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#32 Ruimtelijk beleid

Lode De Beck 1 , Johan Peymen 1 , Lon Lommaert 1 , Kris Decleer 1

 Begin 2004 werd het planningsproces opgestart voor 2 van de 15 buitengebiedregio’s. Volgens de plan-

ning zal dat proces tegen eind 2005 voor alle regio’s gestart zijn. Er is voorzien dat er tegen begin 2007
voor alle buitengebiedregio’s een uitvoeringsprogramma ligt.
 Zeven jaar na de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd circa eenvierde van de

taakstellende oppervlakte natuur-, reservaat- en bosgebied gerealiseerd. Er is nog drie jaar om de resterende drievierde af te bakenen.
 Het Decreet Integraal Waterbeleid en het Erfgoedlandschappendecreet bieden toetsings- en afbake-

ningsinstrumenten die kunnen worden gebruikt voor meer integratie van de aspecten water en landschap in de ruimtelijke ordening.

R
R

Ruimteboekhouding – extra planologisch groengebied (natuur)
Ruimteboekhouding – extra planologisch groengebied (bos)

De relatie tussen ruimtelijk beleid en natuurbeleid kwam uitvoerig aan bod in het Natuurrapport 2001. In dit hoofdstuk wordt naast de recente evoluties de relatie met het waterbeleid en het landschapsbeleid behandeld. De evolutie
in de uitbouw van VEN en IVON komt aan bod in hoofdstuk 31. Hier wordt het nieuwe decretale kader geschetst. Uit
twee nieuwe decreten, het Decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) en het Erfgoedlandschappendecreet worden de
ruimtelijke instrumenten toegelicht. Per beleidsdomein wordt het actuele instrumentarium toegelicht. Tot slot wordt de
afbakening van de gebieden van de natuurlijke structuur in relatie tot de ruimteboekhouding als indicator behandeld.

01 Beleid
1.1 Ruimtelijke instrumenten
Van nature zijn natuur, landschap en water drie kwetsbare aspecten met collectieve waarden. Om hun intrinsieke
waarden duurzaam te beschermen en te ontwikkelen, is een gebiedsgerichte bescherming nodig. Of de doelstellingen het efficiëntst bereikt kunnen worden via sectorale wetgeving (en ruimtelijke instrumenten) of via de ruimtelijke ordening blijft een belangrijk discussiepunt [331, 78].
De Vlaamse overheid onderzoekt momenteel de afstemming tussen de ruimtelijke ordeningswetgeving en diverse
sectorale wetgevingen, waaronder de milieu- en natuurregelgeving. De studie dient de impact van die regelgeving
op de werking van de ruimtelijke ordening te evalueren en beleidsvoorstellen te formuleren voor een vereenvoudiging. Oogpunt is de maatschappelijke en administratieve lasten en kosten voor particulieren, bedrijven en overheid
te verminderen.
Er bestaan diverse sectorale instrumenten om bepaalde waarden overal, of alleen binnen bepaalde gebieden, te
behouden of te ontwikkelen. Hier delen we de instrumenten in in twee groepen: de afbakeningsinstrumenten en de
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toetsingsinstrumenten. Door het integratiebeginsel is er een trend in de rechtsnormen waarbij plannen en activiteiten van een bepaald domein getoetst dienen te worden op schadelijke effecten voor andere domeinen (cf. planMER). De belangrijkste van beide groepen instrumenten worden naar analogie ingedeeld per beleidsdomein in tabel
32.1. Daarin worden de documenten en/of kaarten opgesomd die de basis vormen voor de sectorale afbakening of
voor de voorstellen voor ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s). Vervolgens worden de documenten van het beleidsplanniveau opgelijst die elementen bevatten die bindend zijn voor de overheid en die de juridische basis voor de
afbakeningen of RUP’s vormen. In wat volgt worden de instrumenten per beleidsdomein overlopen.

#32
01 Beleid

Natuur en Bos

Water

Landschap

Ruimtelijke Ordening

Voorbereidende
documenten voor
gebiedsgericht luik

GNBS

Overstromingskaarten
(NOG/ROG)

Landschapsatlas

Diverse al of niet sectorale
studies

Beleidsplanniveau

Natuurbeleidsplan
(natuur) & uitvoeringsplan (bos)

Stroomgebied(Definitief aange- Structuurplannen
en (deel)bekken- duide) ankerbeheerplannen plaatsen

Operationaliseren

VEN/NVWG, al of
niet als RUP, NVBG
als RUP

‘Water-RUP’s’,
overstromingsgebieden en
oeverzones

Erfgoedlandschap Ruimtelijk uitvoeringsals RUP
plan

Overige instrumenten SBZ, beschermde
duingebieden, reservaten

Beschermd
landschap

Toetsingsinstrumenten
voor plannen, programma’s en/of projecten/activiteiten

Landschapstoets Toetsing aan de goede
(ankerplaats &
ruimtelijke of plaatselijke
erfgoedlandschap) ordening*,toetsingscriteria
volgens de bestemming

Verordening

02 Evaluatie
03 Kennis

Afbakeningsinstrumenten

Beleidsproces

Tabel 32.1:
Ruimtelijke
instrumenten
met betrekking
tot de beleidsdomeinen
natuur en bos,
water, landschap en ruimtelijke ordening.

Natuurtoets*, verWatertoets*
scherpte natuurtoets
(VEN), passende
beoordeling (SBZ)

Voor de cursief aangeduide gebiedscategorieën kunnen maatregelen vastgesteld worden die niet in overeenstemming zijn met de ruimtelijke
bestemming. In de overige gebiedscategorieën is het primaat van de ruimtelijke ordening van toepassing.
*: de natuur- en watertoets en de toets van de goede ruimtelijke ordening zijn niet van toepassing op een bepaalde afbakening, maar wel
gebiedsdekkend over het gehele Vlaams gewest.

Beleidsdomein natuur en bos
De afbakeningsinstrumenten in het beleidsdomein natuur en bos zijn de aanwijzing van Speciale Beschemingszones
(SBZ’s) in het kader van het Natura 2000-netwerk, de bescherming van duingebieden via het Duinendecreet
1999)

(NARA

en de aanwijzing en erkenning van reservaten. De afbakening van VEN en NVWG is een sectorale afbakening

die gebonden is aan de onderliggende ruimtelijke bestemmingen en die tevens opgenomen werd in het RSV.
Algemene beschermingsmaatregelen uit het Natuurdecreet zijn de ‘natuurtoets’

(artikel 16)

voor alle vergunnings- en

meldingsplichtige activiteiten die vermijdbare schade kunnen veroorzaken en de zorgplichtregeling
VEN-gebieden geldt een ‘verscherpte natuurtoets’

(artikel 26bis)

(artikel 14).

In de

voor activiteiten die onvermijdbare en onherstelbare

schade kunnen veroorzaken [59]. Met de wijziging van het Natuurdecreet kwam er een verscherpte natuurtoets voor
de Speciale Beschemingszones (artikel 36ter), namelijk de passende beoordeling [332]. Die heeft een ruimer toepassingsveld, omdat ze ook slaat op (beleids)plannen en programma’s. Volgens de memorie van toelichting bij het wijzigingsdecreet vallen zowel structuurplannen als bestemmingsplannen, maar ook sectorale plannen zoals waterbeheerplannen onder het toepassingsgebied van de bepaling

[378].

De passende beoordeling is van toepassing als er sprake is

van een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van het gebied. Hierdoor gaat ze minder ver dan de
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natuurtoets voor het VEN, die alle gevallen van onvermijdbare en onherstelbare schade wil voorkomen. Verder zijn
er de vergunningenstelsels ten aanzien van ingrepen die een impact hebben op natuur en landschap
Natuurvergunning).

(zie Hoofdstuk 37

In het Bosdecreet (1990) is het verbod op ontbossing opgenomen. Dat heeft geen absoluut karakter

en de afwijkingen erop zijn voor een deel afhankelijk gemaakt van de bestemming.
Om de uitvoering van het beleid voor bos en natuur te sturen, moet er een uitvoeringsplan voor 20 jaar (Bosdecreet)
en een natuurbeleidsplan (Natuurdecreet) opgesteld worden. Die werden geïntegreerd in MINA-plan 2 en MINAplan 3. Het natuurbeleidsplan kan bindende delen bevatten voor de overheid. Er is aan MINA-plan 3 een apart
gebiedsgericht luik verbonden. Hierin wordt de realisatie van de ruimteboekhouding uit het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen (RSV) onderschreven.
Beleidsdomein Water
In hoofdstuk 38 Waterbeleid wordt op diverse aspecten van het Decreet Integraal Waterbeleid (DIWB) ingegaan. In
dat decreet wordt ‘ruimte voor water’ als doelstelling opgenomen. Het beginsel dat het watersysteem een van de
ordenende principes van de ruimtelijke ordening is, werd nu decretaal verankerd. Het staat ook vermeld in het RSV
als ruimtelijk principe. Via een getrapt systeem dat bestaat uit beleidsplannen en uitvoeringsplannen wordt hieraan
invulling gegeven. De beleidsplannen zijn de waterbeheerplannen die op verschillende niveaus gemaakt moeten
worden. De niveaus zijn de hydrografische grenzen (stroomgebied, rivierbekken, deelbekken) en niet de bestuursgrenzen zoals bij de structuurplannen. Ze zijn qua juridische draagkracht te vergelijken met de structuurplannen [92].
Bepaalde onderdelen uit het plan zullen echter niet alleen een bindend karakter hebben voor de overheid, maar kunnen ook verordenend zijn en gevolgen hebben voor de burger. Van groot belang voor het ruimtelijk beleid zijn de
functietoekenningen. In de verschillende waterbeheerplannen moeten functieaanduidingen opgenomen worden voor
de oppervlaktewaterlichamen, grondwaterlichamen, overstromingsgebieden en oeverzones. Indien de bindende bepalingen van een bekkenbeheerplan de opmaak van een RUP vereisen, moet er binnen de twee jaar een ontwerp
van RUP opgemaakt worden.
De watertoets uit het DIWB (artikel 8) is het toetsingsinstrument. Het is de sleutel om de principes van het integraal
waterbeleid te integreren in de planvorming en bij de vergunningenverlening. Concrete voorbeelden zijn situaties
waarbij de infiltratie van regenwater afneemt, waar de ruimte voor het watersysteem vermindert (bv. afname natuurlijke overstromingsgebieden) of waardoor de kwantitatieve toestand van het grondwater wijzigt. De watertoets voorziet in een vroegtijdige doorlichting van de gevolgen van overheidsplannen, van overheidsprogramma’s of van vergunningsplichtige activiteiten, en in een afweging op basis van de principes en doelstellingen van het integraal
waterbeleid. Bepaalde plannen of programma’s zullen slechts kunnen indien er dwingende redenen van groot maatschappelijk belang zijn, indien er verzachtende maatregelen of compenserende maatregelen zijn. Bepaalde vergunningen kunnen pas verleend worden onder bepaalde voorwaarden. Het is de bedoeling van de decreetgever om preventief te kunnen ingrijpen, al in de planfase.
Beleidsdomein landschap
Voor landschappen bestaat sinds 1931 het instrument van de ‘beschermde landschappen’. De totale oppervlakte aan
beschermde landschappen bedraagt momenteel ongeveer 2,7 % van Vlaanderen. Het Erfgoedlandschappendecreet
van 13 februari 2004 geeft enkele instrumenten die analoog zijn met die uit het Natuurdecreet en het DIWB. Het Erfgoedlandschappendecreet wijzigt het Landschapsdecreet en voegt hieraan het hoofdstuk ‘behoud van Erfgoedlandschappen’ toe.
Het afbakeningsinstrument is de aanduiding van ankerplaatsen en erfgoedlandschappen. De aanduiding gebeurt in
twee stappen. De Vlaamse Regering duidt eerst de ankerplaatsen aan. Hierbij hoort een beschrijving die aangeeft
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wat de waarden en de landschapskenmerken zijn. De afbakening van de ankerplaatsen is gebaseerd op de voorstellen die gemaakt werden in de wetenschappelijk onderbouwde Landschapsatlas

[153].

Vanaf de definitieve vaststel-

ling van een ankerplaats dient het als inbreng van de sector bij de opmaak van beleidsplannen, RUP’s en BPA’s. In
de tweede stap worden de ankerplaatsen of delen ervan opgenomen in een RUP als erfgoedlandschap. Hoewel het
niet voorzien is in dat decreet, zal de administratie bevoegd voor landschappen wellicht een niet-bindend advies
geven over hoe de landschapskenmerken vertaald kunnen worden in stedenbouwkundige voorschriften

[152].

Het is

de bedoeling dat de techniek van de aanduiding van ankerplaatsen gevolgd door de erfgoedlandschappen de
belangrijkste manier wordt om landschappen te beschermen [152, 379].
Het beleidsdomein wil op korte termijn de ankerplaatsen uit de Landschapsatlas aanduiden. Het gaat om ongeveer
220.000 ha of circa 16,25 % van Vlaanderen. De vraag stelt zich of het via dit nieuwe spoor mogelijk zal zijn om de
vooropgestelde inhaalbeweging te realiseren [152, 379]. Het is nuttig om in de toekomst te evalueren of er een even
hoog beschermingsniveau kan worden gerealiseerd als via de beschermde landschappen. Het kan zijn dat via dit
spoor enkel een esthetisch toetsingscriterium, zoals bij de gewestplannen, voor de stedenbouwkundige ingrepen kan
worden gekoppeld aan de erfgoedlandschappen. Met een esthetisch toetsingscriterium wordt bedoeld dat men
naast het planologische criterium (is een (bouw)werk in overeenstemming met de grondbestemming) ook de landschappelijke (esthetische) waarde van een gebied in overweging brengt bij beslissingen over vergunningen. Sommige auteurs oordelen dat er te weinig garanties zijn voor een degelijke verankering van landschap in de ruimtelijke ordening [186].
Bij de toetsingsinstrumenten hoort de landschaptoets voor ankerplaatsen (artikel 26) in geval van plannen of verordenin-

#32

gen, en werken of handelingen van de overheid (of opdrachten daartoe) die vermijdbare of betekenisvolle schade aan

01 Beleid

ankerplaatsen veroorzaken. De landschapstoets voor erfgoedlandschappen

02 Evaluatie

enboven een beoordelingsgrond voor vergunningen. Verder is er een zorgplicht ten aanzien van erfgoedlandschappen

03 Kennis

(artikel 28).

(artikel 29)

is gelijkaardig, maar vormt daar-

De ankerplaatsen dienen als basis voor de aanduiding van RUP’s (i.c. een in overdruk afgebakend

Erfgoedlandschap). Om die redenen zijn ze juridisch gelijkwaardig met de waterbeheerplannen en structuurplannen.
Beleidsdomein ruimtelijke ordening
De afbakeningsinstrumenten binnen de ruimtelijke ordening zijn de plannen van aanleg (APA’s, BPA’s en gewestplannen) en de RUP’s. Op de gewestplannen werden voor natuur, bos, landschap en water diverse bestemmingen
voorzien. Voor water zijn er de bestemmingen waterwegen (ca. 12.280 ha, specifiek voor de bevaarbare waterlopen),
wachtbekken (enkel het Schulensmeer, ca. 220 ha) en overstromingsgebied (ca. 700 ha in RUP als gecontroleerd
overstromingsgebied en ca. 2750 ha als overstromingsgebied in overdruk op het gewestplan). Van dit laatste is de
grootste oppervlakte (ca. 2000 ha) te vinden langs de Maas. De bestemming waterwegen is niet gericht op de
bescherming of ontwikkeling van natuurwaarden, in de overige vermelde bestemmingen zijn hieromtrent wel bepalingen in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen. Bestemmingen die de bescherming van natuur- en landschapswaarden beogen, nemen een substantiële plaats in op de gewestplannen. De belangrijkste gebieden voor
natuur vinden we terug binnen de groep ‘ruimtelijk kwetsbare gebieden’. Onder de ruimtelijk kwetsbare gebieden
worden verstaan de groengebieden, natuurgebieden, natuurgebieden met wetenschappelijke waarde, natuurreservaten, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden, bosgebieden, valleigebieden, brongebieden, agrarische gebieden met ecologische waarde of belang, agrarische gebieden met bijzondere waarde, grote eenheden natuur, grote
eenheden natuur in ontwikkeling en de ermee vergelijkbare gebieden, aangewezen op de plannen van aanleg, alsook de beschermde duingebieden en voor het duingebied belangrijke landbouwgebieden, aangewezen krachtens
het Duinendecreet. Samen nemen die bestemmingen ongeveer 225.000 ha (ca. 16,5 %) in. Een kenmerkende ‘landschapsbestemming’ met aanwezigheid van natuurwaarden is het ‘landschappelijk waardevol agrarisch gebied’, dat
goed is voor ongerveer 360.000 ha (ca. 26,5 %) op de bestemmingsplannen. In een recente wijziging van het Decreet
Ruimtelijke Ordening is opgenomen dat die bestemming niet als ruimtelijk kwetsbaar gebied kan worden beschouwd
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(Vlaams Parlement, 13/04/2005).
De beleidsplannen die onder meer de basis vormen voor gewestplanherzieningen en RUP’s zijn de structuurplannen. In het RSV zijn landbouw, natuur, bos, wonen en werken de structuurbepalende functies van het buitengebied.
Voor onder meer die functies werden kwantitatieve keuzes vastgelegd in de bindende bepalingen in de zogenaamde ruimteboekhouding (zie tabel 32.3 en figuur 32.1). In de bindende bepalingen zijn er geen kwantitatieve verplichtingen
opgenomen ten aanzien van water en het aspect landschap. Het RSV dat in 1997 voor 10 jaar werd vastgesteld zal
tegen 2007 herzien worden.
De provincies en gemeenten horen een structuurplan op te stellen. Die worden vastgesteld voor een termijn van vijf
jaar. Iedere provincie beschikt over een definitief goedgekeurd ruimtelijk structuurplan. Van de 308 steden en
gemeenten waren er medio 2004 43 die over een definitief bekrachtigd structuurplan beschikten. De meerderheid
bevindt zich in de voorbereidende fase. Het regeerakkoord bepaalt dat aan de gemeenten de mogelijkheid geboden
zal worden om een gezamenlijk ruimtelijk structuurplan op te stellen [380]. Het Decreet Ruimtelijke Ordening koppelt
het al of niet beschikken over een gemeentelijk structuurplan tegen 1 mei 2005 respectievelijk aan een verruiming
of vermindering van vergunningsbevoegdheden. In een recente wijziging van het Decreet Ruimtelijke Ordening wordt
die termijn met twee jaar opgetrokken (Vlaams Parlement, 13/04/2005).
Vergunningsaanvragen worden getoetst aan planologische en esthetische criteria die voortvloeien uit de verordenende kracht van de bestemmingsplannen. Een algemeen toetsingscriterium is de norm van de goede plaatselijke
ordening (artikel 43 §2 van het gecoördineerde Stedenbouwdecreet). Dat werd verruimd tot een toetsing aan de
goede ruimtelijke ordening (onder meer in artikel 110 §2 van het DRO). Verder zijn er diverse beginselen van artikel
4 (duurzame ruimtelijke ordening, gelijktijdige afweging van de ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten, rekening houdend met ruimtelijke draagkracht, met de gevolgen voor het leefmilieu en met
o.a. de esthetische gevolgen, streven naar ruimtelijke kwaliteit) waar minstens de structuurplannen, RUP’s en verordeningen aan getoetst dienen te worden.

1.2 Afbakening van de gebieden van de natuurlijke structuur
De Vlaamse Regering besliste op 7 december 2001 de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur in twee fasen uit te voeren (zie hoofdstuk 31 VEN/IVON). In de eerste fase werd gewerkt op twee sporen. In
het tweede spoor werden er voorstellen van RUP’s opgesteld, waarbij bestemmingswijzigingen voorzien werden van
agrarisch gebied naar natuurgebied of omgekeerd. Samen betroffen de voorstellen ongeveer 8000 ha natuurgebied
en ongeveer 450 ha agrarisch gebied. De werkwijze resulteerde in een aantal knelpunten. Er ontbrak een geïntegreerde visie op het buitengebied. Men wou de andere bestuursniveaus vroeger in het proces betrekken en men wou
de gelijktijdigheid en gelijkwaardigheid van de afbakeningen van natuurlijke en agrarische structuur waarborgen.
Daarom werd besloten om slechts een deel van het voorbereide werk van dat spoor af te werken. De voorgestelde
methodiek bij de beslissing van de Vlaamse Regering van 7 december 2001 voor de aanpak in twee fasen werd tot
driemaal toe bijgestuurd. Op 19 juli 2002 werd beslist het planproces in 2003 op te starten. Uiteindelijk ging het proces van de tweede fase van start in 2004 (zie verder).
Een eerste reeks van zeventien gewestelijke RUP’s werd op 20 februari 2004 definitief goedgekeurd door de Vlaamse
regering

(BS 16/04/2004).

De Vlaamse Regering besliste op 4 februari 2005 tot definitieve vaststelling van een deel van

de tweede reeks, met name zes RUP’s, plus twee RUP’s voor vernietigde delen van een gewestplan (BS 10/ 03/2005). Er
is voorzien dat in de tweede fase de resterende gebieden van de agrarische en natuurlijke structuur zouden worden
afgebakend in gewestelijke RUP’s, op basis van gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visies voor landbouw,
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Figuur 32.1:
Indicatieve kaart met
aanduiding van
mogelijke buitengebiedregio’s voor de
afbakening van de
gebieden van de
natuurlijke en agrarische structuur
*Het ‘Meetjeslands
Krekengebied’ zal in
de buitengebiedregio
‘Veldgebied BruggeMeetjesland’ aan bod
komen (bron:
AROHM - ARP).

natuur en bos in buitengebiedregio’s en in overleg met de gemeenten en provincies.
Gespreid over de vijf provincies werden de voorbereidende werkzaamheden aangevat voor vijf buitengebiedregio’s:
Haspengouw-Voeren, Kust-Polders-Westhoek, Hageland, Veldgebied Brugge-Meetjesland en Neteland. De twee
eerstgenoemde regio’s werden voorgedragen als testgebieden. Voor die twee werd in 2004 een verkenningsnota
opgesteld. Hierover werden verkennende gesprekken met diverse besturen en actoren opgezet. Na een tussentijd-

#32

se evaluatie werd op 17 december 2004 beslist de vijftien buitengebiedregio’s in vier reeksen af te werken. De tien

01 Beleid

resterende regio’s worden opgestart volgens een bijgestelde aanpak waarbij de voorbereidende en de verkennende

02 Evaluatie

fase in elkaar geschoven worden. Zo kan snel worden overgegaan tot de afbakening van de gebieden van de agra-

03 Kennis

rische en natuurlijke structuur.
De voorziene planning wordt voorgesteld in tabel 32.2. In de planning is opgenomen dat de processen voor alle buitengebiedregio’s in 2005 dienen te zijn opgestart. Tussentijds zal er op korte termijn voor een aantal actiegebieden
begonnen worden met de opmaak van RUP’s. Tegen januari 2007 zal er voor iedere buitengebiedregio een uitvoeringsprogramma klaar zijn. Dat zal de basis vormen voor de opmaak van bijkomende RUP’s en voor concrete inrichtingsprojecten.
Daarnaast werden er, eveneens in het kader van de afbakening van de gebieden van de agrarische en natuurlijke
structuur, drie RUP’s opgesteld voor specifieke, individuele dossiers. Er werd een RUP opgesteld voor het gecontroleerd overstromingsgebied met natuurverwevingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde

(B.Vl.Reg. 16/01/2004; BS 12/02/2004).

In dat RUP wordt de functie ‘beveiliging tegen overstroming’ verweven met de natuurfunctie, hoewel die combinatie
niet voorzien is in het RSV. Twee RUP’s

(B.Vl.Reg. 4/02/2005; BS 10/03/2005)

werden opgesteld voor een vernietigd deel van

een gewestplan, meer bepaald voor het agrarisch gebied Mark-Waterschapsbeek te Galmaarden en voor het natuurgebied Ster aan Zee en Schipgatduinen te Koksijde.
Om de herbestemmingen daadwerkelijk te realiseren op het terrein heeft de overheid besloten om het instrumentarium voor de inrichting van het buitengebied te optimaliseren (MINA-plan 3). Een belangrijke inrichtingscomponent
zal onder meer te vinden zijn bij effectieve bosuitbreiding, de creatie of herstel van overstromingsgebieden en de verzachting van de impact bij grootschalige infrastructuurprojecten.
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Tabel 32.2:
Plan van aanpak en
timing voor de verschillende buitengebiedregio’s conform
de beslissing van de
Vlaamse Regering
van 17 december
2004 (bron:
AROHM-ARP).

Pilootregio’s
Kust-Polders-Westhoek

Verkenningsnota: december 2004-januari 2005

Haspengouw-Voeren

Programma voor eerste RUP’s korte termijn: februari 2005
Voorstel gewenste ruimtelijke structuur + tussentijdse beslissing over opmaak
kortetermijn-RUP’s: maart 2005
Eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma: juli 2005

Tweede reeks regio’s
Hageland

Verkenningsgesprekken: januari-februari 2005

Neteland

Verkenningsnota: april-mei 2005

Veldgebied BruggeMeetjesland

Programma voor eerste RUP’s korte termijn: juni 2005
Voorstel gewenste ruimtelijke structuur + tussentijdse beslissing over opmaak
kortetermijn-RUP’s: juli 2005
Eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma: januari 2006

Derde reeks regio’s
Maasland

Voorbereidende fase + verkenningsgesprekken: juni 2005

Schelde-Dender

Verkenningsnota: oktober-november 2005

Leiestreek

Programma voor eerste RUP’s korte termijn: december 2005

Noorderkempen

Voorstel gewenste ruimtelijke structuur + tussentijdse beslissing over opmaak

Zenne-Dijle

kortetermijn-RUP’s: januari 2006
Eindvoorstel gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma: juli 2006

Vierde reeks regio’s
Limburgse Kempen

Voorbereidende fase + verkenningsgesprekken: december 2005

Vlaamse Ardennen

Verkenningsnota: april-mei 2006

Krekengebied-Waasland

Programma voor eerste RUP’s: juni 2006

Klein-Brabant/ Antwerpse
gordel

Voorstel gewenste ruimtelijke structuur + tussentijdse beslissing over opmaak
kortetermijn-RUP’s: juli 2006

Pajottenland

Eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma:
januari 2007

02 Evaluatie
2.1 Ruimteboekhouding
Een belangrijke indicator voor de evaluatie van natuur in het ruimtelijke beleid is de realisatie van de ruimteboekhouding zoals voorzien in het RSV voor de periode 1994-2007. In tabel 32.3 wordt de ruimteboekhouding van vijf
opeenvolgende jaren weergegeven. Per groep van bestemmingen wordt het verschil t.o.v. de plannen van aanleg van
1994 weergegeven. In 2002 werden 6000 BPA’s verwerkt in de cijfers van de gewestplannen [3]. Enkel BPA’s van 1994
of later worden verwerkt in de ruimteboekhouding.
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Tabel 32.3:
Evolutie van de
oppervlakte (ha)
bestemmingscategorieën van 2000 tot
2004 ten opzichte
van de toestand van
1994 (brongegevens:
AROHM–ARP).

1/1/2000 1/1/2001 1/1/2002 1/1/2003 1/1/2004 Plandoelstelling 2007
Wonen

-231

-45

14

-62

-153

0

Recreatie

-16

-61

-190

39

-39

1000

Natuur &
reservaat

4797

6411

8641

8717

8587

38.000

Overig groen

-102

-545

-518

210

189

0

Bos

1100

1173

1481

1384

1396

10000

Landbouw

-3789

-4225

-6624

-8464

-8394

-56.000

Industrie

1288

1046

1599

2255*

3065*

7000

-2852

-1966

-2698

-2538

0

Overige bestemmingen
-2173

*: de cijfers bevatten enkel het pakket voor de gemeenten, de poorten (de 4 zeehavens, luchthaven van Zaventem en station van AntwerpenCentraal) ontbreken; conform het RSV dienen die niet in rekening te worden gebracht van de ruimteboekhouding voor industrie .

Figuur 32.2:
Evolutie van de
bestemmingswijzigingen per groep
van gele en groene
bestemmingen
(brongegevens:
AROHM-ARP).
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In de loop van 2003 nam de oppervlakte natuur- en reservaatgebied met ongeveer 100 ha af. De oppervlakte bos
nam vanaf 2002 af met circa 100 ha . Vanaf 2002 nam de oppervlakte overig groen toe met circa 700 ha. De evoluties worden visueel voorgesteld in figuur 32.2 en geplaatst tegenover de oppervlaktedoelstellingen voor iedere groep
van bestemmingen. De wijzigingen in oppervlaktes van de groene bestemmingen zou overwegend te wijten zijn aan
recente BPA’s. De goedkeuring van de RUP’s in het kader van het tweede spoor binnen de eerste fase van het RUP
voor het gecontroleerde overstromingsgebied Kruibeke-Bazel-Rupelmonde dateren van na 1 januari 2004 en zijn nog
niet opgenomen in de cijfers. Samen realiseren de 26 RUP’s ongeveer 1700 ha bijkomend natuurgebied, ongeveer
700 ha bijkomend ‘overig groen’-gebied en ongeveer 2300 ha minder agrarisch gebied. Als we die cijfers meerekenen, betekent dit dat er zeven jaar na de vaststelling van het RSV ongeveer eenvierde van de taakstellende oppervlakte gerealiseerd werd voor natuur-, reservaat- en bosgebied samen. Er is nog drie jaar om de resterende drievierde af te bakenen.

2.2 Ruimtelijke kwaliteit
Het is wenselijk na te gaan wat de doeltreffendheid en kwalitatieve meerwaarde is van de herbestemmingen. Het
Natuurdecreet schrijft voor dat het VEN gebieden omvat met een duidelijke samenhang en een voldoende aaneengesloten oppervlakte. De totale aaneengesloten oppervlakte van alle groene bestemmingen op de plannen van aanleg en de RUP’s wordt geëvalueerd in hoofdstuk 23 Versnippering.
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A

Figuur 32.3:
De afbakening van VEN.

B

A (1ste fase 1ste spoor; verticale [=GENO] en horizontale [=GEN] arcering)
B (1ste fase 2de spoor; lichtgroen) de afbakening van het GEN-RUP ‘Wijgmaalbroek, Kwellenberg en Gevel’

Aan de hand van twee voorbeelden worden de afbakeningen uit de 1ste fase toegelicht. Het eerste voorbeeld (figuur
32.3)

betreft de afbakening van het GEN-RUP ‘Wijgmaalbroek, Kwellenberg en Gevel’, het tweede voorbeeld (figuur 32.4)

van het GEN-RUP ‘Meetjeslands Krekengebied’.
In het eerste voorbeeld werd een aaneengesloten ruimtelijke entiteit gecreëerd en planologisch beschermd. De fysische samenhangende entiteit van het Wijgmaalbroek, waarvan op het gewestplan verspreide blokken een bestemming als natuurgebied hadden gekregen, wordt met dit RUP bestendigd. In het tweede voorbeeld kwam een klein
deel uit het ruimere ‘Meetjeslands Krekengebied’ aan bod. De netwerkstructuur die opgebouwd wordt door het
geheel van aanwezige kreken, dijken en (laaggelegen) graslanden werd maar voor een beperkt deel uitgewerkt met
dit RUP. In beide gevallen werden gebieden van gewestelijk belang benaderd. In het Wijgmaalbroek werd één relatief groot (114,6 ha) gebied benaderd, waarbij 36 ha bijkomend groengebied werd gerealiseerd. In het ‘Meetjeslands
Krekengebied’ werd een beperkt aantal natuurelementen (15,6 ha) uit een groter gebied benaderd, met 12,6 ha bijkomend groengebied als gevolg. De methodiek van afbakenen uit de 1ste fase liet nog niet toe het gebied integraal
te benaderen. De manier en het schaalniveau van afbakenen zal onveranderd blijven in de tweede fase, maar de
gebieden zullen nu wel op een veel groter planniveau benaderd worden.
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Figuur 32.4:
De afbakening van
VEN

A

B
#32
01 Beleid
02 Evaluatie
03 Kennis

A (1e fase 1ste spoor; horizontale arcering)
B (1ste fase 2de spoor; lichtgroen), de afbakening van het GEN-RUP ‘Meetjeslands Krekengebied’

2.3 Bosuitbreiding
Voorts is gepland dat er 10.000 ha planologische bosuitbreiding gerealiseerd moet worden. Tussen 1994 en 2005 werd
een toename van ongeveer 1100 ha bos(uitbreiding) op de bestemmingsplannen gerealiseerd. Het RSV voorziet ook
nog in een toename van 10.000 ha effectieve bosuitbreiding in de gebieden van de agrarische structuur. Het blijkt echter dat er sinds 1994 3950 ha bos zou moeten worden gecompenseerd (MJP 2004). In het NARA 2003 werd gesteld dat
er geen ruimte voorzien is in de ruimteboekhouding van het RSV voor die ‘compensatiebossen’ (zie hoofdstuk 26 Bosbouw).
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Toch zijn er diverse (ook niet-groene) bestemmingen waar er, omwille van de verwevenheid van functies en op basis
van de stedenbouwkundige voorschriften, plaats kan zijn voor bos. Ook artikel 90bis van het Bosdecreet voorziet de
mogelijkheid voor boscompensaties in diverse bestemmingen, meer bepaald in de groep groene bestemmingen, de
groep gele bestemmingen, de recreatiegebieden en de gebieden voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut.
De jaarlijkse toename aan te compenseren bossen wijst op een probleem in de realisatie van effectieve bebossingen.
Het kan nuttig zijn dat de te compenseren bossen de natuurlijke structuur versterken.

2.4 Agrarisch gebied
Op de gewestplannen is 25 % (ca. 360.000 ha) aangeduid als landschappelijk waardevol agrarisch gebied (LWA) en
is 1,4 % (ca. 19.000 ha) aangeduid als agrarisch gebied met ecologisch belang (AEB). Met het Vegetatiebesluit en
het Natuurdecreet hebben de kleine landschapselementen (KLE’s) binnen onder meer LWA- en AEB-gebied via de
natuurvergunningsplicht een zekere bescherming. In AEB-gebied geldt daarenboven een vergunningsplicht voor het
wijzigen van de vegetatie, net zoals in de Speciale Beschermingszones, de beschermde duingebieden en de groene
bestemmingen. Met de wijziging van het Natuurdecreet in 2002 geldt de natuurvergunningsplicht voor KLE’s ook
voor gewone agrarische gebieden (ca. 420.000 ha).
Voorlopig worden er geen bestemmingen gelijkaardig aan LWA- en AEB-gebieden voorzien in de RUP’s. Bij een
bestemmingswijziging kan het beschermingsstatuut van vegetaties en KLE’s wijzigen en kan het esthetisch (LWAgebied) en ecologisch (AEB-gebied) toetsingscriterium voor alle vergunningen vervallen of strenger worden. Van alle
LWA-gebied is ongeveer drievierde niet gelegen in een ankerplaats uit de Landschapsatlas. Van het LWA-gebied zit
60 % noch in een ankerplaats, noch in een categorie uit de GNBS. Die oppervlakte (ca. 200.000 ha) kan mogelijk
afgebakend worden als ‘gewoon’ agrarisch gebied. Het zal afhangen van de stedenbouwkundige voorschriften of er
al dan niet een esthetisch toetsingscriterium of iets gelijkaardigs behouden blijft voor die gebieden. We bevelen daarom aan om bij de afbakening van het agrarische gebied, een minstens even hoog beschermingsniveau als op de
gewestplannen na te streven.
Van alle AEB-gebied is ongeveer eenderde niet gelegen in een Speciale Beschermingszone, in beschermd duingebied, of in het gewenst VEN op de GNBS. Het betreft een oppervlakte van circa 6500 ha waarvoor de vergunningsplicht voor het wijzigen van vegetaties kan vervallen indien het wordt afgebakend als ‘gewoon’ agrarisch gebied.

03 Kennis
De bedoeling van de natuur- en landschapstoetsen en de watertoets is onder meer om al van in de planningsfase,
rekening te houden met mogelijke negatieve effecten op de diverse gebiedscategorieën (VEN, SBZ, ankerplaats, erfgoedlandschap), op natuurwaarden in het algemeen of op het watersysteem. Er is nood aan kennis over de toepassing, de draagwijdte en het nut van die instrumenten binnen alle beleidsdomeinen. Een belangrijke onderzoeksvraag
is of de toetsingsinstrumenten een wezenlijke bijdrage leveren aan de realisatie van de beleidsdoelstellingen van de
diverse domeinen.
De provinciale en gemeentelijke structuurplannen kunnen een rol spelen in de uitwerking of de ondersteuning van
de uitbouw van de natuurlijke structuur en de bescherming van natuurwaarden op het (boven)lokale niveau. De
vraag stelt zich of de diverse aspecten uit de andere beleidsdomeinen door middel van de toetsingsinstrumenten geïntegreerd kunnen worden in de structuurplannen. Daar er nog zeer vele structuurplannen in opmaak zijn, wordt dat
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een belangrijk aandachtspunt.
Het is belangrijk om in de toekomst na te gaan of de aandachtspunten van natuur, water en landschap voldoende
doorwerken in alle andere beleidsplannen en in de uitvoering ervan. Hiervoor kan het nuttig zijn criteria op te stellen om te beoordelen of de ruimtelijke kwaliteit van de kwetsbare functies kan worden gewaarborgd.
Een vergelijking tussen de ‘nieuwe’ stedenbouwkundige voorschriften van de RUP’s en de algemene stedenbouwkundige voorschriften van de gewestplannen ontbreekt tot op heden. Het is aangewezen om zo een vergelijking te
maken in relatie tot het bestaande instrumentarium in de diverse beleidsdomeinen.
Om na te gaan of het middel (toename groene bestemmingen) zijn doel bereikt, is het nodig om te weten of de kwantiteit en de kwaliteit van natuurwaarden evenredig stijgt.
Er is een gebrek aan kennis in welke mate de overheid vooropgestelde doelstellingen verbonden met stedenbouwkundige bestemmingen en voorschriften kon en kan realiseren. Een voorbeeld. Er gebeurt momenteel geen monitoring van de kwantiteit en kwaliteit van de landschapswaarden zoals KLE’s om zo een beoordeling te maken in bv. het
landschappelijk waardevol agrarisch gebied

(zie ook hoofdstuk 37 Natuurvergunning).

De visie in die gebieden was om de

landschapswaarden te behouden en te versterken. Een evaluatie hiervan kan, wegens het gebrek aan een duidelijk
zicht op de evolutie van KLE’s, niet worden gemaakt.
Voor de buitengebiedregio’s zullen ruimtelijke visies vooropgesteld worden. Het is wenselijk dat hieraan een toekom-

#32
01 Beleid

stige evaluatie en monitoring (op het terrein) gekoppeld wordt om een toetsing te kunnen maken van de geformuleerde visies en doelstellingen.

02 Evaluatie
03 Kennis
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