
Brussel, 1 april 2009 

040109_Advies_Ruimtelijk_Structuurplan_Vlaanderen 

Advies 
Actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan 

Vlaanderen 1997 zoals principieel goedgekeurd door de Vlaamse regering 
op 12 december 2008 

 
 
 
 
 

 



Advies Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

2 

 

Inhoud 

Krachtlijnen van het advies ..................................................................... 4 

1.  Inleiding ............................................................................................ 7 

2.  Realisatie van de taakstellingen Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen I ..................................................................................... 9 

2.1.  MONITORING .................................................................................................................. 9 

2.2.  BEDRIJVENTERREINEN .................................................................................................... 9 

2.2.1  MOBILISATIE VAN HET BESTAANDE AANBOD ....................................................................... 9 

2.2.2  REALISATIE VAN DE TAAKSTELLINGEN TOT 2007 .............................................................. 10 

2.3.  AGRARISCH GEBIED ...................................................................................................... 10 

3.  Aandachtspunten bij de actualisering en gedeeltelijke 
herziening van het RSV ................................................................. 11 

3.1.  PLANPERIODE 2010-2015 ............................................................................................. 11 

3.1.  WONEN ........................................................................................................................ 11 

3.2.  WERKEN ...................................................................................................................... 12 

3.2.1  NIEUWE ECONOMISCHE POTENTIES ................................................................................ 12 

A.  Uitgangshouding van de raad ............................................................................................. 12 

B.  Selectie van Bijzondere Economische Knooppunten........................................................... 13 

3.2.2  IJZEREN VOORRAAD EN BIJKOMEND TE BESTEMMEN BEDRIJVENTERREINEN ....................... 13 

A.  IJzeren Voorraad ................................................................................................................ 13 

B.  Nieuwe taakstellingen ......................................................................................................... 14 

C.  Lokaal en regionaal ............................................................................................................ 15 

3.2.3  INSTRUMENTARIUM VOOR OPTIMALE BENUTTING VAN BEDRIJVENTERREINEN ...................... 16 

3.2.4  KOPPELING VAN RUIMTELIJK-ECONOMISCH AAN EEN LOCATIE- EN MOBILITEITBELEID .......... 17 

A.  Algemeen ........................................................................................................................... 17 

B.  Grootschalige detailhandel: impact van de dienstenrichtlijn ................................................ 18 

3.3.  LANDBOUW, BOS EN NATUUR ........................................................................................ 19 

3.3.1  AFBAKENING GROTE EENHEDEN NATUUR EN NATUUR IN ONTWIKKELING ............................ 19 

3.3.2  NATUURVERWEVINGSGEBIED ......................................................................................... 19 

3.3.3  AFSTEMMING TUSSEN HET PROCES VAN DE OPMAAK VAN DE 

INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN IN DE SPECIALE BESCHERMINGSZONES EN HET 

AFBAKENINGSPROCES IN UITVOERING VAN HET RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 

VLAANDEREN ................................................................................................................ 20 



Advies Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

3 

 

4.  Realisatie van het lange termijnspoor .......................................... 21 

4.1.  DE RAAD ONDERSTEUNT DE ONTWIKKELING VAN EEN LANGE TERMIJN STRATEGIE ............. 21 

4.2.  AANDACHTSPUNTEN IN DE LANGE TERMIJN STRATEGIE ................................................... 22 



Advies Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

4 

 

Kracht l i jnen van het  advies 

Realisatie Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen I 

De raad blijft aandringen op de volledige realisatie van de oorspronkelijke taakstellingen. In 

functie hiervan moet een goede monitoring worden ontwikkeld. De monitor moet ook een sig-

naalfunctie hebben zodat beleidsacties kunnen genomen worden om de vooropgezette doel-

stellingen te realiseren. Het is ook een instrument om de nieuwe behoeftes te onderbouwen. 

 

Planperiode 2010-2015 

De raad pleit er voor om de aanvangsdatum van het geactualiseerde en herziene Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen te laten samenvallen met de finale goedkeuring ervan, zodat het 

een volledige planperiode van 5 jaar kan lopen.  

 

Bij het begin van de nieuwe legislatuur moeten de kwantitatieve doelstellingen worden opge-

nomen in de uitvoeringsagenda’s ruimtelijke ordening. 

 

Wonen 

Het is niet duidelijk of de verdeling van de beschikbare percelen de 60/40 verhouding stedelij-

ke gebied/buitengebied volgt. Mogelijk dringt zich een differentiëring op inzake het aanmoedi-

gingsbeleid om de onbenutte percelen ook daadwerkelijk op de markt te krijgen. Een duur-

zaam beleid in dit verband houdt ook rekening met de behoeftes van de komende generaties. 

Daarom moet men nu reeds visies ontwikkelen om de demografische evoluties van de toe-

komst kwalitatief en betaalbaar te kunnen opvangen. 

Verder is het belangrijk dat naast een grondactiveringsbeleid tevens een pandenbeleid wordt 

ontwikkeld waarmee men inzake de sociale huisvesting en het stedelijk verdichtingsbeleid heel 

wat kan bereiken.  

 

Werken 

Het ruimtelijk-ordeningsbeleid dient, binnen de beleidslijnen die zijn uitgetekend, flankerend en 

ondersteunend te werken voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen. 

 

Op basis van de beschikbare informatie kan de raad geen oordeel vellen over de geselecteer-

de bijzondere economische knooppunten. Het is op dit moment ook niet duidelijk wat de ont-

wikkelingsperspectieven zijn van deze bijzondere economische knooppunten. 

 

De raad pleit voor een effectieve realisatie van het IJzeren Voorraad systeem. Een goed func-

tionerend IJzeren Voorraad systeem, opgevolgd door een goede monitoring, kan veel makke-

lijker en meer accuraat inspelen op de korte en middellange termijn vraag. Vanuit maatschap-

pelijk perspectief is het wenselijk dat het aansnijden van de ruimte zo dicht als mogelijk 



Advies Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

5 

 

aansluit bij de reële noden. Het is vanuit dit perspectief dat het IJzeren Voorraad systeem 

enerzijds en de lange termijn behoefte anderzijds elkaar complementeren. 

 

Binnen de principes die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden gehanteerd voor de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling, is er in een strategisch locatiebeleid een afstemming 

nodig tussen locatievereisten van het bedrijf en de locatiekenmerken van de plek. 

 

Het is belangrijk dat ook bij terreinen voor lokale economie de hedendaagse inrichtings- en 

beheersprincipes kunnen toegepast worden en versnippering van economische ruimte wordt 

vermeden. Indien men hiervoor de limiet van 5 ha verlaat, dan moeten deze terreinen wel voor 

meerdere gemeenten tegelijkertijd functioneren. 

 

Er moet voldoende aandacht uitgaan naar de duurzame ontwikkeling van de bedrijventerrei-

nen. Ook moeten initiatieven en instrumenten ontwikkeld worden om de bedrijven en particu-

lieren aan te sporen om de onbenutte percelen beschikbaar te stellen, waardoor er een kleine-

re behoefte bestaat aan bijkomende terreinen. Via de bestaande heffingen zijn er vandaag al 

instrumenten om leegstand en onbebouwde percelen te bestrijden. 

 

De Dienstenrichtlijn die volgend jaar van kracht wordt laat geen economische opportuniteits-

beoordeling meer toe voor de inplanting van grootschalige detailhandel. Een locatiebeleid voor 

grootschalige detailhand is nochtans noodzakelijk, waarbij de integratie in de ruimtelijke orde-

ning het meest voor de hand liggend is. In de actualisering en gedeeltelijke herziening wordt 

deze problematiek niet gesitueerd. Gezien de urgentie is dit wel noodzakelijk. 

 

Landbouw en natuur 

De afbakening van natuur en bos gebeurt in belangrijke mate op gronden die op de gewest-

plannen zijn ingekleurd als landbouwgebied. De decretale basis voor economisch verlies en 

waardeverlies is gelegd, maar nu moeten de cruciale uitvoeringsbesluiten gemaakt worden om 

het systeem van kapitaal- en gebruikersschade effectief in werking te doen treden vanaf 

01/2008.  

 

Inzake natuurverweving, stelt de raad stelt  dat functionele verweving bestaat. Deze verweving 

wordt in de praktijk vandaag georganiseerd via beheersovereenkomsten. De raad wil dat naar 

aanleiding van de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen verder wordt beke-

ken welke instrumenten het best ingezet kunnen worden om de natuurverweving in de praktijk 

te realiseren en te onderzoeken of het instrument van beheersovereenkomsten in de praktijk 

een volwaardig alternatief is voor de planfiguur natuurverwevingsgebied. 
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Lange termijn spoor 

 

Het lange termijnspoor ‘Ontwerpend Vlaanderen 2020-2050” dat ondertussen is opgestart zal 

nog dit jaar resulteren in een visienota. Deze visienota moet volgens de raad de belangrijke 

ruimtelijke uitdagingen bevatten. Deze moeten tijdens de volgende legislatuur verder uitge-

werkt worden wat op het einde van de legislatuur moet uitmonden in een nieuwe ruimtelijke 

strategie voor Vlaanderen. Vanzelfsprekend dient in die lange termijn strategie te worden 

voorgebouwd op de doelstellingen die in het Pact 2020 werden geformuleerd. 

In de realisatie van dit lange termijn spoor wijst de raad op het belang van de concrete toe-

passing en structurele organisatie van het partnerschapsmodel dat door de raad samen met 

de MiNa-raad werd naar voren geschoven. 
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1.  In le iding 

De Vlaams minister van Financiën, Begroting & Ruimtelijke Ordening vroeg de raad advies 

over de actualisering en de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-

ren.  

 

Door deze actualisatie en gedeeltelijke herziening van het RSV wordt de planhorizon tot 2012 

verlengd. Deze verlenging heeft tot doel de uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaan-

deren te voltooien. Anderzijds gebeurt er binnen de krijtlijnen van het huidige structuurplan, 

een actualisering voor de thema’s wonen, werken, toerisme, recreatie en sport, lijninfrastruc-

tuur, landbouw, natuur en bos. 

 

Het advies wordt verwacht tegen 9 april 2009. 

 

In de aanloop naar de actualisering en gedeeltelijke herziening gaf de raad op 14 mei 2008 

een aanbeveling over de actuele problematiek van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. In 

die aanbeveling benadrukte de raad het belang van de realisatie van het huidige Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen. Tevens werden aandachtspunten bij de actualisatie geformuleerd. 

Ook werd stilgestaan bij het lange termijn spoor en werd de aandacht gevestigd op de nood-

zakelijke instrumenten. 

 

De raad stelt vast dat noch de context noch de inhoud van de actualisering en gedeeltelijke 

herziening ten gronde zijn veranderd, wat impliceert dat het merendeel van de toen geformu-

leerde aanbevelingen en opmerkingen vandaag nog geldig zijn.  

 

De raad herneemt in dit advies dan ook de accenten uit deze aanbeveling en vult ze waar 

nodig aan met bijkomende opmerkingen. 

 

Zoals het er nu naar uitziet kan men verwachten dat deze bijstelling in 2010 procedureel zal 

worden gefinaliseerd. Gezien de bijstelling slaat op de periode 2007-2012 betekent dit dat 

enerzijds de helft van de planperiode al voorbij is en dat anderzijds de nieuwe planhorizon 

zeer dichtbij ligt. In een normaal plansysteem zou men verwachten dat de procedures van 

herziening zijn afgerond bij de aanvang van de planperiode. 

 

Deze vaststelling noopt volgens de raad tot een grondige bezinning over de planlast en de 

besluitvorming die samengaat met de opmaak / herziening van een document dat de maat-

schappelijke consensus bevat over de te voeren ruimtelijke strategie. De structuurplanning is 

geconcipieerd om, in tegenstelling tot de gewestplannen, snel te kunnen inspelen op maat-



Advies Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen 

8 

 

schappelijke veranderingen en nieuwe beleidskeuzes. De vaststelling is dat dit zelfs voor on-

betwiste wijzigingen niet lukt. 

 

Omdat de planperiode al voor de helft zal voorbij zijn, is het weinig zinvol om te spreken van 

een bijstelling voor de periode 2007-2012. De raad pleit ervoor om de aanvangsdatum van het 

geactualiseerde en herziene Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen te laten samenvallen met de 

finale goedkeuring ervan zodat het een volledige planperiode van 5 jaar kan lopen. Deze ver-

lenging mag de Vlaamse Regering er niet van weerhouden snel werk te maken van een her-

ziening van de procedures in de ruimtelijke ordening zodat sneller en flexibeler kan worden 

ingespeeld op maatschappelijke noden.  

 

Het lange termijnspoor ‘Ontwerpend Vlaanderen 2020-2050” dat ondertussen is opgestart zal 

nog dit jaar resulteren in een visienota. Deze visienota moet volgens de raad de belangrijke 

ruimtelijke uitdagingen bevatten. Deze moeten tijdens de volgende legislatuur verder uitge-

werkt worden wat op het einde van de legislatuur moet uitmonden in een nieuwe ruimtelijke 

strategie voor Vlaanderen. 

 

Naast - vanzelfsprekend - een antwoord op de nieuwe ruimtelijke uitdagingen in de periode na 

2015, dient tevens een antwoord te worden gevonden op de te stroeve procedurele aanpak. 
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2.  Real isat ie  van de taakstel l ingen Ruimtel i jk  
Structuurplan Vlaanderen I  

De raad blijft aandringen op de volledige realisatie van de oorspronkelijke taakstellingen. Al in 

de aanbeveling van 14 mei 2008 werden hierover een aantal randvoorwaarden geformuleerd. 

Deze blijven gelden. Hieronder wordt ingegaan op de essentie ervan. 

2 . 1 .  M O N I T O R I N G  

Het is belangrijk dat er op continue wijze een volledig en actueel overzicht bestaat van de 

stand van zaken van uitvoering van de taakstellingen. Dit kan gebeuren met objectieve meet-

instrumenten.  

 

Dit is belangrijk bij de opvolging van de realisatie van de initiële opties van het Ruimtelijk 

Structuurplan Vlaanderen. De raad vraagt dat op ieder moment overzichtelijke informatie toe-

gankelijk is die de stand van zaken van de verschillende taakstellingen weergeeft.  

Het feit dat er in de uitvoering van die taakstellingen subsidiariteit bestaat kan hiervoor geen 

beletsel zijn. 

 

De resultaten van de monitor kunnen verder ook een signaalfunctie hebben zodat (bijkomen-

de) beleidsacties kunnen genomen worden om de vooropgezette doelstellingen te realiseren. 

 

Monitoring is ook belangrijk bij de beoordeling van nieuwe behoeftes die in de actualisering en 

gedeeltelijke herziening zijn opgenomen. De raad stelt in dit verband vast dat de actualisering 

en gedeeltelijke herziening bv. op het vlak van bijzondere economische knooppunten, bedrij-

venterreinen en infrastructuren, slechts summier worden geduid, zodat beoordeling ten gronde 

is uitgesloten. Dit neemt niet weg dat de raad tevreden is dat werk wordt gemaakt van de 

noodzakelijke uitbreiding van de oppervlakte aan bedrijventerreinen. 

2 . 2 .  B E D R I J V E N T E R R E I N E N  

2 . 2 . 1  M o b i l i s a t i e  v a n  h e t  b e s t a a n d e  a a n b o d  

In het berekenen van de toekomstige nood aan bedrijventerreinen is het naast het inschatten 

van de vraag even belangrijk het aanbod correct in beeld te kunnen brengen. Uit de afweging 

van vraag en aanbod ontstaat de behoefte aan bijkomende bedrijventerreinen. 
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De verschillende categorieën aanbod (van bouwrijp tot definitief onbeschikbaar) kunnen alle in 

mindere of meerdere mate wegen in een afweging tussen vraag in de periode 2007-2012 en ruimtelijk 

beschikbaar aanbod.  

 

Belangrijk is dat van het traag  - potentieel – aanbod een belangrijk deel ook effectief aanbod kan 

gemaakt worden, zodat  minder nieuwe terreinen moeten worden aangesneden. 

2 . 2 . 2  R e a l i s a t i e  v a n  d e  t a a k s t e l l i n g e n  t o t  2 0 0 7  

De Vlaamse taakstelling is voor ongeveer 1/3e effectief gerealiseerd. Andere plannen zijn 

meer of minder ver gevorderd in het planproces. Uiteraard is naarmate de planningscyclus 

minder ver gevorderd is, de status van de potentiële bedrijventerreinen onzekerder, zowel wat 

de oppervlakte betreft als de datum waarop ze zullen gerealiseerd zijn. 

 

Inzake de provinciale en gemeentelijke bevoegdheid is niet gekend hoeveel van de respectie-

velijke taakstellingen is gerealiseerd. Zoals in sectie 2.1 gesteld is het cruciaal dat er op ieder 

ogenblik een correct en transparant beeld bestaat van de planinspanningen en effectieve voor-

raden. Dit laatste is belangrijk om het IJzeren Voorraad systeem te kunnen introduceren. 

 

Voorts kan uit de concrete afbakeningsprocessen worden opgemaakt dat de voorziene opper-

vlakte in belangrijke mate bedoeld is voor kantoren en (grootschalige) detailhandel. De vraag 

stelt zich in welke mate het huidige aanbodbeleid voldoende rekening houdt met een even-

wichtige spreiding van het aanbod voor de ontwikkeling van industriële activiteiten en voor 

KMO’s. Uiteraard is voor de KMO’s ook een actief verwevingsbeleid belangrijk. 

2 . 3 .  A G R A R I S C H  G E B I E D  

Wat de afbakening van het agrarisch gebied betreft dient gesteld dat de huidige herbevesti-

ging van delen van het agrarisch gebied maar een eerste stap is. Op dit ogenblik is ongeveer 

425.795 ha herbevestigd. Voorts is de beslisprocedure voor 4 deelgebieden lopende zodat 

kan verwacht worden dat binnen deze legislatuur de herbevestigingsdoelstelling van 500 000 

ha zal worden gehaald. Na 2009 dienen de overige 250 000 ha te worden afgebakend. Finaal 

moeten er dus 750.000 ha afgebakend worden via GRUP.  

Bij die afbakening moet men rekening houden met het gegeven dat er geen één op één relatie 

bestaat tussen gewestplanbestemming en effectief gebruik als landbouwgrond of natuurge-

bied. Vandaar dat het instrument van planologische ruil een belangrijke rol kan spelen in de 

regularisering van het huidige zonevreemd landbouwgebruik en natuurgebied. Uiteraard dient 

dit te gebeuren binnen de planologische principes en taakstellingen in de betrokken structuur-

plannen. 
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3.  Aandachtspunten bi j  de actual iser ing en ge-
deel te l i jke herz iening van het  RSV 

3 . 1 .  P L A N P E R I O D E  2010 -2015  

De raad drong in zijn aanbeveling van 14 mei 2008 aan op de afronding van de actualisering 

en gedeeltelijke herziening binnen de huidige legislatuur. De vaststelling is er dat dit gezien de 

procedurele vereisten niet meer mogelijk is. 

 

Zoals in de inleiding gesteld, heeft het weinig zin een planperiode te laten ingaan die reeds 

voor de helft voorbij is op het moment van bekrachtiging in 2010. De raad pleit er daarom voor 

om de aanvangsdatum van het geactualiseerde en herziene Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-

ren te laten samenvallen met de finale goedkeuring ervan zodat het een volledige planperiode 

van 5 jaar kan lopen. De Raad verwacht dat de Vlaamse regering erop toeziet dat de kwantita-

tieve doelstellingen bij het begin van de nieuwe legislatuur ook effectief worden opgenomen in 

de uitvoeringsagenda’s ruimtelijke ordening. 

3 . 1 .  W O N E N  

Samengevat komen de basisanalyses erop neer dat er geen bijkomende taakstelling inzake 

wonen voor de periode tot 2012 nodig is en dat met andere woorden het Ruimtelijk Structuur-

plan Vlaanderen op dat punt geen bijstelling behoeft. 

 

De raad wijst er wel op dat de huidige ontwikkelingen inzake wonen ongeveer een 50/50 ver-

houding volgen wat de verdeling tussen stedelijk gebied en buitengebied betreft.  

Ten tweede is het niet duidelijk of de verdeling van de beschikbare percelen de 60/40 verhou-

ding volgt die nodig is om aan de vraag te voldoen. Mogelijk dringt zich een differentiëring op 

inzake het aanmoedigingsbeleid om de onbenutte percelen ook daadwerkelijk op de markt te 

krijgen. 

 

Verder verwijst de raad naar zijn advies over het decreet grond- en pandenbeleid van 4 juni 

2008. In dat advies stelt de raad dat het grondactiveringsbeleid perverse effecten kan doen 

ontstaan waardoor de basisdoelstelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen in gevaar 

komt. De meeste potentieel te mobiliseren gronden liggen nu eenmaal in het buitengebied. 

Overigens is het bouwen op nieuw aan te snijden gronden vandaag nog slechts goed voor 

ongeveer 15% van de bouwmarkt. Het merendeel van de projecten betreffen dus renovatie of 

vernieuwbouw in reeds bestaande concentraties in steden of kernen in het buitengebied. Het 

is dus belangrijk dat naast een grondactiveringsbeleid tevens een pandenbeleid wordt ontwik-
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keld waarmee men inzake de sociale huisvesting en het stedelijk verdichtingsbeleid heel wat 

kan bereiken. 

 

Tenslotte is het duidelijk dat een versneld op de markt brengen van een deel van de 450 000 

percelen die vandaag onbebouwd zijn een impact zal hebben op het toekomstig aanbod. Een 

duurzaam beleid houdt rekening met de behoeftes van de komende generaties, wat dus impli-

ceert dat men nu reeds visies dient te ontwikkelen om de demografische evoluties van de 

toekomst kwalitatief en betaalbaar te kunnen opvangen. 

3 . 2 .  W E R K E N  

3 . 2 . 1  N i e u w e  e c o n o m i s c h e  p o t e n t i e s  

A.  UITGANGSHOUDING VAN DE RAAD 

Het ruimtelijk-ordeningsbeleid dient binnen de beleidslijnen die zijn uitgetekend, flankerend en 

ondersteunend te werken voor de economische ontwikkeling van Vlaanderen.  

 

Er zijn nieuwe inzichten en ontwikkelingen die maken dat, zonder aan de uitgangshouding van 

het structuurplan te raken, men eveneens oog moet hebben voor het aansnijden van nieuwe 

economische potenties die niet voorzien waren in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen I. 

Nieuwe potenties kunnen bestaan op het vlak van de selecties van economische knooppun-

ten, van nieuwe plekken die vanuit een economisch perspectief belangrijke potenties hebben 

en van de aanduiding van strategische toplocaties.  

 

In het detecteren van die ruimtelijke potenties in Vlaanderen is het belangrijk dat inzichten 

worden verworven in de ruimtelijk-economische structuur en keuzes worden gemaakt voor de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling van Vlaanderen. Binnen het partnerschapsmodel dat door 

de raad samen met de MiNa-raad in 2004 werd ontwikkeld, ligt hier een belangrijke taak weg-

gelegd voor de sector economie. Het partnerschap impliceert immers dat de verschillende 

sectoren met een belangrijk ruimtegebruik eigen visies ontwikkelen en op gelijkwaardige basis 

met elkaar in dialoog gaan om aldus een gedragen maatschappelijke keuze te bereiken. De 

ruimtelijk-economische potenties die hieruit resulteren moeten waar nodig vastgelegd worden 

in de ruimtelijke plannen. 

B.  SELECTIE VAN BIJZONDERE ECONOMISCHE KNOOPPUNTEN 

De raad stelt vast dat er naast de Poort Genk bijzondere economische knooppunten worden 

geselecteerd. Het huidige systeem dat is gehanteerd in het RSV I kent een aantal problemen, voor-
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namelijk omdat de selectie is gebaseerd op administratieve gemeentegrenzen. Hierdoor kunnen 

bepaalde bestaande economische concentraties geen erkenning krijgen1. 

 

De raad stelt vast dat ten opzichte van eerdere selecties, de transportzone te Meer niet meer 

is overgebleven in de finale selectie, terwijl de Kluizemolen te Sint-Gillis-Waas is toegevoegd.  

 

Op basis van de beschikbare informatie in het informatieve en het richtinggevende gedeelte 

kan de raad geen oordeel vellen over enerzijds de keuze van 16 knelpunten en anderzijds de 

verdere reductie tot 11 bijzondere economische knooppunten en specifiek de reden waarom er 

in de finale selectie nog een wijziging werd doorgevoerd.  

Wel meent de raad dat de benadering op basis van ruimtelijke concentraties los van gemeen-

tegrenzen een nuttige aanvullende invalshoek is bij de detectie van economische concentra-

ties. Uiteraard blijft ook de inbedding in de ruimtere ruimtelijk-economische context (stedelijke 

structuur, economisch netwerk, etc) belangrijk.  

Het feit dat er belangrijke input is geweest vanuit  de economische sector ziet de raad als een 

concretisering van het partnerschapsmodel. Wel dient deze input structureel en niet ad hoc te 

worden georganiseerd. 

 

Tenslotte is het op dit moment niet duidelijk wat de ontwikkelingsperspectieven zijn van deze 

bijzondere economische knooppunten. Behalve het evidente gegeven dat de beleidskaders en 

wettelijke kaders moeten gevolgd worden en er desgevallend een RUP kan worden opge-

maakt, zijn er verder geen aanwijzingen hieromtrent. 

3 . 2 . 2  I J z e r e n  V o o r r a a d  e n  b i j k o m e n d  t e  b e s t e m m e n  b e d r i j v e n t e r -
r e i n e n  

A.  IJZEREN VOORRAAD 

In het SERA-rapport 2007 werd door de SERV gepleit voor een goed functionerend IJzeren 

Voorraad systeem op subregionaal niveau, zowel wat de bouwrijpe als de uit te rusten terrei-

nen betreft. Dit laat toe dat de economie zonder al te grote fricties kan functioneren. Ander-

zijds is het dan mogelijk om een aanbodbeleid te voeren. 

 

De subregionale benadering is  belangrijk om te kunnen beantwoorden aan de lokale bedrijfs-

dynamiek. De raad stelt vast dat de basisberekening van de bijkomende behoeften tegemoet 

komt aan de subregionale benadering. Het is hierbij ook belangrijk te benadrukken dat een 

IJzeren Voorraad systeem ook continuïteit in het aanbod impliceert. 

                                                           
1  Bedrijvenconcentraties die in twee of meerdere gemeenten liggen, kregen bijvoorbeeld geen erken-

ning als economisch knooppunt in het eerste RSV.  
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B.  NIEUWE TAAKSTELLINGEN 

Naast de realisatie van de taakstelling uit de vorige planperiode ondersteunt de raad dat voor 

de nieuwe planperiode bijkomende taakstellingen worden bepaald die overeenstemmen met 

de verwachte ruimtebalans voor die periode (bestaand aanbod minus vraag in de planperio-

de). 

De voorliggende herziening maakt een saldo op provinciaal niveau van enerzijds de nog te 

realiseren taakstelling uit de voorbije planperiode en de nieuwe behoefteraming voor de ko-

mende planperiode, uitgaande van de minimale prognose. Het verschil met de maximale 

prognose wordt als marge ingezet op Vlaams niveau. 

Tabel 1:  Provinciale verdeling en marge voor bedrijventerreinen 

Provincie Bijkomend 
minimale 
prognose  

2007-2012 

Engagement 
overdragen 

naar  
2007-2012 

Voorstel provin-
ciale verdeling  

2007-2012 

Marge  
2007-2012 

Antwerpen 98 2.251 2.349 Onbepaald 

Limburg 282 992 1.274(waarvan 
427 reeds toe-

gewezen) 

Onbepaald 

Oost-
Vlaanderen 

5 974 979 Onbepaald 

Vlaams-
Brabant 

20 1.174 1.194 Onbepaald 

West-
Vlaanderen 

67 929 996 (waarvan 
347 reeds toe-

gewezen) 

Onbepaald 

Totaal 
Vlaanderen 

471 6.320 6.792 Ca 1.400 ha 

Bron: Actualisering en gedeeltelijke herziening, indicatief gedeelte. 

Zoals al is gezegd (zie sectie 2.1), wordt de actualisering en gedeeltelijke herziening onder 

meer op het vlak van bedrijventerreinen, slechts summier geduid. Bovendien is het cijfermate-

riaal ondoorzichtig, zodat beoordeling ten gronde is uitgesloten. 

 

De raad meent dat een goed functionerend IJzeren Voorraad systeem, opgevolgd door een 

goede monitoring, veel makkelijker en meer accuraat kan inspelen op de korte en middellange 

termijn vraag.  

 

Het IJzeren Voorraad-systeem is in essentie een buffersysteem dat er voor zorgt dat er op 

ieder tijdstip voldoende bedrijventerreinen, zowel bouwrijp als bestemd, voorradig zijn. 

Het huidige planningssysteem gaat uit van een behoefteraming op lange termijn, waaraan 

planinspanningen op de drie planniveaus, ondermeer in het kader van de afbakeningsproces-
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sen, worden gekoppeld. Er wordt weliswaar een planhorizon gehanteerd, maar dit systeem is 

geen waarborg voor de tijdige en continue ontwikkeling van een buffer. 

De inschatting van een lange termijn behoefte moet per definitie als een scenario beschouwd 

worden, waarbij men op basis van een aantal hypothesen schat hoe de ruimtevraag de ko-

mende tijd zal evolueren. Deze schatting heeft geen voorspellende waarde, wat impliceert dat 

de werkelijke evolutie op lange termijn in belangrijke mate kan afwijken van het ontwikkelde 

scenario. Zeker in een dynamische sector als de economie is dit bijna per definitie het geval. 

Vanuit maatschappelijk perspectief is het wenselijk dat het aansnijden van de ruimte zo dicht 

als mogelijk aansluit bij de reële noden. Het is vanuit dit perspectief dat het IJzeren Voorraad 

systeem enerzijds en de lange termijn behoefte anderzijds elkaar complementeren. 

 

 

In het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is de provinciale taakstelling bindend vast-

gelegd. De raad stelt vast dat de provinciale verdeling van de taakstelling bedrijventerreinen 

nu indicatief wordt.  

Het is niet duidelijk wat hiermee precies bedoeld wordt. Dit kan alleszins niet betekenen dat 

ingeval er onvoldoende actief wordt geageerd door de verschillende bestuurlijke niveaus in 

een bepaalde provincie, deze taakstelling komt te vervallen. Het loslaten van het bindend 

karakter kan er dus niet toe leiden dat de noodzakelijke provinciale inspanningen niet zouden 

gebeuren. 

Indien het een middel is om interprovinciale flexibiliteit mogelijk te maken dan ondersteunt de 

raad deze optie. Wel moet worden aangegeven welke criteria zullen gehanteerd worden om 

deze interprovinciale flexibiliteit te realiseren. 

C.  LOKAAL EN REGIONAAL 

Vandaag bestaat er een onderscheid tussen regionale en lokale bedrijventerreinen. Deze 

laatste zijn bedoeld voor de lokale economie en zijn maximaal 5 ha. 

De raad meent dat er redenen zijn om de limiet van 5 ha te verlaten. Immers kleine lokale 

terreinen kunnen nooit de hedendaagse inrichtings- en beheersprincipes hanteren en veroor-

zaken versnippering van de economische ruimte.  

Het loslaten van de grens van 5 ha impliceert dat terreinen voor lokale economie voor meerde-

re gemeenten tegelijkertijd moeten functioneren en dat een degelijke inrichting en beheer 

mogelijk wordt. Ook een combinatie met de regionale terreinen is hierbij een optie.  

3 . 2 . 3  I n s t r u m e n t a r i u m  v o o r  o p t i m a l e  b e n u t t i n g  v a n  b e d r i j v e n t e r -
r e i n e n  

Naast kwantitatieve doelstellingen is het ook belangrijk dat voldoende aandacht wordt ge-

schonken aan de duurzame ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Dit betekent aandacht 

voor de herintegratie van bestaande maar onderbenutte economische ruimte alsook oordeel-
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kundige inrichting en beheer van de bedrijventerreinen en zorgvuldig ruimtegebruik door de 

bedrijven. 

 

Inzake onbenutte ruimte stelt de raad dat de onbenutte bedrijfspercelen in eigendom van parti-

culieren en bedrijven waarvan het zeker is dat ze door het zittend bedrijf niet zullen aangewend 

worden voor de toekomstig ontwikkeling, opnieuw op de markt moeten worden aangeboden, zodat  

minder nieuwe terreinen moeten worden aangesneden. 

 

De strategische reserves bij de bedrijven zijn bedoeld om de ruimtevraag te kunnen opvangen 

van het betrokken bedrijf zelf, bv. als gevolg van investeringen. Deze kunnen dan (gedeelte-

lijk) op het reserveterrein uitgevoerd worden, waardoor ook geen nieuwe terreinen moeten 

aangeboord worden. 

 

De potentieel in te zetten reserves in handen van bedrijven en de vrij benutbare percelen van 

particulieren zijn, tenzij men ze vrijwillig te koop aanbiedt, niet op de markt en daardoor ook 

niet beschikbaar. Initiatieven en instrumenten moeten ontwikkeld worden om deze bedrijven 

en particulieren aan te sporen om deze percelen beschikbaar te stellen, waardoor er een klei-

nere behoefte bestaat aan bijkomende terreinen. Via de bestaande heffingen zijn er vandaag 

al instrumenten om leegstand en onbebouwde percelen te bestrijden. Verder wordt verwezen 

naar het initiatief Vlaamse oproep tot onderhandelingsteams ‘onbenutte bedrijfsgronden’ dat 

hieromtrent in 2008 werd geïnitieerd. De onderhandelingsteams zijn gericht op het effectief 

vermarkten van onbenutte gronden.  

 

Naast instrumenten ter mobilisatie van de bestaande reserves is het ook belangrijk dat blij-

vend wordt ingezet op de herintegratie van brownfields. Het is dan wel belangrijk dat bedrijven 

zich werkelijk kunnen vestigen op de gesaneerde stedelijke brownfields en stadskankers, als 

onderdeel van een actief verwevingsbeleid. De raad vraagt dat ook bedrijven zich kunnen 

vestigen op deze gesaneerde economische ruimtes in de stad, waardoor ook minder green-

fields zullen moeten aangesneden worden. Het is globaal essentieel dat een flankerend beleid 

wordt gevoerd dat verweving ondersteunt. Naast de milieuaspecten zijn ook het locatie- en 

mobiliteitsbeleid hiervan een belangrijk onderdeel. Ook het instrumentarium van de ruimtelijke 

planning moet creatief worden aangewend om verweving in de praktijk ook te ondersteunen en 

te versterken. 

3 . 2 . 4  K o p p e l i n g  v a n  r u i m t e l i j k - e c o n o m i s c h  a a n  e e n  l o c a t i e -  e n  m o -
b i l i t e i t b e l e i d  

A.  ALGEMEEN 

Binnen de principes die in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen worden gehanteerd voor de 

ruimtelijk-economische ontwikkeling, is er in een strategisch locatiebeleid een afstemming 
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nodig tussen locatievereisten van het bedrijf en de locatiekenmerken van de plek. Naast het 

voorzien van voldoende en kwalitatieve ruimte voor de verdere economische ontwikkeling, 

moet in deze context ook ingezet worden op strategische locaties waarmee Vlaanderen kan 

mikken op belangrijke internationale investeringen. 

 

Uiteraard is er ook een afstemming noodzakelijk tussen het mobiliteitsprofiel van de bedrijven 

en de vestigingsplaats.  

 

Een locatiebeleid impliceert ook dat er een operationele differentiatie van bedrijventerreinen 

wordt ontwikkeld. De differentiatie van bedrijventerreinen zoals die in het RSVI is uitgewerkt is 

niet operationeel.  

Ondertussen dient er wel een operationele differentiatie te worden gehanteerd die rekening 

houdt met enerzijds de beleidsdoelstellingen inzake het locatiebeleid en anderzijds de locatie-

vereisten van de bedrijven. 

Het is belangrijk dat hierbij wordt rekening gehouden met de kenmerken van de geviseerde 

economische activiteiten in relatie tot de kenmerken van de plek. Belangrijke aandachtspunten 

zijn hierbij ondermeer de bestaande en toekomstige mix van economische activiteiten, de 

dimensie van de bedrijven, mobiliteitskenmerken, personeelsintensiteit, beoogde kwaliteit, 

mogelijke hinder, enz. 

Onderzoek van het Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen2 naar het locatie-

gedrag van bedrijven komt tot het besluit dat er in Vlaanderen een aanbodbeleid kan gevoerd 

worden in functie van 3 tot 5 vestigingsmilieus. Voor ongeveer 2/3e van de bedrijven, met on-

geveer 2/5e van de werkgelegenheid, volstaat het om gemengde bedrijventerreinen te voor-

zien op goed bereikbare plaatsen en tegen een betaalbare prijs. Voorts hecht een belangrijke 

groep van bedrijven een groot belang aan lokale binding en uitstraling (19% van de werkgele-

genheid). Dit impliceert ook dat een aanbodsstrategie zeker subregionaal moet gevoerd wor-

den en dat ook kwaliteit een belangrijk aandachtspunt is.  

Voorts kenmerken er zich twee sterk specifieke en belangrijke groepen van bedrijven. De ene 

groep van bedrijven stelt internationale bereikbaarheid centraal via havens, waterwegen en 

goederenvervoer per spoor. Dit impliceert een ruimtelijk-economisch en een aanbodbeleid op 

en in functie van die strategische locaties. Deze groep van bedrijven telt ongeveer 21% van de 

werkgelegenheid. De andere groep (16% van de werkgelegenheid) stelt grootstedelijke vesti-

gingsfactoren (nabijheid van luchthavens en HST-stations, de bereikbaarheid met het open-

baar vervoer en de nabijheid van onderzoeksinstituten en universiteiten) centraal, wat een 

beleid gericht op kwalitatieve plekken in en rond de steden impliceert. 

                                                           
2  Steunpunt Ondernemen en Internationaal Ondernemen, 2008, Vestigingsgedrag van bedrijven in 

Vlaanderen. Een analyse in functie van het ruimtelijk economisch beleid. 
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B.  GROOTSCHALIGE DETAILHANDEL: IMPACT VAN DE DIENSTENRICHTLIJN 

De huidige regeling inzake grootschalige detailhandel is vastgelegd in de zgn IKEA-wet3 die in 

werking trad op 01/03/2005. Deze wet voorziet een socio-economische vergunning te ver-

strekken door de gemeente4, gebaseerd op een socio-economische afweging van de aanvraag 

(art 7 §2 van de wet). 

De Dienstenrichtlijn die volgend jaar van kracht wordt laat geen economische opportuniteits-

beoordeling meer toe. Wel is de behoefte aan een vergunningstelsel gerechtvaardigd om een 

dwingende reden van algemeen belang. Hiertoe behoren volksgezondheid, consumentenbe-

scherming, diergezondheid en bescherming van het stedelijk milieu. Dergelijke dwingende 

redenen kunnen een rechtvaardiging zijn voor de toepassing van vergunningstelsels en ande-

re beperkingen.  

 

De wet op de handelsvestigingen was opgenomen in het eerste pakket van de staatshervor-

ming, waarvan de timing inzake goedkeuring echter onzeker is. 

Duidelijk is wel dat vanaf volgend jaar geen economische criteria kunnen gehanteerd worden. 

Een locatiebeleid voor grootschalige detailhand is nochtans noodzakelijk, waarbij de integratie 

in de ruimtelijke ordening het meest voor de hand liggend is.  

 

In de actualisering en gedeeltelijke herziening wordt deze problematiek niet gesitueerd. Ge-

zien de urgentie is dit wel noodzakelijk. Principes hierbij kunnen zijn, een regionaal of subregi-

onaal kader waaraan de lokale noden worden afgewogen en een evenwicht tussen de groot-

schalige detailhandel en een kernversterkend beleid. De structuurplannen op de verschillende 

niveaus zijn hierbij uiteraard sterk sturend door het vastleggen van locaties voor grootschalige 

detailhandel.  

De raad vraagt verder dat het detailhandelsbeleid, zeker wat de grootschalige vestigingen 

betreft, vastgelegd wordt in een Vlaams Masterplan voor distributie.  

3 . 3 .  L A N D B O U W ,  B O S  E N  N A T U U R  

3 . 3 . 1  A f b a k e n i n g  g r o t e  e e n h e d e n  n a t u u r  e n  n a t u u r  i n  o n t w i k k e l i n g  

De afbakening van natuur en bos gebeurt in belangrijke mate op gronden die op de gewest-

plannen zijn ingekleurd als landbouwgebied. Naast een economisch verlies dat via sectorale 

regelingen kan ingevoerd worden, betekent deze operatie ook dat de gronden een waardever-

lies kennen. 

                                                           
3  Wet van 13 augustus 2004 betreffende de vergunning van handelsvestigingen (BS dd 5 oktober 

2004) 
4  Voor oppervlaktes vanaf 1000 m² na advies van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor 

Distributie. Een beroep is mogelijk bij het Interministerieel Comité Distributie. 
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De raad stelt vast dat de decretale basis hiervoor is gelegd, maar dat nu cruciale uitvoerings-

besluiten moeten gemaakt worden om het systeem van kapitaal- en gebruikersschade effectief 

in werking te doen treden vanaf 01/2008.  

3 . 3 . 2  N a t u u r v e r w e v i n g s g e b i e d  

Verweving is in de regel een feitelijke toestand op terrein waarbij twee of meerdere functies 

samen in ondergeschikte of nevengeschikte vorm voorkomen. Verweving kan aldus voorko-

men in alle bestemmingsgebieden.  

 

Toegespitst op natuurverweving is er de feitelijke toestand waar binnen op de gewestplannen 

ingekleurde landbouwgebieden natuur en landbouw in nevengeschikte vorm voorkomen. 

 

De raad stelt vast dat functionele verweving bestaat. Deze verweving wordt in de praktijk van-

daag georganiseerd via beheersovereenkomsten. De raad wil dat naar aanleiding van de her-

ziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen verder wordt bekeken welke instrumenten 

het best ingezet kunnen worden om de natuurverweving in de praktijk te realiseren en te on-

derzoeken of het instrument van beheersovereenkomsten in de praktijk een volwaardig alter-

natief is voor de planfiguur natuurverwevingsgebied. 

 

De raad wijst voorts op een inconsistentie tussen de bepalingen inzake natuurverwevingsge-

bied in hoofdstuk 6: Landbouw, natuur en bos enerzijds en de cijfers in hoofdstuk 8: Begroting 

van te voorziene ruimte.  

In hoofdstuk 6 is er sprake van “…. 80.000 ha natuurverwevingsgebied in overdruk op gebie-

den die niet tot de bestemmingscategorie ‘natuur, bos en groen’ behoren, waarvan maximaal 

70.000 ha tegelijkertijd behoren tot de agrarische structuur en minimaal 10.000 ha tot een 

andere bestemmingscategorie behoren.” 

In de begrotingstabel is er nog steeds sprake van 150 000 ha natuurverwevingsgebied. 

 

In dezelfde begrotingstabel wordt vastgesteld dat de categorieën natuur, bos en groen samen 

worden begroot. In het huidige RSV zijn dat drie afzonderlijke categorieën (Reservaat en na-

tuur, Bosbouw en overig groen). Voor de raad is het niet duidelijk waarom deze drie types 

open ruimte worden samengevoegd. De raad wijst erop dat de betrokken sectorale wetgeving 

geënt is op deze categorieën zodat het beter is hierin geen wijzigingen aan te brengen gezien 

de rechtsonzekerheid die dat met zich mee zal brengen. 

Een onderzoek naar het samenvoegen van een aantal open ruimte categorieën kan eventueel 

meegenomen worden in het kader van de lange termijn herziening van het RSV en moet ge-

beuren in overleg met de betrokken sectoren. 
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3 . 3 . 3  A f s t e m m i n g  t u s s e n  h e t  p r o c e s  v a n  d e  o p m a a k  v a n  d e  i n -
s t a n d h o u d i n g s d o e l s t e l l i n g e n  i n  d e  s p e c i a l e  b e s c h e r m i n g s z o -
n e s  e n  h e t  a f b a k e n i n g s p r o c e s  i n  u i t v o e r i n g  v a n  h e t  r u i m t e l i j k  
s t r u c t u u r p l a n  V l a a n d e r e n  

De raad stelt vast dat de werkzaamheden die moeten leiden tot het vastleggen van de in-

standhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones los van de structuurplan-

ning gebeuren. De raad vraagt dat er een betere afstemming gebeurt met het ruimtelijk beleid. 

Op pagina 49 in het richtinggevend gedeelte van de korte termijnherziening wordt hier wel 

naar verwezen maar dit leidt niet tot een aanpassing in het RSV. 

De raad wijst er voorts ook op dat afhankelijk van de te behalen doelstelling van een specifie-

ke beschermingszone, ook de perimeter errond belangrijk wordt. Immers, afhankelijk van die 

doelstelling kan ook in de perimeter een impact bestaan op bv. het vergunningenbeleid. 
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4.  Real isat ie  van het  lange termi jnspoor 

4 . 1 .  D E  R A A D  O N D E R S T E U N T  D E  O N T W I K K E L I N G  V A N  E E N  L A N G E  

T E R M I J N  S T R A T E G I E  

De raad stelt vast dat in het kader van de ad hoc opdrachten die aan de Steunpunten kunnen 

opgedragen worden, aan het Steunpunt Ruimte en Wonen, een korte termijn opdracht werd 

toevertrouwd. Deze opdracht moet in mei 2009 uitmonden in een visienota waarin zowel de 

inhoudelijke als procedurele uitdagingen voor de lange termijn planning worden geformuleerd.  

 

Het beantwoorden van uitdagingen moet dan de basis zijn van een nieuwe ruimtelijke strate-

gie, na het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Zoals gesteld is de raad van oordeel 

dat dit de opdracht dient te zijn voor de komende Vlaamse regering, zodat een nieuw strate-

gisch plandocument kan lopen vanaf 2016. 

 

Vanzelfsprekend dient in die lange termijn strategie te worden voorgebouwd op de doelstellin-

gen die in het Pact 2020 werden geformuleerd. 

In de context van de ruimtelijke ontwikkeling van Vlaanderen beklemtoont het Pact 2020 het 

belang van duurzame, creatieve steden, zodat steden in Vlaanderen en Brussel in creatieve 

economische niches een voortrekkersrol vervullen. Stedelijke kernen worden aantrekkelijke 

woonkernen waar jongvolwassenen en jonge gezinnen met kinderen samenleven met oude-

ren, met een interessant cultureel, onderwijs-, verzorging-, mobiliteit-, winkel- en arbeidsaan-

bod, evenals betaalbare woningen. In die zin zijn stedelijke kernen ook aantrekkelijke woon-

kernen en een afspiegeling van de maatschappelijke diversiteit. Ook de doorbraken van VIA 

beklemtoonden via het concept van het groen stedengewest de rol van de stad als groeipool 

met creatief talent. 

 

Verder zet het Pact 2020 in op ondernemerschap, waarbij Vlaanderen een sluitend, kwalitatief 

hoogstaand subregionaal aanbodbeleid van economische ruimte, zowel verweven als op be-

drijventerreinen, moet realiseren. Een actief verwevingsbeleid integreert brownfields die eco-

nomisch nog inzetbaar zijn, en voorkomt veroudering van bedrijventerreinen. Er wordt ingezet 

op verweving en multifunctionaliteit, zowel in de stedelijke ruimte als op bedrijventerreinen. 

Een aangepast locatiebeleid stemt de locatie-eisen van de onderneming en de locatiekenmer-

ken van de plek op elkaar af, ondermeer gebaseerd op een operationele segmentatie- en mo-

biliteitseffectrapportage. 

Hieraan gekoppeld wordt de doelstelling geformuleerd dat de ruimte die nodig is voor onderne-

merschap, wetenschappelijk zal bepaald worden in het kader van het RSV-2020. Een economisch 

activeringsbeleid en de filosofie van de ijzeren voorraad dienen tegen 2020 het aantal effectief 
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bruikbare bedrijventerreinen te verhogen tot minimaal 95% van het totaal aantal bestemde bedrij-

venterreinen. 

 

In de realisatie van dit lange termijn spoor wijst de raad op het belang van de concrete toe-

passing van het partnerschapsmodel dat door de raad samen met de MiNa-raad in 2004 werd 

naar voren geschoven. 

4 . 2 .  A A N D A C H T S P U N T E N  I N  D E  L A N G E  T E R M I J N  S T R A T E G I E  

De visienota moet uitmonden in een nieuwe ruimtelijke strategie. Een nieuwe strategie vertrekt 

enerzijds uit een evaluatie van de huidige structuurplanning en anderzijds van nieuwe inzich-

ten. 

 

Inzake de evaluatie van het huidige structuurplansysteem moet ondermeer op de volgende 

aandachtspunten worden ingegaan: 

1. Kritische bevraging van het concept structuurplannen / uitvoeringsplannen.  

Zijn de structuurplannen voldoende strategisch? 

Laat de planstructuur op drie bestuurlijke niveaus toe om op flexibele wijze in te 

spelen op de maatschappelijke dynamiek? 

2. Kritische bevraging van de concepten in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaande-

ren 

Welke concepten zijn aan bijstelling tot, welke nieuwe concepten dienen zich aan? 

3. Kritische bevraging van de beschikbare instrumenten  

Kan het partnerschapsmodel met de huidige instrumenten gerealiseerd worden? 

Kunnen de ruimtevragende sectoren op gelijkwaardige basis in dialoog treden? 

Beschikken de ruimtelijke ordening en de sectoren over de instrumenten om de stra-

tegische doelen te kunnen bereiken?  

4. Kritische vragen bij de ruimteboekhouding  

Men kan vaststellen dat de structuurplanning en de uitvoering daarvan is afgegleden 

naar het tellen van hectaren. Het is precies deze tekortkoming die aanleiding gaf tot 

de introductie van de structuurplanning ter vervanging van de gewestplanning.  

 

Inzake de nieuwe inzichten moet ondermeer de volgende aandachtspunten centraal staan: 

 

1. Nood aan onderbouwde toekomstscenario’s 

De planning is in Vlaanderen moet meer vooruitkijken. Scenarioplanning, waarbij 

men, uitgaand van hypothesen, paden ontwikkelt om een te verwachten of een ge-

wenste toestand te bereiken, kan hiervoor een middel zijn. De vaststelling is dat 

Vlaanderen, in tegenstelling tot Nederland, geen traditie heeft in de opmaak van 
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verkennende toekomstscenario’s. Dit is nochtans belangrijk om aan scenarioplan-

ning te kunnen doen. 

2. Detectie van nieuwe ontwikkelingen die relevant zijn   

De maatschappij verandert voortdurend. Nieuwe uitdagingen komen af op Vlaande-

ren. De detectie en in het beeld brengen van deze nieuwe ontwikkelingen met po-

tentiële impact op het ruimtegebruik dringen zich op. 

3. Ontwikkeling van thema’s en bijsturingen waarop een nieuwe ruimtelijke stra-

tegie zal accent op leggen  

Hoe zal men omgaan met bijvoorbeeld de problematiek van vergrijzing, de mogelijke 

impact van ICT op het woon-werkgedrag, de gevolgen van het klimaatbeleid op de 

ruimtelijke organisatie van de samenleving, de opkomst van de energiegewassen en 

de impact hiervan op de landbouw, de impact van het toeristisch-recreatief gedrag 

met ondermeer de gevolgen hiervan op bijkomende taakstelling, enz. 

4. Aangeven van actoren die moeten betrokken worden bij de opmaak en de rea-

lisatie en de wijze waarop dit moet georganiseerd worden.  

Een stroomlijning van sectorale aanspraken en de opzet van beleidsnetwerking im-

pliceert een partnerschapsmodel met een duidelijk beeld van de rol van de sectoren 

en van de relatie tussen de sectoren en de ruimtelijke ordening. Een vraag die zich 

dan opwerpt is hoe een partnerschapsmodel dat door SERV en MiNa-raad gevraagd 

wordt, kan verwezenlijkt worden, waarin de ruimtevragende sectoren een wezenlijke 

rol spelen zowel in de strategische fase als de uitvoerende fase van de structuur-

planning.  


