
RUIMTE VOOR 
VLAAMS-BRABANT
ONTWERP BELEIDSPLAN



WAT ?
Wat is een Beleidsplan Ruimte ?

Wat is het niet ?



Van Structuurplan naar Beleidsplan

 Het is een hernieuwde PROVINCIALE VISIE 
voor RUIMTELIJKE ONTWIKKELINGEN;

 Ter vervanging de bestaande en nog geldende visie: 
Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant (RSVB);

 Legt de robuuste beleidslijnen voor de langere termijn vast;
 Het is de basis voor opmaak van

Provinciale Ruimtelijke UitvoeringsPlannen;
 Het is het kader voor advies en ondersteuning aan gemeenten.
 Het is het kader voor de inzet van provinciale middelen 

(zowel financieel als personeel)

WAT WEL ? …



Zal dit plan mij vertellen waar ik nog kan bouwen? 

 Het heeft GEEN directe RECHTSGROND voor vergunningen;
 Het beleidsplan zegt NIET op welke percelen je mag bouwen of 

wonen en welke niet;
 Het is geen bodembestemmingsplan op basis waarvan een overheid 

een bouwvergunning kan uitreiken of weigeren; 
 Het plan is wel een basis om in een volgend stadium ruimtelijke 

uitvoeringsplannen te kunnen maken;
 Deze uitvoeringsplannen kunnen wel de basis vormen voor het 

afleveren of weigeren van een vergunning. 

WAT NIET ? …



PLANPROCES
Welke weg heeft dit beleidsplan al 
afgelegd?



PROCES …

ONTWERP

ADVIES- EN CONSULTATIERONDE -
NAJAAR 2019

ADVIESRONDE - VOORJAAR 2020 - 2021

PROVINCIERAAD 2022

Een nieuw Beleidsplan
komt er niet zomaar.

We moeten een lange, 
wettelijk vastgelegde
procedure volgen om een
goed onderbouwde 
beslissing te nemen.

“

DEFINITIEF 
BELEIDSPLAN

VOORONTWERP

CONCEPTNOTA

2023

STARTBESLISSING

KERNNOTA

PROVINCIERAAD 2019

Goedkeuring PROVINCIERAAD 2018

‘VISIENOTA RUIMTE’

UITVOERING
INTER-GEMEENTELIJKE

AANPAK 

ACTIEPROGRAMMA’S

KENNISGEVING PROVINCIERAAD 
2019

OPENBAAR ONDERZOEK
- NAJAAR 2022



UITDAGINGEN
Welke grote, inhoudelijke uitdagingen
vormen de aanleiding voor de opmaak
van het beleidsplan ruimte?
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UITDAGINGEN
Welke grote, inhoudelijke uitdagingen vormen de aanleiding voor de opmaak
van het beleidsplan ruimte?



ECONOMISCHE ONTWIKKELING ECOSYSTEMEN EN HUN 
DIENSTEN ONDER DRUK

In gebruik 

infrastructuur 

Niet in gebruik

3866 ha

1281ha
waarvan
Leegstand 142 ha
In herontwikkeling 1 ha
Act ief aanbod 94 ha
Gronden in gebruik van bedrijf 116 ha
Reservegrond bedrijf 266 ha
Reservegrond ontwikkelaar 173 ha
Overige : Niet realiseerbaar

10%
infrastructuur

Totale oppervlakte 
ruimte in Vlaanderen

60%

Verlies aan landbouwgrond
165.000 ha tussen 1985 en 2005,
waarvan 9 3% door toename
bebouwde ruimte

Landbouw

Overige functies

UITDAGINGEN
Welke grote, inhoudelijke uitdagingen vormen de aanleiding voor de opmaak
van het beleidsplan ruimte?



KLIMAATVERANDERING EN ENERGIEBEHOEFTE
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UITDAGINGEN
Welke grote, inhoudelijke uitdagingen vormen de aanleiding voor de opmaak
van het beleidsplan ruimte?



ONTWERP 
BELEIDSPLAN

Wat staat er in het ontwerp van 
Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant ?



1. 
Efficiënt ruimtegebruik en het 

verhogen van het
ruimtelijk rendement met het 

oog op de afbouw van
het bijkomend ruimtebeslag

2. 
Nabijheid en bereikbaarheid 
sturend maken voor nieuwe 

ontwikkelingen met het oog op 
het verminderen van de 
verplaatsingsbehoefte

3. 
Het fysisch systeem beschermen, 
versterken en verbinden met het 

oog op de realisatie van een
klimaatbestendig landschap

BASISPRINCIPES
Wat zijn de basisprincipes van het nieuwe ruimtelijke beleid?



5. 
Open ruimte

1. 
Mobiliteit

2. 
Voorzieningen

3. 
Wonen

4. 
Economie

6. 
Energie

BELEIDSKADERS per thema
6 thema’s vormen samen het ruimtelijk beleidskader voor concrete acties en 
specifieke projecten op provinciaal niveau



TOEKOMSTBEELD
een harde en zachte ruggengraat vormen samen de toekomstvisie

Zachte ruggengraat 
= robuust open ruimte-netwerk

Harde ruggengraat = kernen en
knooppunten in het mobiliteitsnetwerk

We kiezen voor een 
fijnmazige groenblauwe 
dooradering...

“ De provincie wil inzetten op 
hoogdynamische woonkernen,
die goed bediend worden door
openbaar vervoer.

“



TOEKOMSTBEELD
een harde en zachte ruggengraat vormen samen de toekomstvisie



BEBOUWDE RUIMTE  > harde ruggengraat voor ontwikkeling
De meest geschikte plekken om te wonen en te werken zijn goed bereikbaar per
fiets en met het openbaar vervoer en liggen in de nabijheid van voorzieningen.
De Provincie zet in op selectieve en kwalitatieve verdichting.

Groei in de goed uitgeruste 
ontsloten woonkernen

De kernen die in de directe omgeving liggen van de HOV-

haltes, zijn het best geschikt om t e voldoen aan de

stijgende behoefte aan woningen. Als er in die kernen

meer mensen wonen, is er meer vraag naar een goed

openbaar vervoer en wordt dat ook economisch rend-

abel. Binnen deze kernen voorzien we nieuwe wonin-

gen op korte afstand van de HOV-haltes.

Woningen concentreren in dorpskernen

Ook in kernen die n iet in de directe omgeving liggen van HOV-haltes kun-

nen er nieuwe woningen komen als er daar voldoende dagelijkse voor-

zieningen zijn. In de gehuchten is het niveau van voorzieningen beperkt

en daar plannen we dan ook geen sterke toename van woningen.

Kwaliteit van de kernen versterken

De noodzakelijke verdichting moet de eigenheid van onze steden en

woonkernen versterken. We willen dat die verdichting gebeurt op een

kwaliteitsvolle manier: niet door het bouwen van karakterloze apparte-

menten in landelijke dorpen, wel door projecten die respect hebben voor de

historische context , de schaal van de omgeving, het erfgoed. We zet ten

ook in op de uitbouw van een publieke groene ruimte in de woonkernen.

Versnippering van de open ruimte 
tegengaan

Een groot deel van de nog beschikbare percelen is niet

geschikt om t e voldoen aan de vraag naar kleine, betaal-

bare, kwalitatieve woningen. We willen die dus zo weinig

mogelijk bebouwen. Buiten de kernen st reven we niet

naar meer verdichting door bijvoorbeeld een verdere op-

deling van de woningen of bouwgronden.
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Bevolkingsgroei in de steden

Steden zijn het best geschikt om t e voldoen aan de behoefte aan bij-

komende woningen omwille van hun ruim aanbod aan voorzieningen, hun

goede bereikbaarheid en hun groot banenaanbod. Bij het plannen van

nieuwe woningen komen zij dus eerder in aanmerking dan kleinere kernen.

Selectieve verdichting en
vernieuwing

We willen maximaal investeren in vernieuwing en ver-

dicht ing van de bestaande bebouwing in de woonkernen.

Die invester ingen vormen immers een hefboom voor een

kwal itat ieve versterking van die kernen en zorgen zo voor

een maatschappelijke meerwaarde. We vinden he t niet

aangewezen om bu iten de steden en dorpskernen bij-

komende woningen t e creëren door bestaande woningen

op t e delen of n ie t - residentiële gebouwen om t e vormen

t o t woningen.

Goedkope en sociale woningen in steden en
kernen

Het provinciebestuur b l ij f t pleiten voor een evenwichtige spreiding

van betaalbare en sociale woningen over de verschillende steden en

woonkernen. De hoge kostprijs van bouwgronden in steden en binnen de

woonkernen is een bijzonder aandachtspunt.

Bijkomende woningen

Publieke
ruimte

Versterken woonaanbod
nabij HOV knooppunten

Herontwikkeling
binnenstedelijke
locaties‘

Nieuw woonprojecten
in stedelijke wijken

Groen

Versterken
voorzieningenaanbod

Bijkomende woningen
op kor te afstand van
HOV-halte

Bijkomende woningen
in HD kernen

Activering
ontwikkeling
afhankelijk van
realisatie HOV

Lokale
voorzieningen

Kernversterkende
woonprojecten

Verkeersluw
dorpshart

Aanbod aan
kleinere
woningtypes

Versterken bestaand
woonweefsel

Groene speelruimte

Groen speelbos
nabij de kern

Aandacht voor
historische context
van dorpskernen

Robuust netwerk
van trage wegen

Energie
neutrale
woningen

Kwalitatieve
publieke
ruimte

Slecht
gelegen, verouderde
woningen
relocaliseren

Vernieuwing Verdichting

Aanbod van goedkope
en sociale woningen

Nieuwe verkavelingen
buiten de kernen
vermijden

Bouwrijpe ingesloten
percelen die geen open
ruimte innemen

Behoud
waardevol
erfgoed



OPEN RUIMTE > zachte ruggengraat voor ontwikkeling
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Groenblauwe dooradering van het grondgebied

We zet t en in op een fijnmazige groenblauwe dooradering van onze provin-

cie. Zo zorgen we voor verbindingen tussen de grote natuurgehelen en

maken we het hele openruimtenetwerk sterker: we voorzien bijvoorbeeld

meer groen in de st raten en pleinen en laten ruimte voor water in dorpen

en steden. De groenblauwe dooradering loopt zowel door de bebouwde als

de onbebouwde ruimte.

Grote natuurgehelen beschermen en versterken

Het provinciaal beleid is ger icht op het beschermen en versterken van

de grote natuurgehelen in onze provincie om zo het openruimtenetwerk

sterker t e maken. Er is plaats voor recreatie en landbouw, op voorwaarde

dat ze geen schade toebrengen aan waardevolle ecosystemen.

Vrijwaren van het landbouwgebied

Het is essentieel dat landbouwgebieden zoveel mogelijk aaneengesloten

blijven of worden. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een gezonde

voedselproductie én voor het voortbestaan van de landbouw. Daarbij is

het vrijwaren van de toegang t o t landbouwgrond een uitdaging, zeker als

het over percelen gaat in de nabijheid van steden. Een duurzame trans-

format ie van het platteland is slechts mogelijk met respect voor de rol

van de landbouwer als beheerder van onze open ruimte.
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Ruimte voor water en
zachte recreatie

Samenhang van
natuurgebieden

Kwalitatief
groenbeheer

Natuurbeheer door
extensieve landbouw

Wandelroute

Ecologische
akkerranden

Groen op
het plein

Groendaken

Beter beheer
van tuinen

Landschappelijke
integratie van
sportinfrastructuur

Waterbuffer

Groene bufferzones

Aaneengesloten
landbouwgebieden

Landbouwer als
beheerder
van de open ruimte

toegang tot grond
voor landbouw

CSA - multifunctionele
landbouw

De open ruimte in onze provincie is van enorm belang. Ze zorgt letterlijk voor zuurstof.
Landbouw, recreatie en natuur gaan er samen. De Provincie zet in op de groenblauwe
dooradering van het landschap om een sterk openruimtenetwerk te realiseren.



7. Operationalisering Beleidsplan

Actieprogramma Ruimte 
2020-2025

4 PROVINCIALE WERVEN -
4 KRACHTLIJNEN VOOR ACTIE

De provinciale visie moet uitvoering krijgen samen met Vlaanderen en de 
gemeenten.

Wat is de rol van de provincie?



Versterken van kernen en het hoogdynamisch netwerk1

 Harde ruggengraat voor ruimtelijke 
ontwikkelingen;

 Voorbeelden van ruimtelijke 
opgaves: 

o Beleidslijnen rond kernversterking en ruimtelijk 
rendement juridisch verankeren via 
stedenbouwkundige instrumenten; 

o Optimaliseren stationsomgevingen en                                    
andere openbaar vervoerknooppunten;

o Optimaliseren en opwaarderen bestaande 
bedrijvenzones;

o Ondersteunen gemeenten bij duurzame versterking 
van handelskernen.

4 PROVINCIALE WERVEN



Kwalitatief ontwikkelen van een robuust open ruimte netwerk2

 Zachte ruggengraat voor ruimtelijke 
ontwikkelingen;

 Voorbeelden van ruimtelijke 
opgaves: 

o Ondersteunen van gemeenten bij open 
ruimtebeleid; 

o Onderzoek naar instrumenten om beleid                          
te voeren ten aanzien van het minder goed        
gelegen juridisch aanbod aan bouwpercelen;

o Verduurzamen van bestaande                  
bedrijventerreinen;

o Realisatie van een robuust groen-blauw netwerk en 
groen-blauwe dooradering in de provincie door het 
uitvoeren van gebiedsgerichte projecten en 
samenwerking met open-ruimte partners.

4 PROVINCIALE WERVEN



Activeren van productieve landschappen met ruimte voor energie3

 Uitbouwen van kennis en het 
aansporen van nieuwe initiatieven 
inzake hernieuwbare energie;

 Voorbeelden van ruimtelijke 
opgaves: 

o Ondersteunen van gemeenten op het vlak van 
kennisopbouw en - uitwisseling; 

o Verduurzamen van bestaande                  
bedrijventerreinen;

o Warmtenetten leren kennen, promoten en 
ondersteunen;

o Stimuleren van duurzame landbouwpraktijken.

4 PROVINCIALE WERVEN



Gebiedsgericht werken4

 Gebiedsgerichte integratie van de 
beleidslijnen uit dit beleidsplan;

 = samenwerkingsplatform met 
respect voor de Vlaamse krijtlijnen 
én de gemeentelijke autonomie;

 Provinciale werven: 
o Strategisch project Regionet Leuven;
o Strategisch project OnverGETElijk!;
o Strategisch project Horizon+;
o Strategisch project Opgewekt Pajottenland;
o Strategisch project Zennevallei;
o Strategisch project Vilvoorde-Machelen;
o Strategisch project Walden
o Strategisch project Erembald-Kravaal;
o Territoriaal Ontwikkelingsprogramma Noordrand;
o Gebiedsgerichte werking Demer- en Laakvallei.

4 PROVINCIALE WERVEN



VERVOLG …
De ontwerpversie van het Beleidsplan 
Ruimte is nu klaar. Over dit ontwerp 
organiseren we nu nog een breed 
openbaar onderzoek.



VERVOLG …

UITVOERING

COMMUNICATIE & PARTICIPATIE

• Aankondigingen in 
 Belgisch Staatblad 
 in 3 regionale kranten
 op provinciale website
 op gemeentelijk websites 
+ Aanplakking aan Provinciehuis en aan elk gemeentehuis
+ Ter inzagelegging in Provinciehuis en in elk gemeentehuis

• Introductie-filmpje voor sociale media
• Samenvattende brochure 
• Samenvatting in MAG.Vlaams-Brabant 
• 2 Infomarkten PIVO & Provinciehuis 

- 13&14 december 2022
• 2 Infomomenten voor gemeenten

OPENBAAR ONDERZOEK - 90 DAGEN
1 december 2022  tot en met 1 maart 2023

Digitale participatie via 
www.ruimtevoorvlaamsbrabant.be

De provincie vraagt ook het advies van:

• elk gemeentebestuur,

• de Vlaamse overheid en

• de Procoro (Provinciale Commissie

voor Ruimtelijke Ordening).



Bedankt voor uw 
aandacht.

Provincie Vlaams-Brabant
Toelichting Ontwerp Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant


