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Ministerieel besluit houdende definitieve goedkeuring van de partiële herziening 
van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant "Addendum bij het 

ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant" 

VLAAMS MINISTER VAN FINANCIËN, BEGROTING, WERK, 
RUIMTELIJKE ORDENING EN SPORT 

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening van 8 mei 2009, gewijzigd bij 
decreten van 18 december 2009, 16 juli 201 O en 18 november 2011 houdende de 
organisatie van de ruimtelijke ordening; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de 
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij 
het decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft, en op de 
besluiten van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 17 december 201 O 
houdende de definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, bekrachtigd bij de decreten van 19 maart 2004 
respectievelijk 25 februari 2011 wat de bindende bepalingen betreft; 

Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2009 tot bepaling van de 
bevoegdheden van de leden van de Vlaamse Regering, gewijzigd bij het besluiten 
van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009, 6 juli 2010, 7 juli 2010 en 24 september 
2010; 

Gelet op het ministerieel besluit van 5 maart 2012 houdende advies over het ontwerp 
van partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant 
"Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant"; 

Gelet op het besluit van de provincieraad van Vlaams-Brabant van 19 juni 2012 
houdende definitieve vaststelling van de herziening van het provinciaal ruimtelijk 
structuurplan Vlaams-Brabant; 

Gelet op het openbaar onderzoek dat liep van 9 november 2011 tot en met 6 februari 
2012; 

Gelet op de tijdens het openbaar onderzoek ingediende bezwaren, opmerkingen en 
adviezen; 

Gelet op het standpunt dat de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening, hierna 
Vlacoro genoemd, op 27 januari 2012 conform artikel 2.1.1 O §3 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening heeft uitgebracht inzake de overeenstemming van het 



ontwerp van partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams
Brabant met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; 

Gelet op het feit dat de commissie in vergadering van 23 april 2012 niet in aantal 
aanwezig was; dat door de provincieraad wordt overgegaan tot de bespreking van de 
ingediende adviezen en bezwaren; dat deze op een behoorlijke wijze zijn gebundeld 
en behandeld; dat naar aanleiding van de ingediende bezwaren en adviezen het 
ontwerp-PRS deels wordt aangepast; 

Overwegende dat deze beperkte herziening en actualisatie in de eerste plaats een 
afstemming beoogt met de hogere en lagere beleidskaders zonder de 
uitgangspunten en kernprincipes van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant 
(RSVB) in vraag te willen stellen; 

Overwegende dat de opbouw van het document degelijk en overzichtelijk uitgewerkt 
is waarbij het addendum is opgevat als een aparte bundel dat samen dient gelezen 
te worden met het bestaande RSVB; 

Overwegende dat de provincie bevoegd is voor de verdere uitwerking van het 
bijzonder economisch knooppunt Kampenhout-Sas en het vastleggen van de 
ontwikkelingsperspectieven; dat dit in overeenstemming is met het Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen; 

Overwegende dat de provincie eveneens voorstellen doet m.b.t. de 
nederzettingsstructuur in de partiële herziening die niet in overeenstemming zijn met 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen; dat het voorstel om de kernen Laar (Zemst) 
en Oetingen (Gooik) te wijzigen van kern-in-het-buitengebied naar woonkern niet 
ondersteund kan worden aangezien dit niet overeenstemt met de eigen 
selectiemethode zoals opgenomen in het RSVB, waarbij men uitgaat van het 
uitrustingsniveau ( uitrustingsgraad die het louter lokale belang overstijgt), 
multimodale ontsluiting en de relatie van de kern t.o.v. omliggende kernen; dat een 
selectie als woonkern meer inhoudt dat het voorzien van .louter woonontwikkelingen; 
dat een grondige ruimtelijke motivering hiervoor ontbreekt; 

Overwegende dat de provincie Vlaams-Brabant suggereert aan de Vlaamse overheid 
om initiatief te nemen voor bestaande regionale bedrijventerreinen in het 
buitengebied; dat hiervan akte wordt genomen; 



BESLUIT: 

Enig artikel. 
De partiële herziening van het provinciaal ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant 
"Addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant" bestaande uit een 
informatief, richtinggevend, bindend deel en een kaartenbundel, wordt goedgekeurd, 
met uitzondering van de blauw omrande en doorstreepte bepalingen met betrekking 
tot de nederzettingsstructuur; 

Brussel, o 6 ~wv. 2012 

Vlaams minister van Financiën, Begroting, Werk, 
Ruimtelijke Ordening en Sport 

Philippe MUYTERS 




