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0. Inleiding 

Voorliggende procesnota omvat en/of zal omvatten als van toepassing: 

 een overzicht van het gevoerde informatie-, inspraak- en participatietraject; 
 duiding, in algemene zin, van de reacties tijdens of naar aanleiding van de meest recente 

inspraak- en participatie-initiatieven en het gevolg dat eraan is gegeven; 
 toekomstige informatie-, inspraak- en participatie-initiatieven; 

Deze procesinformatie wordt logischerwijze continu geactualiseerd en aangevuld. 
Deze nota blijft dus een levend document dat bij elke belangrijke stap in het planproces zal moeten 
geactualiseerd worden.  

 
0.1. Aanleiding  

Begin 2018 keurde de provincieraad een ‘kernnota’ goed als belangrijke bouwsteen van wat het 
provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant moet worden.  Deze kernnota is het resultaat van 
een planproces dat is opgestart in 2014 om het bestaande en nog geldende ruimtelijk structuurplan 
uit 2004 te hernieuwen.  

Elke plannende overheid moet procesinformatie bijhouden en digitaal ter beschikking stellen.  

Zo is het verplicht om informatie bij te houden over de verwerking van de meest recente 
inspraak/participatie-initiatieven. Officieel is er pas sprake van een lopende procedure zodra er een 
‘conceptnota’ voor de opmaak van het provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant is 
goedgekeurd door de Provincieraad. 

Het provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant  bouwt voort op de ‘kernnota’ . Het planproces 
dat geleid heeft tot de ‘kernnota’ is daarom relevant als procesinformatie  voor de opmaak van het 
provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant . 

Overeenkomstig artikel 2.1.9, derde lid, van de VCRO, houdt de deputatie procesinformatie bij over 
de opmaak en herziening van het provinciaal beleidsplan ruimte. De procesinformatie kan 
geraadpleegd worden op de website van de provincie. 

 
0.2. Wettelijke basis 

Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke 
ordening, milieu en omgeving bevat de decretale onderbouwing van de ruimtelijke beleidsplanning 
als vervolg op de ruimtelijke structuurplanning. Dit wijzigingsdecreet vervangt het hoofdstuk 
"ruimtelijke structuurplannen" uit de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) door een 
hoofdstuk "ruimtelijke beleidsplannen" (artikel 2.1.1 e.v. VCRO) 

Een beleidsplan kan opgemaakt worden op de drie bestuursniveaus. De VCRO bevat de 
basisregels voor de opmaak van de ruimtelijke beleidsplannen. 

Decretaal werden volgende stappen vastgelegd (artikel 2.1.8, § 2, VCRO) : 
1. de raadpleging in verschillende fasen van het opmaakproces van de PROCORO; 
2. overleg tussen de verschillende bestuursniveaus in verschillende fasen van het opmaakproces; 
3. de raadpleging van het publiek in verschillende fasen van het opmaakproces, met inbegrip van 
een openbaar onderzoek over een voorlopig vastgestelde visie en een voorlopig vastgesteld 
beleidskader; 
4. een voorlopige vaststelling en een definitieve vaststelling door de provincieraad. 

Het ‘Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de 
vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten 
van de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning’ van 30 
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maart 2018 regelt de opmaak van de ruimtelijke beleidsplannen meer in detail, en regelt de 
inwerkingtreding van de decretale bepalingen. 

De Europese plan-MER-Richtlijn 2001/42/EG “Betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma’s bepaalt voor welke plannen en programma’s een 
milieueffectenbeoordeling noodzakelijk is en waaraan deze milieueffectenbeoordeling moet 
beantwoorden. Deze richtlijn werd uitgevaardigd om een hoog niveau van milieubescherming te 
bekomen en er voor te zorgen dat milieuoverwegingen tijdens de voorbereiding en ontwikkeling van 
plannen en programma’s geïntegreerd zouden worden. De milieueffectenbeoordeling heeft dus als 
doel om reeds tijdens de opmaak van het plan of programma in te schatten welke milieueffecten ten 
gevolge van het plan of programma veroorzaakt kunnen worden zodat het plan of programma nog 
bijgestuurd kan worden alvorens het definitief vastgesteld wordt. 

Artikel 4.3 van deze Europese plan-MER richtlijn (2001/42/EG) stelt: “Voor plannen en programma's 
die deel uitmaken van een hiërarchie van plannen en programma's houden de lidstaten, om 
overlapping van beoordelingen te voorkomen, rekening met het feit dat de beoordeling, 
overeenkomstig deze richtlĳn, op verschillende niveaus van de hiërarchie wordt uitgevoerd. …”  

 

In Vlaanderen is de MER-regelgeving verder uitgewerkt in het Decreet Algemene Bepalingen 
Milieubeleid van 5 april 1995 (DABM). Een beleidsplan Ruimte voldoet aan de voorwaarden van 
een plan of programma in de zin van het DABM. 

In die zin wordt het provinciaal ruimtelijke beleidsplan tijdens de opmaak onderworpen aan een 
milieueffectenbeoordeling en kan op basis van de informatie uit deze effectenbeoordeling het 
betreffende beleidsplan, waar mogelijk, tijdens de ontwerpfase nog bijgestuurd worden. De 
milieueffectenbeoordeling wordt – waar wetgevingstechnisch mogelijk - zo optimaal mogelijk 
ingepast in de decretaal  voorgeschreven procedure voor een ruimtelijk beleidsplan en er is een 
constante inhoudelijke wisselwerking tussen beide plannen.  

De hiernavolgende figuur bevat het processchema voor de opmaak (of herziening) van een 
ruimtelijke beleidsplan én de opmaak van het bijhorende milieueffectenrapport. Het schema houdt 
rekening met de bepalingen in de VCRO en het uitvoeringsbesluit voor de procedure van het 
beleidsplan, en de bepalingen van het DABM voor de procedure van het milieueffectenrapport : 
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DEEL 1 – gevoerde proces 

 

Met de opmaak van een Beleidsplan Ruimte wil de provincie Vlaams-Brabant de hoofdlijnen voor 
het ruimtelijk beleid binnen de provincie opnieuw uitzetten.  Het Provinciaal Beleidsplan Ruimte 
Vlaams-Brabant moet het bestaande en nog geldende Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant 
vervangen. 

De provincie is niet over één nacht ijs gegaan bij de opmaak van de zogenaamde  ‘Visienota 
Ruimte - kernnota’ , kortweg ‘kernnota’. Dit document is het resultaat van een breed 
participatieproces  dat liep van 2014 tot 2018. 

De conceptnota was de eerste formele stap om te komen tot een goedgekeurd Beleidsplan Ruimte.  
De deputatie keurde de conceptnota goed op 9 mei 2019.   

Het voorontwerp werd goedgekeurd door de deputatie op 19 november 2020, waarna de voorziene 
instanties om advies werden gevraagd. Nadien keurde de deputatie  een tweede versie op 9 
december 2021, waarover opnieuw advies werd gevraagd.  
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1. Van structuurplan naar beleidsplan 

In de klassieke planningshiërarchie staat het provinciale beleidsniveau tussen het Vlaamse en het 
gemeentelijke niveau. In het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) maakt dit principe voor een stuk 
plaats voor partnerschappen over beleidsthema’s en bestuursniveaus heen. 

Meer samenwerking, dus. Daarbij is een wervende provinciale visie en missie onontbeerlijk.  

Het creëren van (ruimtelijke) samenhang op regionaal niveau is onze belangrijkste inhoudelijke missie. We 
trachten de bestuurlijke kloof tussen het gewestelijke en het gemeentelijke niveau te overbruggen met 
geslaagde en inspirerende samenwerkingsverbanden. 

Een beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een set van beleidskaders. Deze omvat een 
toekomstbeeld en een overzicht van belangrijke beleidslijnen. De goedkeuring van de kernnota door de 
provincieraad in 2018 was een belangrijke stap naar een formele verankering als beleidsplan. 

 

1.1. Structuurplan 

De provincie hanteert voor haar ruimtelijke beleid al ruim tien jaar de methodiek van 
structuurplanning. Dat is een dynamisch en continu proces van ruimtelijke visie- en beleidsvorming, 
gericht op de lange termijn (2030 en verder).  

Strategische projecten en andere instrumenten moesten deze langetermijnvisie in de praktijk omzetten. 
Intussen staan we vijftien jaar verder en hebben we als provincie met het structuurplan als kader heel 
wat ruimtelijke planningsprocessen opgestart. Denk maar aan de stationsomgevingen van Aarschot, 
Tienen, Diest en Haacht. Of de oplossing voor de problematiek van de permanente bewoning in 
weekendverblijven. En vergeet de afbakening van de kleinstedelijke gebieden niet, waarbij we telkens 
niet alleen een visie ontwikkelden maar ook een masterplan met strategische acties en relevante 
actoren. 

Het ruimtelijk structuurplan van de provincie Vlaams-Brabant is van kracht sinds 7 oktober 2004, in 2012 
werd het beperkt herzien. Grote delen van het structuurplan, zoals de strategische principes, zijn nog 
steeds relevant. 

 

1.2. Nieuwe uitdagingen 

Vandaag staan we voor andere uitdagingen dan in 2004. We denken anders over wonen, werken, 
mobiliteit, recreatie, klimaat en open ruimte dan eind jaren ’90, toen het huidige ruimtelijk structuurplan 
Vlaams-Brabant tot stand kwam. Daarom werkt de provincie sinds 2014 intensief aan een nieuwe 
ruimtelijke visie: met eigen analyses, gericht onderzoek door studiebureaus en overleg met de betrokken 
provinciale diensten. We gingen in debat met externe experten, middenveldorganisaties, Vlaamse 
overheidsadministraties en de gemeentebesturen.  

In 2013 bevroeg de dienst ruimtelijke ordening experten en stakeholders over de uitdagingen van het 
provinciale ruimtelijke beleid. Dat resulteerde in een focusnota. Begin 2014 gaf de deputatie op basis 
van deze nota de dienst ruimtelijke ordening de opdracht om bij de vernieuwing van het beleid te 
focussen op drie sporen: 

• Spoor 1: ruimtelijke ontwikkelingen sturen binnen een performant mobiliteitsnetwerk 
• Spoor 2: het uitwerken van een ruimtelijk-economische agenda voor de provincie 
• Spoor 3: de ruimtelijke vertaling van het provinciaal klimaatplan 

 

1.3. Uitdieping visie 

De drie sporen werden verder uitgewerkt aan de hand van een aantal studieopdrachten en projecten als 
opstap naar en achtergrond voor een geïntegreerd visiedocument, de zogenaamde ‘kernnota’: 
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- In 2013 werd door de deputatie de opdracht voor ‘de opmaak van een kwantitatief onderzoek naar 
de evolutie van het woonaanbod en prognose van de woonbehoeften in de provincie Vlaams-
Brabant’ gegund. Het eindrapport werd in maart 2015 afgerond. In dit onderzoek worden enerzijds 
de woonmarkten in de provincie Vlaams-Brabant afgebakend, met een bijhorende cartografische 
analyse van enkele demografische indicatoren per woonmarkt en per deelgemeente, en anderzijds 
wordt een prognose gemaakt van de bevolkingsgroei tot 2030 op basis van de huidige trends. 
 

- Als direct gevolg hiervan keurde de deputatie ook in 2015 het “beleidskader op korte termijn voor de 
aansnijding van woonuitbreidingsgebieden” goed. Daarin wordt bepaald aan welke voorwaarden 
woonuitbreidingsgebieden dienen te voldoen om op korte termijn in aanmerking te komen voor 
ontwikkeling (het ‘kwantitatief kader’), en aan welke randvoorwaarden voldaan moet worden (het 
‘kwalitatief kader’). 

 
- In 2016 werd een ruimtelijk-economische agenda goedgekeurd door de deputatie. Het gaat om een 

strategische agenda, waaraan een gezamenlijke en gedragen planning is gekoppeld voor uitvoering. 
De agenda tracht de inspanningen van verschillende economische actoren in onze regio op elkaar af 
te stemmen: Provincie, Provinciale OntwikkelingsMaatschappij, Interleuven, Haviland, ERSV. De 
agenda omvat o.a. een selectie van de prioritaire zones (omwille van strategische ligging en 
economisch belang, complexiteit van het verbeteringsproces, verouderingsverschijnselen, en mate 
waarin samenwerking en inzet van verschillende partners en actoren nodig is) voor optimalisatie van 
de bestaande bedrijventerreinen. 

 
- In 2015 werd een energiekansenkaart opgemaakt die toont op welke locaties in onze provincie 

ruimte is voor hernieuwbare energie.  Het eindrapport werd opgeleverd begin 2016 en geïntegreerd 
in het Klimaatbeleidsplan van de provincie. 

 
- In het kader van het strategisch project Regionet  Leuven wordt sinds 2014 samen met de Stad 

Leuven, De Lijn Vlaams-Brabant en Interleuven het mobiliteitsnetwerk voor het arrondissement 
Leuven verder uitgewerkt en de koppeling met de potenties voor woonontwikkeling bekeken. Het 
project tracht gekende principes van mobiliteitsgestuurde ontwikkeling te vertalen naar concrete en 
realiseerbare voorstellen. 
 

- Sinds 2015 worden binnen een aantal strategische projecten met sterke betrokkenheid vanuit de 
provincie ook instrumenten onderzocht, ingezet en getest om ruimtelijk kwaliteit op een bovenlokale 
schaal te versterken.  Deze projecten vormen een belangrijke bron en basis voor de opmaak van de 
actieprogramma’s die gekoppeld zullen moeten worden aan het beleidsplan. Binnen elk strategisch 
project ligt er een specifiek nadruk op één of meerdere van de belangrijke uitdagingen in  onze 
provincie: 

 
o Het strategisch project Zennevallei legt de focus op  de transformatie van een hoog-

dynamische corridor waar wonen, werken, open ruimte  en infrastructuren sterk verweven 
voorkomen en op elkaar moeten afgestemd worden. Het project beoogt een vernieuwing en 
opwaardering van de economische structuur en het woonweefsel met behoud en versterking 
van de waardevolle en openruimtestructuren. 
 

o Binnen het strategisch project voor de Noordrand (Vlaamse project-coördinatie) is de 
provincie actief betrokken bij de transformatie van het sterk verstedelijkte gebied ten 
noorden van Brussel. De nadruk ligt in de ruimtelijke optimalisatie van belangrijke 
werklocaties in onze regio. 
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o Het strategisch project Getestreek legt de nadruk op de kwalitatieve ontwikkeling van een 

eerder landelijke streek. Dit strategisch project zet in op de versterking van de 
landschapsstructuur met aandacht voor het klimaat. Daarnaast wil het project een 
toekomstperspectief bieden voor de stads- en dorpskernen in deze regio. 

 
o Het strategisch project Pajottenland is gericht op de mogelijkheden voor een transformatie 

naar een duurzaam energielandschap gekoppeld aan de versterking van de 
landschapsstructuur. 
 

o Het strategisch project Horizon+ legt de focus op het versterken van  een belangrijk 
onderdeel van de robuuste openruimtestructuur in onze provincie (Zoniënwoud) en de 
recreatieve ontsluiting ervan.  
 

o Het strategisch project Walden brengt belangrijke open-ruimte-verbindingen en robuuste 
verbindingslandschappen tot stand over de landbouwplateaus en langs de valleien van de 
meanderende rivieren Dijle, Laan, IJse en Voer. 

In juni 2015 werd een voorlopig geïntegreerd visie-document voorgelegd aan gemeentelijke, provinciale 
en gewestelijk ambtenaren en bestuurders. Ook het brede middenveld werd betrokken. Deze visie werd 
samen met relevante stakeholders verder uitgediept in de tweede helft 2015 en de eerste helft van 2016. 
Via diverse mediakanalen werden de inwoners regelmatig geïnformeerd over de voortgang en de 
krachtlijnen. Het uiteindelijke resultaat werd eind 2016 voorgesteld aan de deputatie. 

 

1.4. Krachtlijnen 

Begin 2017 keurde de deputatie de krachtlijnen van de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. De 
burgemeesters van onze gemeenten werden geconsulteerd en de krachtlijnen werden aan het brede 
middenveld en diverse administraties toegelicht. De provincie ging ook het debat aan met het 
departement Ruimte Vlaanderen (nu: departement Omgeving) om het provinciale beleidsplan af te 
stemmen op het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen dat ook in opmaak is.  

 

1.5. Kernnota 

De provincieraad keurde in 2018 de zogenaamde ‘kernnota’ goed, een belangrijke bouwsteen van wat 
het provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant zal worden.  

Over de kernnota werd in juni 2018 een breed communicatietraject gevoerd door middel van een 
lezingenreeks en een reizende tentoonstelling. Het brede publiek kreeg de gelegenheid feedback en 
input te leveren via postkaartjes en de provinciale website. 

De ‘strategische visie’ zoals je die in het beleidsplan zal terugvinden valt samen met het eerste deel van 
de ‘kernnota’: uitdagingen, missie, basisprincipes voor het ruimtelijk beleid en strategieën. De 6 
thematische vertalingen uit de ‘kernnota’ vormen een set van 6 beleidskaders.  

De thematische beleidslijnen uit de kernnota worden aangevuld met een aantal selecties om  een 
concrete doorwerking naar  maatregelen, instrumenten en acties van zowel de provincie als de 
gemeenten mogelijk te maken. Verder zijn de bestaande louter informatieve kaarten uit de kernnota 
herwerkt tot richtinggevende kaarten die integraal deel uitmaken van het beleidsplan. Daarnaast werden 
ook een aantal technische passages uit de kernnota geschrapt omdat ze achterhaald zijn door de 
toevoeging  van de selecties en ontwikkelingsperspectieven. 

Deze herwerking van de ‘kernnota’  mondde uit  in de zogenaamde ‘conceptnota’, de eerste formele stap 
in de procedure voor het provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant. 
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1.6. Conceptnota  

De eerste stap in de officiële procedure voor opmaak van het provinciaal beleidsplan ruimte  is de 
zogenaamde ‘conceptnota’ voor het provinciaal beleidsplan ruimte.  De deputatie keurde de conceptnota 
goed op 9 mei 2019.   

Deze ’conceptnota’ voor het provinciaal beleidsplan wordt ter kennis gebracht aan de provincieraad (4 
juni 2019). 

Parallel wordt in het kader van de procedure voor het milieueffectenrapport de kennisgevingsnota 
opgemaakt. 

Advies PROCORO (1) 

Daarna werd de ’conceptnota’ voor advies voorgelegd aan de maatschappelijke actoren betrokken via 
de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) in de zittingen van  27/01/2020 en 
2/03/2020. 
De adviesvraag werd aan de PROCORO gesteld op 18 november 2019.  

Het advies van de PROCORO werd niet verleend binnen zestig dagen na de ontvangst van de 
adviesvraag. Bij gebrek aan advies binnen die termijn mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. 

De deputatie besliste om het laattijdige advies van de PROCORO  toch mee ten nemen in haar 
overwegingen naar de volgende planfase (voorontwerp). 

Adviesronde (1) -  adviezen als bijlage 

De Vlaamse administratie en de gemeentebesturen werden geraadpleegd over de conceptnota voor het 
provinciaal beleidsplan ruimte. De Vlaamse administraties en de colleges van burgemeester en 
schepenen kregen de mogelijkheid om schriftelijk, analoog of digitaal, al dan niet via een gemachtigde, 
te reageren op de conceptnota voor het provinciaal beleidsplan ruimte in de periode van de publieke 
raadpleging. 

Publieke raadpleging (1) – reacties als bijlage 

De publieke raadpleging over de conceptnota voor het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant 
liep van 1 december 2019 tot en met 14 februari 2020 conform art 23 van het uitvoeringbesluit  van 30 
maart 2018 tot bepaling van de nadere regels voor de opmaak van de ruimtelijk beleidsplanning.  

Hierin werd ook de consultatieronde meegenomen over de kennisgevingsnota voor de strategisch 
MilieuEffectenRapportage over het Beleidsplan.  

 De dienst bevoegd voor MilieuEffectRapportage organiseert de consultatieronde over de 
kennisgevingsnota, in overeenstemming met de bepalingen van het DABM. 

 De conceptnota wordt integraal op de website van de provincie gepubliceerd en er wordt 
een analoge versie gestuurd naar elke gemeente. De conceptnota kan op het 
gemeentehuis geraadpleegd worden op een manier die voor iedereen toegankelijk is.  
Er zal ook een vertaling van de ‘conceptnota’  in het frans te beschikking gesteld worden 
ten behoeve van de faciliteitengemeenten. 

 De conceptnota wordt bekendgemaakt via : 
1° een bericht in het gemeentelijke infoblad van elke gemeente in de provincie of, bij gebrek 
aan een dergelijk infoblad of aan een tijdige verschijning ervan, een aanplakking of digitale 
affichage van het bericht; 
2° een bericht in het Belgisch Staatsblad; 
3° een bericht in ten minste drie dag- of weekbladen die in de provincie worden verspreid, 
of in een set van regionale bladen waarvan de verdeling samen het volledige grondgebied 
van de provincie bestrijkt; 
4° een bericht op de website van de provincie en op de website van elke gemeente in de 
provincie. 
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Het bericht bevat : 
1° een beknopte toelichting; 
2° informatie over de eerstvolgende inspraak- en participatie-initiatieven, met vermelding 
van de wijze waarop, waar en wanneer het publiek reacties op de conceptnota kenbaar kan 
maken; 
3° een verwijzing naar de webpagina met de procesinformatie, vermeld in artikel 19, met de 
vermelding dat toekomstige inspraak- en participatie-initiatieven daar aangekondigd zullen 
worden. 

 Het ruimere publiek wordt geïnformeerd en geconsulteerd over de conceptnota voor het 
provinciaal beleidsplan ruimte. Dit  gebeurd onder de vorm van een infomarkt op 4 
december 2019  (verslag zie bijlage) over de conceptnota waarbij de inhoud van de 
conceptnota op een laagdrempelige wijze word toegelicht aan de hand van infopanelen en 
workshops. 

Het publiek kon, analoog of digitaal, reageren op de conceptnota voor het provinciaal beleidsplan ruimte. 

 

 Interbestuurlijk overleg 

Daarnaast werd in het kader van deze adviesronde ook interbestuurlijk overleg opgestart tussen de 
provincie en de  gemeentebesturen.  

Er werden 2 infomomenten georganiseerd  (1 per arrondissement) voor de gemeentebesturen 
voorafgaandelijk aan de publieke consultatie: 

 15 mei 2019 – provinciehuis Leuven 
 22 mei 2019 – PIVO Asse 

 Er werden tijdens de publieke consultatie ook 7 bestuurlijke overlegtafels georganiseerd waar in 
groepen van 8-12 gemeenten werd overlegd over de beleidslijnen van de conceptnota.  

 19/11/19, 9u30, Zennevallei&Pajottenland, Kasteel van Groenenberg, Sint-Pieters-Leeuw 

 27/11/19, 14u, Westrand, PIVO, Zellik 

 14/01/20, 11u Getestreek, gemeentehuis Hoegaarden 

 15/01/20, 14u Demervallei, ’S Hertogenmolens, Aarschot 

 22/01/20, 14u Horzion, CC Hoeilaart, Hoeilaart 

 29/01/20, 14u Leuven&Ommeland, Provinciehuis, Leuven 

 05/02/20, 14u Oostrand, CC De Factorij, Zaventem 

Doel van deze overlegtafels was én is om op informele wijze te spreken over de opmaak én ook de 
uitvoering van de beleidslijnen binnen het beleidsplan ruimte.  
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Verder werd er ook ingezet op bilateraal overleg met de gemeentebesturen om de beleidslijnen uit 
de conceptnota én het opzet van beleidsplanning in het algemeen toe te lichten. Volgende bilaterale 
overlegmomenten gingen door vanaf mei 2019: 
 
 23 mei 19, Scherpenheuvel-Zichem 
 28 juni 19, Beersel 
 27 augustus 19, Wemmel 
 2 september 19, Hoegaarden 
 10 september 19, Oud-Heverlee 
 16 september 19, Begijnendijk 
 17 september 19, Overijse 
 24 september 19, Boortmeerbeek 
 25 september 19, Halle 
 27 september 19, Burgemeestersoverleg Leuven 
 1 oktober , Lennik 
 10 oktober, Vilvoorde 
 11 oktober, Herent 
 21 oktober, Steenokkerzeel 
 23 oktober, Toekomstforum Halle-Vilvoorde 
 23 oktober, Pepingen 
 5 november, Bekkevoort 
 10 december, Affligem 
 7 januari, Galmaarden 
 20 januari, Sint-Pieters-Leeuw 
 21 januari, Linter 
 21 Januari, Ternat 
 27 januari, Asse 

 
Met het Vlaamse bestuursniveau (Departement Omgeving) werd een interbestuurlijk overleg 
gehouden op  21 januari 2020. 
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 Actieprogramma ruimte 2020-2025 (als bijlage) 

Het beleidsplan is erop gericht samenhang te brengen in de voorbereiding, de vaststelling en de 
uitvoering van beslissingen in de ruimtelijke ordening van de deputatie. Het  beleidsplan bevat 
beleidskeuzes voor de lange en middellange termijn. 

In het kader van het klimaatbeleid werd door de deputatie het klimaatactieprogramma 2020-2025  
goedgekeurd in zitting van 7 november 2019. Als onderdeel hiervan werden de acties in verband 
met de uitvoering van de beleidslijnen uit het beleidsplan ruimte reeds meegenomen en 
goedgekeurd door de deputatie.. 

Het actieprogramma ruimte 2020-2025 is gericht op de uitvoering van de beleidslijnen uit het 
Beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant in opmaak.   

Het actieprogramma geeft aan hoe en met wie de provincie de gewenste ruimtelijke ontwikkeling wil 
realiseren binnen de lopende legislatuurperiode.  

Binnen het actieprogramma ruimte worden de acties gegroepeerd rond 4 krachtlijnen voor actie die 
een link leggen tussen de beleidsstrategieën uit het Beleidsplan ruimte en de doelstellingen uit het 
klimaatactieprogramma (cf. figuur). 
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1.7. Voorontwerp beleidsplan 

De adviezen , bezwaren en opmerking op de conceptnota werden verwerkt. De conceptnota werd 
aangepast en bijgestuurd om te komen tot een voorontwerp van beleidsplan. Het (eerste) voorontwerp 
werd goedgekeurd door de deputatie op 9 november 2020. 

Advies PROCORO (2) - advies als bijlage 

Daarna werd het voorontwerp voor advies voorgelegd aan de maatschappelijke actoren betrokken via de 
provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) in de zittingen van  29/03/2021 en 
26/04/2021. 
De adviesvraag werd aan de PROCORO gesteld op 9 maart 2021.  

Het advies van de PROCORO werd verleend op 26 april 2021. 

.Adviesronde (2) -  adviezen als bijlage 

De Vlaamse administratie en de gemeentebesturen werden geraadpleegd over het voorontwerp van het 
provinciaal beleidsplan ruimte. De Vlaamse administraties en de colleges van burgemeester en 
schepenen kregen de mogelijkheid om schriftelijk, analoog of digitaal, al dan niet via een gemachtigde, 
te reageren op het voorontwerp van het provinciaal beleidsplan ruimte tussen 1 februari en 1 mei 2021. 

 

 Interbestuurlijk overleg 

Daarnaast werd in het kader van deze adviesronde ook het interbestuurlijk overleg (zie 1.6.1) tussen 
de provincie en de  gemeentebesturen verdergezet.  

Er werden tijdens de adviesronde 2 maal 8 (digitale) bestuurlijke overlegtafels georganiseerd waar in 
groepen van 4-12 gemeenten werd overlegd. Het eerste overleg had als doel de algemene 
beleidslijnen van de conceptnota te bespreken ter voorbereiding van het gemeentelijk advies, het 
tweede overleg behandelde meer concreet het voorstel van kernenselectie, dat nog geen deel 
uitmaakte van het eerste voorontwerp.  

 27/01/21, 10u en 19/05/21, 10u, Pajottenland 

 03/02/21, 10u en 26/05/21, 10u, Klein-Brabant 

 03/02/21, 14u en 09/06/21, 14u, Horizon 

 10/02/21, 10u en 16/06/21, 14u, Demervallei 

 24/02/21, 10u en 02/06/21, 10u, Noordrand 

 24/02/21, 14u en 19/05/21, 10u, Zennevallei 

 03/03/21, 10u en 23/06/21, 10u, Leuven en Ommeland 

 17/03/21, 11u en 30/06/21, 10u, Getestreek 

Vanuit de reacties van de gemeentebesturen op de 1ste ronde van bestuurlijke overlegtafels werd 
een bijsturing voorgesteld die nauwer aansluit bij de lopende planningspraktijk in de rand rond 
Brussel én de planologische bevoegdheidsverdeling tussen Vlaanderen en de Provincie. De 
overlegtafels voor de ‘Westrand’ en de ‘Oostrand’ worden daarom herschikt zodat het 
werkingsgebied van het Vlaamse projectgebied ‘Noordrand’ samenvalt met een bestuurlijke 
overlegtafel met dezelfde naam. De overige gemeenten uit de ‘Westrand’ en de ‘Oostrand’ vormen 
een nieuwe overlegtafel ‘Klein Brabant’. Aan de gemeente Kampenhout wordt omwille van haar 
geografische positie voorgesteld aan te sluiten bij de overlegtafel ‘Leuven en Ommeland’. 
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Met het Vlaamse bestuursniveau (Departement Omgeving) werd een interbestuurlijk overleg 
gehouden op  29 januari 2021. Het departement omgeving bracht formeel advies uit op 29 april 
2021. 

33 gemeenten brachten advies uit op het voorontwerp van beleidsplan. 

 

1.8. Tweede voorontwerp beleidsplan 

De adviezen , bezwaren en opmerking op het voorontwerp werden verwerkt. Het (eerste) voorontwerp 
werd aangepast en bijgestuurd. De deputatie besloot een tweede plenaire overlegronde te organiseren 
op basis van een tweede voorontwerp dat de bijgestuurde lijst met kernenselecties omvat, dit om de 
gemeenten de kans te geven zich ook formeel uit te spreken over de concrete kernenselectie. Het 
(tweede) voorontwerp werd goedgekeurd door de deputatie op 9 december 2021. 

Advies PROCORO (3) - advies als bijlage 

Daarna werd het tweede voorontwerp voor advies voorgelegd aan de maatschappelijke actoren 
betrokken via de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) in de zitting van 
21/02/2022. 

Het advies van de PROCORO werd verleend in de zitting van 28 maart 2022. 

Adviesronde (3) -  adviezen als bijlage 

De Vlaamse administratie en de gemeentebesturen werden geraadpleegd over het tweede voorontwerp 
van het provinciaal beleidsplan ruimte. De Vlaamse administraties en de colleges van burgemeester en 
schepenen kregen de mogelijkheid om schriftelijk, analoog of digitaal, al dan niet via een gemachtigde, 
te reageren op het tweede voorontwerp van het provinciaal beleidsplan ruimte tussen 15 januari en 16 
maart 2022. 

 

 Interbestuurlijk overleg 

Daarnaast werd in het kader van deze adviesronde ook het interbestuurlijk overleg (zie 1.6.1 en 
1.7.1) tussen de provincie en de  gemeentebesturen verdergezet.  

Er werden tijdens de publieke consultatie 7 (digitale) bestuurlijke overlegtafels georganiseerd waar in 
groepen van 4-12 gemeenten werd overlegd over het tweede voorontwerp.  
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 09/02/22, 10u, Pajottenland & Zennevallei 

 19/01/22, 10u, Klein-Brabant (als ‘Brabantse Kouters’) 

 02/02/22, 14u, Horizon 

 26/01/22, 14u, Demervallei 

 19/01/22, 14u, Noordrand 

 26/01/22, 10u, Leuven en Ommeland 

 02/02/21, 11u, Getestreek 

Met het Vlaamse bestuursniveau (Departement Omgeving) werd een interbestuurlijk overleg 
gehouden op  8 februari 2022. Het departement omgeving bracht formeel advies uit op 16 maart 
2022. 

52 gemeenten brachten advies uit op het voorontwerp van beleidsplan. Samen met het eerste 
voorontwerp hebben 56 gemeenten (86%) minimaal één maal advies uitgebracht tijdens de plenaire 
overlegronde(s). 

 

1.9. (Voor)ontwerp Plan-MER 

Parallel en ondersteunend aan de opmaak van het provinciaal beleidsplan Ruimte Vlaams-Brabant 
werd er een milieueffectenrapport opgemaakt dat de mogelijke effecten inzake milieu in kaart 
brengt. Vanuit het milieueffectenonderzoek worden vanuit verschillende milieudisciplines 
aandachtspunten meegegeven naar het beleidsplan Ruimte toe. Een eerste bespreking met de 
Vlaamse administratie bevoegd voor milieueffectenrapportage over een voorontwerp van plan-MER 
ging door op 27 september 2021. De aandachtspunten uit het voorontwerp van plan-MER werden 
meegenomen en waar nodig verwerkt in het ‘tweede voorontwerp van het provinciaal beleidsplan 
Ruimte Vlaams-Brabant’. 

Adviesronde Plan-MER – adviezen als bijlage 

In de voorontwerpfase van het Beleidsplan werden door het Vlaams Departement Omgeving, Team 
MER ook adviezen gevraagd over de (voor)ontwerpversie van het plan-MER. De adviestermijn liep 
van 26 oktober ten en met 25 november 2021. Doel daarbij was de opmerkingen op het 
(voor)ontwerp van MER mee te kunnen nemen en te verwerken in het aangevulde ontwerp-MER 
dat dan samen met het ontwerp Beleidsplan in openbaar onderzoek zal gaan. 2 adviezen (VMM, 
MOW) omvatten ook opmerkingen met betrekking tot het voorontwerp van Beleidsplan zelf en 
beperken zich niet tot het (voor)ontwerp plan-MER. Deze adviezen werden daarom ook overwogen 
en behandeld naar aanleiding van de 2de plenaire adviesronde. 
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DEEL 2 – toekomstig proces 

 

In dit deel wordt het voorziene traject voor de opmaak van het provinciaal beleidsplan ruimte 
Vlaams-Brabant uitgezet: de verschillende procedurestappen, de voorziene publieke 
inspraakmomenten en het voorziene tijdspad. 
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2. Van voorontwerp naar beleidsplan 

  

2.1. Ontwerp beleidsplan  

De adviezen van de PROCORO en de plenaire overlegronde werden verwerkt. Het voorontwerp 
werd aangepast en bijgestuurd om te komen tot een ontwerp van beleidsplan. Als bijlage bij het 
beleidsplan wordt ook het ontwerp van MilieuEffectenRapportage toegevoegd. 

Overeenkomstig artikel 2.1.8, § 2, eerste lid, 4°, van de VCRO, stelt de provincieraad het ontwerp 
van provinciaal beleidsplan ruimte voorlopig vast. 

De provincieraad stelde op 11 oktober 2022 het ontwerp van provinciaal beleidsplan ruimte Vlaams-
Brabant voorlopig vast. 

Publieke raadpleging (2) 

Overeenkomstig artikel 2.1.8, § 2, eerste lid, 3°, van de VCRO, onderwerpt de deputatie het 
ontwerp van provinciaal beleidsplan ruimte aan een openbaar onderzoek dat binnen zestig dagen 
na de voorlopige vaststelling, vermeld in artikel 24 van dit besluit, minstens wordt aangekondigd 
door : 

1° een bericht in het gemeentelijke infoblad van elke gemeente in de provincie of, bij gebrek aan 
een dergelijk infoblad of aan een tijdige verschijning ervan, een aanplakking of digitale affichage 
van het bericht; 

2° een bericht in het Belgisch Staatsblad; 

3° een bericht in ten minste drie dag- of weekbladen die in de provincie worden verspreid, of in een 
set van regionale bladen waarvan de verdeling samen het volledige grondgebied van de provincie 
bestrijkt; 

4° een bericht op de website van de provincie en op de website van elke gemeente in de provincie. 

De aankondiging, vermeld in het eerste lid, bevat of vermeldt minstens : 

1° een beknopte toelichting; 

2° de plaats waar het ontwerp van provinciaal beleidsplan ruimte geraadpleegd kan worden; 

3° de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek; 

4° de plaats, de datum en het uur waarop de informatie- en inspraakvergaderingen, vermeld in 
artikel 26, zullen plaatsvinden; 

5° de wijze waarop, waar en wanneer het publiek reacties kenbaar kan maken; 

6° een verwijzing naar de webpagina met de procesinformatie, vermeld in artikel 19. 

De deputatie brengt de Vlaamse administratie vóór de aanvang van het openbaar onderzoek 
schriftelijk, analoog of digitaal, op de hoogte van de voorlopige vaststelling en de startdatum van het 
openbaar onderzoek. 

Het openbaar onderzoek start uiterlijk op de zestigste dag na de datum van bekendmaking van de 
aankondiging in het Belgisch Staatsblad. 

Het openbaar onderzoek duurt negentig dagen. Tijdens het openbaar onderzoek kan het ontwerp 
van provinciaal beleidsplan ruimte geraadpleegd worden op de website van de provincie en in het 
gemeentehuis van elke gemeente in de provincie op een manier die voor iedereen toegankelijk is. 
De deputatie stuurt daarvoor een analoge versie naar elke gemeente. 

Reacties worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek schriftelijk, analoog of digitaal, 
aan de deputatie bezorgd op het adres dat opgenomen is in de aankondiging. 
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De reacties kunnen ook uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek op het gemeentehuis 
van elke gemeente in de provincie worden afgegeven tegen ontvangstbewijs. De gemeente bezorgt 
de reacties in dat geval uiterlijk binnen een week na het openbaar onderzoek aan de deputatie. Met 
reacties die laattijdig aan de deputatie worden bezorgd, moet geen rekening worden gehouden. 

De deputatie organiseert tijdens de eerste helft van het openbaar onderzoek ten minste twee 
informatie- en inspraakvergaderingen op verschillende plaatsen in de provincie.  

Er wordt voorzien dat de informatie- en inspraakvergadering in eerste helft van het openbaar 
onderzoek wordt gehouden. De reden hiervoor is dat men op die manier kennis kan nemen van het 
ontwerp van beleidsplan of beleidskader, en tegelijk nog voldoende tijd heeft om te reageren. 

Deze informatie- en inspraakvergaderingen zullen plaatsvinden op 13 december 2022 in het PIVO 
te Asse en 14 december in het Provinciehuis te Leuven. 

Vermits deze vergaderingen ook inspraakvergaderingen zijn, is het wel degelijk de bedoeling dat 
deelnemers aan de vergadering die dat willen, al reacties kenbaar kunnen maken tijdens de 
vergadering zelf. Die reacties moeten worden geakteerd en beschouwd als geldig ingediende 
reacties. Er is uiteraard een belangrijke rol weggelegd voor de moderator en de verslaggever. De 
moderator moet bijvoorbeeld indien nodig vragen of een opmerking ter vergadering effectief als 
reactie op het document moet worden verstaan en geakteerd. 

De organisatie en de aankondiging van het openbaar onderzoek over het ontwerp 
MilieuEffectenRapport dienen te gebeuren overeenkomstig de procedurevereisten van het decreet 
algemene bepalingen voor milieubeleid (DABM). Beide openbare onderzoeken worden evenwel 
maximaal op elkaar afgestemd, zodat gedurende het openbaar onderzoek zowel bemerkingen op 
het ontwerp van beleidsplan als op het ontwerp MilieuEffectenRapport kunnen worden gemaakt. De 
opmerkingen die betrekking hebben op het ontwerpMER dienen in overeenstemming met 
procedurevereisten van het DABM te worden ingediend. 

Adviesronde (4) 

De Vlaamse Regering en de gemeenteraden van de gemeenten in de provincie kunnen uiterlijk de 
laatste dag van het openbaar onderzoek een schriftelijk advies over het ontwerp van provinciaal 
beleidsplan ruimte bezorgen aan de deputatie. 

Advies PROCORO (4) 

De deputatie bezorgt het ontwerp van provinciaal beleidsplan ruimte vóór de start van het openbaar 
onderzoek aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening. 

De deputatie brengt binnen zestig dagen na het einde van het openbaar onderzoek verslag uit over 
het openbaar onderzoek bij de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening. 

De deputatie kan de termijn, vermeld in het eerste lid, verlengen met zestig dagen. 

Binnen negentig dagen, of honderdvijftig dagen bij verlenging van de termijn als vermeld in 
paragraaf 2, tweede lid, na de einddatum van het openbaar onderzoek kan de provinciale 
commissie voor ruimtelijke ordening een standpunt uitbrengen over het ontwerp en het gevolg dat 
het best gegeven kan worden aan de reacties uit het openbaar onderzoek. 

 

2.2. Definitief beleidsplan  

De goedkeuring van het definitief planMER dient te gebeuren voor de definitieve vaststelling van 
het provinciaal beleidsplan ruimte. (art. 4.2.11, §4 DABM) 

Overeenkomstig artikel 2.1.8, § 2, eerste lid, 4°, van de VCRO, stelt de provincieraad het 
provinciaal beleidsplan ruimte definitief vast binnen honderdvijftig dagen, of tweehonderdtien dagen 
bij verlenging van de termijn als vermeld in artikel 28, § 2, tweede lid, na de einddatum van het 
openbaar onderzoek. 
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Bij de definitieve vaststelling van het beleidsplan kunnen ten opzichte van het voorlopig 
vastgestelde beleidsplan alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of 
voortvloeien uit reacties op of adviezen of standpunten over het ontwerp. 

Als bijlage bij het beleidsplan wordt ook het definitief  MilieuEffectenRapport toegevoegd. 

Het definitief vastgestelde provinciaal beleidsplan ruimte wordt onmiddellijk na de definitieve 
vaststelling bezorgd aan de Vlaamse Regering. 

Als de Vlaamse Regering, met toepassing van artikel 2.1.8, § 2, derde lid, van de VCRO, een 
voorbehoud maakt bij bepaalde opties uit het provinciaal beleidsplan ruimte, moet dat voorbehoud 
voldoen aan al de volgende criteria : 

1° het bevat een precieze aanduiding van tekstpassages; 

2° het is gemotiveerd op grond van strijdigheid met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen of een 
ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen; 

3° het wordt naar de provincie gestuurd binnen 45 dagen na de ontvangst van het definitief 
vastgestelde provinciaal beleidsplan ruimte of het definitief vastgestelde beleidskader. 

De deputatie maakt het besluit tot definitieve vaststelling van het provinciaal beleidsplan ruimte 
binnen zestig dagen na het verstrijken van de termijn, vermeld in paragraaf 2, tweede lid, 3°, 
bekend door : 

1° een bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad overeenkomstig artikel 2.1.9, eerste 
lid, van de VCRO, met vermelding van de publicatie, vermeld in punt 2° ; 

2° een integrale publicatie van het vaststellingsbesluit en het provinciaal beleidsplan ruimte op de 
website van de provincie, overeenkomstig artikel 2.1.9, derde lid, van de VCRO. 

Als de Vlaamse Regering met toepassing van paragraaf 2, tweede lid, een voorbehoud heeft 
gemaakt bij bepaalde opties uit het provinciaal beleidsplan ruimte, moet : 

1° het uittreksel in het Belgisch Staatsblad een verwijzing bevatten naar de tekstpassages waarbij 
een voorbehoud is gemaakt; 

2° de publicatie op de website van de provincie de aanduiding van de tekstpassages bevatten 
waarbij een voorbehoud is gemaakt en de bijbehorende motivatie van de Vlaamse Regering. 

Overeenkomstig artikel 2.1.9, eerste lid, van de VCRO, treedt het provinciaal beleidsplan ruimte in 
werking veertien dagen na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad. 

Overeenkomstig artikel 2.1.9, tweede lid, van de VCRO, stuurt de deputatie een afschrift van het 
provinciaal beleidsplan ruimte en van het vaststellingsbesluit naar elke gemeente, waar die 
documenten kunnen worden ingezien. 

Bij een herziening publiceert de deputatie binnen zestig dagen na de inwerkingtreding een 
gecoördineerde versie van het provinciaal beleidsplan ruimte op de website van de provincie. 

 

2.3. Interbestuurlijk overleg 

Daarnaast wordt het interbestuurlijk overleg tussen de provincie en de  gemeentebesturen verder 
gezet binnen bestuurlijke overlegtafels. Uit de besprekingen in het kader van de eerste ronden van 
bestuurlijke overlegtafels blijkt dat er bij de gemeenten draagvlak is om het interbestuurlijk overleg 
verder te zetten in deze vorm. Doel van deze overlegtafels is en blijft om op informele wijze te 
spreken over de opmaak én, nog belangrijker, de uitvoering en doorwerking van de beleidslijnen 
binnen het beleidsplan ruimte.  
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3. Van beleidsplan naar uitvoering – intergemeentelijke aanpak 

3.1. Samen … 

Het vernieuwd provinciaal ruimtelijk beleid plaatst een bovenlokale aanpak centraal. Samenwerken 
wordt steeds belangrijker en noodzakelijker. Om de uitdagingen aan te pakken moeten 
samenwerkingsverbanden en partnerschappen op maat worden opgestart.  De provincie wil een 
katalysator zijn voor niet-hiërarchische samenwerking op maat uitgaande van gelijkwaardigheid van 
de 3 bestuursniveaus.   

3.2. … op maat 

De provincie zet in op een aanpak op maat van een gebied of een specifiek project. Zo’n 
gebiedsgerichte werking heeft in de voorbije jaren haar nut en succes bewezen. De provincie bezit 
een kapitaal aan ervaring en expertise op dat vlak. We zoeken daarbij altijd naar geïntegreerde 
oplossingen voor de noden van een bepaald gebied en stemmen de aanpak en de instrumenten af 
op de doelstellingen. De provincie kan zo voor impulsen zorgen om de lokale en bovenlokale 
opportuniteiten van een gebied optimaal te benutten.  

Het provinciale niveau wil bovenlokale samenhang versterken en samenwerkingsplatformen 
faciliteren. Hierbij respecteren we de Vlaamse krijtlijnen én de gemeentelijke autonomie. Een 
gedeelde visie vanuit meer bovenlokaal perspectief is daarbij nuttig om ruimtelijke keuzes te maken 
en afstemming te zoeken tussen gemeenten. In dit zin kan het Provinciaal Beleidsplan Ruimte ook 
een referentiekader voor lokale besturen worden.  

3.3. … intergemeentelijk 

In het kader van de opmaak van het beleidsplan ruimte trachten we daarom ook reeds de 
uitvoeringstrajecten vorm te geven. De bestuurlijke overlegtafels (zie hoger) kunnen daarbij 
uitgroeien tot gebiedsgerichte platformen waarbinnen de gemeenten op zoek kunnen gaan naar 
samenspraak. De uitvoering en doorwerking van ruimtelijk beleid vraagt immers om meer 
samenwerking.  

Vanuit de overlegtafels kunnen intergemeentelijke planprocessen geïnitieerd worden.  Ruimtelijke 
ontwikkelingen overstijgen immers vaak administratieve en bestuurlijke grenzen. Veel ruimtelijke 
vragen en problemen zijn specifiek voor elke gemeente apart en worden dan best ook gemeentelijk 
aangepakt.  Maar er zijn ook ruimtelijke uitdagingen en problemen die worden gedeeld door de 
verschillende gemeenten en efficiënter kunnen aangepakt worden vanuit een intergemeentelijk 
perspectief.  

De provincie is ervan overtuigd dat een intergemeentelijke aanpak kan lonen. Niet elke ruimtelijke 
vraag vraagt immers om een heel specifiek gemeentelijk antwoord. Sommige ruimtelijke vragen 
spelen in verschillenden gemeenten op ongeveer dezelfde wijze en kunnen daarom best een 
intergemeentelijk antwoord krijgen. Het heeft dan weinig zin dat elke gemeente ruimtelijk 
uitvoeringplannen en/of verordeningen moet opmaken met ongeveer dezelfde inhoud.  

De provincie is bereid om op vraag van de gemeenten haar instrumenten (provinciale RUP’s en 
verordeningen) in te zetten in het kader van zo’n intergemeentelijke aanpak.  

Deze planprocessen zullen verschillen naargelang de problematieken en prioriteiten binnen elke 
overlegtafel. Omdat elk gebied anders is, kan ook de rol die de provincie opneemt telkens 
verschillend zijn. De gebiedsgerichte overlegtafels laten maatwerk toe.  
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Concreet kwam uit de eerste ronde van bestuurlijke overlegtafels reed een aantal gedeelde 
ruimtelijk vragen/problematieken naar voor die via een intergemeentelijk proces zouden kunnen 
aangevat worden: 

KERNVERSTERKING – differentiatie binnen woongebied inzake: 

 VOORSCHRIFTEN PROJECTZONES – inrichtingsstudie, kwaliteitstoets 
 MEERGEZINSWONINGEN 
 MINIMALE WOONDICHTHEID VOOR (VER)NIEUWBOUWPROJECTEN EN 

VERKAVELINGEN 
 VERKAVELEN VAN GRONDEN & BOUWEN IN TWEEDE BOUWORDE 

WONING-DELEN  – TIJDELIJKE OPDELING WONINGEN 

AFWIJKINGEN GENERIEKE REGELS VOOR CO-HOUSINGPROJECTEN 

MOBIEL ZORGWONEN 

INVULLING BEELBEPALENDE HOEVES EN GEBOUWEN 

ENERGIEMAATREGELEN  rond WARTMENETTEN, ZONNEPANELEN, … 

PARKEERNORMEN/GROENNORMEN 

OPTIMALISATIE BEDRIJVENZONES – bijsturen voorschriften gewestplan 

 

Het eerste intergemeentelijke planproces, in drie gemeenten van de Zennevallei, werd reeds 
gestart. Op korte en middellange termijn wordt ook de opstart van intergemeentelijke planprocessen 
in het Pajottenland, Horizon+ en de Getestreek onderzocht. 

 


