  wanneer,  als  gevolg  van  werkzaamheden  of  een  gebeurtenis,  monumenten,  ruïnes,  

onderconstructies,  mozaïeken,  elementen  van  oude  pijpen,  overblijfselen  van  woningen  of  oude  begrafenissen,  inscripties  of  in  het  algemeen  

voorwerpen  die  van  belang  zijn  voor  de  prehistorie,  geschiedenis,  kunst,  archeologie  of  numismatiek  aan  het  licht  worden  gebracht,  moeten  

de  uitvinder  van  deze  overblijfselen  of  voorwerpen  en  de  eigenaar  van  het  gebouw  waar  ze  zijn  ontdekt,  onmiddellijk  een  verklaring  afleggen  

aan  de  burgemeester  van  de  gemeente,  die  het  onverwijld  aan  de  prefect  moet  doorgeven.  Deze  stelt  het  bevoegde  bestuursorgaan  op  het  

gebied  van  archeologie  op  de  hoogte.

•  Overeenkomstig  artikel  L  522-4  van  het  Erfgoedwetboek  kunnen  personen  die  plannen  hebben  om  ontwikkelingen,  werken  of  werken  uit  te  

voeren,  buiten  de  archeologische  zones  gedefinieerd  in  artikel  L  522-5  van  hetzelfde  Wetboek,  beslag  leggen  op  de  Staat  om  te  onderzoeken  

of  hun  project  zal  waarschijnlijk  aanleiding  geven  tot  voorschriften  voor  archeologische  diagnose.  Bij  uitblijven  van  een  reactie  binnen  twee  

maanden  of  bij  een  negatieve  reactie  wordt  de  Staat  geacht  voor  een  periode  van  vijf  jaar  af  te  zien  van  het  voorschrijven  van  een  diagnose,  

tenzij  er  sprake  is  van  een  substantiële  wijziging  van  het  project  of  van  de  archeologische  kennis  van  de  staat  op  het  grondgebied  van  de  

gemeente.

•  Op  grond  van  artikel  R  111-4  van  het  stedenbouwkundig  wetboek  kan  het  project  worden  geweigerd  of  alleen  worden  aanvaard  onder  naleving  

van  speciale  vereisten  als  het  door  zijn  ligging  en  kenmerken  van  dien  aard  is  dat  het  behoud  of  de  verbetering  in  het  gedrang  komt  van  een  

site  of  archeologische  overblijfselen.
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REGELGEVING  BETREFFENDE  HET  PARKEREN  VAN  VOERTUIGEN

KWANTITATIEVE  REGELS

REGLEMENTAIRE  BEPALINGEN  MET  BETREKKING  TOT  DIENSTEN  OVER  OPENBARE  OF  PARTICULIERE  WEGEN

ALGEMENE  REGELS

VOERTUIG  PARKEREN

TOEGANG

KWALITATIEVE  REGELS

Aantal  benodigde  plaatsen

Het  aantal  te  creëren  parkeerplaatsen  wordt  bepaald  op  basis  van  de  behoeften  en  in  het  bijzonder  de  

behoeften  van  werknemers  en  bezoekers,

Landbouw  en  bosbouw

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Accommodatie  voor  mensen  met  

verlies  van  autonomie

Als  onderdeel  van  een  algemene  ontwikkelingsoperatie  kunnen  de  parkeerfasen  binnen  de  perimeter  gegroepeerd  worden  uitgevoerd  naarmate  de  

exploitatiefasen  vorderen.

-  Overige  accommodaties:  2  parkeerplaatsen  per  accommodatie

Diensten :

-  de  behoeften  van  medewerkers  en  bezoekers,

-  de  aard  van  de  apparatuur  en  de  verwachte  opkomst

Autoparkeerplaatsen  moeten  voldoen  aan  onderstaande  parkeernormen.

Alle  ingesloten  land  is  onbebouwbaar,  tenzij  de  eigenaar  een  recht  van  overpad  verkrijgt.

Geen  verplichting.

Het  aantal  te  creëren  parkeerplaatsen  wordt  bepaald  op  basis  van  de  behoeften  en  in  het  bijzonder:

Overige  sectoractiviteiten

Geen  verplichting  behalve  in  1AU-zones  waar  de  regels  als  volgt  zijn:  -  Sociale  

huurwoningen  (ongeacht  type):  1  ruimte  per  woning.

Bestemming  van  het  project

secundair  en  tertiair

Het  aantal  te  creëren  parkeerplaatsen  wordt  bepaald  op  basis  van  de  behoeften  en  in  het  bijzonder:

Bij  het  parkeren  aan  de  oppervlakte  moet  bijzondere  aandacht  worden  besteed  aan  de  landschappelijke  inpassing  van  deze  ruimten  (organisatie,  

vegetatie,  keuze  van  bekledingen)  om  de  milieu-impact  en  de  visuele  impact  te  beperken.

Accommodatie

De  toegang  moet  zodanig  zijn  ingericht  dat  er  geen  risico  bestaat  voor  de  veiligheid  van  de  gebruikers  van  de  openbare  weg  of  voor  die  van  de  personen  

die  van  deze  toegang  gebruikmaken.  Deze  beveiliging  moet  worden  beoordeeld  rekening  houdend  met  in  het  bijzonder  de  positie  van  de  toegangen,  

hun  configuratie,  de  aard  en  intensiteit  van  het  verkeer  en  de  aard  van  het  project.

Uitrusting  van  collectief  belang  en  

openbare  diensten

Winkels  en  activiteiten  van

Parkeren  in  verband  met  bouwbehoeften  moet  buiten  de  openbare  weg  worden  voorzien.

Geschreven  regels

-  de  behoeften  van  de  bewoners,

-  de  behoeften  van  medewerkers  en  bezoekers,

Het  aantal  te  creëren  parkeerplaatsen  wordt  bepaald  op  basis  van  de  behoeften  en  in  het  bijzonder  de  

behoeften  van  werknemers  en  bezoekers,
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De  toegang  moet  worden  gedimensioneerd  in  overeenstemming  met  de  aard  en  het  belang  van  het  project,  zonder  minder  dan  3,5  m  breed  te  zijn.

ÿ  Zorg  ervoor  dat  gemotoriseerde  voertuigen  kunnen  stoppen  zonder  het  verkeer  te  hinderen;

Het  aantal  inritten  op  de  openbare  weg  kan  in  het  belang  van  de  veiligheid  worden  beperkt.  In  het  bijzonder  wanneer  het  land  wordt  bediend  door  meerdere  

rijstroken,  kunnen  constructies  worden  toegestaan,  op  voorwaarde  dat  de  toegang  wordt  gerealiseerd  op  de  rijstrook  waar  de  verkeershinder  het  minst  zal  

zijn.

ÿ  Respecteer  voldoende  afmetingen  aangepast  aan  het  aantal  betrokken  woningen  en  het  systeem  voor  de  ophaling  van  

huishoudelijk  afval;

de  kwaliteit  van  het  water  dient  door  de  bewonende  eigenaar  gecontroleerd  te  worden  door  type  P1  analyses,  conform  het  decreet  van  11  

januari  2007.

ÿ  Worden  geïntegreerd  in  hun  omgeving  en  toch  toegankelijk  blijven  voor  inzamelvoertuigen:  ofwel  door  het  bouwen  van  een  

metselwerk  en  gecoate  muur,  ofwel  door  het  planten  van  planten.

Er  is  geen  directe  toegang  toegestaan  op  de  RN151

-

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

Om  bebouwbaar  te  zijn,  moet  een  terrein  worden  bediend  door  een  openbare  of  particuliere  weg  met  kenmerken  die  in  verhouding  staan  tot  het  belang  

van  de  bewoning  of  het  gebruik  van  het  beoogde  terrein  en  aangepast  aan  de  benadering  van  brandbestrijdingsmiddelen.

Aansluiting  op  het  collectieve  drinkwaternet  is  verplicht  voor  elke  constructie  of  installatie  die  een  drinkwatervoorziening  nodig  heeft  en  die  wordt  bediend  

door  het  openbare  drinkwaternet.

De  ventweg  moet  worden  gedimensioneerd  in  overeenstemming  met  de  aard  en  het  belang  van  het  project,  maar  mag  niet  kleiner  zijn  dan  3,5  meter  

rijbaan.

Voor  doodlopende  straatjes  moeten  bij  de  ingang  van  de  doodlopende  straat  zones  worden  ingericht  voor  het  inzamelen  van  huisvuilcontainers.

Als  er  geen  openbaar  drinkwaterdistributienetwerk  is,  kan  de  watervoorziening  van  een  gebouw  dat  voedselgebruik  van  het  water  mogelijk  maakt,  worden  

verzekerd  door  een  bepaald  waterwingebied  (bron,  boorgat,  bron,  enz.).  In  dit  geval  wordt  de  bescherming  van  het  drinkwaternet  tegen  terugstroming  

bereikt  door  volledige  scheiding  tussen  de  2  netten  (eenvoudige  ontkoppeling  blijkt  onvoldoende  om  de  openbare  voorziening  te  beschermen  tegen  

eventuele  vervuiling).

In  dit  geval  wordt  eraan  herinnerd  dat:

Deze  moeten  aan  de  volgende  kenmerken  voldoen:

De  kenmerken  van  de  toegangen  moeten  het  mogelijk  maken  te  voldoen  aan  de  minimumvoorschriften  inzake  dienstverlening,  in  het  bijzonder  met  

betrekking  tot  de  bescherming  tegen  brand  en  de  civiele  bescherming.

de  boring  of  put  die  voor  huishoudelijke  doeleinden  wordt  gebruikt,  moet  worden  aangegeven  bij  het  gemeentehuis;
-

DIRECTE  TOEGANG

DRINKWATER

WETTELIJKE  BEPALINGEN  MET  BETREKKING  TOT  NETWERKDIENST

SERVICE  WEGEN
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In  het  geval  van  een  industrieel  proceswatercircuit  moet  een  totale  ontkoppeling  van  het  industriële  proceswater  en  het  water  van  het  openbare  netwerk  worden  

aangebracht.

Nieuwbouw  wordt  alleen  toegestaan  indien  deze  kan  worden  gesaneerd  met  een  gestandaardiseerd,  aan  het  terrein  aangepast  en  technisch  uitvoerbaar  volgens  

het  advies  van  het  betrokken  bevoegd  gezag.

Er  wordt  geen  verplichting  tot  aansluiting  op  het  openbare  drinkwaterdistributienet  opgelegd  wanneer  het  gebouw  geen  drinkwater  nodig  heeft.

Het  beheer  van  regenwater  moet  zoveel  mogelijk  op  het  perceel  worden  verzekerd  (ontwikkelingen  die  nodig  zijn  voor  de  vrije  stroom  van  regenwater  en  

ontwikkelingen  die  gericht  zijn  op  het  beperken  van  de  stromen  die  uit  het  pand  worden  geëvacueerd)  onder  de  exclusieve  verantwoordelijkheid  van  de  bouwer  

die  de  apparaten  moet  uitvoeren  die  zijn  aangepast  aan  werking  en  naar  de  grond  in  overeenstemming  met  de  geldende  voorschriften.

In  sectoren  aangesloten  op  collectieve  sanitaire  voorzieningen  (UA,  UB,  UE,  UY,  1AUb,  1AUy  zones):

Indien  de  oplossing  van  infiltratie  op  het  perceel  niet  kan  worden  vastgehouden  gezien  de  aard  van  de  bodem,  kan  het  overtollige  water  worden  afgevoerd  naar  

het  collectieve  hemelwaternet  (collector,  sloot  of  goot),  indien  aanwezig,  en  onder  naleving  van  de  eisen  die  worden  gesteld  door  de  beheerder  van  het  

regenwaternet.

Het  kan  niet  vanuit  hemelwater  op  het  afvalwaternet  worden  geloosd.

De  aansluiting  op  het  riool  van  huishoudelijk  afvalwater  van  elke  constructie  of  nieuwe  installatie  die  sanering  vereist,  is  verplicht  en  moet  worden  uitgevoerd  in  

overeenstemming  met  de  geldende  voorschriften.

Nieuwe  constructies  zullen  worden  gesaneerd  door  middel  van  een  gescheiden  rioleringsnetwerk  dat  is  aangesloten  op  de  dichtstbijzijnde  openbare  werken,  

waarvan  de  kenmerken  het  mogelijk  maken  om  de  exploitatie  te  garanderen  in  overeenstemming  met  de  adviezen  van  de  betrokken  bevoegde  autoriteit.

Het  opgevangen  regenwater  kan  gebruikt  worden  voor  toepassingen  die  zijn  toegelaten  door  het  decreet  van  21  augustus  2008  betreffende  de  terugwinning  van  

regenwater  en  het  gebruik  ervan  binnen  en  buiten  gebouwen.  Apparatuur  voor  het  opvangen  van  regenwater  moet  worden  ontworpen  en  gebouwd  in  

overeenstemming  met  de  regels  van  het  vak.  In  het  bijzonder  is  elke  onderlinge  verbinding  tussen  regenwater-  en  waterdistributienetten  bestemd  voor  menselijke  

consumptie  verboden.

De  particuliere  netwerken  die  zo  worden  gecreëerd  en  die  waarschijnlijk  aan  de  gemeenschap  zullen  worden  overgedragen,  moeten  zich  bevinden  onder  wegen  

die  zelf  kunnen  worden  ingedeeld  in  het  gemeenschappelijk  openbaar  domein,  of  na  toestemming  van  het  bevoegd  gezag,  in  collectieve  ruimten  die  toegankelijk  

zijn  voor  onderhoudsvoertuigen  en  worden  beschermd  door  een  wettelijke  erfdienstbaarheid.

De  lozing  in  het  openbare  netwerk  van  afvalwater  van  andere  oorsprong  dan  huishoudelijk,  in  het  bijzonder  industrieel  of  ambachtelijk,  kan  worden  onderworpen  

aan  een  passende  behandeling  in  overeenstemming  met  de  geldende  regelgeving.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

In  sectoren  die  niet  aangesloten  zijn  op  collectieve  sanitaire  voorzieningen  (UAa,  UBa,  UH,  UEa,  UYa,  1AUba,  1AUya  en  alle  sectoren  A  en  N):

Elk  gebouw  of  elke  activiteit  die  openstaat  voor  het  publiek  (boerderijcampings,  landelijke  lodges,  boerderijherbergen,  bed  &  breakfasts,  enz.),  of  waarbij  niet  

slechts  één  huishouden  betrokken  is  (bijv.  alleen  worden  bediend  door  een  boorgat  of  privébron  als  de  levering  via  deze  bron  is  gevalideerd  door  een  

prefectuurvergunning.

REGENACHTIGE  WATEREN

AFVAL
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DIVERSE  NETWERKEN  (ELEKTRICITEIT,  GAS,  TELEFOON,  TELEDISTRIBUTIE,  OPENBARE  VERLICHTING)

REGELGEVINGSBEPALINGEN  MET  BETREKKING  TOT  SPECIFIEKE  GRAFISCHE  VERTEGENWOORDIGINGEN  VAN  DE  VERORDENINGEN

GRAFIEK

Alle  verbindingen  en  verschillende  netwerken  moeten  op  de  voorgrond  van  het  project  worden  begraven.  In  het  geval  van  technische  onmogelijkheid,  met  

uitzondering  van  algemene  operaties  waarvoor  deze  clausule  verplicht  is,  moeten  deze  apparaten  worden  geïntegreerd  (bijvoorbeeld  verborgen  voor  

gebouwen).  Verdeelkasten  en  transformatoren  moeten  harmonieus  geïntegreerd  worden.

alleen  strikt  noodzakelijk  zijn  voor  het  beheer  en  onderhoud  van  de  ruimte  of  voor  het  plezier  van  het  publiek;

Elke  nieuwbouw,  met  uitzondering  van  gebouwen,  technische  en  industriële  gebouwen  van  overheidsdiensten  en  dergelijke,  moet  kunnen  worden  

aangesloten  op  kabelnetwerken,  glasvezel  of  gelijkwaardige  technologie,  indien  aanwezig.  In  alle  gevallen  dient  de  installatie  zo  te  zijn  ontworpen  dat  

aansluiting  mogelijk  is  op  het  moment  van  uitvoering  van  de  werkzaamheden.  Ontwikkelingsoperaties  moeten  voorzien  in  stand-by  leidingen  onder  de  

sporen.

-

-  het  behoud  en  de  bescherming  van  bestaande  boomvegetatie  niet  in  gevaar  brengen.

Snoeien  en  snoeien  noodzakelijk  voor  de  veiligheid  in  de  omgeving  van  RTE-werken  zijn  niet  onderworpen  aan  voorafgaande  

aangifte.

Gereserveerde  staanplaatsen  (L151-41  van  de  stedenbouwkundige  code)

Ingedeelde  bosgebieden  (L113-1  van  de  stedenbouwkundige  code)

De  geclassificeerde  beboste  gebieden  afgebakend  in  de  grafische  voorschriften  zijn  onderworpen  aan  de  bepalingen  van  de  artikelen  

L113-1  en  volgende  van  de  stedenbouwkundige  code.  Deze  classificatie  verbiedt  elke  verandering  van  gebruik  of  gebruik  van  het  land  

die  het  behoud,  de  bescherming  of  het  aanleggen  van  bebossing  in  gevaar  kan  brengen.

Gereserveerde  plaatsen  worden  weergegeven  in  het  grafische  reglement  en  bevatten  een  identifier  die  verwijst  naar  de  tabel  met  

gereserveerde  plaatsen  die  bij  het  grafisch  reglement  is  gevoegd.  Voor  elke  gereserveerde  ruimte  specificeert  de  tabel:  het  object,  de  

begunstigde  en  de  geschatte  oppervlakte  waarop  de  gereserveerde  ruimte  betrekking  heeft.

Het  kappen  en  kappen  van  bomen  is  onderworpen  aan  voorafgaande  aangifte,  behalve  in  de  gevallen  voorzien  door  de  

stedenbouwkundige  code.

Classificatie  als  geclassificeerd  bosgebied  (EBC)  houdt  de  automatische  afwijzing  in  van  elk  verzoek  om  toestemming  voor  opruiming  

die  is  ingediend  op  grond  van  het  Boswetboek.

Locaties  voorbehouden  aan  wegen  en  openbare  werken,  voorzieningen  van  algemeen  belang,  hoewel  gelegen  in  stedelijke  gebieden  

of  natuurgebieden,  mogen  niet  worden  gebouwd  of  een  andere  bestemming  krijgen  dan  voorzien  in  het  plan.

De  eigenaar  van  grond  waarop  een  gereserveerde  ruimte  betrekking  heeft,  kan  verzoeken  om  gebruik  te  maken  van  de  bepalingen  

van  artikel  L.  152-2  van  het  stedenbouwkundig  wetboek.

Lichtinstallaties  van  het  type  zachte  verbinding,  banken,  borden  of  informatiepanelen,  enz.,  zijn  toegestaan  binnen  de  bosrijke  omgeving  

die  is  ingedeeld  op  de  dubbele  voorwaarde  van:

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels
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De  aldus  geïdentificeerde  gebouwen  kunnen  onderhevig  zijn  aan  een  bestemmingswijziging  op  voorwaarde  dat  wordt  voldaan  aan  de  

voorwaarden  bepaald  in  de  regelgeving  van  het  betrokken  gebied,  en  dat  deze  wijziging  het  volgende  krijgt:

-  De  gemeten  uitbreidingen  van  een  bestaand  gebouw,  binnen  de  limiet  van  30  m²  footprint  van

-  een  instemming  van  de  Departementale  Commissie  voor  het  behoud  van  natuurgebieden,

de  goedkeuring  van  deze  PLUi,

Land-  en  bosbouw  als  het  gebouw  zich  in  zone  A  bevindt,

Elementen  van  klein  erfgoed  (L151-19  van  de  stedenbouwkundige  code)

-  Bijbehorende  constructies  bij  de  hoofdconstructie,  zoals  een  tuinhuisje,  garage,  enz.,  binnen  de  limiet  van  30  m²  footprint  per  

landeenheid  op  de  datum  van  goedkeuring  van  de  PLUi.

-  een  instemming  van  de  Departementale  Commissie  voor  Natuur,  Landschappen  en  Landschappen  indien  het  gebouw  is  gelegen  

in  zone  N.

Binnen  de  geïdentificeerde  parken  en  tuinen  kunnen  werken  die  tot  gevolg  hebben  ze  van  tijd  tot  tijd  te  wijzigen  (bv.  kappen  van  enkele  

plantensoorten,  bodemafdekking,  enz.)  worden  toegestaan  in  het  kader  van  een  beperkte  interventie,  op  voorwaarde  dat  tussenkomst  

is  toegestaan  in  de  schriftelijke  reglementen  van  het  betrokken  gebied,  sector  of  subsector  van  de  PLUi:

Het  kleine  erfgoed  geïdentificeerd  in  het  Grafisch  Reglement  moet  worden  behouden  en  alle  uitgevoerde  werken  moeten  bijdragen  tot  

de  ontwikkeling  en  restauratie  ervan  met  respect  voor  de  oorspronkelijke  kenmerken  (hoogte,

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

-  Het  creëren  van  toegang,  het  ontwikkelen  van  een  zachte  verbinding,

Bedrijfsruimten  die  bij  woningen  horen,  zijn  niet  onderhevig  aan  bestemmingswijziging.

Geschreven  regels

Gebouwen,  opmerkelijke  gebouwen  van  erfgoedbelang  met  of  zonder  hun  parken  en  tuinen  (L151-19  van  de  

stedenbouwkundige  code)

Deze  machtiging  kan  gepaard  gaan  met  compenserende  maatregelen,  zoals  de  verplichting  tot  het  herplanten  van  

boom(men)  die  bijdragen  aan  het  behoud  van  de  identiteit  van  het  park.

Deze  gebouwen,  sets  gebouwd  met  of  zonder  hun  parken  en  tuinen,  geïdentificeerd  in  het  Grafisch  Reglement,  moeten  worden  

onderhouden  en  beschermd  tegen  alle  werkzaamheden  of  ontwikkelingen  die  hun  karakter  kunnen  veranderen.

De  enige  toegestane  werken  en  bestemmingswijzigingen  met  betrekking  tot  de  geïdentificeerde  gebouwen  en  gebouwde  ensembles,  

moeten  worden  uitgevoerd  met  respect  voor  hun  integriteit,  hun  constructieve  voorzieningen,  hun  originele  materialen  en  hun  volume,  in  

het  bijzonder  de  planning  en  het  ritme  van  de  gevels,  de  verhoudingen  van  de  openingen  en  de  specifieke  kenmerken  van  de  daken.  

Bovendien  moeten  sokkels,  openingskozijnen,  kettingen,  vensterbanken,  verticale  raamstijlen,  kroonlijsten,  vakwerk,  dakversieringen  

(dakramen,  gemetselde  schoorstenen,  eindstukken,  enz.)  evenals  de  andere  vormelementen  worden  bewaard  en  hersteld  volgens  aan  

de  regels  van  de  handel.

-

Opmerkelijke  bomen  van  erfgoed  of  landschappelijk  belang  (L151-19  van  de  stedenbouwkundige  code)

Zijn  toegestaan:

Gebouwen  die  onderhevig  kunnen  zijn  aan  een  bestemmingswijziging  (L151-11  van  de  stedenbouwkundige  code)

Elke  opmerkelijke  boom  die  in  het  Grafisch  Reglement  wordt  vermeld,  moet  behouden  blijven.  Werkzaamheden  die  tot  gevolg  hebben  

dat  een  opmerkelijke  boom  wordt  gewijzigd  of  verwijderd,  moeten  voorafgegaan  worden  door  een  voorafgaande  aangifte.

Het  kappen  is  alleen  toegestaan  als  hun  fytosanitaire  staat  dit  rechtvaardigt  of  als  de  boom  een  bewezen  risico  vormt  voor  de  openbare  

veiligheid.
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Lineaire  hagen  die  deelnemen  aan  ecologische  continuïteiten  (L151-23  van  de  stedenbouwkundige  code)

De  gedeelten  van  wegen  die  zijn  geclassificeerd  als  zwaar  verkeer  en  die  worden  beïnvloed  door  de  toepassing  van  de  artikelen  L.111-6  

tot  L.111-10,  worden  ter  informatie  aangegeven  op  het  grafische  document  met  de  regels.

De  lineaire  hagen  die  in  het  Grafisch  Reglement  worden  geïdentificeerd,  moeten  worden  behouden  en  beschermd  tegen  elke  ontwikkeling  

die  hun  karakter  zou  kunnen  veranderen.

Werkzaamheden  die  tot  gevolg  hebben  dat  deze  lijnen  worden  gewijzigd  of  ondermijnd,  kunnen  echter  worden  goedgekeurd  in  het  kader  

van  een  zeer  specifieke  interventie  (opening  van  de  toegang,  uitbreiding  van  de  bouw,  enz.).

Sectoren  die  onderworpen  zijn  aan  ontwikkelings-  en  programmeringsrichtlijnen  (OAP)

De  binnen  deze  sectoren  toegestane  constructies,  werken,  installaties  en  ontwikkelingen  moeten  verenigbaar  zijn  met  de  voor  de  sector  

geldende  Ontwikkelings-  en  Programmeringsrichtlijnen  (Figuur  3)  en  voldoen  aan  de  reglementaire  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  

die  sector.

Het  ontwortelen  van  een  lijn  is  alleen  toegestaan  als  de  fytosanitaire  staat  dit  rechtvaardigt  of  als  het  een  bewezen  risico  vormt  voor  de  

openbare  veiligheid  of  als  het  noodzakelijk  wordt  gemaakt  voor  het  goed  functioneren  van  een  bedrijf.  Ter  compensatie  van  deze  

ontworteling  moet  een  gelijkwaardige  lengte  (afmeting,  gelijkwaardige  soort)  worden  aangeplant  in  een  gebied  van  hetzelfde  ecologisch  

belang.

Bekende  voormalige  stortplaatsen

Voor  de  aldus  geïdentificeerde  gronden  zullen  de  bouwwerken,  installaties,  werken  en  ontwikkelingen  die  in  de  betrokken  zone,  sector  of  

deelsector  kunnen  worden  toegelaten,  slechts  worden  toegelaten,  op  voorwaarde  dat  de  voorafgaande  effectieve  uitvoering  van  de  

saneringsmaatregelen  kan  worden  gecertificeerd.  de  geldende  voorschriften  inzake  volksgezondheid  en  veiligheid  (R111-2  van  het  

stedenbouwkundig  wetboek).

Vijvers  en  beken  (L151-23  van  de  stedenbouwkundige  code)

De  vijvers  en  stromen  die  in  het  Grafisch  Reglement  zijn  geïdentificeerd,  moeten  worden  onderhouden  en  beschermd  tegen  elke  

ontwikkeling  die  hun  kenmerken  kan  wijzigen.  Het  vullen  of  kanaliseren  ervan  is  met  name  verboden.  Alleen  werken  die  nodig  zijn  voor  het  

onderhoud  en  de  goede  ecologische  werking  zijn  toegestaan.

Sectoren  beschermd  door  de  rijkdom  van  de  bodem  en  de  ondergrond  (artikel  R.151-6  van  het  stedenbouwkundig  

wetboek)

Sectoren  die  vallen  onder  de  PPRI  van  de  Loire  Val  de  la  Charité,  goedgekeurd  op  22  mei  2018

Voor  informatie,  voor  projecten  gelegen  binnen  de  sectoren  die  in  het  grafische  reglement  zijn  aangegeven,  verwijzen  wij  naast  dit  

reglement  naar  het  PPRI-reglement.  De  meest  beperkende  regel  is  van  toepassing.

Voor  de  aldus  geïdentificeerde  sectoren  zijn  enkel  de  constructies  en  installaties  die  nodig  zijn  voor  de  ontwikkeling  van  deze  rijkdom  van  

de  bodem  en  de  ondergrond  toegelaten,  zelfs  indien  deze  constructies  en  installaties  verboden  zijn  door  de  reglementering  van  de  zone  

waarin  ze  zich  bevinden.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Tegenslagen  langs  drukke  wegen  buiten  de  bebouwde  kom  (artikelen  L.111-6  t/m  L.111-10  van  de  Stedenbouwkundige  Code)

volumetrie,  uiterlijk  van  materialen,  behoud  van  de  leesbaarheid  van  historisch  gebruik,  enz.).

Geschreven  regels
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Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

NATURA  2000-gebied,  nationaal  natuurreservaat  en  waterwegen  beschermd  op  grond  van  artikel  L.151-23  van  het  

stedenbouwkundig  wetboek)

Geschreven  regels

Op  de  aldus  geïdentificeerde  sectoren  is  elke  constructie  of  installatie  verboden.  Ook  het  schuren  en  ophogen  van  de  grond  is  

verboden.
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•  Land-  of  bosbouwconstructies  en  installaties,  met  uitzondering  van  bestaande  installaties;

•

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

•  De  bouw  van  groothandelsbedrijven;

UA :  verstedelijkte  gebieden  voor  gemengd  gebruik  (huisvesting,  voorzieningen,  activiteiten)  die  overeenkomen  met  de  oude  delen  van  de  

verstedelijkte  gebieden  van  het  gebied  dat  wordt  gekenmerkt  door  een  specifieke  stedelijke  vorm  en  een  te  behouden  architecturale  kwaliteit.

schuren  en  ophogen  van  de  grond  die  niet  zou  worden  beheerst  door  de  helling  van  de  grond  of  die  nodig  zou  zijn  voor  de  realisatie  van  

een  in  de  zone  toegestane  bezetting  of  gebruik  van  de  grond.

•  De  bouw  van  magazijnen,  tenzij  ze  de  normale  aanvulling  zijn  op  een  activiteit  die  in  het  gebied  is  toegestaan;

Er  is  een  UAa  -subsector  gecreëerd,  die  de  gebieden  identificeert  waar  constructies  moeten  worden  uitgerust  met  een  apparaat

•  Het  parkeren  van  caravans  in  de  open  lucht  buiten  het  terrein  waar  de  constructie  staat  die  de  woning  van  de  gebruiker  vormt;

•

Geschreven  regels

•  De  ontwikkeling  van  land  om  de  installatie  mogelijk  te  maken  van  verwijderbare  woningen  die  de  permanente  habitat  van  hun  gebruikers  

vormen  en  de  verwijderbare  of  mobiele  woningen  die  de  permanente  habitat  van  hun  gebruikers  vormen;

niet-collectieve  sanitaire  voorzieningen.

In  de  gehele  UA-zone  (met  inbegrip  van  de  UAa-subsector)  zijn  constructies  en  installaties  van  industrieën  evenals  constructies  en  installaties  van  

openbare  en  industriële  gebouwen  van  overheidsdiensten  en/of  dergelijke  toegelaten  onder  voorbehoud  van:

•  Ontwikkeling  van  grond  voor  de  ontvangst  van  campers  en  caravans;

Alle  bestemmingen  en  subbestemmingen  gedefinieerd  in  de  artikelen  R.151-27  en  R.151-28  van  de  stedenbouwkundige  code,  niet  genoemd  in  de  

artikelen  UA.1  en  UA.2  zijn  zonder  voorwaarden  toegestaan.

•  Deposito's  van  welke  aard  dan  ook  die  overlast  of  risico's  kunnen  veroorzaken;

•  geen  gevaar  opleveren  of  overlast  of  onhygiënische  omstandigheden  veroorzaken  die  schade  kunnen  veroorzaken  of

•  De  opslag  van  gebruikte  voertuigen,  schroot  en  sloop-  of  bergingsmaterialen  voor  zover  deze

niet  nodig  zijn  voor  een  toegestane  activiteit  in  het  gebied;

De  volgende  landbezettingen  en  -gebruiken  zijn  verboden:

grote  verstoringen  van  mensen,  eigendommen  en  natuurlijke  elementen;

verenigbaar  zijn  met  het  karakter  van  het  gebied  en  bestaande  of  geplande  openbare  voorzieningen

•  Steengroeven  en  winning  van  materialen;

BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  DE  ZONE  UA
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UA  I.1  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  OPDRACHTEN,  VERBODEN  AARD  VAN  ACTIVITEITEN
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UA  I.3  –  FUNCTIONELE  EN  SOCIALE  MIXITEIT

UA  II.1  –  VOLUMETRIE  EN  LOCATIE  VAN  CONSTRUCTIES

Niet  gereguleerd

Illustratief  diagram

Voor  inplanting  langs  wegen,  openbaar  of  privaat,  bestaand  of  gepland,  open  voor  autoverkeer  en  langs  openbare  doorgangswegen,  moeten  

constructies  worden  aangebracht  om  een  gebouwde  visuele  continuïteit  te  markeren:

Geschreven  regels

Afwijkende  indelingen  zijn  ook  alleen  toegestaan  voor  bestaande  constructies  om  wederopbouw  na  een  calamiteit  mogelijk  te  maken  of  voor  uitbreiding  

van  een  bestaande  constructie  die  niet  aan  deze  inrichtingsregels  voldoet:  de  uitbreiding  kan  dan  in  continuïteit  met  het  bestaande  gebouw  worden  

uitgevoerd,  op  voorwaarde  dat  de  constructie  bodemrecht  heeft  gehad.

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad

(uitdrukking  van  de  algemene  regel)

Om  veiligheidsredenen  (topografie,  verkeer,  brandbestrijding,  enz.)  zijn  verschillende  lay-outs  toegestaan  voor  bestaande  of  nieuwe  constructies.

-  ofwel  vrij  als  de  uitlijning  al  gemarkeerd  is  door  een  gebouwde  visuele  continuïteit  (bestaand  gebouw,  muur  met  een  hoogte  van  meer  dan  1  

meter  of  zijwand  met  daarboven  een  raster  met  een  totale  hoogte  van  meer  dan  1,50m.)

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad

-  ofwel  de  uitlijning  in  de  visuele  continuïteit  van  het  bestaande  gebouw,
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Locatie  van  constructies  in  relatie  tot  scheidingsgrenzen

De  constructies  mogen  de  voorgaande  regels  niet  respecteren,  in  geval  van  het  bouwen  van  bijgebouwen  bij  de  woning  of  het  herstellen,  transformeren,  

uitbreiden  of  verhogen  van  bestaande  constructies  evenwijdig  aan  de  scheidslijn,  in  lijn  met  de  oude  constructies  of  terugzetten  daarvan.

Al  deze  bepalingen  zijn  niet  van  toepassing  op  de  technische  werken  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  openbare  diensten.

Illustratief  schema:

Geschreven  regelsNeerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

In  de  hele  zone  moeten  constructies  minstens  op  een  scheidingslijn  worden  opgesteld  (hele  gevel,  gevel,  terugkeer  van  het  gebouw,  een  

bevestigingspunt).  Wanneer  de  constructie  zich  niet  op  twee  scheidingsgrenzen  bevindt,  is  het  terugzetten  van  een  scheidingsgrens  alleen  toegestaan  

op  voorwaarde  dat  een  minimale  verlaging  van  2  m  vanaf  deze  grens  wordt  gerespecteerd.

De  locatie  van  constructies  moet  de  intimiteit  van  percelen  in  dichtbevolkte  sectoren  bevorderen  en  tegelijkertijd  een  verdichting  van  stedelijke  weefsels  

mogelijk  maken.

Al  deze  bepalingen  zijn  niet  van  toepassing  op  de  technische  werken  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  openbare  diensten.
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Niet  gereguleerd  buiten  de  sectoren  gelegen  binnen  de  PPRi  de  la  Loire  Val  de  la  Charité  recht  van  overpad.

Constructies,  installaties  en  voorzieningen  moeten  geïntegreerd  worden  in  het  omringende  landschap.  Muren,  schuttingen,  beplantingen,  

bijgebouwen  en  technische  elementen  moeten  vanuit  het  oogpunt  van  integratie  dezelfde  aandacht  krijgen.

In  het  hele  gebied  zal  de  hoogte  van  nieuwe  woonconstructies  moeten  worden  bestudeerd  om  harmonieus  in  de  omgeving  te  

integreren.  Voor  woninguitbreidingen  is  de  maximaal  toegestane  hoogte  die  van  het  bestaande  gebouw  op  de  datum  van  goedkeuring  

van  de  PLUi.  Voor  aanbouw  van  de  woning  is  de  maximaal  toegestane  hoogte  die  van  de  bestaande  woning  op  de  datum  van  

goedkeuring  van  de  PLUi.

Geschreven  regels

Voetafdruk  gebouw

De  bouw,  installatie  of  ontwikkeling  kan  worden  geweigerd  indien  deze  door  de  ligging,  het  volume  of  het  uiterlijk  het  karakter  of  belang  

van  de  omliggende  gebieden  kan  aantasten.

Technische  lokalen,  schoorstenen  en  antennes  worden  niet  meegerekend  in  de  hoogteberekening.

Projecten  die  het  voorwerp  uitmaken  van  een  zoektocht  naar  hedendaagse  expressie  en  die  de  eerste  alinea  van  de  Algemene  

opmerkingen  niet  ter  discussie  stellen,  worden  aanvaard.

Algemeen

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

De  hoogte  van  een  constructie  wordt  gemeten  in  de  as  van  de  gevel  die  uitkomt  op  het  openbaar  domein,  vanaf  de  dakafvoer,  de  

bovenkant  van  het  acroterion  (lage  muur  aan  de  rand  van  platte  daken)  of  de  nok  tot  aan  de  grond.  wijziging.

Maximale  bouwhoogte

Constructies  van  archaïsche  architectuur  (bijv.  Grieks-Romeinse  stijl)  of  vreemd  aan  de  regio  zijn  verboden  (bijv.  Savoyaardse  chalet,  

enz.).

Voor  bedrijfsgebouwen  en  gebouwen  voor  servicewerkzaamheden  waar  klanten  worden  ontvangen,  is  de  maximaal  

toegestane  hoogte  9  meter,  voor  zover  deze  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

UA  II.2  –  STEDELIJKE,  ARCHITECTURALE,  MILIEU-  EN  LANDSCHAPKWALITEIT
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Materialen  die  niet  bedoeld  zijn  om  zichtbaar  te  blijven  (cellenbeton,  holle  bakstenen,  betonblokken,  enz.)  moeten  een  bekleding  

of  coating  krijgen.

•  Op  voorwaarde  dat  de  toegankelijkheid  van  de  gebouwen  kan  worden  gegarandeerd,  

moeten  deze  zich  aanpassen  aan  de  topografie  van  het  natuurlijke  terrein  en  de  

mogelijke  helling  volgen  en  rekening  houden  met  de  topografie  van  de  aangrenzende  

percelen,  rekening  houdend  met  de  beperkingen  in  verband  met  afvloeiing,  
verbindingen  en  bereikbaarheid.

Werken  aan  traditionele  lokale  gebouwen  moeten  worden  uitgevoerd  met  respect  voor  hun  integriteit,  in  het  bijzonder  de  

volgorde  en  het  ritme  van  de  gevels,  de  verhoudingen  van  de  openingen  en  de  specifieke  kenmerken  van  de  daken  (zie  schetsen  

in  de  algemene  inleiding).  Bovendien  moeten  de  sokkels,  de  kozijnen  van  de  openingen,  de  kettingen,  de  vensterbanken,  de  

kroonlijsten,  de  schoorstenen  en  de  andere  vormelementen  behouden  blijven.  In  het  bijzonder  in  het  geval  van  een  verlenging  

worden  echter  projecten  aanvaard  die  onderworpen  zijn  aan  een  zoektocht  naar  hedendaagse  expressie  en  die  de  

eerste  alinea  van  de  Algemene  punten  niet  ter  discussie  stellen.

Bodemaanpassing

Geschreven  regels

Uiterlijk  van  gebouwen

Opmerking:  er  kunnen  andere  regels  in  dit  hoofdstuk  van  toepassing  zijn  op  constructies  binnen  de  omtrek  van  500  meter  rond  

historische  monumenten,  afhankelijk  van  het  advies  van  de  architect  van  Franse  gebouwen.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Schema's  ter  illustratie,  bron:  Bruno  DUCOQ,  PLUi  van  de  gemeente  van  de  linkeroever  van  

Vienne

NEEN

Constructie  ingebed  in  
de  heuvel  met  hoog  
terras  op  het  niveau  van  
de  1e  verdieping

Regelmatig  glooiende  
bouwgrond

Verbied  landrenovatie  om  een  
paviljoen  op  een  kunstmatig  terras  
te  plaatsen
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Bouw  op  2  niveaus  met  een  
begane  grond  op  straatniveau  en  

een  tuinniveau

Land  met  een  steile  
neerwaartse  helling

o  voor  het  bouwen  van  bijgebouwen  (garage,  tuinhuisje,  enz.),

o  voor  constructies  voor  gebruik  van  activiteiten  of  materieel  toegestaan  in  de

o  voor  afdaken  en  veranda's;

Oppervlakte.

de  gevel

o  De  houten  bekleding  mag  zijn  natuurlijke  kleur  behouden,  behandelen  met

o  voor  uitbreidingen  of  herstellingen  aan  bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  

goedkeuring  van  de  PLUi,  waarvan  de  dakhelling  afwijkt  van  de  toegestane  in  de  

zone.

•  De  daken  worden  bedekt  met  leien,  platte  landtegels  met  een  bruinrode  patina  of  gelijkaardige  

materialen.  Gelijke  reparaties  aan  het  dak  kunnen  echter  worden  toegestaan  voor  

reparaties  aan  bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  goedkeuring  van  de  PLUi  waarvan  

het  dak  er  anders  uitziet  dan  het  dak  dat  is  toegelaten  in  de

kalk  of  geverfd.  Ze  krijgen  geen  glanzende  vernissen  of  vlekken.

•  De  gebruikte  materialen  en  kleuren  moeten  harmonieus  integreren  met  hun

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

o  Voor  woningen  moet  de  installatie  verticaal  zijn.

omgeving.

•  Houten  bekleding  (of  gelijkaardig  materiaal)  is  toegestaan:

o  voor  nieuwe  woningen  die  moeten  worden  ingeschreven  in  combinatie  met  andere  

materialen  (steen,  pleisterwerk)  en  die  een  kleinere  oppervlakte  vertegenwoordigen,

de  daken •  Schuine  daken  zijn  de  regel.  De  algemene  helling  moet  tussen  35  en  50°  liggen  voor  de  

hoofdgebouwen.  Op  voorwaarde  dat  ze  in  harmonie  zijn  met  de  gebouwen  in  de  

onmiddellijke  omgeving,  kunnen  echter  verschillende  arrangementen  worden  toegestaan:

o  voor  uitbreidingen  van  bestaande  gebouwen,

o  de  kwaliteit  van  het  architectonisch  project  en  de  integratie  ervan  in  de  omgeving  

verbeteren,  in  het  bijzonder  voor  grote  gebouwen  of  projecten  in  hedendaagse  

architectuurstijl  (voorbeeld  van  openheid  voor  moderniteit:  metalen  daken,  enz.);

o  voor  al  dan  niet  aan  het  hoofdgebouw  bevestigde  bijgebouwen;
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•  Openingen  moeten  hoger  zijn  dan  breed,  met  uitzondering  van  erkers,  garagedeuren  of  

bedrijfsramen.  In  het  geval  van  werken  aan  bestaande  gebouwen  die  deze  kenmerken  

niet  respecteren,  kan  het  behoud  van  de  verhoudingen  van  de  openingen  van  het  

bestaande  gebouw  worden  aanvaard.

•  Hekken  moeten  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

•  Bij  verandering  van  deurkozijnen  op  traditionele  gebouwen  moeten  de  ramen  dezelfde  

verdeling  van  kleine  houtsoorten  hebben  als  de  originele  ramen.

gevormd  door:

Het  plaatsen  van  zonnepanelen  is  toegestaan  mits  de  volgende  regels  in  acht  worden  genomen:

•  Zoek  naar  groepen  panelen  in  één  stuk  in  plaats  van  hun

Oppervlakte.

•  Als  er  rolluiken  zijn  gemonteerd,  mogen  de  dozen  niet  zichtbaar  zijn  vanaf

o  Een  massieve  muur  in  traditioneel  metselwerk.

de  hekken

Het  plaatsen  van  zonnepanelen  is  toegestaan  mits  de  volgende  regels  in  acht  worden  genomen:

Geschreven  regels

•  Openingen  en  schrijnwerk  moeten  worden  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  algemene  

uitstraling  van  de  gevels  en  het  dak  van  het  gebouw  en  met  de  uitstraling  van  de  
omliggende  gebouwen.

De  openingen  en

•  Als  er  sprake  is  van  minerale  continuïteit,  moet  het  te  bouwen  hekwerk  de  kenmerken  aannemen  

van  aangrenzende  hekwerken  (hoogte,  ritme,  materialen,  enz.)

•  Niet  in  monumentaal  perspectief  staan

•  Het  schrijnwerk  is  wit,  gekleurd  of  houtachtig  (geschilderd  of  geverfd  in  de  massa)  in  tinten  

die  passen  bij  de  coatings  van  de  gevel  of  het  bekledingsmateriaal  van  de  gevel,  met  

een  matte  afwerking.

timmerwerk

•

•  Een  openheid  voor  moderniteit  resulterend  in  de  implementatie  van  daken  van  verschillende  
vormen  en/ of  het  gebruik  van  andere  materialen  dan  die  van  traditionele  gebouwen

buiten.  In  het  geval  van  de  pre-existentie  van  luiken  op  de  constructie:

•  Als  er  langs  een  weg  of  een  openbare  ruimte  een  omheining  wordt  geplaatst,  moet  deze

•  De  maximale  hoogte  is  gesteld  op  2,00  m  op  straat  en  1,80  m  op  de  scheidslijn.

spreiding  over  het  gehele  dak.

o  Een  credenzamuur  met  daarboven  een  louvre  of

•  Bij  de  uitvoering  dient  de  integratie  zo  dicht  mogelijk  bij  de  kale  dakbedekking  te  worden  
gerespecteerd.

(terrasdak,  groendak,  beglaasd  dak,  transparant  dak,  etc.)  is  alleen  toegestaan  in  geval  

van  extra  volumes,  zowel  als  uitbreiding  van  een  bestaande  constructie  als  voor  

nieuwbouw,  indien  onderzoek  dit  rechtvaardigt  betere  articulatie  van  volumes .

deze  moeten  behouden  blijven  naast  de  rolluiken.

Herwinningssystemen  
voor  hernieuwbare  energie

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Installatie  bij  voorkeur  op  de  grond  (niet  zichtbaar  vanuit  de  openbare  ruimte)  of  op  het  dak
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•

De  locatie  van  constructies  moet  zodanig  worden  bestudeerd  dat  bestaande  plantages  zoveel  mogelijk  behouden  blijven.

•  In  alle  gevallen  dient  de  kleur  van  de  zonnepanelen  uniform  en  donker  van  kleur  te  zijn,  zonder  witte  

lijnen,  inclusief  steunen,  kozijnen  en  bevestigingen.  Overlaystrips  moeten  er  mat  en  donker  

uitzien.

Veranda's,  zwembadoverkappingen

Bouwvrije  ruimtes  moeten  worden  ingericht  om  de  leefomgeving  te  helpen  verbeteren,  het  regenwater  te  beheersen  en  de  biodiversiteit  in  de  

stedelijke  omgeving  te  behouden.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Voor  deze  ruimtes  moet  de  soortkeuze  gekoppeld  worden  aan  het  karakter  van  de  ruimte  (dimensie,  roeping).  Lokale  soorten  moeten  worden  

bevoordeeld  en  zogenaamde  "invasieve"  soorten  moeten  worden  vermeden.

•  Ze  zijn  toegelaten  zolang  ze  goed  in  de  omgeving  passen  en

Geschreven  regels

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

zijn  in  harmonie  met  de  bestaande  constructie.

•  Het  raamwerk  moet  opgebouwd  zijn  uit  fijne  elementen.  Als  het  project  een  metselwerkbasis  omvat,  

wordt  dit  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  materialen  die  de  hoofdgevel  vormen.

•  Tuinhuisjes  moeten  van  voldoende  materiaalkwaliteit  zijn.  Uitgesloten  zijn:  ongecoate  betonblokken,  

ruw  beton,  golfplaten,  enz.  Ze  moeten  een  kleur  hebben  die  hun  integratie  in  de  site  bevordert  

(grijs,  bruin,  enz.),  er  moet  een  zachte  toon  worden  gezocht.

Tuin  onderdak

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

Milieu-  en  landschapsbehandeling  van  onbebouwde  ruimtes  en  omgeving  van  constructies

Installatie  met  respect  voor  de  samenstelling  van  de  gevel  en  de  geometrie  van  de  dakhellingen

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

AU  II.3  –  PARKEREN

III.  APPARATUUR  EN  NETWERKEN

UA  III.2  –  GESERVEERD  DOOR  DE  NETWERKEN

UA  III.1  –  BEDIEND  DOOR  OPENBARE  OF  PRIVÉWEGEN
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BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  DE  UB-  ZONE

•  Land-  of  bosbouwconstructies  en  installaties,  met  uitzondering  van  bestaande  installaties;

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

UB :  verstedelijkte  gebieden  voor  gemengd  gebruik  (woningen,  voorzieningen,  activiteiten)  die  overeenkomen  met  de  recente  uitbreidingen  

van  steden  waarbinnen  de  locatie  van  gebouwen  minder  specifiek  is  geregeld.

Er  is  een  UBa  -subsector  gecreëerd,  die  de  gebieden  identificeert  waar  constructies  moeten  worden  uitgerust  met  een  apparaat

•  De  bouw  van  groothandelsbedrijven;

niet  nodig  zijn  voor  een  toegestane  activiteit  in  het  gebied;

•  De  bouw  van  magazijnen,  tenzij  ze  de  normale  aanvulling  zijn  op  een  activiteit  die  in  het  gebied  is  toegestaan;

niet-collectieve  sanitaire  voorzieningen;

•  Het  parkeren  van  caravans  in  de  open  lucht  buiten  het  terrein  waar  de  constructie  staat  die  de  woning  van  de  gebruiker  vormt;

•

•  De  ontwikkeling  van  land  om  de  installatie  mogelijk  te  maken  van  verwijderbare  woningen  die  de  permanente  habitat  van  hun  

gebruikers  vormen  en  de  verwijderbare  of  mobiele  woningen  die  de  permanente  habitat  van  hun  gebruikers  vormen;

In  de  hele  UB-zone  (subsector  UBa  inbegrepen)  zijn  de  constructies  en  installaties  van  industrieën,  evenals  de  constructies  en  installaties  

van  openbare  en  industriële  gebouwen  van  openbare  besturen  en/of  gelijkgestelde,  toegelaten  onder  voorbehoud  van:

•  geen  gevaar  opleveren  of  overlast  of  onhygiënische  omstandigheden  veroorzaken  die  schade  kunnen  veroorzaken  of

Alle  bestemmingen  en  subbestemmingen  gedefinieerd  in  de  artikelen  R.151-27  en  R.151-28  van  de  stedenbouwkundige  code,  niet  

genoemd  in  de  artikelen  UB.1  en  UB.2  zijn  zonder  voorwaarden  toegestaan.

•  Ontwikkeling  van  grond  voor  de  ontvangst  van  campers  en  caravans;

•  Deposito's  van  welke  aard  dan  ook  die  overlast  of  risico's  kunnen  veroorzaken;

grote  verstoringen  van  mensen,  eigendommen  en  natuurlijke  elementen;

•  De  opslag  van  gebruikte  voertuigen,  schroot  en  sloop-  of  bergingsmaterialen  voor  zover  deze

De  volgende  landbezettingen  en  -gebruiken  zijn  verboden:

•  Steengroeven  en  winning  van  materialen;

verenigbaar  zijn  met  het  karakter  van  het  gebied  en  bestaande  of  geplande  openbare  voorzieningen•

schuren  en  ophogen  van  de  grond  die  niet  zou  worden  beheerst  door  de  helling  van  de  grond  of  die  nodig  zou  zijn  voor  de  

realisatie  van  een  in  de  zone  toegestane  bezetting  of  gebruik  van  de  grond.
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UB  I.2  -  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  AARD  VAN  DE  ACTIVITEITEN  ONDER  

BIJZONDERE  VOORWAARDEN

I.  BESTEMMING  VAN  GEBOUWEN,  GRONDGEBRUIK  EN  AARD  VAN  DE  ACTIVITEITEN

UB  I.1  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

KARAKTER  VAN  HET  GEBIED  (UITtreksel  UIT  HET  PRESENTATIEVERSLAG)

VERBODEN
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UB  II.1  –  VOLUMETRIE  EN  LOCATIE  VAN  CONSTRUCTIES

UB  I.3  –  FUNCTIONELE  EN  SOCIALE  DIVERSITEIT

Om  veiligheidsredenen  (topografie,  verkeer,  brandbestrijding,  enz.)  zijn  verschillende  lay-outs  toegestaan  voor  bestaande  of  nieuwe  constructies.

Locatie  van  constructies  in  relatie  tot  scheidingsgrenzen

De  locatie  van  constructies  moet  de  intimiteit  van  percelen  in  dichtbevolkte  sectoren  bevorderen  en  tegelijkertijd  een  verdichting  van  stedelijke  weefsels  

mogelijk  maken.

-  ofwel  teruggezet  met  een  minimum  terugval  van  1  meter  van  de  baan.

Illustratief  schema:

-  hetzij  aan  de  uitlijning  van  bestaande  wegen  of  nog  aan  te  leggen;

Geschreven  regels

Niet  gereguleerd

Al  deze  bepalingen  zijn  niet  van  toepassing  op  de  technische  werken  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  openbare  diensten.

Voor  inplanting  langs  wegen,  openbaar  of  privaat,  bestaand  of  gepland,  open  voor  autoverkeer  en  langs  openbare  doorgangsrechten,  moeten  

constructies  worden  aangebracht  om  het  gebruik  van  het  perceel  te  optimaliseren:

Afwijkende  indelingen  zijn  ook  alleen  toegestaan  voor  bestaande  constructies  om  wederopbouw  na  een  calamiteit  mogelijk  te  maken  of  voor  uitbreiding  

van  een  bestaande  constructie  die  niet  aan  deze  inrichtingsregels  voldoet:  de  uitbreiding  kan  dan  in  continuïteit  met  het  bestaande  gebouw  worden  

uitgevoerd,  op  voorwaarde  dat  de  constructie  bodemrecht  heeft  gehad.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad
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ofwel  op  de  scheidingslijn(en)  of  met  minstens  één  gevelelement  van  de  constructie  op  de  scheidingslijn  (hele  gevel,  gevel,  

gebouwretour,  bevestigingspunt)

Maximale  bouwhoogte

•

ofwel  teruggezet  van  de  scheidingsgrenzen,  met  een  minimum  terugspringing  van  2  m  vanaf  de  grens.

De  hoogte  van  een  constructie  wordt  gemeten  in  de  as  van  de  gevel  die  uitkomt  op  het  openbaar  domein,  vanaf  de  dakafvoer,  de  

bovenkant  van  het  acroterion  (lage  muur  aan  de  rand  van  platte  daken)  of  de  nok  tot  aan  de  grond.  wijziging.

Technische  lokalen,  schoorstenen  en  antennes  worden  niet  meegerekend  in  de  hoogteberekening.

In  het  hele  gebied  zal  de  hoogte  van  nieuwe  woonconstructies  moeten  worden  bestudeerd  om  harmonieus  in  de  omgeving  te  

integreren.  Voor  aan-  en  bijgebouwen  van  de  woning  is  de  maximaal  toegestane  hoogte  die  van  het  bestaande  gebouw.

•

Voor  bedrijfsgebouwen  en  gebouwen  voor  servicewerkzaamheden  waar  klanten  worden  ontvangen,  is  de  maximaal  

toegestane  hoogte  9  meter,  voor  zover  deze  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

De  constructies  mogen  de  voorgaande  regels  niet  respecteren,  in  geval  van  het  bouwen  van  bijgebouwen  bij  de  woning  of  het  

herstellen,  transformeren,  uitbreiden  of  verhogen  van  bestaande  constructies  parallel  aan  de  scheidslijn,  in  lijn  met  de  oude  constructies  

of  terugzetten  daarvan.

Al  deze  bepalingen  zijn  niet  van  toepassing  op  de  technische  werken  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  openbare  diensten.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Illustratief  schema:

Voetafdruk  gebouw

Geschreven  regels

Niet  gereguleerd  buiten  de  sectoren  gelegen  binnen  de  PPRi  de  la  Loire  Val  de  la  Charité  recht  van  overpad.

Overal  in  het  gebied  moeten  gebouwen  worden  gesitueerd:
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UB  II.2  –  STEDELIJKE,  ARCHITECTURALE,  MILIEU-  EN  LANDSCHAPSKWALITEIT

Algemeen

Werken  aan  traditionele  lokale  gebouwen  moeten  worden  uitgevoerd  met  respect  voor  hun  integriteit,  in  het  bijzonder  de  volgorde  en  het  ritme  van  

de  gevels,  de  verhoudingen  van  de  openingen  en  de  specifieke  kenmerken  van  de  daken  (zie  schetsen  in  de  algemene  inleiding).  Bovendien  

moeten  de  sokkels,  de  kozijnen  van  de  openingen,  de  kettingen,  de  vensterbanken,  de  kroonlijsten,  de  schoorstenen  en  de  andere  vormelementen  

behouden  blijven.  In  het  bijzonder  in  het  geval  van  een  verlenging  worden  echter  projecten  aanvaard  die  onderworpen  zijn  aan  een  

zoektocht  naar  hedendaagse  expressie  en  die  de  eerste  alinea  van  de  Algemene  punten  niet  ter  discussie  stellen.

Bodemaanpassing

De  bouw,  installatie  of  ontwikkeling  kan  worden  geweigerd  indien  deze  door  de  ligging,  het  volume  of  het  uiterlijk  het  karakter  of  belang  van  de  

omliggende  gebieden  kan  aantasten.

Constructies,  installaties  en  voorzieningen  moeten  geïntegreerd  worden  in  het  omringende  landschap.  Muren,  schuttingen,  beplantingen,  

bijgebouwen  en  technische  elementen  moeten  vanuit  het  oogpunt  van  integratie  dezelfde  aandacht  krijgen.

Materialen  die  niet  bedoeld  zijn  om  zichtbaar  te  blijven  (cellenbeton,  holle  bakstenen,  betonblokken,  enz.)  moeten  een  bekleding  of  coating  krijgen.

Opmerking:  er  kunnen  andere  regels  in  dit  hoofdstuk  van  toepassing  zijn  op  constructies  binnen  de  omtrek  van  500  meter  rond  historische  

monumenten,  afhankelijk  van  het  advies  van  de  architect  van  Franse  gebouwen.

•  Op  voorwaarde  dat  de  toegankelijkheid  van  de  gebouwen  kan  worden  gegarandeerd,  moeten  deze  

zich  aanpassen  aan  de  topografie  van  het  natuurlijke  terrein  en  de  mogelijke  helling  volgen  en  

rekening  houden  met  de  topografie  van  de  aangrenzende  percelen,  rekening  houdend  met  de  

beperkingen  in  verband  met  afvloeiing,  naar  verbindingen  en

Constructies  van  archaïsche  architectuur  (bijv.  Grieks-Romeinse  stijl)  of  vreemd  aan  de  regio  zijn  verboden  (bijv.  Savoyaardse  chalet,  enz.).

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Uiterlijk  van  gebouwen

Geschreven  regels

Projecten  die  het  voorwerp  uitmaken  van  een  zoektocht  naar  hedendaagse  expressie  en  die  de  eerste  alinea  van  de  Algemene  

opmerkingen  niet  ter  discussie  stellen,  worden  aanvaard.
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Land  met  een  steile  
neerwaartse  helling

Bouw  op  2  niveaus  met  een  
begane  grond  op  straatniveau  en  

een  tuinniveau

de  gevel

Schema's  ter  illustratie,  bron:  Bruno  DUCOQ,  PLUi  van  de  gemeente  van  de  linkeroever  
van  Vienne

Geschreven  regels

•  De  gebruikte  materialen  en  kleuren  moeten  harmonieus  opgaan  in  die  van  de  
omliggende  gebouwen.

•  Houten  bekleding  (of  gelijkaardig  materiaal)  is  toegestaan:
o  voor  nieuwe  woningen  o  voor  

uitbreidingen  van  bestaande  gebouwen,

toegankelijkheid.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

NEEN

Uitzicht  vanaf  de  lager  gelegen  tuin

Uitzicht  vanaf  de  hoofdstraat

Constructie  ingebed  in  
de  heuvel  met  hoog  
terras  op  het  niveau  van  
de  1e  verdieping

Regelmatig  glooiende  
bouwgrond

Verbied  landrenovatie  om  een  
paviljoen  op  een  kunstmatig  terras  
te  plaatsen
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o  Ofwel  door  hagen  bestaande  uit  verschillende  soorten  met  een  landelijk  karakter  (monospecifieke  

hagen  verboden  met  uitzondering  van  Charmilles-hagen  die  toegestaan  zijn)

de  daken

(terrasdak,  groendak,  beglaasd  dak,  transparant  dak,  metalen  daken,  enz.)  is  toegestaan,  indien  

dit  gerechtvaardigd  wordt  door  de  architectonische  inslag  of  betere  articulatie  van  volumes  bij  

uitbreidingen.

o  Houten  gevelbekleding  mag  zijn  natuurlijke  kleur  behouden,  behandeld  worden  met  kalk  of  

geverfd  worden.  Ze  krijgen  geen  glanzende  vernissen  of  vlekken.

Oppervlakte.

•  Hekken  moeten  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

Geschreven  regels

o  voor  constructies  voor  gebruik  van  activiteiten  of  materieel  toegestaan  in

•  De  daken  worden  bedekt  met  leien,  platte  landtegels  met  een  bruinrode  patina  of  gelijkaardige  

materialen.  Gelijke  reparaties  aan  het  dak  kunnen  echter  worden  toegestaan  voor  reparaties  aan  

bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  goedkeuring  van  de  PLUi  waarvan  het  dak  er  anders  uitziet  

dan  het  dak  dat  is  toegelaten  in  de

de  hekken

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

•  Als  er  rolluiken  zijn  gemonteerd,  mogen  de  dozen  niet  zichtbaar  zijn  vanaf

•  De  maximale  hoogte  is  vastgesteld  op  1,80  m.

o  voor  afdaken  en  veranda's;

o  de  kwaliteit  van  het  architectuurproject  en  de  integratie  ervan  in  de  omgeving  te  verbeteren,  in  

het  bijzonder  voor  grote  gebouwen  of  projecten  in  hedendaagse  architectuurstijl;

o  Ofwel  door  roosters /  hekken

De  openingen  en

•  Schuine  daken  zijn  de  regel.  De  algemene  helling  moet  tussen  35  en  50°  liggen,  mits  in  harmonie  met  

de  gebouwen  in  de  directe  omgeving.  Verschillende  lay-outs  kunnen  worden  toegestaan:

•  Openingen  en  schrijnwerk  moeten  worden  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  algemene  uitstraling  van  de  

gevels  en  het  dak  van  het  gebouw  en  met  de  uitstraling  van  de  omliggende  gebouwen.

o  Ofwel  door  muren

•  Een  openheid  voor  moderniteit  resulterend  in  de  implementatie  van  daken  van  verschillende  vormen  

en/ of  het  gebruik  van  andere  materialen  dan  die  van  traditionele  gebouwen

•  Als  er  een  omheining  wordt  gebouwd,  moet  deze  worden  gemaakt:

Het  gebied.

•  Omheiningen  aan  de  rand  van  een  landbouw-  of  natuurgebied  moeten  bestaan  uit  hagen  van  

verschillende  soorten  met  een  landelijk  karakter  (monospecifieke  hagen  verboden  met  uitzondering  

van  Charmilles-hagen  die  toegelaten  kunnen  worden)  al  dan  niet  omzoomd  met  draadgaas.

o  voor  het  bouwen  van  bijgebouwen  (garage,  tuinhuisje,  enz.),

o  voor  uitbreidingen  van  bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  goedkeuring  van  de  PLUi,  

waarvan  de  dakhelling  afwijkt  van  de  toegestane  in  het  gebied.

buiten.

o  voor  al  dan  niet  aan  het  hoofdgebouw  bevestigde  bijgebouwen;

timmerwerk

o  Ofwel  door  een  ander  opengewerkt  apparaat  met  of  zonder  een  credenza-wand.
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Het  plaatsen  van  zonnepanelen  is  toegestaan  mits  deze  niet  in  monumentaal  perspectief  staan

zijn  in  harmonie  met  de  bestaande  constructie.

Het  plaatsen  van  zonnepanelen  is  toegestaan  mits  de  volgende  regels  in  acht  worden  genomen:

•  Als  het  project  een  gemetselde  basis  omvat,  wordt  het  in  harmonie  uitgevoerd

•  Bij  de  uitvoering  dient  de  integratie  zo  dicht  mogelijk  bij  de  kale  dakbedekking  te  worden  

gerespecteerd.  •  Zoek  naar  groepen  panelen  in  één  stuk  in  plaats  van  hun

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

met  de  materialen  die  de  hoofdgevel  vormen.

Tuin  onderdak

spreiding  over  het  gehele  dak.

•  Tuinhuisjes  moeten  van  voldoende  materiaalkwaliteit  zijn.  Uitgesloten  zijn:  ongecoate  betonblokken,  

ruw  beton,  golfplaten,  enz.  Ze  moeten  een  kleur  hebben  die  hun  integratie  in  de  site  bevordert  

(grijs,  bruin,  enz.),  er  moet  een  zachte  toon  worden  gezocht.

Installatie  met  respect  voor  de  samenstelling  van  de  gevel  en  de  geometrie  van  de  dakhellingen

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

•  In  alle  gevallen  dient  de  kleur  van  de  zonnepanelen  uniform  en  donker  van  kleur  te  zijn,  zonder  witte  

lijnen,  inclusief  steunen,  kozijnen  en  bevestigingen.  Overlaystrips  moeten  er  mat  en  donker  

uitzien.

Milieu-  en  landschapsbehandeling  van  onbebouwde  ruimtes  en  omgeving  van  constructies

•

Veranda's,  zwembadoverkappingen

De  locatie  van  constructies  moet  zodanig  worden  bestudeerd  dat  bestaande  plantages  zoveel  mogelijk  behouden  blijven.

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

Bouwvrije  ruimtes  moeten  worden  ingericht  om  de  leefomgeving  te  helpen  verbeteren,  het  regenwater  te  beheersen  en  de  biodiversiteit  in  de  

stedelijke  omgeving  te  behouden.

•  Ze  zijn  toegelaten  zolang  ze  goed  in  de  omgeving  passen  en

Herwinningssystemen  

voor  hernieuwbare  energie

Voor  deze  ruimtes  moet  de  soortkeuze  gekoppeld  worden  aan  het  karakter  van  de  ruimte  (dimensie,  roeping).  Lokale  soorten  moeten  worden  

bevoordeeld  en  zogenaamde  "invasieve"  soorten  moeten  worden  vermeden.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

III.  APPARATUUR  EN  NETWERKEN

UB  II.3  –  PARKEREN

UB  III.2  –  GESERVEERD  DOOR  DE  NETWERKEN

UB  III.1  –  BEDIEND  DOOR  OPENBARE  OF  PRIVÉWEGEN
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BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  DE  UH-  ZONE

•  Ontwikkeling  van  grond  voor  de  ontvangst  van  campers  en  caravans;

In  de  gehele  UH-zone  zijn  constructies  en  industriële  installaties  toegelaten  onder  voorbehoud  van:

Alle  bestemmingen  en  subbestemmingen  gedefinieerd  in  de  artikelen  R.151-27  en  R.151-28  van  de  stedenbouwkundige  code,  niet  

genoemd  in  de  artikelen  UH.1  en  UH.2  zijn  zonder  voorwaarden  toegestaan.

•  Ambachtelijke  en  winkelconstructies;

UH :  verstedelijkte  zones  van  structurerende  gehuchten  met  gemengde  roepingen  (huisvesting,  uitrusting,  activiteiten)  waarbinnen  

slechts  enkele  nieuwe  constructies  in  verdichting  of  de  evolutie  van  bestaande  constructies  zijn  toegestaan.

•  De  bouw  van  magazijnen,  tenzij  ze  de  normale  aanvulling  zijn  op  een  activiteit  die  in  het  gebied  is  toegestaan;

•  Gebouwen  van  andere  voorzieningen  die  voor  het  publiek  toegankelijk  zijn;

•  De  bouw  van  groothandelsbedrijven;

noodzakelijk  voor  de  realisatie  van  een  beroep  of  gebruik  van  de  in  de  zone  toegestane  grond.

•  De  bouw  van  sportuitrustingen;

grote  verstoringen  van  mensen,  eigendommen  en  natuurlijke  elementen;

•  De  bouw  van  instellingen  voor  onderwijs,  gezondheidszorg  en  sociale  actie;

•  Steengroeven  en  winning  van  materialen;

•  Land-  of  bosbouwconstructies  en  installaties,  met  uitzondering  van  bestaande  installaties;

•  Bioscoopconstructies;

•  De  opslag  van  gebruikte  voertuigen,  schroot  en  sloop-  of  bergingsmaterialen  voor  zover  deze

•  geen  gevaar  opleveren  of  overlast  of  onhygiënische  omstandigheden  veroorzaken  die  schade  kunnen  veroorzaken  of

Geschreven  regels

•  restauratieconstructies;

•  Deposito's  van  welke  aard  dan  ook  die  overlast  of  risico's  kunnen  veroorzaken;

•  Accommodatie  constructies;

•  Het  parkeren  van  caravans  in  de  open  lucht  buiten  het  terrein  waar  de  constructie  staat  die  de  woning  van  de  gebruiker  vormt;

•  Het  schuren  en  verhogen  van  de  grond  die  niet  zou  worden  gecontroleerd  door  de  helling  van  de  grond  of  gemaakt

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

•  De  bouw  van  kunst-  en  performancezalen;

•  constructies  en  installaties  van  openbare  en  industriële  gebouwen  van  overheidsdiensten  en/of  dergelijke;

De  volgende  landbezettingen  en  -gebruiken  zijn  verboden:

•  gebouwen  van  gebouwen  en  kantoren  die  het  publiek  van  openbare  besturen  en  dergelijke  verwelkomen;

niet  nodig  zijn  voor  een  toegestane  activiteit  in  het  gebied;
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UH  I.1  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

I.  BESTEMMING  VAN  GEBOUWEN,  GRONDGEBRUIK  EN  AARD  VAN  DE  ACTIVITEITEN

KARAKTER  VAN  HET  GEBIED  (UITtreksel  UIT  HET  PRESENTATIEVERSLAG)

UH  I.2  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

VERBODEN

ONDERWORPEN  AAN  SPECIFIEKE  VOORWAARDEN
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meer  dan  1  meter  of  credenzamuur  met  daarboven  een  rooster  met  een  totale  hoogte  van  meer  dan  1,50m.)

Niet  gereguleerd

Om  veiligheidsredenen  (topografie,  verkeer,  brandbestrijding,  enz.)  zijn  verschillende  lay-outs  toegestaan  voor  bestaande  of  nieuwe  constructies.

•

Afwijkende  indelingen  zijn  ook  alleen  toegestaan  voor  bestaande  constructies  om  wederopbouw  na  een  calamiteit  mogelijk  te  maken  of  voor  uitbreiding  

van  een  bestaande  constructie  die  niet  aan  deze  inrichtingsregels  voldoet:  de  uitbreiding  kan  dan  in  continuïteit  met  het  bestaande  gebouw  worden  

uitgevoerd,  op  voorwaarde  dat  de  constructie  bodemrecht  heeft  gehad.

Illustratief  diagram

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad

(uitdrukking  van  de  algemene  regel)

Voor  inplanting  langs  wegen,  openbaar  of  privaat,  bestaand  of  gepland,  open  voor  autoverkeer  en  langs  openbare  doorgangswegen,  moeten  

constructies  worden  aangebracht  om  een  gebouwde  visuele  continuïteit  te  markeren:

-  ofwel  de  uitlijning  in  de  visuele  continuïteit  van  het  bestaande  gebouw,

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

-  ofwel  vrij  als  de  uitlijning  al  gemarkeerd  is  door  een  gebouwde  visuele  continuïteit  (bestaand  gebouw,  muur  van  een  hoogte

verenigbaar  zijn  met  het  karakter  van  het  gebied  en  bestaande  of  geplande  openbare  voorzieningen

II.  STEDELIJKE,  ARCHITECTURALE,  MILIEU-  EN  LANDSCHAPSKENMERKEN
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UH  II.1  –  VOLUMETRIE  EN  LOCATIE  VAN  CONSTRUCTIES

UH  I.3  –  FUNCTIONELE  EN  SOCIALE  DIVERSITEIT

Machine Translated by Google



De  constructies  mogen  de  voorgaande  regels  niet  respecteren,  in  geval  van  het  bouwen  van  bijgebouwen  bij  de  woning  of  het  herstellen,  transformeren,  

uitbreiden  of  verhogen  van  bestaande  constructies  evenwijdig  aan  de  scheidslijn,  in  lijn  met  de  oude  constructies  of  terugzetten  daarvan.

Locatie  van  constructies  in  relatie  tot  scheidingsgrenzen

Illustratief  schema:

Al  deze  bepalingen  zijn  niet  van  toepassing  op  de  technische  werken  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  openbare  diensten.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

In  de  hele  zone  moeten  constructies  minstens  op  een  scheidingslijn  worden  opgesteld  (hele  gevel,  gevel,  terugkeer  van  het  gebouw,  een  

bevestigingspunt).  Wanneer  de  constructie  zich  niet  op  twee  scheidingsgrenzen  bevindt,  is  het  terugzetten  van  een  scheidingsgrens  alleen  toegestaan  

op  voorwaarde  dat  een  minimale  verlaging  van  2  m  vanaf  deze  grens  wordt  gerespecteerd.

Geschreven  regels

Al  deze  bepalingen  zijn  niet  van  toepassing  op  de  technische  werken  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  openbare  diensten.

De  locatie  van  constructies  moet  de  intimiteit  van  percelen  in  dichtbevolkte  sectoren  bevorderen  en  tegelijkertijd  een  verdichting  van  stedelijke  weefsels  

mogelijk  maken.
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In  het  hele  gebied  zal  de  hoogte  van  nieuwe  woonconstructies  moeten  worden  bestudeerd  om  harmonieus  in  de  omgeving  te  

integreren.  Voor  woninguitbreidingen  is  de  maximaal  toegestane  hoogte  die  van  het  bestaande  gebouw  op  de  datum  van  goedkeuring  

van  de  PLUi.  Voor  aanbouw  van  de  woning  is  de  maximaal  toegestane  hoogte  die  van  de  bestaande  woning  op  de  datum  van  

goedkeuring  van  de  PLUi.

Constructies  van  archaïsche  architectuur  (bijv.  Grieks-Romeinse  stijl)  of  vreemd  aan  de  regio  zijn  verboden  (bijv.  Savoyaardse  chalet,  

enz.).

Niet  gereguleerd

Constructies,  installaties  en  voorzieningen  moeten  geïntegreerd  worden  in  het  omringende  landschap.  Muren,  schuttingen,  

beplantingen,  bijgebouwen  en  technische  elementen  moeten  vanuit  het  oogpunt  van  integratie  dezelfde  aandacht  krijgen.

Geschreven  regels

Technische  lokalen,  schoorstenen  en  antennes  worden  niet  meegerekend  in  de  hoogteberekening.

Voetafdruk  gebouw

De  bouw,  installatie  of  ontwikkeling  kan  worden  geweigerd  indien  deze  door  de  ligging,  het  volume  of  het  uiterlijk  het  karakter  of  belang  

van  de  omliggende  gebieden  kan  aantasten.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

De  hoogte  van  een  constructie  wordt  gemeten  in  de  as  van  de  gevel  die  uitkomt  op  het  openbaar  domein,  vanaf  de  dakafvoer,  de  

bovenkant  van  het  acroterion  (lage  muur  aan  de  rand  van  platte  daken)  of  de  nok  tot  aan  de  grond.  wijziging.

Projecten  die  het  voorwerp  uitmaken  van  een  zoektocht  naar  hedendaagse  expressie  en  die  de  eerste  alinea  van  de  Algemene  

opmerkingen  niet  ter  discussie  stellen,  worden  aanvaard.

Algemeen

Voor  dienstverlenende  gebouwen  waar  klanten  worden  ontvangen,  is  de  maximaal  toegestane  hoogte  9  meter,  voor  zover  

deze  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

Maximale  bouwhoogte

UH  II.2  –  STEDELIJKE,  ARCHITECTURALE,  MILIEU-  EN  LANDSCHAPKWALITEIT
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•  Op  voorwaarde  dat  de  toegankelijkheid  van  de  gebouwen  kan  worden  gegarandeerd,  

moeten  deze  zich  aanpassen  aan  de  topografie  van  het  natuurlijke  terrein  en  de  

mogelijke  helling  volgen  en  rekening  houden  met  de  topografie  van  de  aangrenzende  

percelen,  rekening  houdend  met  de  beperkingen  in  verband  met  afvloeiing,  
verbindingen  en  bereikbaarheid.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Materialen  die  niet  bedoeld  zijn  om  zichtbaar  te  blijven  (cellenbeton,  holle  bakstenen,  betonblokken,  enz.)  moeten  een  bekleding  

of  coating  krijgen.

Bodemaanpassing

Werken  aan  traditionele  lokale  gebouwen  moeten  worden  uitgevoerd  met  respect  voor  hun  integriteit,  in  het  bijzonder  de  

volgorde  en  het  ritme  van  de  gevels,  de  verhoudingen  van  de  openingen  en  de  specifieke  kenmerken  van  de  daken  (zie  schetsen  

in  de  algemene  inleiding).  Bovendien  moeten  de  sokkels,  de  kozijnen  van  de  openingen,  de  kettingen,  de  vensterbanken,  de  

kroonlijsten,  de  schoorstenen  en  de  andere  vormelementen  behouden  blijven.  In  het  bijzonder  in  het  geval  van  een  verlenging  

worden  echter  projecten  aanvaard  die  onderworpen  zijn  aan  een  zoektocht  naar  hedendaagse  expressie  en  die  de  

eerste  alinea  van  de  Algemene  punten  niet  ter  discussie  stellen.

Uiterlijk  van  gebouwen

Geschreven  regels

Schema's  ter  illustratie,  bron:  Bruno  DUCOQ,  PLUi  van  de  gemeente  van  de  linkeroever  van  

Vienne

Opmerking:  er  kunnen  andere  regels  in  dit  hoofdstuk  van  toepassing  zijn  op  constructies  binnen  de  omtrek  van  500  meter  rond  

historische  monumenten,  afhankelijk  van  het  advies  van  de  architect  van  Franse  gebouwen.

NEEN

Constructie  ingebed  in  
de  heuvel  met  hoog  
terras  op  het  niveau  van  
de  1e  verdieping

Regelmatig  glooiende  
bouwgrond

Verbied  landrenovatie  om  een  
paviljoen  op  een  kunstmatig  terras  
te  plaatsen
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Land  met  een  steile  
neerwaartse  helling

Bouw  op  2  niveaus  met  een  
begane  grond  op  straatniveau  en  

een  tuinniveau

o  voor  het  bouwen  van  bijgebouwen  (garage,  tuinhuisje,  enz.),

o  voor  constructies  voor  gebruik  van  activiteiten  of  materieel  toegestaan  in  de

o  voor  uitbreidingen  of  reparaties  aan  bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  goedkeuring  

van  de  PLUi,  waarvan  de  dakhelling  afwijkt  van  de  toegestane  in  het  gebied.

Oppervlakte.

de  gevel

o  Houten  gevelbekleding  mag  zijn  natuurlijke  kleur  behouden,  behandeld  worden  

met  kalk  of  geverfd  worden.  Ze  krijgen  geen  glanzende  vernissen  of  vlekken.

•  De  daken  worden  bedekt  met  leien,  platte  landtegels  met  een  bruinrode  patina  of  gelijkaardige  

materialen.  Gelijke  reparaties  aan  het  dak  kunnen  echter  worden  toegestaan  voor  

reparaties  aan  bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  goedkeuring  van  de  PLUi  waarvan  

het  dak  er  anders  uitziet  dan  het  dak  dat  is  toegelaten  in  de

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

o  Voor  woningen  moet  de  installatie  verticaal  zijn.

•  De  gebruikte  materialen  en  kleuren  moeten  harmonieus  integreren  met  hun

Geschreven  regels

omgeving.

de  daken

•  Houten  bekleding  (of  gelijkaardig  materiaal)  is  toegestaan:

•  Schuine  daken  zijn  de  regel.  De  algemene  helling  moet  tussen  35  en  50°  liggen  voor  de  

hoofdgebouwen.  Op  voorwaarde  dat  ze  in  harmonie  zijn  met  de  gebouwen  in  de  

onmiddellijke  omgeving,  kunnen  echter  verschillende  arrangementen  worden  toegestaan:

o  voor  nieuwe  woningen  die  moeten  worden  ingeschreven  in  combinatie  met  andere  

materialen  (steen,  pleisterwerk)  en  die  een  kleinere  oppervlakte  vertegenwoordigen,

o  de  kwaliteit  van  het  architectonisch  project  en  de  integratie  ervan  in  de  omgeving  

verbeteren,  in  het  bijzonder  voor  grote  gebouwen  of  projecten  in  hedendaagse  

architectuurstijl  (voorbeeld  van  openheid  voor  moderniteit:  metalen  daken,  enz.);

o  voor  uitbreidingen  van  bestaande  gebouwen,

o  voor  al  dan  niet  aan  het  hoofdgebouw  bevestigde  bijgebouwen;

o  voor  afdaken  en  veranda's;
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•  Niet  in  monumentaal  perspectief  staan

•  Openingen  moeten  groter  dan  breed  zijn,  met  uitzondering  van  erkers,

•  Als  er  sprake  is  van  minerale  continuïteit,  moet  het  te  bouwen  hekwerk  de  kenmerken  aannemen  

van  aangrenzende  hekwerken  (hoogte,  ritme,  materialen,  enz.)

de  hekken

(terrasdak,  groendak,  beglaasd  dak,  transparant  dak,  etc.)  is  alleen  toegestaan  in  geval  van  

extra  volumes,  zowel  als  uitbreiding  van  een  bestaande  constructie  als  voor  nieuwbouw,  indien  

onderzoek  dit  rechtvaardigt  betere  articulatie  van  volumes .

Het  plaatsen  van  zonnepanelen  is  toegestaan  mits  de  volgende  regels  in  acht  worden  genomen:

Geschreven  regels

•  Een  openheid  voor  moderniteit  resulterend  in  de  implementatie  van  daken  van  verschillende  vormen  

en/ of  het  gebruik  van  andere  materialen  dan  die  van  traditionele  gebouwen

•  Als  er  rolluiken  zijn  gemonteerd,  mogen  de  kasten  van  buitenaf  niet  zichtbaar  zijn.  In  het  geval  van  

pre-existentie  van  luiken  op  de  constructie:  deze  moeten  behouden  blijven  naast  de  rolluiken.

Herwinningssystemen  

voor  hernieuwbare  energie

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

o  Een  massieve  muur  in  traditioneel  metselwerk.

•  Zoek  naar  groepen  panelen  in  één  stuk  in  plaats  van  hun

•  Bij  verandering  van  deurkozijnen  op  traditionele  gebouwen  moeten  de  ramen  dezelfde  verdeling  van  

kleine  houtsoorten  hebben  als  de  originele  ramen.

De  openingen  en

Het  plaatsen  van  zonnepanelen  is  toegestaan  mits  de  volgende  regels  in  acht  worden  genomen:

gevormd  door:

garagedeuren  of  commerciële  ramen.  In  het  geval  van  werken  aan  bestaande  gebouwen  die  

deze  kenmerken  niet  respecteren,  kan  het  behoud  van  de  verhoudingen  van  de  openingen  van  

het  bestaande  gebouw  worden  aanvaard.

•  Als  er  langs  een  weg  of  een  openbare  ruimte  een  omheining  wordt  geplaatst,  moet  deze

•

•  Hekken  moeten  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

Installatie  bij  voorkeur  op  de  grond  (niet  zichtbaar  vanuit  de  openbare  ruimte)  of  op  het  dak

•  Openingen  en  schrijnwerk  moeten  worden  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  algemene  uitstraling  van  

de  gevels  en  het  dak  van  het  gebouw  en  met  de  uitstraling  van  de  omliggende  gebouwen.

spreiding  over  het  gehele  dak.

Oppervlakte.

•  Het  schrijnwerk  is  wit,  gekleurd  of  houtachtig  (geschilderd  of  geverfd  in  de  massa)  in  tinten  die  

passen  bij  de  coatings  van  de  gevel  of  het  bekledingsmateriaal  van  de  gevel,  met  een  matte  

afwerking.

•  De  maximale  hoogte  is  gesteld  op  2,00  m  op  straat  en  1,80  m  op  de  scheidslijn.

timmerwerk

o  Een  credenzamuur  met  daarboven  een  louvre  of

•  Bij  de  uitvoering  dient  de  integratie  zo  dicht  mogelijk  bij  de  kale  dakbedekking  te  worden  

gerespecteerd.
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•

De  locatie  van  constructies  moet  zodanig  worden  bestudeerd  dat  bestaande  plantages  zoveel  mogelijk  behouden  blijven.

Bouwvrije  ruimtes  moeten  worden  ingericht  om  de  leefomgeving  te  helpen  verbeteren,  het  regenwater  te  beheersen  en  de  biodiversiteit  in  de  

stedelijke  omgeving  te  behouden.

Veranda's,  zwembadoverkappingen

•  In  alle  gevallen  dient  de  kleur  van  de  zonnepanelen  uniform  en  donker  van  kleur  te  zijn,  zonder  witte  

lijnen,  inclusief  steunen,  kozijnen  en  bevestigingen.  Overlaystrips  moeten  er  mat  en  donker  

uitzien.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Voor  deze  ruimtes  moet  de  soortkeuze  gekoppeld  worden  aan  het  karakter  van  de  ruimte  (dimensie,  roeping).  Lokale  soorten  moeten  worden  

bevoordeeld  en  zogenaamde  "invasieve"  soorten  moeten  worden  vermeden.

•  Ze  zijn  toegelaten  zolang  ze  goed  in  de  omgeving  passen  en

Geschreven  regels

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

zijn  in  harmonie  met  de  bestaande  constructie.

•  Het  raamwerk  moet  opgebouwd  zijn  uit  fijne  elementen.  Als  het  project  een  metselwerkbasis  omvat,  

wordt  dit  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  materialen  die  de  hoofdgevel  vormen.

•  Tuinhuisjes  moeten  van  voldoende  materiaalkwaliteit  zijn.  Uitgesloten  zijn:  ongecoate  betonblokken,  

ruw  beton,  golfplaten,  enz.  Ze  moeten  een  kleur  hebben  die  hun  integratie  in  de  site  bevordert  

(grijs,  bruin,  enz.),  er  moet  een  zachte  toon  worden  gezocht.

Tuin  onderdak

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

Milieu-  en  landschapsbehandeling  van  onbebouwde  ruimtes  en  omgeving  van  constructies

Installatie  met  respect  voor  de  samenstelling  van  de  gevel  en  de  geometrie  van  de  dakhellingen

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

UH  III.2  –  GESERVEERD  DOOR  DE  NETWERKEN

III.  APPARATUUR  EN  NETWERKEN

UH  II.3  –  PARKEREN

UH  III.1  –  BEDIEND  DOOR  OPENBARE  OF  PRIVÉWEGEN
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BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  DE  EU  -ZONE

UE  I.3  –  FUNCTIONELE  EN  SOCIALE  MIXITEIT

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

EU :  verstedelijkte  gebieden  met  een  overheersende  bestemming  van  voorzieningen  op  gestructureerde  locaties  of  in  opbouw.

Zijn  toegestaan  in  de  hele  zone  alle  volgende  toewijzingen  en  beroepen  van  de  grond:

Er  is  een  UEa  -subsector  gecreëerd,  die  de  gebieden  identificeert  waar  constructies  moeten  worden  uitgerust  met  een  apparaat

•  Opslag-  en  depotgebieden  gekoppeld  aan  bouwwerken,  installaties  en  ontwikkelingen  die  in  de  zone  zijn  toegelaten  mits  ze  aansluiten  

op  de  constructies  en  installaties  waarmee  ze  verbonden  zijn  en  mits  ze  goed  geïntegreerd  zijn  in  het  landschap;

•  constructies  en  installaties  van  technische  en  industriële  gebouwen  van  overheidsdiensten  en/of  dergelijke;

•  constructies  en  installaties  van  instellingen  voor  onderwijs,  gezondheidszorg  en  sociale  actie;

niet-collectieve  sanitaire  voorzieningen;

•  Parkeerplaatsen;

•  Constructies,  installaties,  werken  en  technische  werken  die  verband  houden  met  of  noodzakelijk  zijn  voor  de  aanleg  van  openbare  

infrastructuur  of  voor  de  exploitatie  van  openbare,  collectieve  of  diensten  van  algemeen  belang  (netwerken,  transformatoren,  

voetpaden,  losstation,  palen,  pylonen,  kasten,  regenwater  retentiebekken,  enz.);

•  Bouw  en  installatie  van  kunst-  en  performancezalen;

•  Fotovoltaïsche  parken  op  de  grond;

•  Het  schuren  en  verhogen  van  de  grond  die  niet  zou  worden  gecontroleerd  door  de  helling  van  de  grond  of  gemaakt

•  Constructies  en  installaties  van  sportuitrustingen;

•  constructies  en  installaties  van  andere  voor  het  publiek  toegankelijke  voorzieningen;

Beroepen  en  gebruik  van  de  grond  die  niet  worden  genoemd  in  artikel  EU  I.2  zijn  verboden.

noodzakelijk  voor  de  realisatie  van  een  beroep  of  gebruik  van  de  in  de  zone  toegestane  grond.

•  Constructies  en  installaties  van  congres-  en  tentoonstellingscentra;

•  Constructies,  appendages  en  installaties  voor  residentieel  gebruik,  mits  uitsluitend

Niet  gereguleerd

bedoeld  voor  bewaking;
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VERBODEN

UE  I.2  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

UE  I.1  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  OPDRACHTEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

KARAKTER  VAN  HET  GEBIED  (UITtreksel  UIT  HET  PRESENTATIEVERSLAG)

ONDERWORPEN  AAN  SPECIFIEKE  VOORWAARDEN

I.  BESTEMMING  VAN  GEBOUWEN,  GRONDGEBRUIK  EN  AARD  VAN  DE  ACTIVITEITEN
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UE  II.1  –  VOLUMETRIE  EN  LOCATIE  VAN  CONSTRUCTIES

Niet  gereguleerd

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad

Voor  de  inrichting  langs  wegen,  openbaar  of  privaat,  bestaand  of  gepland,  open  voor  autoverkeer  en  langs  openbare  doorgangswegen,  

moeten  constructies  worden  aangebracht  om  het  gebruik  van  de  grond  te  optimaliseren  en  tegelijkertijd  de  veiligheid  te  

garanderen.

de  daken

Algemeen

De  bouw,  installatie  of  ontwikkeling  kan  worden  geweigerd  indien  deze  door  de  ligging,  het  volume  of  het  uiterlijk  het  karakter  of  belang  

van  de  omliggende  gebieden  kan  aantasten.

Locatie  van  constructies  in  relatie  tot  scheidingsgrenzen

In  het  geval  van  architecturale  vormen  van  hedendaagse  expressie  of  van  bioklimatische  aard,  de  

implementatie  van  daken  van  verschillende  vormen  en/ of  het  gebruik  van  materialen  die  verschillen  

van  die  van  traditionele  gebouwen  (plat  dak,  groendak,  transparant  dak,  dak  met  panelen  

zonnepanelen…)  is  geautoriseerd.

Naast  de  beglaasde  delen  moeten  de  daken  een  uniforme  uitstraling  en  een  matte  afwerking  

behouden.

Constructies,  voorzieningen  of  ontwikkelingen  moeten  passen  in  het  omringende  landschap.  Muren,  schuttingen,  beplantingen,  

bijgebouwen  en  technische  elementen  moeten  vanuit  het  oogpunt  van  hun  integratie  dezelfde  aandacht  krijgen.

De  locatie  van  gebouwen  moet  de  optimalisatie  van  het  grondgebruik  bevorderen  en  tegelijkertijd  de  veiligheid  van

De  openingen  en •  Openingen  en  schrijnwerk  moeten  in  harmonie  zijn  met  het  uiterlijk

gebruikers.

Materialen  die  niet  bedoeld  zijn  om  bloot  te  blijven  (cellenbeton,  holle  bakstenen,  betonblokken,  enz.)  moeten  een  bekleding  of  coating  

krijgen.

Voetafdruk  gebouw

Niet  gereguleerd

Opmerking:  er  kunnen  andere  regels  in  dit  hoofdstuk  van  toepassing  zijn  op  constructies  binnen  de  omtrek  van  500  meter  rond  

historische  monumenten,  afhankelijk  van  het  advies  van  de  architect  van  Franse  gebouwen.

Geschreven  regels

Uiterlijk  van  gebouwen

Maximale  bouwhoogte

de  gevel

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

De  gevelmaterialen  moeten  worden  gekozen  om  blijvend  een  bevredigende  uitstraling  te  behouden  

en  om  te  integreren  in  de  omgeving.
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timmerwerk

-

•  Als  er  rolluiken  zijn  gemonteerd,  mogen  de  dozen  niet  zichtbaar  zijn  vanaf

gevel  en  de  geometrie  van  de  dakhellingen.

buiten.

In  alle  gevallen  moet  de  kleur  van  de  zonnepanelen  uniform  en  donker  van  kleur  zijn,  zonder  witte  lijnen,  

inclusief  steunen,  kozijnen  en  bevestigingen.  Overlaystrips  moeten  er  mat  en  donker  uitzien.

Milieu-  en  landschapsbehandeling  van  onbebouwde  ruimtes  en  omgeving  van  constructies

de  hekken

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

De  locatie  van  constructies  moet  zodanig  worden  bestudeerd  dat  bestaande  plantages  zoveel  mogelijk  behouden  blijven.

Niet  gereguleerd

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Herwinningssystemen  

voor  hernieuwbare  energie

Bouwvrije  ruimtes  moeten  worden  ingericht  om  de  leefomgeving  te  helpen  verbeteren,  het  regenwater  te  beheersen  en  de  biodiversiteit  in  de  

stedelijke  omgeving  te  behouden.

Hernieuwbare  energieterugwinningssystemen  zijn  toegestaan,  mits  ze  passen  in  de  

omgeving  en  niet  in  een  monumentaal  perspectief  staan.

Hun  implantatie  moet  gebeuren  in  overeenstemming  met  de  samenstelling  van  de

Voor  deze  ruimtes  moet  de  soortkeuze  gekoppeld  worden  aan  het  karakter  van  de  ruimte  (dimensie,  roeping).  Lokale  soorten  moeten  worden  

bevoordeeld  en  zogenaamde  "invasieve"  soorten  moeten  worden  vermeden.

Geschreven  regels

-

algemene  gevels  en  dak  van  het  gebouw  en  met  de  uitstraling  van  de  omliggende  gebouwen.

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

UE  III.2  –  GESERVEERD  DOOR  DE  NETWERKEN

III.  APPARATUUR  EN  NETWERKEN

UE  II.3  –  PARKEREN

UE  III.1  –  BEDIEND  DOOR  OPENBARE  OF  PRIVÉWEGEN
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UY  I.3  –  FUNCTIONELE  EN  SOCIALE  DIVERSITEIT

BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  DE  UY-  ZONE

Niet  gereguleerd

UY :  verstedelijkte  gebieden  met  een  dominante  economische  roeping;

Zijn  toegestaan  in  de  hele  zone  alle  volgende  toewijzingen  en  beroepen  van  de  grond:

Er  is  een  UYa  -subsector  gecreëerd,  die  de  gebieden  identificeert  waar  constructies  moeten  worden  uitgerust  met  een  apparaat

•  Opslag-  en  depotgebieden  gekoppeld  aan  bouwwerken,  installaties  en  ontwikkelingen  die  in  de  zone  zijn  toegelaten  mits  ze  

aansluiten  op  de  constructies  en  installaties  waarmee  ze  verbonden  zijn  en  mits  ze  goed  geïntegreerd  zijn  in  het  landschap;

•  Gebouwen,  appendages  en  installaties  bestemd  voor  de  groothandel ;

•  Technische  en  industriële  gebouwen  van  overheidsdiensten  en  dergelijke;

niet-collectieve  sanitaire  voorzieningen;

parkeerplaatsen;

constructies,  installaties,  werken  en  technische  werken  die  verband  houden  met  of  nodig  zijn  voor  de  aanleg  van  openbare  

infrastructuur  of  voor  de  exploitatie  van  openbare,  collectieve  of  diensten  van  algemeen  belang  (netwerken,  transformatoren,  

voetpaden,  losstations,  palen,  pylonen,  kasten,  opvang  van  regenwater  bassin,  enz.);

•  Gebouwen  en  industriële  installaties;

•

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

•

•  Gebouwen,  appendages  en  installaties  voor  kantoren;

de  constructie  en  installatie  van  uitrusting  van  collectief  belang  en  openbare  diensten;

Beroepen  en  gebruik  van  de  grond  die  niet  genoemd  zijn  in  artikel  UY  I.2  zijn  verboden.

•  Fotovoltaïsche  parken  op  de  grond;

•  Constructies,  appendages  en  installaties  voor  residentieel  gebruik,  mits  deze  uitsluitend  bestemd  zijn  voor  bewaking  en  mits  de  

accommodatie  in  hetzelfde  volume  is  geïntegreerd  (tenzij  de  veiligheidsomstandigheden  dit  niet  toelaten);

•  Constructies  en  installaties  van  congres-  en  tentoonstellingscentra;

•  Het  schuren  en  verhogen  van  de  grond  die  niet  zou  worden  gecontroleerd  door  de  helling  van  de  grond  of  gemaakt

noodzakelijk  voor  de  realisatie  van  een  beroep  of  gebruik  van  de  in  de  zone  toegestane  grond.

•
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VERBODEN

KARAKTER  VAN  HET  GEBIED  (UITtreksel  UIT  HET  PRESENTATIEVERSLAG)

UY  I.2  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

UY  I.1  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

ONDERWORPEN  AAN  SPECIFIEKE  VOORWAARDEN
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UY  II.1  –  VOLUMETRIE  EN  LOCATIE  VAN  CONSTRUCTIES

Niet  gereguleerd

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad

Voor  de  inrichting  langs  wegen,  openbaar  of  privaat,  bestaand  of  gepland,  open  voor  autoverkeer  en  langs  openbare  doorgangswegen,  

moeten  constructies  worden  aangebracht  om  het  gebruik  van  de  grond  te  optimaliseren  en  tegelijkertijd  de  veiligheid  te  

garanderen.

•  De  gevels  moeten  spelen  met  de  soberheid  van  de  materialen.  Verschillende  materialen  kunnen  

het  mogelijk  maken  om  op  de  volumes  te  spelen  om  het  hoofdvolume  van  de  andere  te  

scheiden.

Algemeen

Locatie  van  constructies  in  relatie  tot  scheidingsgrenzen

De  bouw,  installatie  of  ontwikkeling  kan  worden  geweigerd  indien  deze  door  de  ligging,  het  volume  of  het  uiterlijk  het  karakter  of  belang  

van  de  omliggende  gebieden  kan  aantasten.

Om  de  visuele  impact  te  verminderen,  moeten  grote  volumes  (voetafdruk  groter  

dan  200  m²)  kiezen  voor  vrij  neutrale  kleuren  en

mat;  het  gebruik  van  meerdere  kleuren  kan  niettemin  een  compositie-element  zijn  

dat  het  mogelijk  maakt  om  de  volumes  lichter  te  maken,  met  behoud  van  een  

colorimetrische  eenheid  in  het  gebouw.

Constructies,  voorzieningen  of  ontwikkelingen  moeten  passen  in  het  omringende  landschap.  Muren,  schuttingen,  beplantingen,  

bijgebouwen  en  technische  elementen  moeten  vanuit  het  oogpunt  van  hun  integratie  dezelfde  aandacht  krijgen.

De  locatie  van  gebouwen  moet  de  optimalisatie  van  het  grondgebruik  bevorderen  en  tegelijkertijd  de  veiligheid  van

-  Kleinere  volumes  (minder  dan  200m²)  kunnen  kiezen  voor

•  De  kleur  van  de  bekleding  moet  rekening  houden  met  de  volumetrie  van  de  gebouwen:

gebruikers.

Materialen  die  niet  bedoeld  zijn  om  bloot  te  blijven  (cellenbeton,  holle  bakstenen,  betonblokken,  enz.)  moeten  een  bekleding  of  coating  

krijgen.

Voetafdruk  gebouw

Niet  gereguleerd

Opmerking:  er  kunnen  andere  regels  in  dit  hoofdstuk  van  toepassing  zijn  op  constructies  binnen  de  omtrek  van  500  meter  rond  historische  

monumenten,  afhankelijk  van  het  advies  van  de  architect  van  Franse  gebouwen.

-

Uiterlijk  van  gebouwen

Maximale  bouwhoogte

de  gevel

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

•  De  materialen  die  zichtbaar  zijn  op  de  gevel  moeten  zo  gekozen  worden  dat  hun  uitvoering  het  

mogelijk  maakt  om  een  blijvend  bevredigend  aanzien  te  behouden.
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de  daken

•  Omheiningen  moeten  passen  in  hun  omgeving,  zowel  qua  materiaal  als  qua  materiaal

In  het  geval  van  architecturale  vormen  van  hedendaagse  expressie  of  van  bioklimatische  aard,  de  

implementatie  van  daken  van  verschillende  vormen  en/ of  het  gebruik  van  materialen  die  verschillen  van  die  

van  traditionele  gebouwen  (plat  dak,  groendak,  transparant  dak,  dak  met  panelen  zonnepanelen…)  is  

geautoriseerd.

Naast  de  beglaasde  delen  moeten  de  daken  een  uniforme  uitstraling  en  een  matte  afwerking  behouden.

door  hun  proporties.

In  alle  gevallen  moet  de  kleur  van  de  zonnepanelen  uniform  en  donker  van  kleur  zijn,  zonder  witte  lijnen,  

inclusief  steunen,  kozijnen  en  bevestigingen.  Overlaystrips  moeten  er  mat  en  donker  uitzien.

•  Ze  moeten  bestaan  uit  een  gaas  op  fijne  metalen  palen  of  gazen  die  in  getinte  panelen  zijn  gelast.  

Langs  openbare  ruimten,  wegen,  natuur-  of  landbouwgebieden  zullen  deze  verplicht  worden  

omzoomd  met  een  haag  bestaande  uit  verschillende  soorten  met  een  landelijk  karakter  

(monospecifieke  hagen  verboden  met  uitzondering  van  Charmilles-hagen  die  toegestaan  zijn).

De  openingen  en

•  De  maximale  hoogte  van  hekken  is  2,00m  behalve  om  veiligheidsredenen.

Milieu-  en  landschapsbehandeling  van  onbebouwde  ruimtes  en  omgeving  van  constructies

De  locatie  van  constructies  moet  zodanig  worden  bestudeerd  dat  bestaande  plantages  zoveel  mogelijk  behouden  blijven.

Herwinningssystemen  

voor  hernieuwbare  energie

timmerwerk

Bouwvrije  ruimtes  moeten  worden  ingericht  om  de  leefomgeving  te  helpen  verbeteren,  het  regenwater  te  beheersen  en  de  biodiversiteit  in  de  

stedelijke  omgeving  te  behouden.

Voor  deze  ruimtes  moet  de  soortkeuze  gekoppeld  worden  aan  het  karakter  van  de  ruimte  (dimensie,  roeping).  Lokale  soorten  moeten  worden  

bevoordeeld  en  zogenaamde  "invasieve"  soorten  moeten  worden  vermeden.

•  Openingen  en  schrijnwerk  moeten  worden  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  algemene  uitstraling  van  

de  gevels  en  het  dak  van  het  gebouw  en  met  de  uitstraling  van  de  omliggende  gebouwen.

Hernieuwbare  energieterugwinningssystemen  zijn  toegestaan,  mits  ze  passen  in  de  

omgeving  en  niet  in  een  monumentaal  perspectief  staan.

•  Als  er  rolluiken  zijn  gemonteerd,  mogen  de  dozen  niet  zichtbaar  zijn  vanaf

buiten.

Hun  implantatie  moet  gebeuren  in  overeenstemming  met  de  samenstelling  van  de

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

-

de  hekken

lichtere  tinten  (lichtgrijs,  beige,  enz.)

-

Geschreven  regels

gevel  en  de  geometrie  van  de  dakhellingen.
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De  bergingen  moeten  worden  geïntegreerd  in  het  totale  project  en  worden  geïntegreerd  in  het  landschap.  Ze  mogen  zoveel  mogelijk  niet  zichtbaar  zijn  

vanuit  de  openbare  ruimte.

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  opslagruimten

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

Geschreven  regels

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

UY  II.3  –  PARKEREN

UY  III.2  –  GESERVEERD  DOOR  DE  NETWERKEN

III.  APPARATUUR  EN  NETWERKEN

UY  III.1  –  BEDIEND  DOOR  OPENBARE  OF  PRIVÉWEGEN
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I.  BESTEMMING  VAN  GEBOUWEN,  GRONDGEBRUIK  EN  AARD  VAN  DE  ACTIVITEITEN

1AUB  I.1  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN ,  LANDGEBRUIK  EN  OPDRACHTEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

KARAKTER  VAN  HET  GEBIED  (UITtreksel  UIT  HET  PRESENTATIEVERSLAG)

1AUB  I.2  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN ,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

ONDERWORPEN  AAN  SPECIFIEKE  VOORWAARDEN

VERBODEN

1AU :  de  zone  1AU  komt  overeen  met  een  gebied  dat  bestemd  is  om  open  te  staan  voor  verstedelijking  op  korte  termijn  om  te  

beantwoorden  aan  de  ontwikkelingsbehoeften  van  het  intergemeentelijk  grondgebied.  Daarbinnen  zijn  constructies  toegestaan,  hetzij  

tijdens  de  realisatie  van  een  globale  operatie,  hetzij  naarmate  de  realisatie  van  de  interne  uitrusting  in  de  zone  voorzien  door  het  

duurzame  ontwikkelingsproject  en  de  regelgeving  omdat  de  openbare  wegen  en  de  water-,  elektriciteits-  en  sanitaire  voorzieningen  

bestaande  netwerken  in  de  directe  rand  van  het  gebied  hebben  voldoende  capaciteit  om  de  in  te  richten  gebouwen  te  bedienen
al  deze  gebieden.

De  volgende  landbezettingen  en  -gebruiken  zijn  verboden:

•  Steengroeven  en  winning  van  materialen;

•  Land-  of  bosbouwconstructies  en  installaties,  met  uitzondering  van  bestaande  installaties;

•  De  bouw  van  groothandelsbedrijven;

schuren  en  ophogen  van  de  grond  die  niet  zou  worden  beheerst  door  de  helling  van  de  grond  of  die  nodig  zou  zijn  voor  de  

realisatie  van  een  in  de  zone  toegestane  bezetting  of  gebruik  van  de  grond.

niet  nodig  zijn  voor  een  toegestane  activiteit  in  het  gebied;

•  De  bouw  van  magazijnen,  tenzij  ze  de  normale  aanvulling  zijn  op  een  activiteit  die  in  het  gebied  is  toegestaan;

1AUb:  gemengd  gebruik,  overwegend  residentieel;

•

Er  is  een  subsector  1AUba  gecreëerd,  die  de  gebieden  identificeert  waar  gebouwen  moeten  worden  uitgerust  

met  een  niet-collectief  sanitatiesysteem;

•  Het  parkeren  van  caravans  in  de  open  lucht  buiten  het  terrein  waar  de  constructie  staat  die  de  woning  van  de  gebruiker  vormt;

•  De  ontwikkeling  van  land  om  de  installatie  mogelijk  te  maken  van  verwijderbare  woningen  die  de  permanente  habitat  van  hun  
gebruikers  vormen  en  de  verwijderbare  of  mobiele  woningen  die  de  permanente  habitat  van  hun  gebruikers  vormen;

Alle  bestemmingen  en  subbestemmingen  gedefinieerd  in  de  artikelen  R.151-27  en  R.151-28  van  de  stedenbouwkundige  code,  die  

niet  worden  genoemd  in  de  artikelen  1AUb.1  en  1AUb.2  zijn  toegestaan  zonder  voorwaarden,  behalve  om  verenigbaar  te  zijn  met  

de  specifieke  planning  en  programmeeroriëntatie.

•  Ontwikkeling  van  grond  voor  de  ontvangst  van  campers  en  caravans;

•  Deposito's  van  welke  aard  dan  ook  die  overlast  of  risico's  kunnen  veroorzaken;

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

•  De  opslag  van  gebruikte  voertuigen,  schroot  en  sloop-  of  bergingsmaterialen  voor  zover  deze
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•  geen  gevaar  opleveren  of  overlast  of  onhygiënische  omstandigheden  veroorzaken  die  schade  kunnen  veroorzaken  of

grote  verstoringen  van  mensen,  eigendommen  en  natuurlijke  elementen;

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad

verenigbaar  zijn  met  het  karakter  van  het  gebied  en  bestaande  of  geplande  openbare  voorzieningen

Geschreven  regels

Voor  inplanting  langs  wegen,  openbaar  of  privaat,  bestaand  of  gepland,  open  voor  autoverkeer  en  langs  openbare  doorgangsrechten,  moeten  

constructies  worden  aangebracht  om  het  gebruik  van  het  perceel  te  optimaliseren:

om  compatibel  te  zijn  met  de  speciale  plannings-  en  programmeeroriëntatie.

-  hetzij  aan  de  uitlijning  van  bestaande  wegen  of  nog  aan  te  leggen;

-  ofwel  teruggezet  met  een  minimum  terugval  van  1  meter  van  de  baan.

•

Om  veiligheidsredenen  (topografie,  verkeer,  brandbestrijding,  enz.)  zijn  verschillende  lay-outs  toegestaan  voor  bestaande  of  nieuwe  constructies.

•

Afwijkende  indelingen  zijn  ook  alleen  toegestaan  voor  bestaande  constructies  om  wederopbouw  na  een  calamiteit  mogelijk  te  maken  of  voor  uitbreiding  

van  een  bestaande  constructie  die  niet  aan  deze  inrichtingsregels  voldoet:  de  uitbreiding  kan  dan  in  continuïteit  met  het  bestaande  gebouw  worden  

uitgevoerd,  op  voorwaarde  dat  de  constructie  bodemrecht  heeft  gehad.

Niet  gereguleerd

Al  deze  bepalingen  zijn  niet  van  toepassing  op  de  technische  werken  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  openbare  diensten.

Illustratief  schema:

In  de  hele  zone  1AUb  (subsector  1AUba  inbegrepen)  zijn  de  constructies  en  installaties  van  industrieën,  evenals  de  constructies  en  installaties  van  

openbare  en  industriële  gebouwen  van  openbare  besturen  en/of  gelijkgestelde,  toegelaten  onder  voorbehoud  van:

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

II.  STEDELIJKE,  ARCHITECTURALE,  MILIEU-  EN  LANDSCHAPSKENMERKEN

54

1AUB  II.1  –  VOLUMETRIE  EN  LOCATIE  VAN  CONSTRUCTIES

1AUB  I.3  –  FUNCTIONELE  EN  SOCIALE  DIVERSITEIT

Machine Translated by Google



De  locatie  van  constructies  moet  de  intimiteit  van  percelen  in  dichtbevolkte  sectoren  bevorderen  en  tegelijkertijd  een  verdichting  van  

stedelijke  weefsels  mogelijk  maken.

Voetafdruk  gebouw

Overal  in  het  gebied  moeten  gebouwen  worden  gesitueerd:

ofwel  op  de  scheidingslijn(en)  of  met  minstens  één  gevelelement  van  de  constructie  op  de  scheidingslijn  (hele  gevel,  gevel,  

gebouwretour,  bevestigingspunt)

Niet  gereguleerd.

Maximale  bouwhoogte

•

De  hoogte  van  een  constructie  wordt  gemeten  in  de  as  van  de  gevel  die  uitkomt  op  het  openbaar  domein,  vanaf  de  dakafvoer,  de  

bovenkant  van  het  acroterion  (lage  muur  aan  de  rand  van  platte  daken)  of  de  nok  tot  aan  de  grond.  wijziging.

Technische  lokalen,  schoorstenen  en  antennes  worden  niet  meegerekend  in  de  hoogteberekening.

ofwel  teruggezet  van  de  scheidingsgrenzen,  met  een  minimum  terugspringing  van  2  m  vanaf  de  grens.•

In  het  hele  gebied  zal  de  hoogte  van  nieuwe  woonconstructies  moeten  worden  bestudeerd  om  harmonieus  in  de  omgeving  te  

integreren.  Voor  aan-  en  bijgebouwen  van  de  woning  is  de  maximaal  toegestane  hoogte  die  van  het  bestaande  gebouw.

De  constructies  mogen  de  voorgaande  regels  niet  respecteren,  in  geval  van  het  bouwen  van  bijgebouwen  bij  de  woning  of  het  

herstellen,  transformeren,  uitbreiden  of  verhogen  van  bestaande  constructies  parallel  aan  de  scheidslijn,  in  lijn  met  de  oude  constructies  

of  terugzetten  daarvan.

Al  deze  bepalingen  zijn  niet  van  toepassing  op  de  technische  werken  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  openbare  diensten.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

Illustratief  schema:

Locatie  van  constructies  in  relatie  tot  scheidingsgrenzen
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Uiterlijk  van  gebouwen

Bodemaanpassing

De  bouw,  installatie  of  ontwikkeling  kan  worden  geweigerd  als  deze  vanwege  de  ligging,  het  volume  of  het  aspect  van

Algemeen

•  Op  voorwaarde  dat  de  toegankelijkheid  van  de  gebouwen  kan  worden  gegarandeerd,  moeten  deze  

zich  aanpassen  aan  de  topografie  van  het  natuurlijke  terrein  en  de  mogelijke  helling  volgen  en  

rekening  houden  met  de  topografie  van  de  aangrenzende  percelen,  rekening  houdend  met  de  

beperkingen  in  verband  met  afvloeiing,  verbindingen  en  bereikbaarheid.

die  het  karakter  of  de  interesse  van  de  omliggende  gebieden  kunnen  aantasten.

Schema's  ter  illustratie,  bron:  Bruno  DUCOQ,  PLUi  van  de  gemeente  van  de  linkeroever  van  Vienne

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Constructies,  installaties  en  voorzieningen  moeten  geïntegreerd  worden  in  het  omringende  landschap.  Muren,  schuttingen,  beplantingen,  

bijgebouwen  en  technische  elementen  moeten  vanuit  het  oogpunt  van  integratie  dezelfde  aandacht  krijgen.

Constructies  van  archaïsche  architectuur  (bijv.  Grieks-Romeinse  stijl)  of  vreemd  aan  de  regio  zijn  verboden  (bijv.  Savoyaardse  chalet,  enz.).

Geschreven  regels

Projecten  die  het  voorwerp  uitmaken  van  een  zoektocht  naar  hedendaagse  expressie  en  die  de  eerste  alinea  van  de  Algemene  

opmerkingen  niet  ter  discussie  stellen,  worden  aanvaard.

Materialen  die  niet  bedoeld  zijn  om  zichtbaar  te  blijven  (cellenbeton,  holle  bakstenen,  betonblokken,  enz.)  moeten  een  bekleding  of  coating  krijgen.

Opmerking:  er  kunnen  andere  regels  in  dit  hoofdstuk  van  toepassing  zijn  op  constructies  binnen  de  omtrek  van  500  meter  rond  historische  

monumenten,  afhankelijk  van  het  advies  van  de  architect  van  Franse  gebouwen.

Voor  bedrijfsgebouwen  en  gebouwen  voor  servicewerkzaamheden  waar  klanten  worden  ontvangen,  is  de  maximaal  toegestane  hoogte  

9  meter,  voor  zover  deze  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

1AUB  II.2  –  STEDELIJKE,  ARCHITECTURALE,  MILIEU-  EN  LANDSCHAPSKWALITEIT
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Uitzicht  vanaf  de  lager  gelegen  tuin

Uitzicht  vanaf  de  hoofdstraat

Regelmatig  glooiende  
bouwgrond

Verbied  landrenovatie  om  een  
paviljoen  op  een  kunstmatig  terras  
te  plaatsen

Constructie  ingebed  in  
de  heuvel  met  hoog  
terras  op  het  niveau  van  
de  1e  verdieping

•  De  gebruikte  materialen  en  kleuren  moeten  harmonieus  opgaan  in  die  van  de  
omliggende  gebouwen.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

o  voor  constructies  voor  gebruik  van  activiteiten  of  materieel  toegestaan  in

•  Houten  bekleding  (of  gelijkaardig  materiaal)  is  toegestaan:

Het  gebied.

o  voor  nieuwe  woningen  o  voor  

uitbreidingen  van  bestaande  gebouwen,

o  De  houten  bekleding  mag  zijn  natuurlijke  kleur  behouden,  behandelen  met

o  voor  het  bouwen  van  bijgebouwen  (garage,  tuinhuisje,  enz.),

de  gevel

Geschreven  regels

Land  met  een  steile  
neerwaartse  helling

Bouw  op  2  niveaus  met  een  
begane  grond  op  straatniveau  en  

een  tuinniveau

NEEN
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o  Ofwel  door  een  ander  opengewerkt  apparaat  met  of  zonder  een  credenza-wand.

omgeving,  in  het  bijzonder  voor  grote  gebouwen  of  projecten  in  hedendaagse  

architecturale  stijl;

•  Openingen  en  schrijnwerk  moeten  worden  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  algemene  uitstraling  

van  de  gevels  en  het  dak  van  het  gebouw  en  met  de  uitstraling  van  de  omliggende  

gebouwen.

•  Schuine  daken  zijn  de  regel.  De  algemene  helling  moet  tussen  35  en  50°  liggen,  mits  in  

harmonie  met  de  gebouwen  in  de  directe  omgeving.  Verschillende  lay-outs  kunnen  worden  

toegestaan:

De  openingen  en

o  Ofwel  door  muren

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

de  daken

betere  articulatie  van  volumes  bij  uitbreidingen.

o  Ofwel  door  hagen  bestaande  uit  verschillende  soorten  met  een  landelijk  karakter  

(monospecifieke  hagen  verboden  met  uitzondering  van  Charmilles-hagen  die  

toegestaan  zijn)

•  Bij  de  uitvoering  dient  de  integratie  zo  dicht  mogelijk  bij  de  kale  dakbedekking  te  worden  

gerespecteerd.

•  Hekken  moeten  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

Het  plaatsen  van  zonnepanelen  is  toegestaan  mits  deze  niet  in  monumentaal  perspectief  staan

Oppervlakte.

o  voor  aanbouw  en  veranda's.

•  Omheiningen  aan  de  rand  van  een  landbouw-  of  natuurgebied  moeten  bestaan  uit  hagen  van  

verschillende  soorten  met  een  landelijk  karakter  (monospecifieke  hagen  verboden  met  

uitzondering  van  Charmilles-hagen  die  toegelaten  kunnen  worden)  al  dan  niet  omzoomd  

met  draadgaas.

buiten.

o  voor  al  dan  niet  aan  het  hoofdgebouw  bevestigde  bijgebouwen;

•  Als  er  rolluiken  zijn  gemonteerd,  mogen  de  dozen  niet  zichtbaar  zijn  vanaf

•  De  maximale  hoogte  is  vastgesteld  op  1,80  m.

timmerwerk

o  Ofwel  door  roosters /  hekken

Geschreven  regels

o  de  kwaliteit  van  het  architectonisch  project  en  de  integratie  ervan  in  de

Het  plaatsen  van  zonnepanelen  is  toegestaan  mits  de  volgende  regels  in  acht  worden  genomen:

kalk  of  geverfd.  Ze  krijgen  geen  glanzende  vernissen  of  vlekken.

•  Een  openheid  voor  moderniteit  resulterend  in  de  uitvoering  van  daken  van  verschillende  

vormen  en/ of  het  gebruik  van  andere  materialen  dan  die  van  traditionele  gebouwen  (plat  

dak,  groendak,  glazen  dak,  transparant  dak,  metalen  daken,  enz.)  is  toegestaan,  indien  

gerechtvaardigd  door  architectonische  vooringenomenheid  of  a

•  Als  er  een  omheining  wordt  gebouwd,  moet  deze  worden  gemaakt:

•  De  daken  worden  bedekt  met  leien,  platte  landtegels  met  een  bruinrode  patina  of  gelijkaardige  

materialen.  Gelijke  reparaties  aan  het  dak  kunnen  echter  worden  toegestaan  voor  

reparaties  aan  bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  goedkeuring  van  de  PLUi  waarvan  

het  dak  er  anders  uitziet  dan  het  dak  dat  is  toegelaten  in  de

de  hekken

Herwinningssystemen  
voor  hernieuwbare  energie
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Installatie  met  respect  voor  de  samenstelling  van  de  gevel  en  de  geometrie  van  de  

dakhellingen

•  Tuinhuisjes  moeten  van  voldoende  materiaalkwaliteit  zijn.  Uitgesloten  zijn:  ongecoate  

betonblokken,  ruw  beton,  golfplaten,  enz.  Ze  moeten  een  kleur  hebben  die  hun  integratie  

in  de  site  bevordert  (grijs,  bruin,  enz.),  er  moet  een  zachte  toon  worden  gezocht.

•  In  alle  gevallen  dient  de  kleur  van  de  zonnepanelen  uniform  en  donker  van  kleur  te  zijn,  zonder  

witte  lijnen,  inclusief  steunen,  kozijnen  en  bevestigingen.  Overlaystrips  moeten  er  mat  en  

donker  uitzien.

•

Milieu-  en  landschapsbehandeling  van  onbebouwde  ruimtes  en  omgeving  van  constructies

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

De  locatie  van  constructies  moet  zodanig  worden  bestudeerd  dat  bestaande  plantages  zoveel  mogelijk  behouden  blijven.

Veranda's,  zwembadoverkappingen

Bouwvrije  ruimtes  moeten  worden  ingericht  om  de  leefomgeving  te  helpen  verbeteren,  het  regenwater  te  beheersen  en  de  biodiversiteit  

in  de  stedelijke  omgeving  te  behouden.

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

Voor  deze  ruimtes  moet  de  soortkeuze  gekoppeld  worden  aan  het  karakter  van  de  ruimte  (dimensie,  roeping).  lokale  soorten

•  Ze  zijn  toegelaten  zolang  ze  goed  in  de  omgeving  passen  en

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

zijn  in  harmonie  met  de  bestaande  constructie.

hebben  de  voorkeur  en  moeten  zogenaamde  "invasieve"  soorten  worden  vermeden.

•  Als  het  project  een  gemetselde  basis  omvat,  wordt  het  in  harmonie  uitgevoerd

met  de  materialen  die  de  voorgevel  vormen.

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

Tuin  onderdak

•  De  panelen  in  één  stuk  willen  groeperen  in  plaats  van  ze  over  het  hele  dak  te  verspreiden.

1AUB  III.2  –  GESERVEERD  DOOR  DE  NETWERKEN

III.  APPARATUUR  EN  NETWERKEN

1AUB  II.3  –  PARKEREN

1AUB  III.1  –  BEDIEND  DOOR  OPENBARE  OF  PRIVÉWEGEN
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BEPALINGEN  VAN  TOEPASSING  OP  ZONE  1AUY

•

•

Onder  voorbehoud  van,  in  het  hele  gebied:

•  Gebouwen,  appendages  en  installaties  voor  kantoren;

Er  is  een  subsector  van  1AUya  gecreëerd,  die  de  gebieden  identificeert  waar  constructies  moeten  worden  uitgerust  met  een  apparaat

1AUy:  zone  met  een  dominante  roeping  van  economische  activiteiten;

verenigbaar  zijn  met  het  karakter  van  het  gebied  en  bestaande  of  geplande  openbare  voorzieningen;

niet-collectieve  sanitaire  voorzieningen;

om  compatibel  te  zijn  met  de  speciale  plannings-  en  programmeeroriëntatie.

de  constructie  en  installatie  van  uitrusting  van  collectief  belang  en  openbare  diensten;

•  Constructies,  appendages  en  installaties  voor  residentieel  gebruik,  mits  uitsluitend  bedoeld  voor  bewaking*  en  mits  de  

woonruimte  in  hetzelfde  volume  is  geïntegreerd  (tenzij  de  veiligheidsomstandigheden  dit  niet  toelaten);

•

•  Constructies  en  installaties  van  congres-  en  tentoonstellingscentra;

•  Fotovoltaïsche  parken  op  de  grond;

•  Het  schuren  en  verhogen  van  de  grond  die  niet  zou  worden  gecontroleerd  door  de  helling  van  de  grond  of  gemaakt

•

•

noodzakelijk  voor  de  realisatie  van  een  beroep  of  gebruik  van  de  in  de  zone  toegestane  grond.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

Zijn  toegestaan  in  de  hele  zone  alle  volgende  toewijzingen  en  beroepen  van  de  grond:

Beroepen  en  gebruik  van  de  grond  die  niet  worden  genoemd  in  artikel  1AUy-I.2  zijn  verboden.

•  Opslag-  en  depotgebieden  gekoppeld  aan  bouwwerken,  installaties  en  ontwikkelingen  die  in  de  zone  zijn  toegelaten  mits  ze  

aansluiten  op  de  constructies  en  installaties  waarmee  ze  verbonden  zijn  en  mits  ze  goed  geïntegreerd  zijn  in  het  landschap;

•  Gebouwen,  appendages  en  installaties  bestemd  voor  de  groothandel ;

•  Technische  en  industriële  gebouwen  van  overheidsdiensten  en  dergelijke;

parkeerplaatsen;

constructies,  installaties,  werken  en  technische  werken  die  verband  houden  met  of  nodig  zijn  voor  de  aanleg  van  openbare  

infrastructuur  of  voor  de  exploitatie  van  openbare,  collectieve  of  diensten  van  algemeen  belang  (netwerken,  transformatoren,  

voetpaden,  losstations,  palen,  pylonen,  kasten,  opvang  van  regenwater  bassin,  enz.);

•  Gebouwen  en  industriële  installaties;
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I.  BESTEMMING  VAN  GEBOUWEN,  GRONDGEBRUIK  EN  AARD  VAN  DE  ACTIVITEITEN
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1AUY  I.3  –  FUNCTIONELE  EN  SOCIALE  DIVERSITEIT

1AUY  II.1  –  VOLUMETRIE  EN  LOCATIE  VAN  CONSTRUCTIES

Niet  gereguleerd

Niet  gereguleerd

Maximale  bouwhoogte

de  gevel

Niet  gereguleerd

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad

•  De  materialen  die  zichtbaar  zijn  op  de  gevel  moeten  zo  gekozen  worden  dat  hun  uitvoering  

het  mogelijk  maakt  om  een  blijvend  bevredigend  aanzien  te  behouden.  •  De  gevels  moeten  

spelen  met  de  soberheid  van  de  materialen.  Verschillende  materialen  kunnen  het  mogelijk  

maken  om  op  de  volumes  te  spelen  om  het  hoofdvolume  van  de  andere  te  scheiden.

•  De  kleur  van  de  bekleding  moet  rekening  houden  met  de  volumetrie  van  de  gebouwen:

Algemeen

Voor  de  inrichting  langs  wegen,  openbaar  of  privaat,  bestaand  of  gepland,  open  voor  autoverkeer  en  langs  openbare  doorgangswegen,  

moeten  constructies  worden  aangebracht  om  het  gebruik  van  de  grond  te  optimaliseren  en  tegelijkertijd  de  veiligheid  te  

garanderen.

Om  de  visuele  impact  te  verminderen,  moeten  grote  volumes  (voetafdruk  groter  

dan  200  m²)  kiezen  voor  vrij  neutrale  kleuren  en

-

Locatie  van  constructies  in  relatie  tot  scheidingsgrenzen

De  bouw,  installatie  of  ontwikkeling  kan  worden  geweigerd  indien  deze  door  de  ligging,  het  volume  of  het  uiterlijk  het  karakter  of  belang  

van  de  omliggende  gebieden  kan  aantasten.

De  locatie  van  gebouwen  moet  de  optimalisatie  van  het  grondgebruik  bevorderen  en  tegelijkertijd  de  veiligheid  van

gebruikers.

Constructies,  voorzieningen  of  ontwikkelingen  moeten  passen  in  het  omringende  landschap.  Muren,  schuttingen,  beplantingen,  

bijgebouwen  en  technische  elementen  moeten  vanuit  het  oogpunt  van  hun  integratie  dezelfde  aandacht  krijgen.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Materialen  die  niet  bedoeld  zijn  om  bloot  te  blijven  (cellenbeton,  holle  bakstenen,  betonblokken,  enz.)  moeten  een  bekleding  of  coating  

krijgen.

Voetafdruk  gebouw

Opmerking:  er  kunnen  andere  regels  in  dit  hoofdstuk  van  toepassing  zijn  op  constructies  binnen  de  omtrek  van  500  meter  rond  

historische  monumenten,  afhankelijk  van  het  advies  van  de  architect  van  Franse  gebouwen.

Geschreven  regels

Uiterlijk  van  gebouwen
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gevel  en  de  geometrie  van  de  dakhellingen.

traditionele  gebouwen  (plat  dak,  groendak,  transparant  dak,  dakintegratie)

•  Omheiningen  moeten  passen  in  hun  omgeving,  zowel  qua  materiaal  als  qua  materiaal

In  het  geval  van  architecturale  vormen  van  hedendaagse  expressie  of  van  bioklimatische  aard,  de  

implementatie  van  daken  van  verschillende  vormen  en/ of  het  gebruik  van  andere  materialen  dan  die

buiten.

-

Geschreven  regels

•  Kleinere  volumes  (minder  dan  200m²)  kunnen  kiezen  voor  lichtere  kleuren  (lichtgrijs,  beige,  enz.)

•  Als  er  rolluiken  zijn  gemonteerd,  mogen  de  dozen  niet  zichtbaar  zijn  vanaf

Hun  implantatie  moet  gebeuren  in  overeenstemming  met  de  samenstelling  van  de

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Herwinningssystemen  voor  

hernieuwbare  energie

Bouwvrije  ruimtes  moeten  worden  ingericht  om  de  leefomgeving  te  helpen  verbeteren,  het  regenwater  te  beheersen  en  de  biodiversiteit  

in  de  stedelijke  omgeving  te  behouden.

timmerwerk

Naast  de  beglaasde  delen  moeten  de  daken  een  uniforme  uitstraling  en  een  matte  afwerking  behouden.

Milieu-  en  landschapsbehandeling  van  onbebouwde  ruimtes  en  omgeving  van  constructies

•  Ze  moeten  bestaan  uit  een  gaas  op  fijne  metalen  palen  of  gazen  die  in  getinte  panelen  zijn  

gelast.  Langs  openbare  ruimten,  wegen,  natuur-  of  landbouwgebieden  zullen  deze  verplicht  

worden  omzoomd  met  een  haag  bestaande  uit  verschillende  soorten  met  een  landelijk  

karakter  (monospecifieke  hagen  verboden  met  uitzondering  van  Charmilles-hagen  die  

toegestaan  zijn).

zonnepanelen…)  is  toegestaan.

door  hun  proporties.

In  alle  gevallen  moet  de  kleur  van  de  zonnepanelen  uniform  en  donker  van  kleur  zijn,  zonder  witte  

lijnen,  inclusief  steunen,  kozijnen  en  bevestigingen.  Overlaystrips  moeten  er  mat  en  donker  uitzien.

de  hekken

-

de  daken

Voor  deze  ruimtes  moet  de  soortkeuze  gekoppeld  worden  aan  het  karakter  van  de  ruimte  (dimensie,  roeping).  Lokale  soorten  moeten  worden  

bevoordeeld  en  zogenaamde  "invasieve"  soorten  moeten  worden  vermeden.

mat;  het  gebruik  van  meerdere  kleuren  kan  niettemin  een  compositie-element  zijn  

dat  het  mogelijk  maakt  om  de  volumes  lichter  te  maken,  met  behoud  van  een  

colorimetrische  eenheid  in  het  gebouw.

•  Openingen  en  schrijnwerk  moeten  worden  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  algemene  uitstraling  

van  de  gevels  en  het  dak  van  het  gebouw  en  met  de  uitstraling  van  de  omliggende  gebouwen.

Hernieuwbare  energieterugwinningssystemen  zijn  toegestaan,  mits  ze  passen  in  

de  omgeving  en  niet  in  een  monumentaal  perspectief  staan.

De  openingen  en

•  De  maximale  hoogte  van  hekken  is  2,00m  behalve  om  veiligheidsredenen.

De  locatie  van  constructies  moet  zodanig  worden  bestudeerd  dat  bestaande  plantages  zoveel  mogelijk  behouden  blijven.
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Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  opslagruimten

Geschreven  regels

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

De  bergingen  moeten  worden  geïntegreerd  in  het  totale  project  en  worden  geïntegreerd  in  het  landschap.  Ze  mogen  zoveel  mogelijk  niet  zichtbaar  zijn  

vanuit  de  openbare  ruimte.

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

1AUY  III.1  –  BEDIEND  DOOR  OPENBARE  OF  PRIVÉWEGEN

1AUY  III.2  –  GESERVEERD  DOOR  DE  NETWERKEN

III.  APPARATUUR  EN  NETWERKEN

1AUY  II.3  –  PARKEREN
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2AU  I.3  –  FUNCTIONELE  EN  SOCIALE  DIVERSITEIT

III.  APPARATUUR  EN  NETWERKEN

BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  ZONE  2AU

Alle  bestemmingen,  subbestemmingen,  landgebruik  en  toewijzingen,  aard  van  activiteiten  die  niet  worden  vermeld  in  de  volgende  paragraaf  "bestemming,  

subbestemming,  soorten  activiteiten  onderworpen  aan  specifieke  voorwaarden"  zijn  verboden.

•  Het  schuren  en  ophogen  van  de  grond  op  voorwaarde  dat  ze  worden  geordend  door  de  helling  van  de  grond  voor  de  uitvoering  van  een  in  de  

zone  toegestane  operatie.

•  Constructies,  installaties  en  appendages  van  technische  aard  van  overheidsdiensten  en  soortgelijk,  verband  houdend  of  noodzakelijk,  ofwel  met  

de  aanleg  van  infrastructuur,  ofwel  met  de  exploitatie  van  overheidsdiensten  en  soortgelijk  die  niet  op  andere  plaatsen  kunnen  worden  

gevestigd.

Geschreven  regels

Niet  gereguleerd

Niet  gereguleerd

Op  voorwaarde  dat  ze  de  verdere  en  coherente  ontwikkeling  van  de  zone  of  sector  niet  in  gevaar  brengen,  is  het  volgende  toegestaan  in  de  2AU-zone:

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Constructies,  installaties  en  voorzieningen  die  overeenkomen  met  de  hieronder  vermelde  bestemmingen,  subbestemmingen  en  soorten  activiteiten,  zijn  

toegestaan  in  de  hele  2AU-zone  en  de  gecreëerde  sectoren.

Niet  gereguleerd

2AU :  te  verstedelijken  gebieden  waarvan  de  wegen  openstaan  voor  het  publiek  en  de  water-  en  elektriciteitsnetwerken,  en  voor  bepaalde  steden  met  

collectieve  sanitaire  voorzieningen,  bestaande  aan  de  onmiddellijke  periferie,  niet  over  voldoende  capaciteit  beschikken  om  de  gebouwen  in  het  hele  

gebied  te  bedienen.  De  openstelling  voor  verstedelijking  van  dit  gebied  is  afhankelijk  van  de  opwaardering  van  de  netwerken  aan  de  rand  van  de  site  en  

van  een  evolutie  van  het  lokale  intergemeentelijke  stedenbouwkundig  plan  met  inbegrip  van  de  vaststelling  van  een  OAP.
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ÿ  Er  is  een  Ay  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  de  economische  activiteiten  identificeert  die  binnen  de  agrarische  ruimte  

zijn  gevestigd  en  waarvoor  het  nodig  is  om  begeleide  ontwikkeling  mogelijk  te  maken.

grote  verstoringen  van  mensen,  eigendommen  en  natuurlijke  elementen;

ÿ  Er  is  een  Alc  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  sites  identificeert  die  bedoeld  zijn  om  te  kamperen

A :  sectoren  van  de  Gemeenschap  van  gemeenten,  al  dan  niet  uitgerust,  die  moeten  worden  beschermd  vanwege  het  agronomische,  biologische  of  

economische  potentieel  van  landbouwgrond.

in  project;

o  Er  wordt  een  sector  Aj  gecreëerd  voor  de  belangrijke  tuinruimten  die  de  kruising  vormen  tussen  de  zones  U  en

ÿ  Er  is  een  advertentiesector  (STECAL)  gecreëerd,  die  commercieel  georiënteerde  projectsites  identificeert

Beroepen  en  gebruik  van  de  grond  zijn  verboden:  alle  beroepen  en  gebruiken  van  de  grond  die  niet  genoemd  zijn  in  artikel  A  I.2

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

voor  de  verkoop  van  producten  van  lokale  producenten;

HEEFT.

Zijn  toegestaan  in  de  hele  zone  alle  volgende  toewijzingen  en  beroepen  van  de  grond:

Zoals  toegestaan  door  artikel  L151-13  van  de  stedenbouwkundige  code,  binnen  zone  A,  uitzonderlijk,

ÿ  Een  As  -sector  (STECAL)  die  de  aanwezigheid  van  landbouwsilo’s  erkent  en  toelaat

minimale  evolutie;

Sectoren  van  beperkte  omvang  en  opvangcapaciteit  (STECAL),  om  rekening  te  houden  met  de  realiteit  van  plaatsen  en  projecten

bekend:

ÿ  Er  is  een  Aq  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  de  sites  identificeert  die  bestemd  zijn  voor  het  hosten  van  

vrijetijdsactiviteiten  die  verband  houden  met  de  paardensport.

ÿ  Er  is  een  sector  Ae  (STECAL)  gecreëerd,  die  constructies,  installaties  en  voorzieningen  van  technische  en  industriële  

aard  door  overheidsdiensten  en  dergelijke  identificeert,  waarvan  sommige  een  bron  van  overlast  kunnen  zijn  

(afvalwaterzuiveringssites,  afvalinzamelingscentrum,  enz.) ;

•  geen  gevaar  opleveren  of  overlast  of  onhygiënische  omstandigheden  veroorzaken  die  schade  kunnen  veroorzaken  of

Geschreven  regels

BEPALINGEN  VAN  TOEPASSING  OP  ZONE  A

Onder  voorbehoud  van,  in  het  hele  gebied:
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I.  BESTEMMING  VAN  GEBOUWEN,  GRONDGEBRUIK  EN  AARD  VAN  DE  ACTIVITEITEN

VERBODEN

A  I.2  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN  ONDERWERP

A  I.1  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

ONDER  SPECIFIEKE  VOORWAARDEN

KARAKTER  VAN  HET  GEBIED  (UITtreksel  UIT  HET  PRESENTATIEVERSLAG)

TITEL  4:  BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  LANDBOUWZONES

Machine Translated by Google



goedkeuring  van  de  PLUi  is  minder  dan  40  m²  (exclusief  zwembaden  waarvoor  de  voetafdruk  niet  beperkt  is);

Geschreven  regels

o  het  brengt  de  landbouwactiviteit  of  de  landschapskwaliteit  van  de  site  niet  in  gevaar

o  voor  de  activiteiten,  dat  ze  geen  overlast  of  onzuiverheden  veroorzaken  die  onverenigbaar  zijn  met  de  onmiddellijke  nabijheid  

van  woningen;

o  dat  het  gebouw  wordt  geïdentificeerd  in  het  Rules-Graphic  Document;

•

•

•

•

•

het  bouwen  van  bijgebouwen  bij  woningen  (garage,  tuinhuisje,  etc.)  en  zwembaden  al  dan  niet  aangebouwd  aan  woningen  die  
onderworpen  zijn  aan:

schuren  en  ophogen  van  de  grond  op  voorwaarde  dat  deze  verband  houden  met  landbouwactiviteiten,  met  inbegrip  van  

regenwaterbeheerswerkzaamheden  van  een  uitbestede  verstedelijkingsoperatie  in  zone  A  of  opslag  van  water  uit  

behandelingsapparatuur,  afhankelijk  van  landbouwgebruik  voor  irrigatie.

open  schuilplaatsen  voor  dieren  met  een  voetafdruk  kleiner  dan  of  gelijk  aan  50  m²  in  totaal;

-  voor  een  bestaande  woning  met  een  voetafdruk  groter  dan  of  gelijk  aan  100  m²  op  de  datum  van  goedkeuring  van  

dit  document,  is  de  toename  minder  dan  30%  van  de  voetafdruk  van  het  bestaande  gebouw  op  de  datum  van  

goedkeuring  van  dit  document;

•

o  worden  geïnstalleerd  op  een  maximale  afstand  van  30  m  gemeten  vanaf  de  buitenmuren  van  de  woning;

constructies,  installaties,  werken  en  technische  werken  die  verband  houden  met  of  nodig  zijn  voor  de  aanleg  van  openbare  

infrastructuur  of  voor  de  exploitatie  van  openbare,  collectieve  of  diensten  van  algemeen  belang  (netwerken,  transformatoren,  

voetpaden,  losstations,  palen,  pylonen,  kasten,  opvang  van  regenwater  bassin,  enz.).  Alleen  constructies  die  behoren  tot  de  

onderbestemming  technische  en  industriële  gebouwen  van  overheidsdiensten  en  dergelijke  die  uitsluitend  verband  houden  met  de  

productie  van  hernieuwbare  energiebronnen,  zijn  verboden  in  zone  A;

o  en  dat

o  de  instemming  te  verkrijgen  van  de  Departementale  Commissie  voor  de  Bescherming  van  de  Natuurlijke  Landbouw-  en  

Bosgebieden  (CDPENAF)  tijdens  de  behandeling  van  de  aanvraag  tot  wijziging  van  bestemming  (overeenkomstig  art  

L.151-12  2°  van  het  Wetboek  van  de  stedenbouwkundige ).

o  een  maximale  hoogte  van  4  meter  tot  het  riool  of  de  borstwering  respecteren,  behalve  voor  bijgebouwen  gebouwd  als  

uitbreiding  van  een  bestaand  gebouw  waarvan  de  hoogte  groter  is:  de  maximaal  toegestane  hoogte  is  dan  die  van  het  

bestaande  gebouw;

o  de  landbouwactiviteit  of  de  landschapskwaliteit  van  de  site  niet  in  gevaar  te  brengen;

o  dat  de  som  van  de  voetafdrukken  van  de  bijlagen  van  dezelfde  vastgoedeenheid  goedgekeurd  op  de  datum

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

de  gemeten  uitbreiding  van  bestaande  woongebouwen,  onder  voorbehoud  van:

aanpassing  of  reparatie  van  bestaande  gebouwen;

verenigbaar  zijn  met  het  karakter  van  het  gebied  en  de  bestaande  of  geplande  openbare  voorzieningen,

de  wijziging  van  bestemming  voor  residentieel  gebruik,  hotelaccommodatie  (gîte,  bed  &  breakfast,  enz.),  ambachtelijke  activiteit  of  

detailhandel,  diensten  of  kantoren  van  gebouwen  die  bestaan  op  de  datum  van  goedkeuring  van  dit  document,  onder  voorbehoud  

van:

•

-  voor  een  bestaande  woning  met  een  footprint  van  minder  dan  100  m²  op  de  datum  van  goedkeuring  van  dit  

document,  bedraagt  de  toename  maximaal  30  m²  footprint;

•

o  de  landbouwactiviteit  of  de  landschapskwaliteit  van  de  site  niet  in  gevaar  te  brengen;
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-  zijn  in  de  hele  zone  A  (inclusief  STECAL  maar  exclusief  sector  Aj)  de  volgende  grondberoepen  en  -gebruiken  
toegestaan:
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installaties,  voorzieningen  en  constructies  voor  toeristische  accommodatie;

de  constructies,  appendages  en  installaties  die  nodig  zijn  voor  de  industrie  verbonden  aan  een  ambachtelijke  activiteit  voor  

de  verkoop  van  lokale  producten;

•

het  bouwen,  inrichten  en  plaatsen  van  technische  en  industriële  ruimten  voor  overheidsdiensten  en/of  dergelijke;

•

de  constructies  en  installaties  die  nodig  zijn  voor  de  landbouwactiviteit  en  de  diversificatie  ervan,  of  voor  de  opslag  en  het  

onderhoud  van  landbouwmachines  door  coöperaties  voor  het  gebruik  van  landbouwmachines  die  zijn  goedgekeurd  krachtens  

artikel  L.  525-1  van  de  landelijke  code  en  de  zeevisserij,  in  nieuwbouw;

•  de  ontwikkeling  van  campings  en  residentiële  recreatieparken,  in  toepassing  van  artikel  L.443-1  van  de  Code

•

constructies  en  apparatuur  voor  hernieuwbare  energie,  op  voorwaarde  dat  het  project  wordt  ondersteund  door  een  boerderij  

en  zich  op  minder  dan  100  meter  van  boerderijgebouwen  bevindt  (bijv.  windturbines,  methanisatie-eenheden  in  

overeenstemming  met  artikel  L311-1  van  de  landelijke  en  visserijcode,  fotovoltaïsche  installaties  geïnstalleerd  op  de  dak  

van  gebouwen,  fotovoltaïsche  trackers,  enz.)

•

•

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

nieuwbouw  voor  bewoning  voor  landbouwers,  mits  deze  direct  noodzakelijk  zijn  voor  de  exploitatie  van  het  landbouwbedrijf;

landbouwproducten,  wanneer  deze  activiteiten  een  uitbreiding  van  de  productiehandeling  vormen,  mits  zij  niet  onverenigbaar  

zijn  met  de  uitoefening  van  een  landbouwactiviteit  en  geen  afbreuk  doen  aan  de  bescherming  van  natuurgebieden  en  

landschappen.  De  stedenbouwkundige  vergunning  wordt  voor  advies  voorgelegd  aan  de  CDPENAF  (artikel  L.151-11  II  van  

het  stedenbouwkundig  wetboek).

diverse  afzettingen  gekoppeld  aan  een  toegestaan  gebruik  in  de  zone.

diverse  afzettingen  gekoppeld  aan  een  toegestaan  gebruik  in  de  zone.

constructies  en  uitrusting  voor  hernieuwbare  energie,  op  voorwaarde  dat  het  project  wordt  ondersteund  door  een  boerderij  

op  minder  dan  100  meter  van  bedrijfsgebouwen  (bijv.  windturbines,  methanisatie-eenheden  in  overeenstemming  met  artikel  

L311-1  van  de  landelijke  en  visserijcode,  fotovoltaïsche  installaties  geïnstalleerd  op  het  dak  van  gebouwen,  fotovoltaïsche  

trackers,  enz.).

de  gebouwen  en  faciliteiten  die  nodig  zijn  voor  de  verwerking,  verpakking  en  marketing  van

parkeerplaatsen  gekoppeld  aan  een  geautoriseerd  gebruik  in  de  zone;

de  voorzieningen  en  parkeerplaatsen  gekoppeld  aan  een  toegelaten  gebruik  in  de  zone;

•

Stedenbouw;

•

de  constructies  en  installaties  die  nodig  zijn  voor  landbouwactiviteiten,  of  voor  de  opslag  en  het  onderhoud  van  landbouwwerktuigen  

door  coöperaties  voor  het  gebruik  van  landbouwwerktuigen  die  zijn  goedgekeurd  krachtens  artikel  L.  525-1  van  de  landelijke  en  

visserijcode  maritiem,  in  nieuwbouw;

•

Geschreven  regels

windturbines  bestemd  voor  huishoudelijk  gebruik,  op  voorwaarde  dat  ze  het  landschap  en  de  stedelijke  kwaliteit  van  het  

milieu  niet  in  gevaar  brengen  (Herinnering:  binnenlandse  windturbines  zijn  onderworpen  aan  voorafgaande  aangifte  binnen  

de  beschermingsgrenzen  van  historische  monumenten);

•

•

•

•

•

•

-  de  volgende  beroepen  en  landgebruiken  zijn  toegestaan  in  de  hele  Alc-zone:

-  in  de  gehele  Ad-zone  zijn  de  volgende  beroepen  en  gebruiksfuncties  van  de  grond  toegestaan:

-  zijn  in  de  hele  zone  A  met  uitzondering  van  STECAL  en  sectoren  Aj,  de  volgende  landbezettingen  en  -gebruiken  
toegestaan:
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-  zijn  in  de  gehele  zone  Ae  de  volgende  grondberoepen  en  -gebruiken  toegestaan:
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-  de  volgende  beroepen  en  landgebruiken  zijn  toegestaan  in  de  gehele  Aq-zone:

-  zijn  in  de  gehele  As-zone  de  volgende  beroepen  en  gebruiksfuncties  van  de  grond  toegestaan:

-  zijn  in  de  gehele  Aj-zone  de  volgende  beroepen  en  grondgebruiken  toegestaan,  op  voorwaarde  dat  ze  verbonden  
zijn  met  een  hoofdwoning  die  onverschillig  in  de  zones  A  of  U  is  gelegen:

-  zijn  in  de  hele  Ay-zone  de  volgende  beroepen  en  landgebruiken  toegestaan:
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A  I.3  –  FUNCTIONELE  EN  SOCIALE  DIVERSITEIT

A  II.1  –  VOLUMETRIE  EN  LOCATIE  VAN  CONSTRUCTIES

II.  STEDELIJKE,  ARCHITECTURALE,  MILIEU-  EN  LANDSCHAPSKENMERKEN

de  constructies,  appendages  en  installaties  die  nodig  zijn  voor  de  groothandel,  in  het  kader  van  de  activiteit  van  de  opgerichte  

landbouwsilo's;

•

afzettingen  gekoppeld  aan  een  toegestaan  gebruik  in  de  zone.

•

o  dat  de  som  van  de  voetafdrukken  van  de  bijgebouwen  van  dezelfde  landeenheid  goedgekeurd  op  de  datum  van  goedkeuring  

van  de  PLUi  minder  is  dan  40  m²  (exclusief  zwembaden  waarvoor  de  voetafdruk  niet  beperkt  is);

de  gemeten  uitbreiding  van  bestaande  woongebouwen,  onder  voorbehoud  van:

o  het  brengt  de  landbouwactiviteit  of  de  landschapskwaliteit  van  de  site  niet  in  gevaar

•

o  een  maximale  hoogte  van  4  meter  tot  het  riool  of  de  borstwering  respecteren,  behalve  voor  bijgebouwen  gebouwd  als  

uitbreiding  van  een  bestaand  gebouw  waarvan  de  hoogte  groter  is:  de  maximaal  toegestane  hoogte  is  dan  die  van  het  

bestaande  gebouw;

o  worden  geïnstalleerd  op  een  maximale  afstand  van  30  m  gemeten  vanaf  de  buitenmuren  van  de  woning;

o  en  dat

o  de  landbouwactiviteit  of  de  landschapskwaliteit  van  de  site  niet  in  gevaar  te  brengen;

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad

Met  betrekking  tot  de  RN151  moeten  constructies  worden  opgesteld  met  een  minimale  terugval  van  75  meter  vanaf  het  tracé  van  deze  weg.

open  schuilplaatsen  voor  dieren  met  een  voetafdruk  kleiner  dan  of  gelijk  aan  50  m²  in  totaal;

constructies  die  onder  de  subbestemming  "industrie"  vallen,  evenals  opslag-  en  parkeerplaatsen  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  
de  activiteit.

•

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

•

-  voor  een  bestaande  woning  met  een  footprint  van  minder  dan  100  m²  op  de  datum  van  goedkeuring  van  dit  

document,  bedraagt  de  toename  maximaal  30  m²  footprint;

•

-  voor  een  bestaande  woning  met  een  voetafdruk  groter  dan  of  gelijk  aan  100  m²  op  de  datum  van  goedkeuring  van  

dit  document,  is  de  toename  minder  dan  30%  van  de  voetafdruk  van  het  bestaande  gebouw  op  de  datum  van  

goedkeuring  van  dit  document;

de  constructies,  installaties  en  voorzieningen  die  nodig  zijn  voor  vrijetijdsbesteding  in  verband  met  de  paardensport.

het  bouwen  van  bijgebouwen  bij  woningen  (garage,  tuinhuisje,  etc.)  en  zwembaden  al  dan  niet  aangebouwd  aan  woningen  die  
onderworpen  zijn  aan:

Niet  gereguleerd

•
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Locatie  van  constructies  in  relatie  tot  scheidingsgrenzen

De  hoogte  van  een  constructie  wordt  gemeten  in  de  as  van  de  gevel  die  uitkomt  op  het  openbaar  domein,  vanaf  de  dakafvoer,  de  

bovenkant  van  het  acroterion  (lage  muur  aan  de  rand  van  platte  daken)  of  de  nok  tot  aan  de  grond.  wijziging.

In  de  sectoren  Ay,  As,  Ae,  Alc,  Ad  en  Aq  moeten  constructies  zich  op  de  grens  of  op  minimaal  5  m  van  de  scheidingsgrenzen  

bevinden.

Technische  lokalen,  schoorstenen  en  antennes  worden  niet  meegerekend  in  de  hoogteberekening.

In  de  rest  van  het  gebied  moet  de  locatie  van  constructies  de  optimalisatie  van  het  grondgebruik  bevorderen  en  tegelijkertijd  de  

veiligheid  van  gebruikers  garanderen.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

In  de  Alc  en  Aq  sector  is  de  hoogte  van  constructies  beperkt  tot  6m  aan  de  nok  of  aan  het  acroterion.

Voetafdruk  gebouw

In  de  sectoren  Ae,  Ay  en  As  mag  de  maximaal  toegestane  bouwhoogte  de  hoogte  van  het  hoofdgebouw  niet  overschrijden  en  mag  

deze  indien  technisch  noodzakelijk  met  20%  worden  verhoogd.

Geschreven  regels

In  sectoren  Ad  mag  de  maximale  hoogte  van  toegestane  constructies  niet  hoger  zijn  dan  12  meter.

In  de  Alc-  en  Aq-  sector  is  de  maximale  voetafdruk  die  is  toegestaan  voor  de  bouw  toegestaan  in  het  gebied  vanaf  de  datum  van  

goedkeuring  van  de  PLUi  beperkt  tot  40%  van  de  oppervlakte  van  de  landeenheid;

In  de  sectoren  Ay,  Ae  en  As  is  de  maximale  voetafdruk  die  is  toegestaan  voor  de  bouw  toegestaan  in  het  gebied  vanaf  de  datum  van  

goedkeuring  van  de  PLUi  beperkt  tot  60%  van  de  oppervlakte  van  de  landeenheid;

In  de  rest  van  het  gebied  moeten  gebouwen  voldoen  aan  de  volgende  hoogteregels:

In  de  Ad  -  sectoren  is  de  maximale  voetafdruk  die  is  toegestaan  voor  gebouwen  in  de  zone  vanaf  de  goedkeuringsdatum  van  de  PLUi  

beperkt  tot  2000m²;

Voor  de  rest  van  het  gebied  is  het  artikel  niet  gereguleerd  buiten  de  sectoren  die  onder  de  invloed  van  de  PPRI  de  la  Loire  Val  de  la  

Charité  vallen.

•  Maximale  hoogte  van  constructies  voor  residentieel  gebruik:

De  hoogte  van  nieuwe  woonconstructies  moet  worden  bestudeerd  om  harmonieus  in  de  omgeving  te  integreren.  Voor  

woninguitbreidingen  is  de  maximaal  toegestane  hoogte  die  van  het  bestaande  gebouw  op  de  datum  van  goedkeuring  van  

de  PLUi.

Maximale  bouwhoogte

In  vergelijking  met  andere  wegen  moeten  er  constructies  worden  aangelegd  om  het  landgebruik  te  optimaliseren  en  tegelijkertijd  

de  veiligheid  van  gebruikers  te  garanderen.

•  Maximale  hoogte  van  andere  constructies:

De  hoogte  wordt  bepaald  op  basis  van  technische  vereisten.
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A  II.2  –  STEDELIJKE,  ARCHITECTURALE,  MILIEU-  EN  LANDSCHAPSKWALITEIT

Algemeen

Uiterlijk  van  gebouwen

De  bouw,  installatie  of  ontwikkeling  kan  worden  geweigerd  indien  deze  door  de  ligging,  het  volume  of  het  uiterlijk  het  karakter  of  belang  

van  de  omliggende  gebieden  kan  aantasten.

de  gevel

Constructies,  voorzieningen  of  ontwikkelingen  moeten  passen  in  het  omringende  landschap.  muren,  hekken,

Voor  alle  constructies  moeten  de  materialen  en  kleuren  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

plantages,  bijgebouwen  en  technische  elementen  moeten  vanuit  het  oogpunt  van  hun  integratie  dezelfde  aandacht  krijgen.

Voor  traditionele  gebouwen  en  woningen:

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Materialen  die  niet  bedoeld  zijn  om  bloot  te  blijven  (cellenbeton,  holle  bakstenen,  betonblokken,  enz.)  moeten  een  bekleding  of  coating  

krijgen.

Voor  agrarische  constructies  kan  worden  afgeweken  van  de  regels  omtrent  daken  of  openingen  in  het  kader  van  technisch  noodzakelijke  

aanpassingen  aan  de  agrarische  bestemming  van  de  constructies,  voor  zover  het  project  is  geïntegreerd  in  zijn  omgeving.

Geschreven  regels

Agrarische  hekken  zijn  niet  onderworpen  aan  de  volgende  regels.

Werken  aan  traditionele  lokale  gebouwen  moeten  hun  integriteit  respecteren,  met  name  de  volgorde  en  het  ritme  van  de  gevels,  de  

verhoudingen  van  de  openingen  en  de  specifieke  kenmerken  van  de  daken  (zie  schetsen  in  de  algemene  inleiding).  Bovendien  moeten  

de  sokkels,  de  kozijnen  van  de  openingen,  de  kettingen,  de  vensterbanken,  de  kroonlijsten,  de  schoorstenen  en  de  andere  

vormelementen  behouden  blijven.  In  het  bijzonder  in  het  geval  van  een  verlenging  worden  echter  projecten  aanvaard  die  

onderworpen  zijn  aan  een  zoektocht  naar  hedendaagse  expressie  en  die  de  eerste  alinea  van  de  Algemene  punten  niet  ter  

discussie  stellen.

Opmerking:  er  kunnen  andere  regels  in  dit  hoofdstuk  van  toepassing  zijn  op  constructies  binnen  de  omtrek  van  500  meter  rond  

historische  monumenten,  afhankelijk  van  het  advies  van  de  architect  van  Franse  gebouwen.
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mag  worden  toegestaan:

o  voor  uitbreidingen  van  bestaande  gebouwen,

•  De  kleur  van  de  bekleding  moet  rekening  houden  met  de  volumetrie  van  de  gebouwen:

o  voor  nieuwe  woningen  die  ingeschreven  moeten  worden  in  combinatie  met  andere  materialen  

(steen,  coating)  en  die  een  oppervlakte  vertegenwoordigen  van  minder  dan

•  De  materialen  die  zichtbaar  zijn  op  de  gevel  dienen  zo  gekozen  te  worden  dat  hun  uitvoering  het  

mogelijk  maakt  om  blijvend  een  bevredigend  aanzien  te  behouden.

Voor  traditionele  gebouwen  en  woningen:

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

•  Houten  bekleding  (of  gelijkaardig  materiaal)  is  toegestaan:

Voor  andere  gebouwen:

de  daken

Geschreven  regels

-

o  voor  uitbreidingen  of  reparaties  aan  bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  goedkeuring  

van  de  PLUi,  waarvan  de  dakhelling  afwijkt  van  de  toegestane  in  het  gebied.

o  De  houten  bekleding  mag  zijn  natuurlijke  kleur  behouden,  behandelen  met

o  voor  constructies  voor  gebruik  van  activiteiten  of  materieel  toegestaan  in  de

o  voor  al  dan  niet  aan  het  hoofdgebouw  bevestigde  bijgebouwen;

;  het  gebruik  van  meerdere  kleuren  kan  niettemin  een  compositie-element  zijn  dat  het  

mogelijk  maakt  de  volumes  lichter  te  maken,  met  behoud  van  een  colorimetrische  

eenheid  in  het  gebouw;

o  voor  het  bouwen  van  bijgebouwen  (garage,  tuinhuisje,  enz.),

Om  de  visuele  impact  te  verminderen,  moeten  grote  volumes  (voetafdruk  groter  dan  

200  m²)  kiezen  voor  vrij  neutrale  en  matte  kleuren.

o  de  kwaliteit  van  het  architectonisch  project  en  de  integratie  ervan  in  de  omgeving  verbeteren,  

in  het  bijzonder  voor  grote  gebouwen  of  projecten  in  hedendaagse  architectuurstijl  

(voorbeeld  van  openheid  voor  moderniteit:  metalen  daken,  enz.);

•  De  gevels  moeten  spelen  met  de  soberheid  van  de  materialen.  Verschillende  materialen  kunnen  

het  mogelijk  maken  om  op  de  volumes  te  spelen  om  het  hoofdvolume  van  de  andere  te  

scheiden.

•  Schuine  daken  zijn  de  regel.  De  algemene  helling  moet  tussen  35  en  50°  liggen  voor  de  

hoofdgebouwen.  Echter,  mits  in  harmonie  met  de  gebouwen  in  de  directe  omgeving,  

verschillende  indelingen

deze,

•  De  daken  worden  bedekt  met  leien,  platte  landtegels  in  gepatineerde  tinten

•  Renders  moeten  zoveel  mogelijk  in  lijn  liggen  met  de  kaderelementen.  Overmaten  zijn  daarom  

verboden.  De  toon  en  toepassing  van  de  coatings  respecteren  de  kleur  en  het  uiterlijk  van  

traditionele  coatings.

kalk  of  geverfd.  Ze  krijgen  geen  glanzende  vernissen  of  vlekken.

licht  (lichtgrijs,  beige,  enz.)

Oppervlakte.

-  Volumes  van  minder  belang  zullen  kunnen  kiezen  voor  meer

o  voor  afdaken  en  veranda's;
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Oppervlakte.

garagedeuren  of  commerciële  ramen.  In  het  geval  van  werken  aan  bestaande  gebouwen  die  

deze  kenmerken  niet  respecteren,  kan  het  behoud  van  de  verhoudingen  van  de  openingen  van  

het  bestaande  gebouw  worden  aanvaard.

•  Bij  verandering  van  deurkozijnen  op  traditionele  gebouwen  moeten  de  ramen  dezelfde  verdeling  van  

kleine  houtsoorten  hebben  als  de  originele  ramen.

•  Een  openheid  voor  moderniteit  resulterend  in  de  uitvoering  van  daken  van  verschillende  vormen  en/
of  het  gebruik  van  andere  materialen  dan  die  van  traditionele  gebouwen  (plat  dak,  groendak,  

glazen  dak,  transparant  dak,  enz.)  is  niet  toegestaan  alleen  in  het  geval  van  extra  volumes,  

zowel  ter  uitbreiding  van  een  bestaande  constructie  als  voor  een  nieuwbouw,  indien  dit  

gerechtvaardigd  wordt  door  het  zoeken  naar  een  betere  geleding  van  de  volumes.

Voor  andere  gebouwen:

•  Als  er  sprake  is  van  minerale  continuïteit,  moet  het  te  bouwen  hekwerk  de  kenmerken  aannemen  

van  aangrenzende  hekwerken  (hoogte,  ritme,  materialen,  enz.)

•  Het  schrijnwerk  is  wit,  gekleurd  of  houtachtig  (geschilderd  of  geverfd  in  de  massa)  in  tinten  die  

passen  bij  de  coatings  van  de  gevel  of  het  bekledingsmateriaal  van  de  gevel,  met  een  matte  

afwerking.

De  daken  dienen  neutraal  van  kleur  en  mat  van  uiterlijk  te  zijn.

•  Als  er  rolluiken  zijn  gemonteerd,  mogen  de  kasten  van  buitenaf  niet  zichtbaar  zijn.  In  het  geval  van  

pre-existentie  van  luiken  op  de  constructie:  deze  moeten  behouden  blijven  naast  de  rolluiken.

•  Als  er  een  omheining  wordt  gebouwd,  bestaat  deze  bij  voorkeur  uit  een  haag  bestaande  uit  meerdere  

soorten  met  een  landelijk  karakter  (monospecifieke  hagen  verboden  met  uitzondering  van  

Charmilles-hagen  die  toegelaten  zijn).

Het  plaatsen  van  zonnepanelen  is  toegestaan  mits  de  volgende  regels  in  acht  worden  genomen:

Voor  andere  gebouwen:

Voor  traditionele  gebouwen  en  woningen:

•  Voorkeursinstallatie  op  de  grond,  op  de  daken  van  agrarische  bedrijfsgebouwen  of  op  het  dak  van  

een  bijgebouw;

Energieterugwinningssystemen

De  openingen  en

Niet  gereguleerd

timmerwerk
•  Openingen  en  schrijnwerk  moeten  worden  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  algemene  uitstraling  van  

de  gevels  en  het  dak  van  het  gebouw  en  met  de  uitstraling  van  de  omliggende  gebouwen.

de  hekken

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

•  Hekken  moeten  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

•  Openingen  moeten  groter  dan  breed  zijn,  met  uitzondering  van  erkers,

roodbruin  of  materialen  met  een  identiek  uiterlijk.  Gelijke  reparaties  aan  het  dak  kunnen  echter  

worden  toegestaan  voor  reparaties  aan  bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  goedkeuring  van  

de  PLUi  waarvan  het  dak  er  anders  uitziet  dan  het  dak  dat  is  toegelaten  in  de

•  De  bestaande  traditionele  muren  moeten  behouden  blijven,  echter  een  opening

Geschreven  regels

kan  worden  geautoriseerd  (aanmaken  van  een  toegang)
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•  niet  in  een  monumentaal  perspectief  staan;

•  Het  raamwerk  moet  opgebouwd  zijn  uit  fijne  elementen.  Als  het  project  een  metselwerkbasis  omvat,  

wordt  dit  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  materialen  die  de  hoofdgevel  vormen.

Installatie  op  het  dak  is  toegestaan  mits  aan  de  volgende  regels  wordt  voldaan:

•  Integratie  zo  dicht  mogelijk  bij  de  kale  dakbedekking;

Milieu-  en  landschapsbehandeling  van  onbebouwde  ruimtes  en  omgeving  van  constructies

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

De  locatie  van  constructies  moet  zodanig  worden  bestudeerd  dat  bestaande  plantages  zoveel  mogelijk  behouden  blijven.

Voor  deze  ruimtes  moet  de  soortkeuze  gekoppeld  worden  aan  het  karakter  van  de  ruimte  (dimensie,  roeping).  Lokale  soorten  moeten  worden  

bevoordeeld  en  zogenaamde  "invasieve"  soorten  moeten  worden  vermeden.

•  Groepering  van  panelen  in  één  stuk  zoeken  in  plaats  van  ze  over  het  hele  dak  te  verspreiden;

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

•  Installatie  met  respect  voor  de  samenstelling  van  de  gevel  en  de  geometrie  van  de  dakhellingen;

•  De  kleur  van  de  zonnepanelen  moet  egaal  en  donker  zijn,  zonder  witte  lijnen,  inclusief  de  steunen,  

kaders  en  bevestigingen.  Overlaystrips  moeten  er  mat  en  donker  uitzien.

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

Veranda's,  zwembadoverkappingen •  Ze  zijn  toegelaten  zolang  ze  goed  in  de  omgeving  passen  en

zijn  in  harmonie  met  de  bestaande  constructie.

hernieuwbaar

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

A  III.1  –  BEDIEND  DOOR  OPENBARE  OF  PRIVÉWEGEN

A  III.2  –  GESERVEERD  DOOR  DE  NETWERKEN

III.  APPARATUUR  EN  NETWERKEN

A  II.3  –  PARKEREN

73

Machine Translated by Google



-

Zijn  toegestaan  in  de  hele  zone  alle  volgende  toewijzingen  en  beroepen  van  de  grond:

-

N :  komt  overeen  met  de  sectoren  van  de  Gemeenschap  van  gemeenten  van  gemeenten,  al  dan  niet  uitgerust,  die  moeten  worden  beschermd  vanwege:

ÿ  Er  werd  een  sector  Nt  (STECAL)  gecreëerd,  die  de  sites  identificeert  van  bestaande  kastelen  die  het  voorwerp  

kunnen  uitmaken  van  een  toeristische  valorisatie  door  middel  van  gelokaliseerde  en  beperkte  installaties,  of  door  

de  implementatie  van  toeristische  accommodatieprojecten;

-

ofwel  de  kwaliteit  van  locaties,  natuurlijke  omgevingen  en  ruimtes,  landschappen  en  hun  belang,  met  name  

vanuit  esthetisch,  historisch  of  ecologisch  oogpunt;

-

ÿ  Er  is  een  Ny  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  de  economische  activiteiten  identificeert  die  binnen  de  natuurlijke  

ruimte  zijn  gevestigd  en  waarvoor  het  nodig  is  om  begeleide  ontwikkeling  mogelijk  te  maken;

ÿ  Er  werd  een  Np  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  een  agrarische  woestenij  aanduidt  waar  de  installatie  van  

fotovoltaïsche  parken  op  de  grond  is  toegestaan.

o  Er  wordt  een  sector  Nj  gecreëerd  voor  de  belangrijke  tuinruimten  die  de  kruising  vormen  tussen  de  zones  U  en

ofwel  het  bestaan  van  logging;

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise Geschreven  regels

of  hun  aard  als  natuurlijke  ruimten;

NIET.

Zoals  toegestaan  door  artikel  L151-13  van  de  stedenbouwkundige  code,  in  zone  N,  uitzonderlijk,

of  de  noodzaak  om  de  risico's,  met  name  van  de  uitbreiding  van  overstromingen,  te  voorkomen.

ofwel  de  noodzaak  om  natuurlijke  hulpbronnen  te  behouden  of  te  herstellen;

Sectoren  van  beperkte  omvang  en  opvangcapaciteit  (STECAL),  om  rekening  te  houden  met  de  realiteit  van  plaatsen  en  projecten

-

bekend:

Zijn  verboden  de  beroepen  en  het  gebruik  van  de  grond  alle  beroepen  en  gebruiken  van  de  grond  die  niet  zijn  genoemd  in  artikel  N  I.2

ÿ  Er  is  een  nl  -sector  (STECAL)  gecreëerd,  die  overwegend  natuurlijke  ruimtes  identificeert  met  een  roeping  van  vrije  

tijd  en  ontspanning;

BEPALINGEN  DIE  VAN  TOEPASSING  ZIJN  OP  ZONE  N

Onder  voorbehoud  van,  in  het  hele  gebied:
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ONDER  SPECIFIEKE  VOORWAARDEN

N  I.1  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  ACTIVITEITEN

KARAKTER  VAN  HET  GEBIED  (UITtreksel  UIT  HET  PRESENTATIEVERSLAG)

VERBODEN

I.  BESTEMMING  VAN  GEBOUWEN,  GRONDGEBRUIK  EN  AARD  VAN  DE  ACTIVITEITEN

N  I.2  –  BESTEMMINGEN,  SUBBESTEMMINGEN,  LANDGEBRUIK  EN  TOEWIJZINGEN,  SOORTEN  INGEDIENDE  ACTIVITEITEN

TITEL  5:  BEPALINGEN  VAN  TOEPASSING  OP  NATUURLIJKE  GEBIEDEN
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o  worden  geïnstalleerd  op  een  maximale  afstand  van  30  m  gemeten  vanaf  de  buitenmuren  van  de  woning;

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

o  dat  het  gebouw  wordt  geïdentificeerd  in  het  Rules-Graphic  Document;

verenigbaar  zijn  met  het  karakter  van  het  gebied  en  de  bestaande  of  geplande  openbare  voorzieningen,

de  wijziging  van  bestemming  voor  residentieel  gebruik,  hotelaccommodatie  (gîte,  bed  &  breakfast,  enz.),  ambachtelijke  activiteit  of  

detailhandel,  diensten  of  kantoren  van  gebouwen  die  bestaan  op  de  datum  van  goedkeuring  van  dit  document,  onder  voorbehoud  

van:

o  dat  de  som  van  de  voetafdrukken  van  de  bijgebouwen  van  dezelfde  landeenheid  goedgekeurd  op  de  datum  van  goedkeuring  

van  de  PLUi  minder  is  dan  40  m²  (exclusief  zwembaden  waarvoor  de  voetafdruk  niet  beperkt  is);

•

-  voor  een  bestaande  woning  met  een  voetafdruk  groter  dan  of  gelijk  aan  100  m²  op  de  datum  van  goedkeuring  van  

dit  document,  is  de  toename  minder  dan  30%  van  de  voetafdruk  van  het  bestaande  gebouw  op  de  datum  van  

goedkeuring  van  dit  document;

grote  verstoringen  van  mensen,  eigendommen  en  natuurlijke  elementen;

schuren  en  ophogen  van  de  grond,  op  voorwaarde  dat  ze  verband  houden  met  landbouwactiviteiten,  met  inbegrip  van  

regenwaterbeheerswerken  van  een  uitbestede  verstedelijkingsoperatie  in  zone  N  of  opslag  van  water  uit  behandelingstoestellen,  

afhankelijk  van  landbouwgebruik  voor  irrigatie.

•

o  een  instemming  krijgen  van  de  instemming  krijgen  van  de  Departementale  Commissie  voor  Natuur,  Landschappen  en  

Landschappen  (CDNPS)  tijdens  de  behandeling  van  de  aanvraag  tot  bestemmingswijziging  (conform  art  L.151  -11  2°  van  

de  Stedenbouwkundige  Code).

constructies,  installaties,  werken  en  technische  werken  die  verband  houden  met  of  nodig  zijn  voor  de  aanleg  van  openbare  

infrastructuur  of  voor  de  exploitatie  van  openbare,  collectieve  of  diensten  van  algemeen  belang  (netwerken,  transformatoren,  

voetpaden,  losstations,  palen,  pylonen,  kasten,  opvang  van  regenwater  bassin,  enz.).  Alleen  constructies  die  behoren  tot  de  

onderbestemming  technische  en  industriële  gebouwen  van  overheidsdiensten  en  dergelijke  die  uitsluitend  verband  houden  met  de  

productie  van  hernieuwbare  energiebronnen,  zijn  verboden  in  zone  N;

•

o  het  brengt  de  landbouwactiviteit  of  de  landschapskwaliteit  van  de  site  niet  in  gevaar

aanpassing  of  reparatie  van  bestaande  gebouwen;

o  voor  de  activiteiten,  dat  ze  geen  overlast  of  onzuiverheden  veroorzaken  die  onverenigbaar  zijn  met  de  nabijheid

•

de  gemeten  uitbreiding  van  bestaande  woongebouwen,  onder  voorbehoud  van:

o  de  landbouwactiviteit  of  de  landschapskwaliteit  van  de  site  niet  in  gevaar  te  brengen;

o  de  landbouwactiviteit  of  de  landschapskwaliteit  van  de  site  niet  in  gevaar  te  brengen;

Geschreven  regels

•

o  een  maximale  hoogte  van  4  meter  tot  het  riool  of  de  borstwering  respecteren,  behalve  voor  bijgebouwen  gebouwd  als  

uitbreiding  van  een  bestaand  gebouw  waarvan  de  hoogte  groter  is:  de  maximaal  toegestane  hoogte  is  dan  die  van  het  

bestaande  gebouw;

open  schuilplaatsen  voor  dieren  met  een  voetafdruk  kleiner  dan  of  gelijk  aan  50  m²  in  totaal;

•

•

•  geen  gevaar  opleveren  of  overlast  of  onhygiënische  omstandigheden  veroorzaken  die  schade  kunnen  veroorzaken  of

-  voor  een  bestaande  woning  met  een  footprint  van  minder  dan  100  m²  op  de  datum  van  goedkeuring  van  dit  

document,  bedraagt  de  toename  maximaal  30  m²  footprint;

het  bouwen  van  bijgebouwen  bij  woningen  (garage,  tuinhuisje,  etc.)  en  zwembaden  al  dan  niet  aangebouwd  aan  woningen  die  
onderworpen  zijn  aan:

o  en  dat

onmiddellijk  van  woningen;

•

-  zijn  in  de  hele  zone  N  (inclusief  STECAL  maar  exclusief  sector  Nj)  de  volgende  grondberoepen  en  -gebruiken  
toegestaan:
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-  zijn  in  de  hele  N-zone,  met  uitzondering  van  de  sectoren  STECAL  en  Nj,  de  volgende  grondberoepen  en  
-gebruiken  toegestaan:

76

-  in  de  gehele  NL-zone  zijn  de  volgende  beroepen  en  gebruiksfuncties  van  de  grond  toegestaan:

-  zijn  in  de  gehele  NT-zone  de  volgende  beroepen  en  grondgebruiken  toegestaan:

-  zijn  in  de  gehele  Ny-zone  de  volgende  landbezettingen  en  -gebruiken  toegestaan:

o  Dat  de  toename  van  de  voetafdruk  van  alle  toegestane  uitbreidingen  niet  meer  bedraagt  dan  30%  van  de  voetafdruk  van  het  

gebouw  op  de  datum  van  goedkeuring  van  deze  PLUi;

constructies  en  installaties  van  collectief  belang  die  het  natuurlijke  karakter  van  de  sector  niet  ter  discussie  stellen  (sportfaciliteiten,  

enz.);

windturbines  bestemd  voor  huishoudelijk  gebruik,  op  voorwaarde  dat  ze  het  landschap  en  de  stedelijke  kwaliteit  van  het  milieu  niet  in  

gevaar  brengen  (Herinnering:  binnenlandse  windturbines  zijn  onderworpen  aan  voorafgaande  aangifte  binnen  de  beschermingsgrenzen  

van  historische  monumenten);

de  bijbehorende  uitrustingen  die  verband  houden  met  de  beroepen  of  het  gebruik  van  de  bestaande  of  toegestane  gronden  in  de  sector  

die  er  rechtstreeks  voor  nodig  zijn  (toiletgebouw,  technische  ruimte,  enz.)  die  het  natuurlijke  karakter  van  de  sector  niet  in  gevaar  

brengen;

•

bestaande.

de  constructies  en  installaties  die  nodig  zijn  voor  openbare  diensten  en  van  collectief  belang  die  het  natuurlijke  karakter  van  de  sector  

niet  in  twijfel  trekken;

•  De  gemeten  uitbreiding  van  bestaande  gebouwen  voor  niet-agrarisch  gebruik,  onder  voorbehoud  van  naleving  van  de  twee

constructies  en  voorzieningen  die  nodig  zijn  voor  bosbouwactiviteiten;

o  de  bijgebouwen  moeten  zich  op  minder  dan  30m  van  de  buitenmuren  van  de  woning  bevinden

parkings  die  verbonden  zijn  met  een  constructie  of  installatie  die  in  de  sector  is  toegelaten,  de  voor  parkeren  in  strikte  zin  gereserveerde  

plaatsen  moeten  worden  afgedekt  met  een  doorlatend  materiaal;

om  aan  de  volgende  twee  voorwaarden  te  voldoen:

constructies  die  onder  de  subbestemming  "industrie"  vallen,  evenals  opslag-  en  parkeerplaatsen  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  van  
de  activiteit.

•

•  De  bestemmingswijziging  van  gebouwen  op  voorwaarde  dat  het  deel  uitmaakt  van  de  versterking  van  een  gebouwd  erfgoed  van  karakter,  

voor  woonbestemmingen,  toeristische  accommodatie  of  catering;

•  Schuren  en  ophogen  in  verband  met  binnen  de  sector  toegestane  landgebruiken  en  met  de  activiteiten  van

•

•

•

o  Dat  het  de  ontwikkeling  van  bestaande  activiteiten  op  de  site  niet  belemmert

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

•

volgende  voorwaarden:

•  Ontwikkeling  van  grond  bestemd  voor  lichte  recreatiewoningen. ;

constructies  en  apparatuur  voor  hernieuwbare  energie  op  voorwaarde  dat  het  project  wordt  ondersteund  door  bosexploitatie  en  zich  op  

minder  dan  100  meter  van  de  landbouwgebouwen  bevindt  (bijv.  windturbines,  methaniseringseenheden  in  overeenstemming  met  artikel  

L311-1  van  de  landelijke  en  visserijcode,  geïnstalleerde  fotovoltaïsche  installaties  op  het  dak  van  gebouwen,  fotovoltaïsche  trackers,  

enz.)

o  de  geprojecteerde  oppervlakte  moet  kleiner  zijn  dan  of  gelijk  zijn  aan  50  m²  voetafdruk,

•

•

vrije  tijd ;

•  Het  bouwen  van  bijgebouwen  (garage,  tuinhuisje,  etc.)  en  zwembaden  al  dan  niet  aangebouwd  aan  de  woningen,  onder  voorbehoud  van

Geschreven  regels
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•

•

In  vergelijking  met  andere  wegen  moeten  er  constructies  worden  aangelegd  om  het  landgebruik  te  optimaliseren  en  tegelijkertijd  de  

veiligheid  van  gebruikers  te  garanderen.

-  voor  een  bestaande  woning  met  een  footprint  van  minder  dan  100  m²  op  de  datum  van  goedkeuring  van  dit  

document,  bedraagt  de  toename  maximaal  30  m²  footprint;

•  Parkeerterreinen  gekoppeld  aan  een  toegestane  activiteit  in  het  gebied.

•

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

-  voor  een  bestaande  woning  met  een  voetafdruk  groter  dan  of  gelijk  aan  100  m²  op  de  datum  van  goedkeuring  van  

dit  document,  is  de  toename  minder  dan  30%  van  de  voetafdruk  van  het  bestaande  gebouw  op  de  datum  van  

goedkeuring  van  dit  document;

•  Technische  en  industriële  gebouwen  van  overheidsdiensten  en  dergelijke,  voornamelijk  gerelateerd  aan  productie

het  bouwen  van  bijgebouwen  bij  woningen  (garage,  tuinhuisje,  etc.)  en  zwembaden  al  dan  niet  aangebouwd  aan  woningen  die  
onderworpen  zijn  aan:

Geschreven  regels

Niet  gereguleerd

•

van  hernieuwbare  energiebronnen  en  in  het  bijzonder  de  constructies,  installaties  en  uitrustingen  die  nodig  zijn  voor  de  exploitatie  
van  een  zonne-energiecentrale  op  de  grond.

o  dat  de  som  van  de  voetafdrukken  van  de  bijgebouwen  van  dezelfde  landeenheid  goedgekeurd  op  de  datum  van  goedkeuring  

van  de  PLUi  minder  is  dan  40  m²  (exclusief  zwembaden  waarvoor  de  voetafdruk  niet  beperkt  is);

de  gemeten  uitbreiding  van  bestaande  woongebouwen,  onder  voorbehoud  van:

o  het  brengt  de  landbouwactiviteit  of  de  landschapskwaliteit  van  de  site  niet  in  gevaar

o  een  maximale  hoogte  van  4  meter  tot  het  riool  of  de  borstwering  respecteren,  behalve  voor  bijgebouwen  gebouwd  als  

uitbreiding  van  een  bestaand  gebouw  waarvan  de  hoogte  groter  is:  de  maximaal  toegestane  hoogte  is  dan  die  van  het  

bestaande  gebouw;

Locatie  van  gebouwen  ten  opzichte  van  openbare  wegen  en  rechten  van  overpad

o  worden  geïnstalleerd  op  een  maximale  afstand  van  30  m  gemeten  vanaf  de  buitenmuren  van  de  woning;

o  en  dat

de  bijbehorende  uitrustingen  die  verband  houden  met  de  beroepen  of  het  gebruik  van  de  bestaande  of  toegestane  gronden  in  de  

sector  die  er  rechtstreeks  voor  nodig  zijn  (toiletgebouw,  technische  ruimte,  enz.)  die  het  natuurlijke  karakter  van  de  sector  niet  in  

gevaar  brengen;

o  de  landbouwactiviteit  of  de  landschapskwaliteit  van  de  site  niet  in  gevaar  te  brengen;

Met  betrekking  tot  de  RN151  moeten  constructies  worden  opgesteld  met  een  minimale  terugval  van  75  meter  vanaf  het  tracé  van  deze  weg.

open  schuilplaatsen  voor  dieren  met  een  voetafdruk  kleiner  dan  of  gelijk  aan  50  m²  in  totaal;

N  II.1  –  VOLUMETRIE  EN  LOCATIE  VAN  CONSTRUCTIES

N  I.3  –  FUNCTIONELE  EN  SOCIALE  DIVERSITEIT

II.  STEDELIJKE,  ARCHITECTURALE,  MILIEU-  EN  LANDSCHAPSKENMERKEN

-  zijn  in  de  hele  Nj-zone  de  volgende  beroepen  en  grondgebruiken  toegestaan,  mits  ze  verbonden  zijn  met  een  
hoofdwoning  die  onverschillig  in  de  zones  N  of  U  ligt:
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De  hoogte  van  een  constructie  wordt  gemeten  in  de  as  van  de  gevel  die  uitkomt  op  het  openbaar  domein,  vanaf  de  dakafvoer,  de  

bovenkant  van  het  acroterion  (lage  muur  aan  de  rand  van  platte  daken)  of  de  nok  tot  aan  de  grond.  wijziging.

In  de  sectoren  Nl,  Nt,  Np  en  Ny  moeten  de  constructies  in  limiet  of  op  5m  minimum  van  de  scheidingslimieten  worden  geïmplanteerd.

In  de  rest  van  het  gebied  moet  de  locatie  van  constructies  de  optimalisatie  van  het  grondgebruik  bevorderen  en  tegelijkertijd  de  

veiligheid  van  gebruikers  garanderen.

Technische  lokalen,  schoorstenen  en  antennes  worden  niet  meegerekend  in  de  hoogteberekening.

Voetafdruk  gebouw

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

In  de  Nl  en  Np  sector  is  de  hoogte  van  constructies  beperkt  tot  6m  ter  hoogte  van  de  nok  of  ter  hoogte  van  het  acroterion.

In  NL  sectoren  is  de  maximale  footprint  beperkt  tot  5%  van  de  oppervlakte  van  de  grondeenheid;

In  de  Nt-  sector  mag  de  maximale  hoogte  van  toegestane  constructies  niet  hoger  zijn  dan  de  hoogte  van  het  hoofdgebouw.

Geschreven  regels

In  de  Ny  -sector  mag  de  maximaal  toegestane  bouwhoogte  niet  hoger  zijn  dan  de  hoogte  van  het  hoofdgebouw  en  kan  deze  in  geval  

van  technische  noodzaak  met  20%  worden  verhoogd.

In  de  NT-sectoren  is  de  maximale  footprint  beperkt  tot  30%  van  de  oppervlakte  van  de  landeenheid;

In  de  Ny  -sector  is  de  maximale  footprint  beperkt  tot  60%  van  de  oppervlakte  van  de  landeenheid;

In  de  rest  van  het  gebied  moeten  gebouwen  voldoen  aan  de  volgende  hoogteregels:

In  de  sector  Np  is  de  maximale  footprint  beperkt  tot  70%  van  de  oppervlakte  van  de  landeenheid;

Voor  de  rest  van  het  gebied  is  het  artikel  niet  gereguleerd  buiten  de  sectoren  die  onder  de  invloed  van  de  PPRI  de  la  Loire  Val  de  la  
Charité  vallen.

•  Maximale  hoogte  van  constructies  voor  residentieel  gebruik:

Voor  woninguitbreidingen  is  de  maximaal  toegestane  hoogte  die  van  het  bestaande  gebouw  op  de  datum  van  

goedkeuring  van  de  PLUi.

Maximale  bouwhoogte

Locatie  van  constructies  in  relatie  tot  scheidingsgrenzen

•  Maximale  hoogte  van  andere  constructies:

De  hoogte  wordt  bepaald  op  basis  van  technische  vereisten.
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N  II.2  –  STEDELIJKE,  ARCHITECTURALE,  MILIEU-  EN  LANDSCHAPSKWALITEIT

Algemeen

Uiterlijk  van  gebouwen

De  bouw,  installatie  of  ontwikkeling  kan  worden  geweigerd  indien  deze  door  de  ligging,  het  volume  of  het  uiterlijk  het  karakter  of  belang  

van  de  omliggende  gebieden  kan  aantasten.

Constructies,  voorzieningen  of  ontwikkelingen  moeten  passen  in  het  omringende  landschap.  Muren,  schuttingen,  beplantingen,  

bijgebouwen  en  technische  elementen  moeten  vanuit  het  oogpunt  van  hun  integratie  dezelfde  aandacht  krijgen.

de  gevel Voor  alle  constructies  moeten  de  materialen  en  kleuren  harmonieus  integreren  met  die  van  de  

omliggende  gebouwen.

Voor  traditionele  gebouwen  en  woningen:

Materialen  die  niet  bedoeld  zijn  om  bloot  te  blijven  (cellenbeton,  holle  bakstenen,  betonblokken,  enz.)  moeten  ontvangen

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

bekleding  of  coating.

Voor  bosbouwkundige  constructies  kan  worden  afgeweken  van  de  regels  betreffende  daken  of  openingen  in  het  kader  van  technisch  

noodzakelijke  aanpassingen  aan  de  bosbouwkundige  toepassing  van  constructies,  voor  zover  het  project  is  geïntegreerd  in  zijn  

omgeving.

Geschreven  regels

Voor  land-  en  bosbouwhekken  gelden  de  volgende  regels  niet.

Werken  aan  traditionele  lokale  gebouwen  moeten  hun  integriteit  respecteren,  met  name  de  volgorde  en  het  ritme  van  de  gevels,  de  

verhoudingen  van  de  openingen  en  de  specifieke  kenmerken  van  de  daken  (zie  schetsen  in  de  algemene  inleiding).  Bovendien  moeten  

de  sokkels,  de  kozijnen  van  de  openingen,  de  kettingen,  de  vensterbanken,  de  kroonlijsten,  de  schoorstenen  en  de  andere  

vormelementen  behouden  blijven.  In  het  bijzonder  in  het  geval  van  een  verlenging  worden  echter  projecten  aanvaard  die  

onderworpen  zijn  aan  een  zoektocht  naar  hedendaagse  expressie  en  die  de  eerste  alinea  van  de  Algemene  punten  niet  ter  

discussie  stellen.

Opmerking:  er  kunnen  andere  regels  in  dit  hoofdstuk  van  toepassing  zijn  op  constructies  binnen  de  omtrek  van  500  meter  rond  

historische  monumenten,  afhankelijk  van  het  advies  van  de  architect  van  Franse  gebouwen.
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•  Houten  bekleding  (of  gelijkaardig  materiaal)  is  toegestaan:

•  De  materialen  die  zichtbaar  zijn  op  de  gevel  dienen  zo  gekozen  te  worden  dat  hun  uitvoering  het  

mogelijk  maakt  om  blijvend  een  bevredigend  aanzien  te  behouden.

o  voor  nieuwe  woningen  die  moeten  worden  ingeschreven  in  combinatie  met  andere  materialen  

(steen,  pleisterwerk)  en  die  een  kleinere  oppervlakte  vertegenwoordigen,

o  voor  uitbreidingen  van  bestaande  gebouwen,

•  De  gevels  moeten  spelen  met  de  soberheid  van  de  materialen.  Verschillende  materialen  kunnen  

het  mogelijk  maken  om  op  de  volumes  te  spelen  om  het  hoofdvolume  van  de  andere  te  

scheiden.

o  de  kwaliteit  van  het  architectonisch  project  en  de  integratie  ervan  in  de  omgeving  verbeteren,  

in  het  bijzonder  voor  grote  gebouwen  of  projecten  in  hedendaagse  architectuurstijl  

(voorbeeld  van  openheid  voor  moderniteit:  metalen  daken,  enz.);

•  De  kleur  van  de  bekleding  moet  rekening  houden  met  de  volumetrie  van  de  gebouwen:

o  voor  het  bouwen  van  bijgebouwen  (garage,  tuinhuisje,  enz.),

Om  de  visuele  impact  te  verminderen,  zullen  grote  volumes  (footprint  groter  dan  

200m²),  eerder  neutrale  en  matte  kleuren  moeten  kiezen;  het  gebruik  van  meerdere  

kleuren  kan  niettemin  een  compositie-element  zijn  dat  het  mogelijk  maakt  de  volumes  

lichter  te  maken,  met  behoud  van  een  colorimetrische  eenheid  in  het  gebouw;

o  voor  al  dan  niet  aan  het  hoofdgebouw  bevestigde  bijgebouwen;

o  voor  afdaken  en  veranda's;

-  Volumes  van  minder  belang  zullen  kunnen  kiezen  voor  meer

o  voor  constructies  voor  gebruik  van  activiteiten  of  materieel  toegestaan  in  de

o  voor  uitbreidingen  of  herstellingen  aan  bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  goedkeuring  

van  de  PLUi,  waarvan  de  dakhelling  afwijkt  van  de  toegestane  in  de  zone.

•  De  daken  worden  bedekt  met  leien,  platte  landtegels  met  een  bruinrode  patina  of  gelijkaardige  

materialen.  Echter,  de  reparatie  van  het  dak  volgens  schriftelijke  voorschriften

Oppervlakte.

-

o  De  houten  bekleding  mag  zijn  natuurlijke  kleur  behouden,  behandelen  met

kalk  of  geverfd.  Ze  krijgen  geen  glanzende  vernissen  of  vlekken.

licht  (lichtgrijs,  beige,  enz.)

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

de  daken

Voor  andere  gebouwen:

•  Renders  moeten  zoveel  mogelijk  in  lijn  liggen  met  de  kaderelementen.  Overmaten  zijn  daarom  

verboden.  De  toon  en  toepassing  van  de  coatings  respecteren  de  kleur  en  het  uiterlijk  van  

traditionele  coatings.

Voor  traditionele  gebouwen  en  woningen:

•  Schuine  daken  zijn  de  regel.  De  algemene  helling  moet  tussen  35  en  50°  liggen  voor  de  

hoofdgebouwen.  Op  voorwaarde  dat  ze  in  harmonie  zijn  met  de  gebouwen  in  de  onmiddellijke  

omgeving,  kunnen  echter  verschillende  arrangementen  worden  toegestaan:
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Oppervlakte.

•  Openingen  moeten  hoger  zijn  dan  breed,  met  uitzondering  van  erkers,  garagedeuren  of  bedrijfsramen.  In  

het  geval  van  werken  aan  bestaande  gebouwen  die  deze  kenmerken  niet  respecteren,  kan  het  

behoud  van  de  verhoudingen  van  de  openingen  van  het  bestaande  gebouw  worden  aanvaard.

•  Bij  verandering  van  deurkozijnen  op  traditionele  gebouwen  moeten  de  ramen  dezelfde  verdeling  van  

kleine  houtsoorten  hebben  als  de  originele  ramen.

•  Een  openheid  voor  moderniteit  resulterend  in  de  implementatie  van  daken  van  verschillende  vormen  en/
of  het  gebruik  van  andere  materialen  dan  die  van  traditionele  gebouwen

(terrasdak,  groendak,  beglaasd  dak,  transparant  dak,  etc.)  is  alleen  toegestaan  in  geval  van  extra  

volumes,  zowel  als  uitbreiding  van  een  bestaande  constructie  als  voor  nieuwbouw,  indien  onderzoek  

dit  rechtvaardigt  betere  articulatie  van  volumes .

•  Als  er  sprake  is  van  minerale  continuïteit,  moet  het  te  bouwen  hekwerk  de  kenmerken  aannemen  van  

aangrenzende  hekwerken  (hoogte,  ritme,  materialen,  enz.)

•  Het  schrijnwerk  is  wit,  gekleurd  of  houtachtig  (geschilderd  of  geverfd  in  de  massa)  in  tinten  die  passen  bij  

de  coatings  van  de  gevel  of  het  bekledingsmateriaal  van  de  gevel,  met  een  matte  afwerking.

Voor  andere  gebouwen:

•  Als  er  rolluiken  zijn  gemonteerd,  mogen  de  kasten  van  buitenaf  niet  zichtbaar  zijn.  In  het  geval  van  pre-

existentie  van  luiken  op  de  constructie:  deze  moeten  behouden  blijven  naast  de  rolluiken.

•  Als  er  een  omheining  wordt  gebouwd,  bestaat  deze  bij  voorkeur  uit  een  haag  bestaande  uit  meerdere  

soorten  met  een  landelijk  karakter  (monospecifieke  hagen  verboden  met  uitzondering  van  Charmilles-

hagen  die  toegelaten  zijn).

Energieterugwinningssystemen

Voor  andere  gebouwen:

De  daken  dienen  neutraal  van  kleur  en  mat  van  uiterlijk  te  zijn.

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

Het  plaatsen  van  zonnepanelen  is  toegestaan  mits  de  volgende  regels  in  acht  worden  genomen:

Voor  traditionele  gebouwen  en  woningen:

Niet  gereguleerd

De  openingen  en

timmerwerk

•  Hekken  moeten  harmonieus  opgaan  in  hun  omgeving.

•  Voorkeursinstallatie  op  de  grond,  op  de  daken  van  agrarische  bedrijfsgebouwen  of  op

•  De  bestaande  traditionele  muren  moeten  behouden  blijven,  echter  een  opening

•  Openingen  en  schrijnwerk  moeten  worden  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  algemene  uitstraling  van  de  

gevels  en  het  dak  van  het  gebouw  en  met  de  uitstraling  van  de  omliggende  gebouwen.

hetzelfde  kan  worden  toegestaan  voor  reparaties  aan  bestaande  gebouwen  op  de  datum  van  

goedkeuring  van  de  PLUi  waarvan  het  dak  er  anders  uitziet  dan  het  dak  dat  is  toegelaten  in  de

kan  worden  geautoriseerd  (aanmaken  van  een  toegang)

Geschreven  regels

de  hekken
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het  dak  van  een  bijgebouw;

•  Ze  zijn  toegelaten  zolang  ze  goed  in  de  omgeving  passen  en

•  niet  in  een  monumentaal  perspectief  staan;

Installatie  op  het  dak  is  toegestaan  mits  aan  de  volgende  regels  wordt  voldaan:

zijn  in  harmonie  met  de  bestaande  constructie.

•  Het  raamwerk  moet  opgebouwd  zijn  uit  fijne  elementen.  Als  het  project  een  metselwerkbasis  omvat,  

wordt  dit  uitgevoerd  in  harmonie  met  de  materialen  die  de  hoofdgevel  vormen.

Milieu-  en  landschapsbehandeling  van  onbebouwde  ruimtes  en  omgeving  van  constructies

•  Integratie  zo  dicht  mogelijk  bij  de  kale  dakbedekking;

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

De  locatie  van  constructies  moet  zodanig  worden  bestudeerd  dat  bestaande  plantages  zoveel  mogelijk  behouden  blijven.

•  Zoek  naar  groepen  panelen  in  één  stuk  in  plaats  van  hun

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

spreiding  over  het  gehele  dak;

Voor  deze  ruimtes  moet  de  soortkeuze  gekoppeld  worden  aan  het  karakter  van  de  ruimte  (dimensie,  roeping).  Lokale  soorten  moeten  worden  

bevoordeeld  en  zogenaamde  "invasieve"  soorten  moeten  worden  vermeden.

•  Installatie  met  respect  voor  de  samenstelling  van  de  gevel  en  de  geometrie  van  de  dakhellingen;

•  De  kleur  van  de  zonnepanelen  moet  egaal  en  donker  zijn,  zonder  witte  lijnen,  inclusief  de  steunen,  

kaders  en  bevestigingen.  Overlaystrips  moeten  er  mat  en  donker  uitzien.

Bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  opslagruimten

Neerslag  van  Berry  Loire  Vauvise

De  bergingen  moeten  worden  geïntegreerd  in  het  totale  project  en  worden  geïntegreerd  in  het  landschap.  Ze  mogen  zoveel  mogelijk  niet  

zichtbaar  zijn  vanuit  de  openbare  ruimte.

Veranda's,  zwembadoverkappingen

hernieuwbaar

Geschreven  regels

Raadpleeg  de  bepalingen  van  Titel  1:  de  bepalingen  die  van  toepassing  zijn  op  alle  gebieden

N  II.3  –  PARKEREN

III.  APPARATUUR  EN  NETWERKEN

N  III.1  –  BEDIEND  DOOR  OPENBARE  OF  PRIVÉWEGEN

N  III.2  –  GESERVEERD  DOOR  DE  NETWERKEN
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