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INLEIDING
Waarom maken we dit beleidsplan? Wat is de 
aanleiding? Welk traject hebben we doorlopen 
om tot dit document te komen? 
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AANLEIDING VAN DE 
VERNIEUWING VAN HET 

RUIMTELIJK BELEID
Onze provincie wordt geconfronteerd met nieuwe en evoluerende 
uitdagingen: de mobiliteitsdruk is groter dan 15 jaar geleden, de steden 
doen het beter maar de toenemende bebouwing buiten de steden 
heeft een impact op het landschap, de open ruimte verdwijnt aan een 
hoog tempo, het klimaat verandert, de economie transformeert en 
kent een sterke wereldwijde concurrentie. Uitdagingen die aangepaste 
en nieuwe antwoorden vragen vanuit het ruimtelijke beleid.

De afgelopen jaren kregen we waardevolle inzichten in de manier 
waarop onze ruimte functioneert. We weten welke ingrediënten van 
het beleid effect hebben en welke niet. Daarom worden sommige 
uitdagingen vandaag op een andere manier benaderd en aangepakt 
dan enkele jaren geleden.

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 zetten deze langetermijnvisie om in de praktijk. Het 
eerste 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.

Dit alles maakt dat de invulling van het ruimtelijke beleid aan 
vernieuwing toe is. Daarom dit ‘beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant’, de 
opvolger van het structuurplan Vlaams-Brabant. Met een aangepaste 
verhaallijn, heldere uitdagingen en duidelijke prioriteiten. Nieuwe 
basisprincipes en ruimtelijke strategieën versterken de bestaande 
ruimtelijke principes, en samen bieden ze een antwoord op de 
uitdagingen waar we voor staan.

INLEIDING | AANLEIDING VAN DE VERNIEUWING VAN HET RUIMTELIJK BELEID
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VAN STRUCTUURPLAN 
NAAR BELEIDSPLAN

ruimtelijk-maatschappelijke toekomstvisie waar vanuit onderhandelde 
ontwikkelingsprogramma’s in operationeel beleid tot stand kunnen 
komen.

In het licht van het samenwerkingsmodel waarbinnen het beleidsplan 
wordt opgemaakt wordt geen strikte hiërarchie meer ingesteld 
tussen de beleidsplannen van de verschillende bestuursniveaus. De 
gemeentebesturen kunnen, in voorkomend geval, motiveren waarom 
hun beleidsplan of uitvoeringplan op bepaalde punten afwijkt van het 
Vlaamse en provinciale beleidsplan. Het kan in dat geval ook  zijn 
dat het gemeentelijk niveau de visie van het provinciale beleidsplan 
op strategisch niveau wel onderschrijft maar dat ze andere manieren 
voorstelt om deze te bereiken dan vooropgesteld in de beleidskaders 
van het provinciaal beleidsplan.
  
De uitdagingen, missie, basisprincipes voor het ruimtelijk beleid en 
strategieën vormen samen de strategische visie in dit beleidsplan. De 6 
thematische vertalingen en de selecties en ontwikkelingsperspectieven 
vormen een set van 7 beleidskaders. 

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

Het bestaande systeem van structuurplanning wordt geleidelijk 
vervangen door een systeem van beleidsplanning. Een ruimtelijk 
beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en een 
set van beleidskaders. Partnerschappen tussen overheden en 
ruimtegebruikers zijn essentieel voor een realisatiegericht beleid: de 
visie is gemeenschappelijk en de beleidskaders zijn onderhandeld.  

Het systeem van beleidsplanning voorziet in een ruimtelijk beleidsplan 
op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau, en gemeenten kunnen 
als ze dat willen een intergemeentelijke visie of intergemeentelijke 
beleidskaders opmaken. Provincies en gemeenten krijgen hierbij 
voldoende vrijheidsgraden. Zo kan een gemeente de strategische visie 
beknopt houden en zich vooral wijden aan beleidskaders en acties die 
zich inpassen in het gewestelijk en provinciaal ruimtelijk beleidsplan. 

De beleidsplanning werd door Vlaanderen uitgetekend als een 
plansysteem voor het ruimtelijk beleid waarbij de verschillende 
bestuursniveaus vanuit een toekomstvisie en elk vanuit een eigen 
rol samenwerken om de ruimte te ontwikkelen in functie van steeds 
wijzigende maatschappelijke noden. De beleidsplanning wil het 
dynamisch karakter van het ruimtelijk beleid verhogen door meer 
ruimte te laten voor gelijkwaardige samenwerking. Het systeem van 
beleidsplanning vertrekt vanuit de gedachte dat de overheid zoekt naar 
coalities en partnerschappen om vanuit een primair ondersteunende 
rol maatschappelijke doelstellingen te verwezenlijken. Beleidsplanning 
zet daarom in op de ontwikkeling van een gemeenschappelijke 

INLEIDING | VAN STRUCTUURPLAN NAAR BELEIDSPLAN
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DOORLOPEN TRAJECT

Krachtlijnen

Begin 2017 keurde de deputatie de krachtlijnen van het toekomstige 
beleidsplan ruimte goed. 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.

Begin 2018 keurde de provincieraad een ‘kernnota‘ goed als 
belangrijke bouwsteen van wat het provinciaal beleidsplan ruimte 
Vlaams-Brabant moet worden. Deze kernnota is nu aangevuld met 
de operationele ontwikkelingsperspectieven en selecties om te komen 
tot de conceptnota. Meer informatie over het planproces is terug te 
vinden in de‚ procesnota‘ als bijlage. 

De provincie is niet over één nacht ijs gegaan bij de opmaak van 
dit Beleidsplan Ruimte. Dit document is het resultaat van een breed 
participatieproces. 

Drie vraagstukken

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 drie prioritaire vraagstukken verder te onderzoeken. Hoe kunnen 
we ruimtelijke ontwikkelingen beter koppelen aan een duurzaam 
mobiliteitsnetwerk? Hoe kunnen we onze ruimtelijke visie op economie 
en de wijze waarop de economische actoren deze realiseren, beter 
op elkaar afstemmen? En wat betekent de ambitie om als provincie 
klimaatneutraal te zijn voor onze ruimtelijke organisatie en inrichting?

Uitdieping visie

In juni 2015 werd een voorlopige visie 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.

INLEIDING | DOORLOPEN TRAJECT
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SAMEN VOOR EEN 
STERK PROVINCIAAL 
RUIMTELIJK BELEID

Een duurzaam kwaliteitsvol ruimtelijk beleid uitwerken en uitdragen

Het provinciaal ruimtelijk beleid moet een transitie naar een duurzame ruimtelijke 
ontwikkeling faciliteren. Duurzaam omgaan met de beschikbare ruimte is 
noodzakelijk zodat ook de toekomstige generaties hun ruimtelijke behoeften nog 
kunnen vervullen. 

Via het ruimtelijk beleid werken we mee aan het welzijn en de welvaart van onze 
inwoners én aan een hoge omgevingskwaliteit. Zo verbeteren we de leefkwaliteit 
van mensen, bedrijven en organisaties in hun streek, nu en in de toekomst.

Die gemeenschappelijke ambitie vertaalt zich per provincie in een aantal principes, 
waarden, strategieën of krachtlijnen voor het ruimtelijk beleid. Dit vormt de basis 
en het toetsingskader bij de ruimtelijke afwegingen die de provincies maken. Hierbij 
hanteren we een aantal overeenkomstige uitgangspunten: we streven naar een 
efficiënt ruimtegebruik, we maken een koppeling tussen ruimtelijke ontwikkelingen 
en duurzame mobiliteit, we houden rekening met de kwetsbaarheden van ons 
fysisch systeem,… Elke provincie vult deze gemeenschappelijke ambitie verder in  
haar beleidsplan ruimte. 

Hiermee dragen we ook bij aan Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de 
Verenigde Naties (Sustainable Development Goals of SDG’s). De verschillende 
provincies engageerden zich eerder al voor deze internationale ambitie. 

Verder uitbouwen van een bovenlokale aanpak gericht op samenwerking

Het vernieuwd provinciaal ruimtelijk beleid plaatst een bovenlokale aanpak 
centraal. We moeten over de grenzen van gemeenten, beleidsdomeinen en 
bestuursniveaus heen beoordelen welke functies ruimtelijk het best passen op 
welke plaats. Een flexibele aanpak is nodig. Elk project of uitdaging heeft immers 
andere partnerschappen, rolverdelingen en doelstellingen. 

Samenwerken wordt steeds belangrijker. We zijn een open, toegankelijk en 
bereikbaar openbaar bestuur op bovenlokaal schaalniveau. Bovendien zijn we een 
transparante en democratisch verkozen organisatie. Die legitimiteit is een goed 
uitgangspunt om de uitdagingen aan te pakken en hiervoor samenwerkingsverbanden 
en partnerschappen op maat op te starten. We verbinden en geven richting aan 
mensen, actoren, structuren en streken. De provincie biedt een platform en is 
een katalysator voor geïntegreerde, niet-hiërarchische samenwerking en brede 
participatie. Zo vervult de provincie haar rol als streekmotor. 

De samenleving staat voor heel wat uitdagingen. De samenstelling van de bevolking 
wijzigt. De mensen vullen hun vrije tijd steeds anders in. Het klimaat verandert. De 
technologische ontwikkelingen volgen elkaar in snel tempo op. Waar je ook woont 
of werkt, de maatschappelijke uitdagingen zijn gelijklopend. Maar de ruimtelijke 
antwoorden zijn voor elk gebied anders en moeten op maat geformuleerd worden.
 
De 5 Vlaamse provincies dragen bij aan die gebiedsgerichte oplossingen én stemmen 
hun aanpak onderling af. Onze gemeenschappelijke ambitie is een duurzaam 
en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid voeren met een bovenlokale aanpak gericht op 
samenwerking om de uitdagingen op maat aan te pakken. Hiermee bepalen 
we waar we inhoudelijk voor staan en welke rol we opnemen in het toekomstig 
ruimtelijk beleid. We werken dit verder uit in onze provinciale beleidsplannen 
Ruimte. 

Elke provincie is uniek en heeft haar specifiek karakter. Elke provincie maakt 
daarom haar eigen beleidsplan ruimte, volgt een eigen traject en legt haar eigen 
inhoudelijke accenten. Dit zorgt voor 5 verschillende, flexibel ingevulde, maar sterke 
beleidsplannen, afgestemd op de ruimtelijke situatie, kwaliteiten en identiteit van 
iedere provincie.

INLEIDING | SAMEN VOOR EEN STERK PROVINCIAAL RUIMTELIJK BELEID
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… over grenzen heen

Ruimtelijke ontwikkelingen overstijgen vaak administratieve en bestuurlijke 
grenzen. Een gedeelde visie vanuit bovenlokaal perspectief is nuttig en noodzakelijk 
om ruimtelijke keuzes te maken en afstemming te zoeken tussen bovenlokale en 
lokale gebiedsontwikkelingen. Het biedt een referentiekader voor lokale besturen. 
De provincie pakt hierin zelf strategische gebieden en projecten aan die gemeentes 
en deelregio’s ten goede komen. Ook is de afstand tussen het Vlaamse en het 
gemeentelijke schaalniveau vaak (te) groot. Sommige opportuniteiten vallen 
zo door de mazen van het net en worden noch door het Vlaamse, noch door 
het lokale niveau opgepikt. Dit leidt tot gemiste kansen of een onvoldoende 
bovenlokale samenhang in de ruimtelijke ontwikkeling. Het provinciale niveau 
kan die bovenlokale samenhang wel realiseren. Een provinciale visie faciliteert 
samenwerkingsplatformen over beleidsdomeinen en bestuursniveaus heen en geeft 
ze een relevant inhoudelijk kader. Hierbij respecteren we de Vlaamse krijtlijnen 
én de gemeentelijke autonomie. In de grensgebieden stemmen we de provinciale 
visies op elkaar af. 

… over beleidsdomeinen heen

Alle beleidsdomeinen komen samen in de ruimte. De uitdagingen moeten dan 
ook geïntegreerd aangepakt worden. We beschikken over een multidisciplinair 
en deskundig team van medewerkers die het sectoraal belang kunnen en 
durven overstijgen. Het is een pluspunt dat de beleidsdomeinen in de provinciale 
administratie minder sterk verkokerd dan bij het Vlaamse niveau. Samenwerking 
over beleidsdomeinen heen is zowel een kans als een noodzaak. Het is belangrijk 
om raakvlakken, gemeenschappelijke doelstellingen en sectorale gevoeligheden 
te detecteren. De provincies kunnen dit in een breder en bovenlokaal perspectief 
plaatsen. Zo kunnen we oplossingen sturen naar een win-win situatie voor de 
ruimte én de verschillende partners. 

… gebiedsgericht

Naast een generiek beleid zetten de provincies steeds meer 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 voor de realisatie van een 
bovenlokale, gedragen visie. De provincies bezitten 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 provincies kunnen voor impulsen zorgen om de lokale en 
bovenlokale opportuniteiten van een gebied optimaal te benutten. 

… realisatiegericht 

Het is noodzakelijk om deze bovenlokale visie tastbaar te maken. Daarom 
werken we realisatiegericht. De plannen die we vandaag maken, moeten snel tot 
zichtbare veranderingen leiden op het terrein. We reiken de hand aan partners 
om visie en ambitie daadwerkelijk om te zetten in actie. Hiervoor zetten we de 
juiste instrumenten in en werken we samen met andere besturen, uitvoerende 
overheidsdiensten, burgers en relevante organisaties. 

... waarbij we telkens een andere rol opnemen

Omdat elk project anders is, zal ook de rol die de provincie opneemt telkens 
verschillend zijn. We leveren maatwerk. Dit kan gaan van een coördinerende rol die 
de partners en hun verschillende visies samenbrengt tot een meer ondersteunende 
rol die onderbouwend ruimtelijk onderzoek aanreikt; van een sensibiliserende rol 
om partners te engageren om mee na te denken over een visie tot een trekkersrol 
om uitvoering te geven aan een gedragen ruimtelijke beleidsvisie. 
Naast het werken aan onze eigen provinciale projecten, blijft het ondersteunen 
van gemeenten en andere actoren via advisering, ruimtelijk onderzoek, 
kennisuitwisseling, sensibilisering,... een belangrijke pijler voor de provincies. 

Om uitdagingen op maat aan te pakken

Het zijn die uitdagingen waarop de provincies hun kennis en expertise willen inzetten. 
Uitdagingen die gemeentegrenzen overstijgen en/of die complex zijn waardoor 
de medewerking van heel wat betrokkenen vereist is. Door het opnemen van de 
gepaste rol(len), kan samen met alle actoren naar oplossingen gezocht worden op 
maat van het gebied. Zo wordt bijgedragen aan de identiteit en authenticiteit van 
elke streek en een aangename leefomgeving voor iedereen.

Met de provincies als streekmotor gaan de zaken vooruit in Vlaanderen!
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UITDAGINGEN
Welke grote, inhoudelijke uitdagingen vormen de 
aanleiding voor de opmaak van dit beleidsplan 
ruimte? 
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KLIMAATVERANDERING EN ENERGIEBEHOEFTE

DEMOGRAFIE

ECOSYSTEMEN EN HUN DIENSTEN ONDER DRUK

MOBILITEIT

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

UITDAGINGEN
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KLIMAATVERANDERING 
EN ENERGIEBEHOEFTE

In 2004, toen het provinciaal ruimtelijk structuurplan werd goedgekeurd, was er 
geen aandacht voor klimaatverandering. Anno 2017 stellen we vast dat de aarde snel 
opwarmt en dat dit het gevolg is van de uitstoot van broeikasgassen door menselijke 
activiteiten. Het is van fundamenteel belang om de opwarming tegen te gaan om zo 
de negatieve gevolgen in te perken.1 Wetenschappers van het Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC), de klimaatorganisatie van de Verenigde Naties (VN), 
berekenden dat de concentratie broeikasgassen (bijna) niet meer mag stijgen als we 
een ongecontroleerde, zelfversterkende opwarming van de aarde willen voorkomen. 
Een drastische vermindering van onze uitstoot van broeikasgassen is dus noodzakelijk. 
Dit heet klimaatmitigatie: de uitstoot van broeikasgassen op aarde moet zo snel 
mogelijk volledig uitgedoofd worden.

Klimaatneutraal 2040

De provincie Vlaams-Brabant heeft zich geëngageerd om samen met gemeenten, 
bedrijven, kennisinstellingen, middenveld en burgers te evolueren naar een 
klimaatneutraal en klimaatbestendig Vlaams-Brabant tegen 2040. Klimaatneutraliteit 
betekent dat we tegen 2040 niet meer willen bijdragen aan de toename van 
broeikasgassen in de atmosfeer. Om die doelstelling te bereiken, moeten de 
broeikasgassen die we uitstoten in evenwicht zijn met wat de natuur kan opnemen. 
Dit komt overeen met een vermindering van minstens 80% van de broeikasgassen 
tegen 2040 t.o.v. 2011.2 Het is een uitdaging om deze mitigatie-ambitie te vertalen 
in het ruimtelijke beleid. Hiervoor hebben we nood aan ruimtelijke strategieën die de 
uitstoot van broeikasgassen in alle sectoren helpen afbouwen. 

Klimaatadaptatie

De klimaatverandering maakt het weer extremer, met zowel perioden van droogte als 
wateroverlast. Het klimaat wordt gemiddeld ook warmer, met hittestress tot gevolg, 
vooral in de steden en andere dichtbebouwde gebieden. Dit zijn de directe gevolgen, 
maar de klimaatverandering heeft ook ingrijpende indirecte gevolgen. Hoe produceer 
je bijvoorbeeld voedsel bij droogte of wateroverlast? 

Voedselzekerheid, waterschaarste, veiligheid, welvaart, de druk op onze ecosystemen, 
het zijn allemaal uitdagingen veroorzaakt door de klimaatverandering.3 Daarom 
moeten we niet alleen inzetten op klimaatmitigatie - het uitdoven van de uitstoot 
aan broeikasgassen - , maar ook op klimaatadaptatie. Dit betekent het aanpassen 
aan een veranderend klimaat, het beschermen tegen de onomkeerbare risico’s van 
klimaatopwarming. Voor het ruimtelijke beleid bestaat de adaptatie-uitdaging er in om 
onze ruimte zo te organiseren dat de provincie en haar inwoners maximaal beschermd 
worden tegen deze risico’s.

Energiebehoefte verkleinen

Onze energiebehoefte is één van de belangrijkste bronnen van broeikasgassen. Dat 
komt omdat we onze energie vandaag vooral uit fossiele brandstoffen winnen. 
De klimaatuitdaging bestaat er dus in om onze energiebehoefte te verkleinen én 
bovendien de omslag te maken van fossiele brandstof naar hernieuwbare energie. 
Bijkomende uitdagingen daarbij zijn de geopolitieke afhankelijkheid die met fossiele 
brandstofconsumptie gepaard gaat, de nood aan energiezekerheid in tijden van 
mogelijke tekorten en afschakelplannen, en de (nog steeds) groeiende vraag naar 
energie.

In het ruimtelijke beleid staat de beperking van de energiebehoefte voorop. De 
organisatie van de ruimte zodat de energiebehoefte zo klein mogelijk is, is immers 
een grote uitdaging. Maar ook de omslag van fossiele naar een hernieuwbare energie 
heeft ruimtelijke gevolgen. Je stapt immers over van een gecentraliseerd en amper 
zichtbaar energiesysteem naar een decentraal energiesysteem met een duidelijke 
landschappelijke impact. Om energie te winnen uit hernieuwbare bronnen als wind, 
zon, biomassa en aardwarmte, heb je technische installaties nodig, verspreid over het 
landschap. Bovendien moet je de energie kunnen bufferen, omdat vraag en aanbod 
niet altijd op elkaar zijn afgestemd. Deze buffering kan betekenen dat je de energie 
opslaat voor later gebruik, de vraag dynamisch kan aanpassen, of de energie kan 
importeren en exporteren.4 Grote opgaven en veel ruimtelijke afwegingen in een 
provincie waar de druk op de ruimte al groot is.

1 Vroeger werd soms gesproken over een bepaalde drempelwaarde waaronder klimaatverandering ‘veilig’ blijft, het 
zogenaamde “guardrail concept” of vangrailconcept. Dit concept impliceert dat er een grens (marge) bestaat die totale 
bescherming biedt tegen gevaarlijke gevolgen van de opwarming van de aarde. Dit verouderde concept is inadequaat 
en niet langer aan de orde nu duidelijk is dat klimaatverandering reeds een impact en significante effecten heeft. 
Klimaatbeleid gaat daarom in de eerste plaats over het nastreven van een limiet waaronder de risico’s van 
klimaatverandering sociaal of op een andere grondslag aanvaardbaar blijven. Bron: http://unfccc.int/resource/
docs/2015/sb/eng/inf01.pdf 

2 Provincie Vlaams-Brabant (2015). Klimaatstudie: Vlaams-Brabant klimaatneutraal in 2040. Raadpleegbaar via http://
www.vlaamsbrabant.be/binaries/vlaams-brabant-klimaatneutraal-klimaatstudie-finaal-rapport_tcm5-109570.pdf. 
Provincie Vlaams-Brabant (2016). Provinciaal klimaatbeleidsplan 2040. https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/
files/media/files/2020-06/klimaatstudie-vlaams-brabant-klimaatneutraal-150630.pdf

3 We gaan niet dieper in op de negatieve gevolgen (en de waarschijnlijkheid ervan) van klimaatverandering. Voor 
meer informatie over de gevolgen van klimaatverandering, zie https://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/
SYR_AR5_FINAL_full.pdf

4 Posad, 3E, UGent en Resourcedesign (2015). Energielandschap Vlaanderen. Onderzoek in het kader van LABO RUIMTE 
en in opdracht van het Team Vlaams Bouwmeester, Ruimte Vlaanderen, VITO, VLM en het Vlaams Energieagentschap. 
Raadpleegbaar via http://www.vlaamsbouwmeester.be/nl/nieuws/rapport-energielandschappen.
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DEMOGRAFIE

De provincie Vlaams-Brabant groeit. Cijfers duiden in de richting dat de provincie in 
2030, 76.000 inwoners meer zou kunnen huisvesten dan 2015. Dat zou neerkomen op 
44.000 huishoudens. De evolutie kan niet losgezien worden van die in het Brussels 
Hoofdstedelijk Gewest (BHG). De cijfers van Statistiek Vlaanderen tonen een belangrijke 
bevolkingsinstroom vanuit het BHG naar het Vlaams Gewest. Het BHG draagt een 
grote verantwoordelijkheid om die stadsvlucht in eerste instantie tegen te gaan. 
Deze instroom kan immers niet los gezien worden van het gebrek aan toegankelijke 
en kwaliteitsvolle woningen in Brussel. Vlaams-Brabant wil en kan niet de enige 
buffer zijn die de stadsvlucht uit Brussel opvangt. De provincie pleit ervoor dat het 
Vlaamse Gewest binnen het planproces voor het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in 
samenspraak en afstemming met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest afspraken maakt 
rond de opvang van de woonbehoeften in Brussel en de Vlaamse Rand. De stijging 
van het aantal huishoudens is het sterkst in de Vlaamse Rand en in de steden, én in de 
leeftijdscategorie 65+. In de periode 2015-2030 komen er 66.000 extra 65-plussers 
bij, terwijl er ‚slechts‘ 9.000 -65 jarigen bij komen. Dit maakt de impact van vergrijzing 
erg tastbaar.

Ook de impact van gezinsverdunning wordt voelbaar: in de periode 2015-2030 neemt 
het aantal één- en tweepersoonshuishoudens sterker toe dan de huishoudens met 
drie of meer personen. Dit komt door de vergrijzing, maar ook door andere trends 
zoals minder kinderen per gezin, meer kinderloze gezinnen en een stijgend aantal 
alleenstaanden.5

Meer huishoudens betekent meer nood aan geschikte woningen. Gezinsverdunning 
en vergrijzing zijn belangrijke demografische trends. Dit betekent dat vooral de vraag 
naar kleinere woningen gerelateerd aan (zorg)voorzieningen sterk zal stijgen in de 
komende jaren.

Wonen op de juiste plek 

De provincie Vlaams-Brabant heeft een duidelijk beeld van het aantal woningen dat 
de komende jaren kan gerealiseerd worden. Het aanbod aan bebouwbare percelen is 
groot genoeg om een antwoord te bieden op de vraag naar bijkomende woningen. 
Het overgrote deel van deze voorraad bevindt zich echter buiten de kernen, in 
watergevoelige gebieden, en/of is slechts beperkt ontsloten met openbaar vervoer. Dit 
gedeelte van het nog beschikbare juridische woonaanbod is dus niet optimaal gelegen. 
De demografische groei botst op deze plaatsen met andere uitdagingen, zoals het 
behoud van onze open ruimte en de bereikbaarheid en nabijheid van voorzieningen. 
Het is een belangrijke uitdaging voor het ruimtelijke beleid om de nood aan bijkomende 
woningen op te vangen op ruimtelijk geschikte locaties, rekening houdend met deze 
talrijke andere uitdagingen. De manier waarop we met de bestaande juridische 
bouwvoorraad omgaan, moeten we dus heel kritisch bekijken.
5 Sum Research (2015), Kwantitatief onderzoek naar de evolutie van het woonaanbod en prognose van de 
woonbehoeften in de provincie Vlaams-Brabant. Onderzoeksrapport in opdracht van de provincie Vlaams-Brabant. 
Alle cijfers werden in functie van de leesbaarheid afgerond naar duizendtallen. De prognoses zijn gebaseerd op de SVR 
prognose, observatiejaar 2008, bijgesteldop basis van de federale bevolkingsprojecties observatiejaar 2013. Voor de 
woningmarkt Leuven, met haar zeer afwijkend bevolkingsprofiel ten gevolge van de typische migratiepatronen, is de 
methode van het Federaal Planbureau niet betrouwbaar. De prognose werd daarom op dit vlak gecorrigeerd (5000 
extra inwoners tegen 2030), uitgaande van de feitelijk vastgestelde migratiepatronen.

ECOSYSTEMEN EN HUN 
DIENSTEN ONDER DRUK

Ecosystemen voorzien ons van een hele reeks diensten en goederen van onschatbare 
waarde voor onze maatschappij.6 Ze produceren zuiver water, ondersteunen 
voedselproductie, bestuiven planten en gewassen, helpen bij de beheersing van 
plagen, reguleren de luchtkwaliteit en het globale klimaat, beschermen ons tegen 
overstromingen, staan in voor het behoud van de bodemkwaliteit, enzovoort. Ook de 
open ruimte geeft plaats aan ecosystemen. Ze geeft ons ruimte voor buitenactiviteiten 
zoals recreatie, sport en ontspanning. Deze voordelen van ecosystemen, noemen we 
ecosysteemdiensten (ESD). 

In Vlaanderen blijft de vraag naar ecosysteemdiensten toenemen. Deze maatschappelijke 
vraag is nu al echter veel groter dan wat ecosystemen ons kunnen aanbieden. Dit 
intensief gebruik eist een tol: het aanbod van de ecosysteemdiensten zoals bescherming 
tegen overstromingen en droogte, regulatie van het klimaat, plaagbeheersing, behoud 
bodemvruchtbaarheid en groene ruimte voor buitenactiviteiten neemt af.7 

Biodiversiteit en open ruimte

Biodiversiteit en open ruimte zijn essentieel voor de levering van ecosysteemdiensten. 
De vermindering van ecosysteemdiensten heeft meerdere oorzaken. Voor deze levering 
van ecosysteemdiensten zijn bepaalde vormen van biodiversiteit essentieel8, en de 
biodiversiteit heeft het soms moeilijk. Ecosystemen staan ook ruimtelijk onder druk. 
De open ruimte blijkt regelmatig niet opgewassen tegen ontwikkelingen zoals wonen, 
economie of mobiliteit. Het innemen van open ruimte gaat immers vaak sneller en 
gemakkelijker dan al bebouwde ruimte te hergebruiken. Bij de inrichting van de open 
ruimte gaan al te vaak kwaliteiten van het ecosysteem achteruit, bijvoorbeeld bij het 
rechttrekken van waterlopen en het verwijderen van kleine landschapselementen. Dit 
tast leefgebieden aan en veroorzaakt fragmentatie, wat net als klimaatverandering een 
belangrijke negatieve impact heeft op de biodiversiteit en kwaliteit van ecosystemen.9 

Druk op biodiversiteit en open ruimte zet dus de ecosystemen en hun diensten onder 
druk.

6 Voor meer info, zie Wouter Van Reeth, Lieven De Smet, Rolinde Demeyer, Toon Spanhove, Peter Van Gossum (2014). 
Hoofdstuk 8 - Waardering. (INBO.R.2014.6000179). In Stevens, M. et al. (eds.), Natuurrapport - Toestand en trend van 
ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. INBO, Brussel. Raadpleegbaar via https://www.
vlaanderen.be/publicaties/natuurrapport-toestand-en-trend-van-ecosystemen-en-ecosysteemdiensten-in-vlaanderen-
technisch-rapport-hoofdstuk-8-waardering
7 Gebaseerd op gegevens voor Vlaanderen, maar er is geen reden om te veronderstellen dat het beeld er anders uitziet 
voor de provincie Vlaams-Brabant. Sander Jacobs, Toon Spanhove, Jeroen Panis (2014). Hoofdstuk 5 - Toestand en trend 
van ecosysteemdiensten in Vlaanderen (INBO.R.2014.6160407). In Stevens, M. et al. (eds.), Natuurrapport - Toestand 
en trend van ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. INBO, Brussel. Raadpleegbaar via 
https://www.vlaanderen.be/publicaties/natuurrapport-toestand-en-trend-van-ecosystemen-en-ecosysteemdiensten-in-
vlaanderen-technisch-rapport-hoofdstuk-5-toestand-en-trends-van-ecosysteemdiensten-in-vlaanderen
8 Biodiversiteit kan op vier manieren in relatie staan met een ecosysteemdienst. Voor meer info, zie Meiresonne L., 
Turkelboom, F. (2014). Biodiversiteit als basis voor ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Tweede editie. INBO, Brussel. 
Raadpleegbaar via http://www.vliz.be/imisdocs/publications/242740.pdf.
9 Heidi Demolder, Anik Schneiders, Toon Spanhove, Dirk Maes, Wouter Van Landuyt & Tim Adriaens (2014). Hoofdstuk 
4 - Toestand biodiversiteit. (INBO.R.2014.6194611). In Stevens, M. et al. (eds.), Natuurrapport - Toestand en trend van 
ecosystemen en ecosysteemdiensten in Vlaanderen. Technisch rapport. INBO, Brussel.
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Voedselproductie onder druk

De druk op de ecosysteemdienst voedselproductie is een voorbeeld van hoe druk op 
open ruimte zijn weerslag heeft op de levering van ecosysteemdiensten. Het groot 
verschil tussen de bestemming en het effectieve gebruik van landbouwgronden, 
geeft aan dat de voedselproductie binnen onze provincie onder druk staat10. 
Vrijgekomen landbouwgebouwen worden zelden opnieuw gebruikt voor  
landbouwactiviteiten.11 Enerzijds heeft dit te maken met schaalvergroting binnen 
de landbouw en het gebrek aan opvolging binnen bestaande landbouwbedrijven. 
Anderzijds blijkt dat landbouwgebouwen vaker gebruikt worden voor niet-agrarische 
activiteiten zoals wonen, economie of recreatie. Voedselproductie staat bijgevolg onder 
druk, zelfs in landbouwgebied. 

De dalende evolutie van het aantal landbouwers, de prognoses rond pensionering12 
en het toenemende aantal stopzettingen doet vragen rijzen. De verwachtingen zijn 
dat in de komende 10 jaar op een groot aantal agrarische sites veranderingen zullen 
plaatsvinden. Hoe omgegaan wordt met deze sites nadat ze op de vastgoedmarkt 
komen, bepaalt grotendeels ook de verandering die het Vlaamse platteland zal 
ondergaan.”13 We moeten daarbij ook het huidige landbouwsysteem in vraag durven 
stellen.
Voedselproductie is niet alleen belangrijk om de toenemende bevolking te voeden maar 
heeft ook een structurele rol in het beheer van de open ruimte en de ondersteuning 
van andere ecosysteemdiensten. De open ruimte in onze provincie moet in de toekomst 
grondig en goed beheerd worden. Zonder een sterk landbouwsysteem en natuurbeheer 
als drager van het robuust openruimtenetwerk is onduidelijk wie of wat daarvoor zal 
instaan. Het beantwoorden van deze vraag is de essentie van deze uitdaging voor het 
ruimtelijke beleid. 

10 28% van het voor landbouw bestemde gebied kent geen geregistreerd landbouwgebruik. Dat is een oppervlakte 
zo groot als 16% van onze provincie. Bron: Vlaams-Brabant (2016). Duurzaamheid van de Vlaams-Brabantse land- en 
tuinbouw. Rapport met economische, ecologische en sociale indicatoren van de land- en tuinbouw. Raadpleegbaar via: 
https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/2021-02/rapport-duurzaamheid-land-en-tuinbouw-2015.pdf

11 Atelier Romain, ILVO & LDR (2017). Onderzoek naar de bruikbaarheid van het concept ‘strategische landbouwgebieden’ 
en naar een toolset om strategische landbouwgebieden te vrijwaren voor de beroepslandbouw. In opdracht van het 
departement Landbouw en Visserij.

12 In Vlaams Brabant bedraagt de gemiddelde leeftijd van de bedrijfsleiders 56 jaar. Provincie Vlaams-Brabant, dienst 
landbouw (2017). Eigen verwerking gegevens perceelsregistratie 2016 voor Vlaams-Brabant.

13 Atelier Romain, ILVO & LDR (2017). Onderzoek naar de bruikbaarheid van het concept ‘strategische landbouwgebieden’ 
en naar een toolset om strategische landbouwgebieden te vrijwaren voor de beroepslandbouw. In opdracht van het 
departement Landbouw en Visserij.

14 BUUR, eigen verwerking Herkomst-Bestemmingsmatrix Vlaams Verkeerscentrum, ochtendspits (8-9u), 2009

15 Provincie Vlaams-Brabant (2015). Klimaatstudie: Vlaams-Brabant klimaatneutraal in 2040. Raadpleegbaar via https://
www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-06/klimaatstudie-vlaams-brabant-klimaatneutraal-150630.
pdf

16 BUUR, eigen extrapolatie cijfers Herkomst-Bestemmingsmatrix Vlaams Verkeerscentrum, ochtendspits (8-9u), 2009

MOBILITEIT

In Vlaams-Brabant maken steeds meer mensen steeds meer verplaatsingen. De 
oorzaak? Demografische groei, de blijvende aantrekkingskracht van onze centraal 
gelegen provincie, een groeiend aantal pendelaars, een hoger activiteitenniveau, een 
hogere welvaart, en (te) grote afstanden tussen activiteiten en voorzieningen. Voor 
deze verplaatsingen kiezen we in twee op drie gevallen voor de auto. Voor woon-
werkverkeer gaat het zelfs over vier op vijf verplaatsingen.14 Meer verplaatsingen met 
de auto, betekenen meer files. Ook de alternatieve (sluip)routes raken overbelast. 
Structurele files komen hierdoor niet enkel op primaire, maar ook op secundaire wegen 
en lokale routes voor. 

De te grote druk op de verkeersinfrastructuur leidt tot onveiligheid en een vermindering 
van de leefbaarheid, zowel voor omwonenden als voor gebruikers. Vooral de zachte 
weggebruiker lijdt onder de verkeersonveiligheid. Bovendien veroorzaakt verkeer 
44% van de CO2-uitstoot op het grondgebied van de provincie Vlaams-Brabant. 
Personenwagens zijn verantwoordelijk voor 80% van de CO2-uitstoot gerelateerd aan 
verkeer.15 Als de huidige tendens aanhoudt, dan neemt het wegverkeer tegen 2030 
met nog eens 15 tot 30% toe.16 De negatieve gevolgen voor onze bereikbaarheid, 
leefbaarheid van woongebieden en aantrekkelijkheid van handelskernen zouden nefast 
zijn. Ook voor onze economie en onze klimaatdoelstellingen trouwens.

Nabijheid is de beste mobiliteit

Meer weginfrastructuur biedt geen duurzame oplossing voor dit probleem. Een 
structurele oplossing voor het mobiliteitsprobleem moet in de eerste plaats ingrijpen 
op de oorzaak van deze verplaatsingsbehoefte. Met andere woorden, we moetende 
ruimte zo organiseren dat de verplaatsingsbehoefte minimaal wordt. Nabijheid is 
immers de beste mobiliteit. 
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Modal shift

De verplaatsingen die we dan toch nog moeten doen, moeten we optimaal invullen. 
Er dringt zich een modal shift op: van de wagen naar een mix van verschillende 
vervoersmodi. In de Klimaatstudie Vlaams-Brabant wordt een modal shift bepleit van 
personenwagen naar fiets en openbaar vervoer (50% auto, 25% fiets en 25% openbaar 
vervoer).17 Om daartoe te komen, moeten we een versnelling hoger schakelen om het 
aanbod en de infrastructuur te verbeteren. Recent cijfermateriaal bewijst dat goed 
georganiseerd openbaar vervoer werkt als het voorhanden is.18 

Opmars van de fiets

De fiets is aan een indrukwekkende opmars bezig. Naast een spectaculaire opkomst van 
de e-bike zien we een enorme diversifiëring in types en gebruik van de fiets: bakfietsen, 
fietskarren, cargo-bikes, tricyles... Hierdoor wordt de fiets voor steeds meer doeleinden 
ingezet, inclusief privaat of commercieel vervoer van kleine vrachten. Zo gaat hij de 
concurrentie aan met het gemotoriseerd verkeer. Het is een bijzonder grote uitdaging 
voor het ruimtelijke beleid om deze evolutie ook van de aangepaste infrastructuur 
te voorzien in functie van verkeersveiligheid en leefbaarheid. Onderzoek van VITO 
toont aan dat investeringen in fietsinfrastructuur altijd lonen én zichzelf tot 14 keer 
terugbetalen op het vlak van gezondheid, leefmilieu en verkeersveiligheid.19 

De mobiliteitsuitdaging heeft ten slotte ook een fundamentele sociale component. De 
mate waarin iemand zich kan verplaatsen, bepaalt immers ook de mate waarin die 
persoon kan participeren in de samenleving. Vooral buiten de stad, waar activiteiten 
en voorzieningen op grote afstand liggen en de uitbouw van een performant openbaar 
vervoer een bijzondere uitdaging vormt. Dit heeft vooral gevolgen voor specifieke 
doelgroepen zoals ouderen, schoolgaande jeugd, en personen met een beperkte 
mobiliteit. Maar ook in stedelijke gebieden blijft het aanpakken van mobiliteitsarmoede 
een belangrijke uitdaging.

17 Provincie Vlaams-Brabant (2015). Klimaatstudie: Vlaams-Brabant klimaatneutraal in 2040. Raadpleegbaar via https://
www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/files/2020-06/klimaatstudie-vlaams-brabant-klimaatneutraal-150630.
pdf
18 Zo noteerde de NMBS 50% meer treinreizigers sinds het treintraject Brussel-Leuven op vier sporen werd gebracht – 
zonder noemenswaardige promotionele acties. En waar in 2000 slechts 8 à 9% van alle passagiers en werknemers met 
het openbaar vervoer naar de luchthaven afzakten, is dat percentage intussen tot 20% opgeklommen. 
19 Buekers, J., et al. (2015). Health impact model for modal shift from car use to cycling or walking in Flanders: 
application to two bicycle highways. Journal of Transport & Health.

ECONOMISCHE 
ONTWIKKELING

Vlaams-Brabant is een economisch welvarende regio. Om deze welvaart te vrijwaren, 
moeten we de concurrentiepositie van onze provincie voortdurend versterken. De 
Vlaams-Brabantse economie staat immers niet op zichzelf, maar is gekoppeld aan een 
veranderende wereldeconomie. Het is een uitdaging om die wereldwijde veranderingen 
op de juiste manier te weerstaan (robuustheid) of op te vangen (veerkracht). Dit 
vergt een grensoverschrijdende blik en een goede kennis van de sterktes, zwaktes en 
opportuniteiten van de Vlaams-Brabantse economie.

Ruimte voor bedrijvigheid en handel is één van de belangrijke ingrediënten voor 
economische welvaart. Het is bijzonder moeilijk om economische groei en de ruimte 
die daarvoor nodig is te becijferen. Belangrijk is wel om kwaliteit te bieden. Daarom 
staat het optimaliseren van de bestaande economische infrastructuur hoger op de 
agenda dan het realiseren van bijkomende ruimte voor bedrijven.

Onderbenutte bedrijventerreinen

Veel van de bestaande terreinen zijn verouderd, kennen een inefficiënt ruimtegebruik 
en hebben nood aan een grondige opwaardering. In sommige gevallen zelfs een 
volledige reconversie. Van de 5.939 ha bestemde bedrijvenzone (volgens de geldende 
bestemmingsplannen) binnen Vlaams-Brabant is slechts 4.615 ha in gebruik, maar niet 
altijd even ruimtelijk efficiënt. De infrastructuur zelf neemt hiervan 10% in.

Er is 1.325 ha niet in gebruik omwille van leegstand, lopende herontwikkelingsprocessen, 
het statuut van reservegrond, speculatie, ontbrekende infrastructuur, en dergelijke 
meer.20 Deze on(der)benutting is relatief gezien groter in het arrondissement Leuven 
dan in Halle-Vilvoorde. 

Veel van deze (onontwikkelde) terreinen stammen uit een periode waarin een 
verregaande zonering aan de orde was. Deze aanpak heeft verschillende nadelen: 
steden en dorpen verliezen hun economische relevantie, woon-werkverplaatsingen 
worden langer en gebeuren hoofdzakelijk met de auto, en het ruimtebeslag is veel groter 
dan nodig. Daarnaast is economische bedrijvigheid niet uitsluitend geconcentreerd in 
de bedrijvenparken: van de huidige economische activiteiten is 77% procent (nog) 
verweven met andere ruimtefuncties.21 22 Deze cijfers illustreren de grote nood aan meer 
ruimtelijke efficiëntie in het economisch systeem, zowel kwalitatief als kwantitatief.
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Handel in de stad

Een gelijkaardige redenering geldt voor handel. Om onze stads- en dorpskernen 
aantrekkelijk te houden, moeten we de detailhandel hier ruimte geven. Dit betekent 
dat we de huidige trend waarbij veel van dergelijke detailhandelszaken een plek buiten 
de stad zoeken, moeten bijsturen. Want de gevolgen hiervan zijn gekend: niet alleen 
betekenen deze handelszaken een geduchte concurrentie voor de handelsactiviteiten 
in de nabije stadscentra, ze zorgen bovendien voor een extra verkeersbelasting op de 
steenwegen waar ze gevestigd zijn. De vele in- en uitvoegbewegingen zorgen ook voor 
potentieel gevaarlijke situaties. Bepaalde ruimtebehoevende winkels zijn omwille van 
hun grootte23 of hun specifieke handelsaanbod niet of moeilijk in de stadskern onder 
te brengen. Zij vragen een specifiek beleid.

Kantoren

Onze provincie kent omwille van de internationale uitstraling van Brussel, de luchthaven 
en de aanwezigheid van de kenniseconomie, een grote aantrekkingskracht voor 
kantoren. Toch heeft de luchthavenregio af te rekenen met een aanzienlijke leegstand 
in de verouderde monofunctionele kantorenzones.24 Het is een uitdaging om dergelijke 
personeelsintensieve activiteiten op de ruimtelijk meest geschikte locaties te stimuleren, 
en een nieuw toekomstperspectief uit te werken voor de leegstandszones. We moeten 
hierbij rekening houden met sectorspecifieke uitdagingen en logica’s. Zo heeft de 
kenniseconomie in Leuven andere noden dan de bedrijvigheid rond de internationale 
luchthaven in Zaventem. Daarnaast heb je ook nog de meer traditionele sectoren 
met een belangrijke impact op de werkgelegenheid, zoals klein- en groothandel, 
consultancy en wetenschappelijke activiteiten, logistiek en de bouwsector.

 20 Agentschap Ondernemen (2017) bezettingstabel 01/2017

 21 Eigen verwerking van RSZ-gegevens
22 Idea Consult (2014) ‘Raming van de behoefte aan bedrijventerreinen in het Vlaams Gewest – deel 1 Analyserapport
23 Ze hebben een beduidend grotere winkelvloeroppervlakte nodig per klant. Het betreft hier specifieke branches die 
door de omvang en aard van de gevoerde artikelen een grote oppervlakte nodig hebben voor de uitstalling: auto’s, 
boten, caravans, tuincentra, bouwmarkten, grove bouwmaterialen, keukens en sanitair en meubels. Deze ruimte-
extensieve branches richten zich naar consumenten met doelgerichte bezoekmotieven en worden gekenmerkt door 
laagfrequente aankopen.
24 De Beule, Doornaert , Hanssens (2013) Overzicht van het kantorenpark Leegstand 2013.
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MISSIE
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MISSIE

Als provincie helpen we de uitdagingen van onze samenleving het 
hoofd te bieden. Dit beleidsplan doet dit vanuit het ruimtelijke beleid: 
het bevat inhoudelijke basisprincipes, strategieën en thematische 
vertalingen die ambitieuze antwoorden bieden op de ruimtelijke 
uitdagingen waarmee we geconfronteerd worden. De missie is 
drieledig.

Samenhang

Op vlak van ruimtelijk beleid is de afstand tussen het Vlaamse en 
het gemeentelijke bestuursniveau vaak groot. Sommige ruimtelijke 
uitdagingen of doelstellingen worden noch door het Vlaamse, noch 
door het lokale niveau behandeld. Het resultaat? Onvoldoende 
regionale samenhang in de manier waarop wonen, economie, 
mobiliteit, voorzieningen, enzovoort georganiseerd worden. Het is de 
missie van onze provincie om die regionale samenhang wél te creëren. 
Het is immers een fundamentele voorwaarde voor een kwalitatief, 
duurzaam en klimaatneutraal25 Vlaams-Brabant.

Partnerschappen

De provincie neemt via een gebiedsgerichte werking een regisseursrol 
op zich. Zo zet ze op het terrein partnerschappen op, om met een 
geïntegreerde aanpak projecten vorm te geven.

Samenwerkingsplatform

Deze bovenlokale ondersteuning hangt samen met de ambitie 
van de provincie om het ruimtelijke beleid in te zetten als 
samenwerkingsplatform of brug tussen verschillende bestuursniveaus 
en beleidsdomeinen. Alle beleidsdomeinen komen immers samen in 
de ruimte rondom ons. De uitdagingen die in het vorige hoofdstuk 
aan bod kwamen zijn geen exclusief ruimtelijke werkvelden. 
Samenwerking over bestuursniveaus en beleidsdomeinen heen is 
daardoor zowel een kans als een noodzaak. 

 
25 Provinciaal klimaatbeleidsplan 2040. https://www.vlaamsbrabant.be/sites/default/files/media/
files/2020-06/klimaatbeleidsplan-2040.pdf 
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