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Dit addendum bij ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant werd, in toepassing van artikels 9 en
1O van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 mei 2000 tot instelling van het register van
ruimtelijke planners, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van volgende ruimtelijke planners
opgenomen in het register:

Daan Deme
ruimtelijk planner

Definit f vastgesteld door de Provincieraad op 19 juni 2012.
swege:

Marc COLLIER
provinciegriffier
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Inleiding
Op 7 oktober 2004 keurde de Vlaamse regering het provinciaal ruimtelijk stru ctuurplan goed.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ruimtelijke
ontwikkelingen binnen de provincie.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant geeft de richting aan hoe we van Vlaams-Brabant
een aangename, aantrekkelijke en duurzame provincie kunnen maken , waar inwoners,
bedrijven en bezoekers de ruimte hebben om zich thuis te voelen, de ruimte om creatief bezig
te zijn , om zichzelf te ontplooien
Het structuurplan Vlaams-Brabant bevat een hele reeks krachtlijnen over hoe wij in de toekomst
samen de ruimte in onze provincie zo goed mogelijk kunnen gebruiken. De provincie kiest voor
een ontwikkeling die zuinig omspringt met de schaarse ruimte en wilt duidelijke afspraken over
het gebruik ervan. Zo blijft er ook voor de volgende generaties kwalitatieve ruimte om te wonen,
te werken , zich te ontspannen , van de natuur te genieten ...
Het structuurplan Vlaams-Brabant verfijnt daarmee de principes van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen en vormt tegelijk het kader voor de beoordeling van de gemeentelijke
structuurplannen.
De actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen in 2010
heeft ertoe geleid dat het ruimtelijk structuurplan van de provincie op sommige punten niet
langer actueel is en soms zelf in tegenspraak is met het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen .
Tegelijkertijd hebben de gemeenten tussen 2004 en nu vanuit hun structuurplannen suggesties
gedaan het provinciaal stru ctuurplan op sommige punten aan te passen zonder de ruimtelijk
principes fundamenteel in vraag te stellen.
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0.1. Leeswijzer
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant is sinds 2004 een belangrijk beleidsdocument in
het ruimtelijk beleid van onze provincie.
De beperkte herziening beoogt in de eerste plaats een afstemming van het structuurplan
Vlaams-Brabant op het hogere en lagere beleidsniveau zonder de uitgangspunten en
kernprincipes van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant te willen in vraag stellen.
De aanvullingen en wijzigingen worden gebundeld in dit 'addendum'. Het addendum is geen op
zich staande tekst maar moet gelezen worden samen met het ruimtelijk structuurplan Vlaams
Brabant zoals goedgekeurd op 7 oktober 2004. De volledige tekst van het structuurplan is
beschikbaar in boekvorm en kan besteld en gedownload worden op de website van de
provincie (www.vlaamsbrabant.be).

0.2. Opbouw addendum
De opbouw van het addendum is als volgt:
Informatief gedeelte:
Het hoofdstuk 'Evaluatie van het gevoerde beleid 2005-201 0' vormt een aanvulling op het
informatief deel. De tekst wordt integraal toegevoegd aan het Informatief deel 'VI'.
Richtinggevend gedeelte:
In het hoofdstuk 'Actualisatie en beperkte herziening van het richtinggevend gedeelte' wordt
een overzicht gegeven van de wijzigingen en aanvullingen. Na een korte beschrijving van de
beleidoptie, wordt een concreet overzicht gegeven van de daaruit voortvloeiende
tekstwijzigingen, telkens met verwijzing naar het onderdeel en de paginanummer in de
gecoördineerde versie van het RSVB (2004)
Bindend gedeelte:
Het hoofdstuk 'wijzigingen in het bindend gedeelte' omvat een oplijsting van de wijzigingen in
de bindende bepalingen van het RSVB als gevolg van de beperkte herziening.

0.3. Milieu effectenrapportage
Het wijzigingsdecreet van 27 april 2007 stelt in hoofdstuk 11, afdeling 1, onderafdeling 1 in artikel
4.2.1 ev. het toepassingsgebied vast. Artikel 4.2.1 stelt volgende: "Dit hoofdstuk is van
toepassing op ieder plan of programma dat het kader vormt voor de toekenning van een
vergunning voor een project. Dit hoofdstuk is eveneens van toepassing op ieder plan of
programma waarvoor, gelet op het mogelijk effect op gebieden, een passende beoordeling
vereist is uit hoofde van artikel 36ter, §3, eerste lid, van het decreet 21 oktober 1997
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betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu".
Er is geen passende beoordeling vereist gezien de herziening van het ruimtelijk structuurplan
V laams-Brabant geen invloed heeft op speciale beschermingzones (SBZ-gebieden).
Een ruimtelijk structuurplan vormt geen basis voor het toekennen van een vergunning.
Bijkomend heeft deze partiële herziening grotendeels tot doel om de planperiode te verlengen
in functie van de noodzakelijke continuïteit van het huidig beleid. Overige wijzigingen omvatten
wijzigingen die volgen uit reeds beslist beleid .
Er kan dus geoordeeld worden dat de beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan
Vlaams-Brabant niet valt onder de planMER plicht.
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1 Evaluatie en actualisatie gevoerde beleid 2005-2010
De afgelopen 5 jaar is hard gewerkt aan de uitvoering van het ruimtelijk structuurplan VlaamsBrabant.
Vanuit zuinig ruimtegebruik is de afgelopen jaren vooral ingezet op de herontwikkeling van de
onderbenutte ruimten op goed bereikbare locaties binnen de provincie: stationsomgevingen en
oude bedrijvensites gelegen aan openbare vervoersknooppunten.
Er zijn projecten in uitvoering voor de stationsomgevingen van Aarschot, Diest, Tienen en
Haacht. In de luchthavenregio zijn er concrete plannen opgemaakt voor de reconversie en
ontsluiting van de bedrijvenzone onder het viaduct van Vilvoorde.
Voor de stedelijke gebieden van Diest, Aarschot en Tienen zijn concrete voorstellen uitgewerkt
met bijkomende ruimte voor woningbouw, economische en andere activiteiten .

1.1. Open ruimte
De provincie stelde een afbakening van de natuurverbindingsgebieden en een differentiatie van
de agarische structuur voorop afgestemd op de timing van het Vlaams Gewest voor de
afbakening van de agrarische en natuurlijke macrostructuur.
Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, prov1nc1es en
middenveldorganisaties een ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos in dertien
buitengebiedregio's. De visie geeft op hoofdlijnen aan welke gebieden behouden blijven voor
landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Ze vormt de
basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de bestemmingen op
perceelsniveau vastleggen.
Voor elke regio heeft de Vlaamse Regering dat visievorminsproces afgerond met een beslissing
over een actieprogramma voor de op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de
landbouwgebieden waar de bestemming van het gewestplan zeker behouden kan blijven ,
besliste de regering om de bestaande agrarische bestemmingen te herbevestigen.
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In Vlaams-Brabant zij n er ruimtelijke vrsres opgemaakt voor volgende 4 regio's: Hageland,
Zenne-Dijle-Pajottenland, Schelde-Dender (grotedeeels gelegen buiten de provicie) en
Haspengouw-Voeren (grotendeels gelegen buiten de provincie).
Op 7 mei 2010 besliste de Vlaamse Regering over de verdere voortgang van het
afbakeningsproces van de gebieden van de natuurlijke en agrari sche structuur (AGNAS). Er is
een coördinatieplatform opgericht met vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse min isters
en administraties en de natuur- en landbouworganisaties dat de verdere uitvoering van de
afbakening opvolgt. Het bekijkt o.a. voor welke gebieden de opmaak van ruimtelijke
uitvoeringsplannen kan starten en bundelt deze acties jaarlijks in een gebiedsgericht
programma.
In Vlaams-Brabant worden er 132 gewestelijke ruimtelijk uitvoeringplannen vooropgesteld in de
oparationele uitvoeringprogramma's zoals geodgekerud door de Vlaamse regering : 43 in de
regio het Hageland, 82 in de regio Zenne-Dijle-Pajottenland en 7 in de regio Schelde-Dender
(enkel deel Vlaams-Brabant).
De provincie zal deze gewestelijke planprocessen de komende jaren verder opvolgen. Gezien
de complexiteit en de omvang van deze opgave op gewestelijk niveau wordt de komende jaren
geen initiatief van de provincie op korte termijn vooropgesteld voor de afbakening van de
natuurverbindingsgebieden en differentiatie van de agrarische structuur.
De provincie zal een complementaire rol blijven opnemen in ondersteuning van de Vlaamse
planprocessen . De focus vanuit de provincie blijft dan ook de komende jaren liggen op een
doorwerking van de gewenste open ruimtestructuur uit het RSVB via het goedkeuringtoezicht
op gemeentelijke planprocessen, de adviserende rol van de provincie naar gewestelijk
addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
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planprocessen en de integratie ervan in de eigen planprocessen (kleinstedelijke gebieden,
economische knooppunten, etc).
De provincie zal indien er zich in het kader van andere planprocessen kansen aanbieden om de
ontwikkelingsopties voor de open ruimte structuur te realiseren, niet nalaten hierop in te gaan.

1.2. Bebouwde ruimte

1. 2. 1.

Nederzettingsstructuur

Het RSV koos voor een kernversterkend beleid. Met de 60/40-taakstelling streefde het RSV de
bundeling van het wonen in de stedelijke gebieden na. Voor de provincie Vlaams-Brabant werd
deze 60/40 verhouding vanuit het RSV verfijnt naar een 50/50 verhouding. Minstens 50% van
de nieuw te bouwen woningen diende in stedelijk gebied te worden gebouwd, maximum 50% in
gemeenten gelegen in het buitengebied.
Onderstaande tabel geeft de evolutie weer tussen 1992 (referentiejaar voor de beoogde
trendbreuk) en 2007 (planhorizon RSV) en tussen 1997 (goedkeuring RSV) en 2007.
Bevolkingsevolutie 1992-2007
Stedelijk gebied
VSG Brussel
RS Leuven
Kleinstedelijke qebieden
Buitengebied

1992
498.669
226.458
132.472
139.739
478.287

1992
51%
23%
14%
14%
49%

2007
534.873
243.777
143.705
147.391
517.594

2007
51%
23%
14%
14%
49%

Evolutie
Evolutie
92-07
% 97-07
%
25.834
36.204
5
7
13.585
6
17.319
8
6.565
5
11 .233
8
4
5.684
7.652
5
21.941
4
39.307
8

De tabel geeft aan dat er een omslag is gebeurd in de provincie sinds de beleidsvisie van het
RSV ingang heeft gevonden. Sinds 1997 is de bevolkingsgroei sterker in de gemeenten die
horen tot het stedelijk gebied ten opzichte van het buitengebied. De verhouding (51/49) is gelijk
gebleven tussen 1992 en 2007.
Onderstaande tabel geeft aan dat in de periode 1997-2007 er 49% van de nieuwbouwwoningen
gerealiseerd is in de stedelijke kernen en 51 % in de gemeenten van het buitengebied. De
verhouding 50/50 die in het RSV werd vooropgesteld is dus net niet gehaald.
Aantal bouwverqunninqen nieuwbouw
Stedelijk qebied

Buitenoebied
addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

1997-2007
%
18.718
7.891
VSG Brussel
5.323
RS Leuven
5.504
Kleinstedelijke qebieden
19.834

49%
20%
14%
14%
51%
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38.552

I

100% 1

Op gewestelijk en provinciaal niveau werd naast de advisering en kwaliteitsbewaking vooral
ingezet op het aanbodbeleid in de steden door de afbakening van de groot-, reg ionaal- en
kleinstedelijke gebieden.
De afbakening voor de kleinstedelijke gebieden is reeds ver gevorderd. Voor de stedelijke
gebieden Aarschot, Diest en Tienen worden de ruimtelijke uitvoeringsplannen voorlopig
vastgesteld in 201 1 waarmee de juridische randvoorwaarden voor een kwalitatief aanbodbeleid
zullen worden vastgelegd. Voor afbakeningproces voor het kleinstedelijk gebied Halle loopt de
milieueffectenrapportage. De voorlopige vaststelling van de ruimtelijk uitvoeringsplannen is
voorzien in 2012. In 2011 wordt ook het planproces voor het kleinstedelijk gebied Asse
opgestart.
Het planningsproces van de afbakening van het Vlaams stedelijk gebied rond Brussel,
ondertussen herbenoemd tot Vlaams strategisch gebied rond Brussel, is afgerond . Het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringplan is voorlopig vastgesteld.
Het gewestelijk planningsproces voor het regionaal stedelijk gebied Leuven is lopende.
In het buitengebied wordt het aanbodbeleid gestuurd door de procedure voor het principieel
akkoord . Op die manier wordt de nodige flexibiliteit aan de gemeenten gegeven om een
aanbodbeleid te voeren, rekening houdend met het ruimtelijk kader van het RSV, het RSVB en
de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
Relevant in verband met de aansn ijding van woonuitbreidingsgebieden is de toepassing van de
bepalingen van het decreet grond- en panden beleid in 2010, waarbij voor initiatieven van een
sociale woonorganisatie een specifieke regeling geldt.

1. 2. 2.

Ruimtelijk-economische structuur

De provincie heeft de afgelopen jaren vooral ingezet op de optimalisatie van bestaande
onderbenutte en/of verlaten bedrijvenzones door middel van herontwikkelingsplannen. Zo
werden er plannen opgemaakt voor de stationsomgevingen in Aarschot, Diest en Tienen en
werd een plan opgemaakt voor de reconversie van de bedrijvenzone op de grens tussen
Machelen en Vilvoorde.
Daarnaast liggen er momenteel plannen op tafel voor 255 ha regionale bedrijvenzones, oftewel
1
77% van de beoogde taakstelling (streefcijfer) waarvoor de provincie verantwoordelijk is Het
gaat hier met name om voorstellen in het kader van de afbakeningprocessen voor de
kleinstedelijke gebieden Aarschot (45 ha), Diest (45 ha) en Tienen (75 ha) en de economische
knooppunten Londerzeel (70 ha) en Ternat (20 ha}.
1

minimale opp. (ha)

1

streefcijf er (ha)

1
Door de inlijving van het netwerk van de zuidelijk Zennevallei bij het Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel is de
beoogde taakstelling voor dit netwerk ontrokken aan de bevoegdheid van de provincie.

addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant

pagina 10 van 44

Kleinstedeliik qebied Aarschot
Kleinstedeliik qebied Asse
Kleinstedeliik qebied Diest
Kleinstedeliik qebied Halle
Kleinstedeliik qebied Tienen
Specifiek economisch knoonnunt Londerzeel
Specifiek economisch knooppunt Ternat
TOTAAL

25
15
25
15
35
40
10
165

45
45
45
30
75
70
20
330

Het afbakeningproces voor het kleinstedelijk gebied Halle is recent opgestart. In 2011 wordt het
planproces voor het kleinstedelijk gebied Asse aangepakt.

Op kwantitatief vlak is het verder vooral afwachten welk aandeel van de beoogde taakstelling
uiteindelijk in de planprocessen voor de afbakening van het Vlaams Strategisch Gebied rond
Brussel en het Regionaal Stedelijk gebied Leuven (475 ha) kan opgenomen worden.
Voor de bijkomende selectie van Kampenhout-Sas als bijzonder economisch knooppunt in het
RSV wordt door de provincie een streefcijfer van 25 ha vooropgesteld. Hiermee wordt ook de
bijkomende taakstelling (20 ha) voor de periode 2007-2012 vanuit het RSV ruimtelijk
geaccommodeerd.

verantwoording

2 Actualisatie:
wijzigingen

aanvullingen

en

beperkte

2.1. Open ruimte
Geen wijzigingen

2.2. Bebouwde ruimte
2. 2. 1.

Nederzettingsstructuur

2.2.1.1.

Ontwikkelingperspectieven van de kernen

De ontwikkelingperspectieven voor de verschillende niveaus in de kernenhiërarchie zijn
bijgestuurd vanuit het nieuwe kader dat in het grond- en pandenbeleid is uitgewerkt. Om het
provinciale doelgroepenbeleid in overeenstemming te brengen met het grond- en pandenbeleid
worden een aantal wijzigingen aangebracht.
addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
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2.2.1.2.

Selectie van de kernen

Vanuit de gemeentelijk ruimtelijke structuurplannen en de gebiedgerichte planprocessen zijn er
een aantal voorstel/en tot wijziging geformuleerd naar de selectie van de kernen zoals
opgenomen in het RSVB.
De gemeente Tremelo suggereert in haar voorontwerp van gemeentelijk ruimtelijks
structuurplan de selectie van de kern Baal als woonkern. De kern heeft immers een
vergelijkbaar voorzieningenniveau als het hoofddorp. De selectie van Baal als kern-in-het buitengebied verhinderd onder meer het aanduiden van zoeklocaties voor een lokaal
bedrijventerrein. De selectie als kern-in-het-buitengebied wordt vervangen door een selectie als
woonkern.
In het planproces voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Diest werd de selectie van
Kagevinne als stedelijke kern niet ondersteund vanuit het Vlaams niveau. De ruimtelijke visie
op het stedelijk gebied Diest neemt Kagevinne niet op binnen het stedelijk gebied. De selectie
wordt daarom vervangen door een selectie als woonkern.
De gemeente Zemst suggereerde de selectie van Laar als woonkern. Laar heeft een belangrijk
voorzieningniveau in de kern (basisschool, cultuurhal, voetbalclub, Jeugvoorzieningen,
handelszaken,.. .). Er bevinden zich twee woonuitbreidingsgebieden die volgens het
gemeentelijk ruimtelijks structuurplan deel aangesneden kunnen worden. De kern van Laar zal
dus instaan voor de opvang van een deel van de plaatselijke woonbehoeften. Vanuit het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het dus niet de bedoeling op het woonaanbod te
beperken. Het gemeentelijk ontwikkelingsperspectief voor Laar, zoals vastgelegd in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan, komt dus meer overeen met dat voor de 'woonkernen' dan
dat voor de 'kernen-in-het -buitengebied'.
Het gemeente/ijk ruimtelijk structuurplan van Zemst werd reeds in 1998 goedgekeurd door de
Vlaamse minister voor Ruimtelijke ordening. De gemeentelijke opties dateren dus van voor de
selectiemethodiek voor de kernen die is toegepast in het RSVB. Om tegenspraken tussen het
provinciale en gemeentelijke beleidsniveau te vermijden is een selectie als woonkern
aangewezen.
De gemeente Grimbergen suggereerde de selectie van Borgt en Verbrande brug als kern-inhet-buitengebied. Nu duidelijk is dat de kernen Borgt, Verbrande brug en Groot Molenveld niet
zijn opgenomen in het Vlaams strategisch gebied rond Brussel kan de voorgestelde selectie uit
het ruimtelijke structuurplan worden opgenomen. Voor Groot Molenveld had de provincie een
selectie als woonkern vooropgesteld in het RSVB (p 243).
De gemeente Gooik suggereerde de selectie van Oetingen als woonkern. Oetingen heeft een
vergelijkbaar voorzieningenniveau als de woonkern Leerbeek. Er bevinden zich twee
woonuitbreidinggbeiede die volgens het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan deels
aangesneden kunnen worden. De kern Oetingen zal instaan voor een deel van de opvang van
de plaatselijke woonbehoeften. Vanuit het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is het dus niet
addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
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de bedoeling om het woonaanbod te beperken. Het gemeentelijk ontwikkelingperspectief voor
Oetingen, zoals vastgelegd in het gemeentelijk ruimtelijks structuurplan, komt dus meer
overeen met dat van de 'woonkernen ' dan dat voor de 'kernen-in-het-buitegebied'. Gezien de
schaal van de kern Oetingen (23% van de bevolking) in vergelijk met de woonkern Leerbeek
(13% van de bevolking), de vergelijkbare uitrustinggraad in vergelijking met de kern Leerbeek
én de ontwikkelingperspectieven opgenomen in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
beantwoord Oetingen eerder aan het ontwikkelingsperspectief voor een woonkern.

2.2.1.3.

Verdeling van de behoefte aan bijkomende woningen

Dit deel diende te worden afgestemd op het nieuwe grond- en pandenbeleid. Met name de
ontwikkelingsperspectieven met betrekking tot het doelgroepenbeleid zijn geherformuleerd
uitgaande van het nieuwe beleidskader.
In het kader van de actualisatie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen werd per provincie
een bijkomende taakstelling voor wonen berekend. In uitvoering van de bindende bepalingen
van het RSV is het noodzakelijk dat op provinciaal niveau een doorrekening gebeurt van deze
bijkomende taakstelling voor de kleistedelijke gebieden en de gemeenten die tot het
buitengebied behoren.

2. 2. 2.

Ruimtelijk-economische structuur

De ruimtelijk principes en ontwikkelingopties kunnen als basis blijven fungeren voor het
ruimtelijk beleid. Vanuit de herziening van het RSV dringen zich enkele beperkte aanpassingen
op om het RSVB in overeenstemming te brengen met het hogere planniveau.

2.2.2.1.

Londerzeel

Het ontwikkelingperspectief voor het specifiek economisch knooppunt Londerzeel is momenteel
niet eenduidig verwoord. De opties op p 256 zijn in tegenspraak met het
ontwikkelingperspectief zoals verwoord op p 307 wat betreft de gedifferentieerde economische
ontwikkeling van het economisch knooppunt. Ook vanuit het lopende gebiedgericht planproces
voor het economisch knooppunt komt naar voor dat een bundeling van de taakstelling op één
locatie niet haalbaar is. Deze tegenspraak wordt weggewerkt. Het ontwikkelingsperspectief
zoals verwoord op p 307 van het bestaande RSVB wordt behouden.

2.2.2.2.

Kampenhout-Sas

De provincie ijverde in het ruimtelijks structuurplan Vlaams-Brabant voor de selectie van
Kampenhout-Sas als volwaardige economisch knooppunt.
Ondertussen is het planproces voor de herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen
addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
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afgerond (cf actualisatie en gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen, zoals door de Vlaamse Regering principieel goedgekeurd op 17 december 2010).
Kampenhout-Sas is hierin geselecteerd als 'bijzonder economisch knooppunt". Binnen deze
knooppunten is een uitbreiding van de bestaande bedrijvenzones voor regionale bedrijvigheid
mogelijk. De provincie wordt aangeduid als bevoegd bestuursniveau.
In het besluit van de Vlaamse Regering tot de definitieve vaststelling van de actualisatie en
gedeeltelijke herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen wordt voor KampenhoutSas gesteld dat afvalverwerkingactiviteiten worden uitgesloten in het bijzonder economisch
knooppunt.
De selectie van Kampenhout-Sas als bijzonder economisch knooppunt in het RSV noopt tot
een aantal aanpassingen waarbij het ontwikkelingsperspectief voor de 'economisch entiteit
Kampenhout-Sas' (bundeling lokale bedrijvenzones) wordt vervangen door het
ontwikkelingsperspectief voor het bijzonder economisch knooppunt (uitbreiding regionale
bedrijvenzone). Hierin zal worden opgenomen dat afvalverwerkingactiviteiten zijn uitgesloten.

2.2.2.3.

Asse-Ternat-Zellik

De activiteitenpool Zellik wordt in samenhang bekeken met het Vlaams Strategisch Gebied
rond Brussel. Het Vlaamse niveau heeft hierbij de samenhang met de economische
ontwikkeling van Asse en Ternat niet onder beschouwing genomen. Deze aanpak is dat ook
achterhaald. De passages waarin wordt gesteld dat Asse, Ternat en Zellik in samenhang
dienen beschouwd komen daarom te vervallen.

2.2.2.4.

Lokale bedrijvigheid

Het addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen heeft de ontwikkelingopties voor
lokale bedrijvenzones bijgesteld. Dit heeft geleid tot een tegenstrijdigheid tussen het RSV en
het RSVB. Het RSVB laat immers slechts voor een bepaald aantal gemeenten een ruimtelijke
heroriëntatie van de taakstelling inzake werken toe van het hoofddorp naar een woonkern. In
het aangepaste RS V is deze heroriëntatie voor alle gemeenten mogelijk. Om deze
tegenstrijdigheid weg te werken dienen een aantal tekstdelen gewijzigd.

2.2.2.5.

Zuidelijke Zennevallei

Vanuit het afbakeningproces voor het Vlaams Strategisch (voorheen Stedelijk) Gebied rond
Brussel is gebleken dat het economisch netwerk Zuidelijke Zennevallei in zijn geheel wordt
meegenomen binnen het VSGB. De ambities van de provincie zijn in dit verband dus
achterhaald en komen daarom te vervallen.

2.2.2.6.
addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
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Het ontwikkelingsperspectief voor de grootschalige kleinhandel zoals verwoord in het RSVB is
niet éénduidig verwoord. Met name het uitdoofbeleid voor de niet geselecteerde concentraties
is onduidelijk in de praktijk. In het RSVB worden immers deze niet geselecteerde concentraties
niet opgelijst en is er ook geen definitie gegeven van wat een concentratie is. In de praktijk
dienen alle bestaande grootschalige kleinhandelsvestigingen buiten de geselecteerde
concentraties dan ook beschouwd als solitaire inplantingen die volgens het RSV (p 364) geval
per geval dienen afgewogen te worden.
De provincie had de bedoeling om, tegelijk met de opmaak van dit PRUP, in uitvoering van het
ruimtelijk
structuurplan
Vlaams-Brabant
(bindende
bepaling
3.2.3
inzake
het
beleidinstrumentarium voor grootschalige kleinhandel) zelf een ruimtelijk afwegingskader op te
maken om de ongebreidelde ontwikkelingen van kleinhandel langsheen de invalswegen tegen
te gaan. De Vlaamse Regering besliste in de loop van 2010 tot de opmaak van een
omzendbrief 'ruimtelijk afwegingskader voor de inplanting van grootschalige detailhandel' in het
kader van de 'startnota Winkelen in Vlaanderen'.
De opmaak van een kader op Vlaams niveau maakt een provinciaal initiatief moeilijk aangezien
er tegenspraak tussen beide kaders kan ontstaan.
Het ontwikkelingperspectief voor de niet geselecteerde grootschalige kleinhandel dient daarom
bijgesteld.
Een ongerijmdheid in het ontwikkelingsperspectief voor de grootschalige kleinhandel zoals
verwoord in het RSVB is de selectie van een aantal concentraties in de kleinstedelijke gebieden
hoewel er ook wordt uitgegaan van een aanbodbeleid in de stedelijk gebieden (creëren van
ruimte voor grootschalige kleinhandel in de stedelijke gebieden). Het is onduidelijk of deze
selectie een limitatieve of minimale selectie betreft. De afweging voor de inplanting van
grootschalige kleinhandel wordt beter gemaakt als onderdeel van de afbakeningprocessen voor
de kleinstedelijke gebieden. De selecties binnen de kleinstedelijke gebieden worden daarom
geschrapt.

2.2.2.7.

Everberg (Huntsman)

Verschil/ende gemeenten (Tervuren, Zaventem, Kortenberg), lnterleuven en het Vlaams
Agentschap Ondernemen hebben gepleit voor de uitwerking en opname van een
ontwikkelingperspectief voor een bestaand regionaal bedrijventerrein in Everberg (Huntsman).
Voor de consolidatie/valorisatie van het bestaande bedrijventerrein is er onder andere
onderzoek nodig naar de ontsluitingmogelijkheden.
Het gaat hier om een bestaand regionaal bedrijventerrein in het buitengebied. Volgens het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen is dit een Vlaamse bevoegdheid. De provincie is enkel
bevoegd voor planinitiatieven in de kleinstedelijke gebieden en de economische knooppunten.
Vanuit het algemeen ruimtelijk principe om te komen tot een optimalisatie van de bestaande
bedrijventerreinen wordt gesuggereerd aan het Vlaamse niveau om voor bestaande regionale
bedrijventerreinen in het buitengebied een initiatief te nemen.
addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
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2.3. Mobiliteit

2.3.1.

selectie bovenlokale knooppunten

In de MOBILITEITSVISIE DE LIJN 2020 (april 2009) wordt de verbinding Tienen-Aarschot niet
weerhouden. De Lijn heeft aangegeven dat ze blijft opteren voor een verbindende streeklijn
tussen Tienen en Aarschot via de kernen Glabeek en Tielt-Winge. Ter hoogte van de stelplaats
Kraasbeek wordt door De Lijn een bovenlokale stopplaats voorzien. De uitbouw van een
bovenlokaal openbaar vervoersknooppunt ter hoogte van het Gouden-Kruispunt is daarom niet
langer haalbaar op korte termijn. Voor de provincie primeert de uitbouw van een performant
openbaar vervoersnetwerk op een ruimtelijke optimale inplanting van de bovenlokale
knooppunten. Overwegingen vanuit haalbaarheid en lijnvoering moeten toelaten de selectie bij
te sturen. De nodige flexibiliteit wordt daarom ingebouwd in het ontwikkelingsperspectief voor
de bovenlokale knooppunten.

2.3.2.

selectie secundaire wegen

De aangepaste selectie van de primaire wegen in het addendum bij het ruimtelijk structuurplan
Vlaanderen kan gevolgen hebben voor de selectie van de secundaire wegen. Daarnaast
hebben heel wat gemeenten in hun gemeentelijk ruimtelijke structuurplannen voorstellen van
wijziging gedaan wat betreft de selectie van delen van secundaire wegen.
De suggesties in het RSVB naar de selectie van de primaire wegen is achterhaald. In het
addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen werden de voorstellen geëvalueerd en
deels geïntegreerd in het addendum. Een verdere suggestie naar het Vlaams niveau is dan ook
niet meer nodig.
Om in de toekomst een WIJZtgmg aan de selectie van de secundaire wegen vanuit
gebiedgerichte planprocessen mogelijk te maken, wordt er een algemeen principe
ingeschreven dat dit mogelijk moet maken (cf bepalingen addendum RSV voor primaire
wegen).

De selectie van de secundaire wegen is door de dienst mobiliteit geëvalueerd vanuit de
suggesties uit gemeentelijke en gebiedsgerichte planprocessen. Dit heeft geleid tot een aantal
aanpassingen. Ook een aantal materiële fouten werden gecorrigeerd.
Ter info - functie van secundaire wegen
Secundaire wegen type 1: de hoofdfunctie van deze wegen is verbinden op
bovenlokaal niveau voor het autoverkeer op basis van mobiliteitsgenerende activiteiten
op provinciaal niveau. Indien de weg een maas verkleint moeten filters of weerstanden
worden ingebouwd zodat kortsluiting tussen twee hoofd- of primaire wegen, waardoor
de weg als primaire as gaat functioneren, vermeden worden. Bijkomend kan de weg
ook een belangrijke functie hebben voor het openbaar vervoer en/of fietsverkeer op
bovenlokaal of provinciaal niveau.

addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
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Secundaire wegen type 2: de hoofdfunctie van deze wegen is verzamelen op
bovenlokaal niveau voor het autoverkeer. Dit type heeft slechts in tweede instantie een
verbindende functie. Het toegang geven neemt hier een belangrijkere plaats in dan in
de categorie secundair van het type 1. Bijkomend kan de weg ook een belangrijke
functie hebben voor het openbaar vervoer en/of fietsverkeer op bovenlokaal of
provinciaal niveau.
Secundaire wegen type 3: de hoofdfunctie van deze wegen is verbinden voor het
openbaar vervoer en/of het fietsverkeer op bovenlokaal en provinciaal niveau. De weg
heeft daarbij voor het autoverkeer slechts een aanvullende verbindende en/of
verzamelende functie op (boven)lokaal niveau

•

Wezembeek-Oppem N226 Wezembeek/aan tussen grens Brussels Hoofdstedelijk Gewest
en rotonde Jan Baptist De Keyzerstraat:: selectie als secundaire· weg type 3

Motivatie:
Principe van selectie N226 als secundaire weg type 3 is reeds goedgekeurd door deputatie op 12 november 2009
(besluit met afschrift naar gemeenten en Vlaams gewest)
Bij de opmaak van de mobiliteitsplannen van Kraainem en Wezembeek-Oppem is bij de leden van de gemeentelijke
begeleidingscommissie een consensus ontstaan over de selectie van de N226 (tussen de grens met het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest en de rotonde Jan Baptist De Keyzerstraat) als een secundaire weg type 3 vanwege de
volgende argumentatie:
- De aansluiting met het op- en afrittencomplex van de R0: een lokale weg sluit in principe niet aan op een hoofdweg.
- De aansluiting op het vervolgtraject over de gewestgrens in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest waar de weg een
selectie heeft als 'hoofdweg' (volgens de terminologie die het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruikt voor haar
wegencategorisering, dit komt dus niet overeen met een hoofdweg in Vlaanderen, maar zeker niet met een lokale weg).
- De noodzaak aan een regionale toegankelijkheid en bereikbaarheid op een duurzame manier in functie van een
regionale attractiepool, namelijk het ziekenhuis en de campus UCL - Cliniques St.-Luc.
- De belangrijke openbaar vervoercorridor naar hel intergewestelijk knooppunt Metro Kraainem.
- De boven/okale functionele fietsverbinding van Wezembeek-Oppem over Kraainem naar het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest.
- De geplande ontwikkelingen rond Pikdoomve/d in Kraainem. In het GRS stelt de gemeente als randvoorwaarde voor
deze bovenlokale ontwikkeling dat (onder andere) eerst de plannen voor de herinrichting van de Wezembeek/aan
moeten uitgewerkt zijn door de betrokken overheid. De herinrichting van de Wezembeek/aan en aanpalende straten in
functie van doorstroming, veiligheid, verkeersleefbaarheid en openbaar vervoer is noodzakelijk. De N226
Wezembeek/aan moet worden heraangelegd in functie van de rol die hij krijgt. Het is aangewezen om in te zetten op
alternatieven voor de auto. Fietsers en het openbaar vervoer dienen een plaats te krijgen.

•

Zemst N227 Tervuursesteenweg: selectie als secundaire weg type 3

Motivatie:
Voor de doortocht van Elewijt wordt in het nieuwe mobiliteitsplan van Zemst aangegeven dat deze best geselecteerd
wordt als secundaire 3. Uit het mobiliteitsplan Zemst, goedgekeurd op PAC januari 2011: "De Tervuursesteenweg
(N227) is voor de gemeente Zemst een weg die zowel in huidige toestand als naar de toekomst toe een hogere
wegcategorisering vervult dan slechts "lokale verbindingsweg".
Uit de startnota "Doortocht Tervuursesteenweg (N227) te Elewijt", goedgekeurd door de Provinciale Auditcommissie
Vlaams-Brabant dd. 12-01-2010, en uit de omkaderende gesprekken met alle partners is gebleken dat de huidige
categorisering van de Tervuursesteenweg (N227) te Elewijt niet voldoet gezien de parallelle ligging aan de A 1/E19 en
het huidige type en gebruik van deze weg. De gemeente verzoekt de provincie Vlaams-Brabant dan ook om de
Tervuursesteenweg (N227) op te waarderen tot een secundaire weg type 3."
N227 is nu al secundaire 3 tussen de grens met het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en N21 (Wezembeek-Oppem,
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Sterrebeek, Nossegem en Steenokkerzeel). Ter hoogte van Steenokkerzeel volgt de secundaire 3 hel traject van de
omleidingsweg. Deze selectie van de N227 wordt met de herziening dan verder doorgetrokken door Perk (gemeente
Steenokkerzeel) en Elewijt (gemeente Zemst).
Een selectie als secundaire /Il betekent geenszins dal de huidige autofunctie belangrijker wordt. Immers, de
hoofdfunctie van secundaire wegen /Il is verbinden voor het openbaar vervoer en/of hel fietsverkeer op bovenlokaal
niveau. De weg heeft daarbij voor hel autoverkeer slechts een aanvullende verbindende en/of verzamelende functie op
(boven)lokaa/ niveau. Mei deze selectie is het de wens om nog meer in te zetten op het openbaar vervoer en het
fietsverkeer op deze as die min of meer parallel loopt mei de E19.

•

Zemst N267 Oamstraat: selectie als secundaire weg type 3

Motivatie:
Bij de opmaak van het mobiliteitsplan van Zemst, goedgekeurd op PAC januari 2011, is bij de leden van de
gemeentelijke begeleidingscommissie consensus ontstaan over de selectie van de N267 Damstraat tussen N1
Brusselsesteenweg en E19 als een secundaire weg type 3. Dit is nu een lokale weg en een ontbrekende schakel
tussen een andere secundaire weg type 3 (N1) en een hoofdweg (E19).
De hoofdfunctie van secundaire wegen 3 is verbinden voor het openbaar vervoer en/of het fietsverkeer op bovenlokaal
niveau. De weg heeft daarbij voor het autoverkeer slechts een aanvullende verbindende en/of verzamelende functie op
(boven)lokaal niveau. De E19 is voor fietsers een grote barrière. Langsheen de N267 loopt een bovenlokale fietsroute.
De volgende mogelijke kruising van de E19 door fietsers loopt een heel stuk noordelijker en zuidelijker. Met een
selectie als secundaire 3 is het de wens om nog meer in te zetten op het bovenlokaal fietsverkeer op deze as.

•

Grimbergen-Wemmel N202 Brusselsesteenweg - Sint-Anna/aan - Romeinsesteenweg:
selectie als secundaire weg type 3

Motivatie:
Momenteel werkt de gemeente Grimbergen aan de vernieuwing van haar mobiliteitsplan met onder andere een
herziening van de wegencategorisering.
Op de kaart van het oude mobiliteitsplan was de N202 ingetekend als een secundaire weg type 2. Op de kaart van het
GRS mei de gewenste verkeers- en vervoersstructuur was de N202 echter als een secundaire 3 ingetekend. In de tekst
van hel voorontwerp van het GRS werd voorgesteld "om de N202 tussen N211 en R0 te selecteren als secundaire 2.
Voor liet deel van N202 tussen R0 en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt secundaire 3 voorgesteld". Hel GRS
werd uiteinde/ijk goedgekeurd mits afstemming tussen tekst en kaart, waarbij de kaart zou worden afgestemd op de
tekst.
De vernieuwing van hel mobiliteitsplan van Grimbergen biedt een opportuniteit om extra duidelijkheid Ie scheppen in de
gewenste categorisering voor de N202. Dit vernieuwingsproces is nog niet afgerond, maar gelet op de ligging van de
weg, deels parallel aan de A 12, deels parallel aan de R0 en op de functie van de weg wordt vanuit het RSVB nu
voorgesteld om het hele tracé tussen de N211 in Grimbergen en de Dikke Beuk/aan in Wemmel te selecteren als een
secundaire weg type 3.
Dit past ook binnen de visie van gemeente Wemmel: De Romeinsesteenweg vormt er de gewestgrens met Brussel. De
wegbeheerders zijn de gemeenten Wemmel en Grimbergen aan Vlaamse kant en stad Brussel op grondgebied van het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest . De Dikke-Beuk/aan is in het BHG gecategoriseerd als 'hoofdweg ' (op 2 na hoogste
categorie van het primair nel) en de Romeinsesteenweg is gecategoriseerd als 'interwijkenweg'. De gemeente Wemmel
suggereert om de Romeinsesteenweg en de Dikke Beuk/aan (de Vlaamse weghelft) een categorisering te geven die
aansluit bij de Brusselse: namelijk een secundaire weg 2 of 3. Gelet op de functie van deze weg, de ligging parallel mei
de R0 en de selectie van de N202 Sint-Anna/aan als secundaire 3 wordt voorgesteld ook de Romeinsesteenweg te
selecteren als een secundaire 3.

•
addendum bij het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant
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Motivatie:
De gemeente Haacht stelt bij de vernieuwing van haar mobiliteitsplan een wijziging voor aan de selectie van het RSVB.
De gemeente is voorstander om de N21-Stationsstraat en N21-Werchtersesteenweg binnen de ring van Haacht te
categoriseren als een lokale weg type Il in plaats van een secundaire weg type Il respectievelijk type Il/. Buiten de ring
van Haacht ondersteunt de gemeente bovenstaande selectie. De selectie van de secundaire wegen volgens de visie
van de gemeente ziet er uit als volgt:
7 Secundaire weg type Il: N21 van N221 (Luchthaven/aan te Steenokkerzeel) tot Zoel/aan-Jennekensstraat (te Haacht)
- Secundaire weg type Il/: N21 van Kloosterstraat-Lombaardenlaan (te Haacht) tot Provinciebaan (te Rotselaar)
- Het tussenliggende stuk van de N21 - binnen de zogenaamde ring van Haacht - wordt een lokale ontsluitingsweg.
Op de provinciale auditcommissie op 14 juni 2011 - waar het nieuwe beleidsplan van Haacht werd goedgekeurd - werd
de bekommernis geuit dat dit voorstel tot de-categorisering van de secundaire wegen in het centrum van Haacht niet
mag leiden tot een weginrichting in het centrum ten nadele van het openbaar vervoer. Ook betekent het voorstel van de
gemeente dat het gedeelte secundaire 2 niet meer aansluit op het gedeelte secundaire 3, met dus een soorl hiaat. Dit
is niet logisch in de netwerkopbouw van de secundaire wegen. Gelet op de definitie van en secundaire weg type 3 - en
op de functie van de N21 stelt de provincie voor om met de herziening van het RSVB de N21 binnen de zogenaamde
ring van Haacht net volledig te selecteren als een secundaire weg type 3.
Dit betekent:
- N21 Stationsstraat-Markt tussen Zoellaan-Jennekensstraat en Keerbergsesteenweg wijzigt van een secundaire 2 naar
een secundaire 3
- N21 Werchtersesteenweg tussen Keerbergsesteenweg en Lombaardenlaan blijft een secundaire 3.
Vergeleken met het voorstel uit het mobiliteitsplan van de gemeente Haacht (lokale ontsluitingsweg) betekent een
selectie als secundaire 3 geenszins dat de autofunctie binnen de zogenaamde ring van Haacht belangrijker wordt.
Immers, de hoofdfunctie van secundaire wegen type 3 is verbinden voor het openbaar vervoer en/of het fietsverkeer op
bovenlokaal en provinciaal niveau. De weg heeft daarbij voor het autoverkeer slechts een aanvullende verbindende
en/of verzamelende functie op (boven)lokaal niveau. Een secundaire 3 kan in vergelijking met een lokale
ontsluitingsweg dus dezelfde autofunctie hebben maar geeft wel alle belang aan fiets en openbaar vervoer. Zeker in
een centrum zijn dit twee kaarlen die best getrokken kunnen worden.

•

Tremelobaan-Veldonkstraat- Tremelosteenweg-Scharpélaan-Aarschotsesteenweg:
verplaatsing van secundaire 3 (van Veldonkstraat naar Baalsebaan)

Motivatie:
Deze as is destijds geselecteerd om een duidelijke openbaar-vervoersas aan te duiden tussen de stedelijke gebieden
Aarschot en Mechelen. De gemeente Tremelo stelt in haar GRS voor om het tracé voor de secundaire weg type 3 aan
te passen. De selectie van deze secundaire as is vooral gebeurd in functie van het openbaar vervoer en niet zozeer als
boven/okale autoverbinding. In dat opzicht is het begrijpelijk dat de as verlegd wordt naar de Baalsebaan. Langs deze
weg is veel meer bebouwing aanwezig (lees potentièle busgebruikers) dan langs de Veldonkstraat. Er zijn ook veel
meer bebouwde zijstraten. De Zuid/aan in het centrum van Baal is iets minder geschikt gezien de eenzijdige
wegversmallingen (maar de beste optie in Baal). In het centrum van Tremelo wordt een nieuwe route voor de bussen
uitgewerkt. (zie structuurplan van de gemeente)

•

Kerckhove D'Exaerdestraat- Vandenpeereboomstraat "deselectie" van secundaire 3

Motivatie:
De Kerckhove D'Exaerdestraat-Vandenpeereboomstraat heeft als functie deelgemeente Buizingen te ontsluiten met
kleins/ede/ijk gebied/ hoofddorp Halle. De De Kerckhove D'Exaerdestraat-Vandenpeereboomstraat heeft niet de functie
om het bedrijventerrein van LoV Huizingen, hoofddorp Alsemberg of Sint-Pieters-Leeuw te ontsluiten met het
kleins/ede/ijk gebied Halle. Deze dese/ectie wordt ook voorgesteld in het ontwerp van het nieuwe mobiliteitsplan van de
stad Halle. Deze dese/ectie heeft geen invloed op de toekomstige visie van de afbakening van het kleins/ede/ijk gebied.
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•

Sint-Genesius-Rode Sint Michielsdreef "deselectie" van secundaire 3

Motivatie:
In het RSVB staat de Sint-Michielsdreef geselecteerd als secundaire weg type 3. Deze weg in tiet Zoniënwoud is reeds
sinds de jaren 1980 niet meer toegankelijk voor gemotoriseerd verkeer. In het lris2-plan is de Sint- Hubertusstraat
reeds geselecteerd als 'Hoofdweg'.

•

Lennik: N282 tussen N285 en aansluiting metro Erasmus "deselectie" van secundaire 3

Motivatie:
In het IRIS-plan 2 staat de Lenniksebaan aangeduid als 'weg tussen wijken'. De gemeente Lennik geeft deze wijziging
ook aan in het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan. Er rijdt vandaag één buslijn langs deze as. Eveneens rijdt er langs
de para/Iele as via Vlezenbeek ook één buslijn. In de visie 2020 van De Lijn zijn er geen uitspraken over de N282 terug
te vinden.

•

Hoeilaart N275 tussen Ring rond Brussel en grens BHG selectie als secundaire 3

Motivatie:
De N275 is op het grondgebied van het BHG geselecteerd in het IRIS-2plan als 'hoofdweg'. De grens met het Vlaams
Gewest loopt halverwege tussen Watermmaat-Bosvoorde en de Ring rond Brussel dwars over de weg. In het RSVB is
dit gedeelte niet geselecteerd.

•

R27 (Tienen) vanaf Grijpenveld tot N3 West: selectie als secundaire weg 2

Motivatie:
Als er geen vraag meer is om dit weggedeelte op te nemen als primaire weg type 2 is het alternatief een secundaire 2.
Dit stond ook reeds zo vermeld in de vorige versie van het RSVB maar het was niet opgenomen in de lijst van
secundaire wegen type 2.

•

R27 (Tienen) te ontwerpen noordelijke rondweg tussen N3 Oost en N3 West: selectie als
secundaire weg 2. N223 en N29 tussen nieuwe rondweg en vesten: selectie als secundaire
weg 3. Noordelijke vesten tussen N3 Oost en N3 West selectie als secundaire weg 3.

Motivatie:
Bij de opmaak voor de herinrichting van de noordelijke vesten van Tienen is gebleken dat deze gewestweg na
herinrichting (met fietspaden, extra oversteekplaatsen, aangepaste tichtenregeting en busstroken) de
autoverkeersstromen niet zat kunnen verwerken. Het planningsproces voor de aanleg van een noordelijke rondweg is
lopende. De regionale bedrijvenzone So/datenveld zou uitbreiden. De nieuwe rondweg zat als ontsluiting voor deze
bedrijvenzone kunnen dienen. Ook aansluiting met secundaire weg type I naar Diest en naar Aarschot. De nieuwe
rondweg staat ook vermeld in het mobiliteitsplan van de stad Tienen, in het afbakeningsproces van kleinstedelijk gebied
Tienen alsook in apart studiewerk.
De noordelijke Vesten (N3) blijven behouden als secundaire weg 3 bij selectie rondweg als secundaire 2, omdat deze
vesten een zeer belangrijke functie hebben voor het openbaar vervoer en de zachte weggebruiker.
N223 en N29 (Tienen) tussen nieuw te ontwerpen noordelijke rondweg en aansluiting met N3 Noordelijke Vesten:
aanpassing van selectie van secundaire weg 1 naar secundaire weg 3
Motivatie
De gedeelten van N223 en N29 die binnen deze nieuwe rondweg komen te liggen moeten dan secundaire Il/ worden.
Voor het openbaar vervoer blijven ze immers een boventokale functie hebben. Voor autoverkeer wordt dit eerder lokaal.
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•

Aarschot R25: Vanaf N10 (Aarschot-Noord) tot Langdorpsesteenweg: aanpassing van
selectie van secundaire weg 3 naar secundaire weg 2

Motivatie:
In het huidige RSVB geselecteerd als secundaire /ll. Na de afbakening van het kleins/ede/ijk gebied werd gedacht aan
primaire 2 of secundaire 2. De dienst mobiliteit is eerder voorstander van een selectie als secundaire weg type 2. De
R25 sluit aan op secundaire wegen type 1 (N10 en N19).Een selectie als secundaire 3 rondom een stadscentrum is
ook eerder vreemd, maar in de uitwerkingsnota van het mobiliteitsplan van de stad Aarschot staat het als secundaire Il/
weergegeven, alsook in ons eigen structuurplan nu. De rondweg wordt geen belangrijke openbaar vervoerverbinding.
De meeste bussen die uit het noorden komen zullen de N19 volgen naar het centrum zelf. OV-lijnen uit het oosten
zullen het stadscentrum inrijden via het kruispunt met de Langdorpsesteenweg). De rondweg heeft als hoofdfunctie het
verzamelen en ontsluiten van mobiliteitsgenererende elementen op provinciaal niveau (kleins/ede/ijk gebied) naar het
hoofd- en primair wegennet.

•

Dilbeek NB schrappen van voetnoot 32

Motivatie:
Deze nota geeft een standpunt van de provincie over de herinrichting van de NB. Ondertussen is dit standpunt
bijgesteld. De voetnoot is niet langer actueel en wordt daarom geschrapt.

•

Tienen R27/N3/N29/N223 als secundaire weg 3

Motivatie:
Vanuit het Vlaamse gewest (Departement mobiliteit en openbare wegen) werd voorgeteld de N29 (Vinckenbosvest en
Moespikvest, Invalsweg) tussen N3 Aandorenstraat en Ge/es/raat te selecteren als secundaire 3, als vervolg van de
vestenstructuur met bijzondere aandacht voor fiets en openbaar vervoer. De vervolgroute van de N29 (Invalsweg)
tussen Ge/es/raat en R27 Zuidelijke Ring vervult de rol van een secundaire weg type 2, als zuidelijke toegangsweg
voor autoverkeer naar het stadscentrum. Langs deze as zijn immers geen fietspaden (fietsers worden naar een aparte
fietsweg geleid). Ook het OV rijdt bijna niet langs deze as maar langs meer lokale wegen.
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Aanpassing aantal materiële fouten in tabel RSVB
N26 (moet N267 zijn) tussen N26 Boortmeerbeek en aansluiting 11 E19.
N1 vanaf Diegem/aan: moet Diegemstraat zijn.
N1 vanaf grens Antwerpen tot Diegem/aan (moet Diegemstraat zijn)
Alsembergsesteenweg tussen BHG en Waals-Brabant: grenst aan Eigenbrakel, in de
tabellen staat s'Gravenbrakel fout.
N10 tot aan de grens met provincie Antwerpen (Lier) Dit moet tot provincie Antwerpen
(Heist op den Berg) zijn.

•

Aanpassing aantal materiële fouten op kaart
N9 Pontbeek is primaire Il en staat op onze kaart als primaire I.
Diest: N174 is geen secundaire weg volgens de lijst (dit is correct). Op de kaarten staat
deze echter wel aangeduid, zowel op de overzichtskaart als op de deelruimtekaarten.
Diest: R26 Oost vanaf N29 tot N2 (naar Diest) is wel een secundaire weg type /ll. Deze
staat wel in de tabellen maar niet op de kaarten weergegeven.
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2.4. Toerisme en recreatie
Geen wijzigingen
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3

Actualisatie en beperkte herziening van het richtinggevend
gedeelte

3.1. Open ruimte
Geen wijzigingen

3.2. Bebouwde ruimte
3. 2. 1.

Nederzettingsstructuur

3.2.1.1.

Ontwikkelingperspectieven van de kernen

GEWIJZIGDE TEKSTDELEN :

De onderstaande tekstdelen worden geschrapt en vervangen in Deel Il/, 2.3
Ontwikkelingperspectieven en selectie van de kernen (p226-230):
2.3.1 Ontwikkelingperspectieven
>> Hoofddorp
Het wonen dient in het hoofddorp prioritair te worden gestimuleerd met aandacht voor de
differentiatie van het woningaanbod. De woonkwaliteit dient maximaal te worden ondersteund.
• Leegstaande woningen en gebouwen en onbebouwde percelen aan een uitgeruste weg
dienen prioritair benut.
• Niet-uitgeruste woongebieden kunnen aangesneden worden, indien dit gebeurt ten behoeve
van het doelgroepenbeleid ., met inachtname van de decretale bepalingen uit het grond- en
pandenbeleid.
• Woonuitbreidings- en reservegebieden en dergelijke kunnen binnen de omschrijving van het
hoofddorp aangesneden worden indien dit gebeurt ten behoeve het doelgroepenbeleid , , met
inachtname van de decretale bepalingen uit het grond- en pandenbeleid.
• Bijkomende nieuwe zoneringen zijn niet wenselijk. Binnen de ruimtebalans kunnen
verschuivingen die passen binnen het kader van het gemeentelijk structuurplan toegelaten
worden.
• Nieuwe bijkomende zoneringen voor woonwagenterreinen zijn mogelijk.
>> Woonkern

Het wonen is prioritair ten opzichte van andere functies.
• Leegstaande woningen en gebouwen en percelen gelegen aan een uitgeruste weg worden
prioritair benut.
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