
TOOLKIT KERNVERSTERKING

PROVINCIE VLAAMS - BRABANT

Deze toolkit dient als leidraad en naslagwerk 
voor lokale besturen die werk willen maken van 
kernversterking. 

Hij bestaat uit 5 onderdelen: (1) uitdagingen 
voor, (2) rollen van en (3) strategieën voor 
kernen; gevolgd door een reeks ‘fiches’ met 
bespreking van (4) thematische en (5) juridische 
instrumenten. Er wordt gebruik gemaakt van 
klikbare iconen en links, waardoor er gemakkelijk 
van het ene naar het andere onderdeel kan 
worden gewisseld.

De toolkit is opgemaakt ter ondersteuning van 
en in samenwerking met Vlaams-Brabantse 
gemeenten, maar kan in principe in heel 
Vlaanderen gebruikt worden. Door gemeenten, 
maar ook ontwikkelaars, architecten en al wie 
met kernversterking begaan is.
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VOORWOORD

In 2018 lanceerden we vanuit de provincie Vlaams-Brabant een oproep naar gemeentebesturen om samen 
te zoeken naar manieren om de uitdagingen rond verdichting en duurzaamheid in het ruimtelijk beleid vorm 
te geven. Het viel ons op hoe verschillende deelnemende gemeenten met gelijkaardige vragen worstelden: 
hoe kan een gemeentebestuur sterker inzetten op kwalitatieve verdichting, en welke instrumenten en 
mogelijkheden bestaan er om dorpskernversterking hand in hand te laten gaan met kwalitatieve ontwikkeling? 
De huidige waaier aan mogelijkheden en het wetgevend kader bleken samen een kluwen dat soms moeilijk 
te ontwarren valt.

Als antwoord hierop werkten we samen met de gemeenten Bertem, Bierbeek, Huldenberg, Rotselaar 
en Zemst deze Toolkit uit. De Toolkit is een instrumentenkoffer rond kwalitatieve kernversterking die 
gemeentebesturen kan ondersteunen in hun ruimtelijk beleid. Voor diverse vragen en uitdagingen reikt hij 
de meest geschikte strategieën, instrumenten en voorbeelden aan. De betrokken gemeenten kregen meteen 
een structuurschets en actieplan voor een van hun dorpskernen, als eerste concrete toepassing van de toolkit. 

De ‘Toolkit kernversterking’ bevat een overzicht van thema’s en problematieken die in het ruimtelijk beleid 
aan bod komen. Het is een handleiding bij het uitwerken en het implementeren van de nodige instrumenten 
om dit beleid vorm te geven. De Toolkit is geen document om van A tot Z te lezen, maar om naargelang de 
noden te hanteren als gids en naslagwerk. 

We willen onze gemeentebesturen zo ondersteunen in hun beleid en hen de nodige handvaten en houvast  
te bieden om samen met het provinciebestuur te werken aan de omgeving van de toekomst en ruimte te 
maken in Vlaams-Brabant.

Ann Schevenels

gedeputeerde ruimtelijke planning
voor de provincie Vlaams-Brabant
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LEESWIJZER
Deze toolkit bestaat uit vijf delen. Ze staan in een logische volgorde van hoe we kernversterking kunnen 
aanpakken.  Tegelijk kan u elk hoofdstuk gebruiken als start- en/of eindpunt van de toolkit.  

Het eerste deel beschrijft de typische uitdagingen waarmee kernen in Vlaanderen geconfronteerd 
worden. U kan hier op zoek naar lokale problemen waarvoor u een oplossing zoekt. Elke uitdaging wordt 
gekoppeld aan strategieën die beschrijven hoe zo’n oplossing aangepakt kan worden. Die worden op hun 
beurt gekoppeld aan concrete instrumenten. 

Het tweede deel gaat in op het vraagstuk welke rollen kernen moeten spelen in het netwerk. Je wil immers 
niet in elke kern in dezelfde mate werken aan bv. een sterk winkelgebied, of aan woonverdichting, of de 
recreatieve potenties expliciet benutten. De rollen vormen dus een filter om over de strategieën heen te 
leggen. Een eerste ruwe roldefinitie vertrekt van de criteria bereikbaarheid en voorzieningenniveau. Op basis 
daarvan daarvan kan elke kern een logische rol  vervullen op vlak van verdere ontwikkeling en verdichting 
van ‘hardere’ functies als wonen, werken, bepaalde voorzieningen. Daarnaast zullen de specifieke kansen 
voor elke kern via maatwerk moeten worden gedefinieerd. Dit doen we niet in deze toolkit maar hoort in de 
ruimtelijke beleidsplanning thuis.

In de strategieën, die het derde deel van de toolkit vormen, wordt toegelicht hoe heel concrete opgaves 
aangepakt kunnen worden. Hoe de strategie invulling moet krijgen, hangt mede af van de rol van de kern. 
De strategieën vormen dus een antwoord op de uitdagingen, maar zijn ook los van de uitdagingen te lezen. 

Om de strategieën concreet toe te passen, bestaan er instrumenten. Deze vormen het vierde en vijfde 
deel van de toolkit. Echter, niet alle mogelijke instrumenten zijn opgenomen. Ten eerste behandelt de toolkit 
enkel instrumenten die vandaag al bestaan, om speculatie over de mogelijkheden van eventuele toekomstige 
instrumenten te vermijden. Bovendien konden lang niet alle mogelijke instrumenten worden opgenomen. 
Er werd een selectie gemaakt  van een aantal instrumenten die prioritair zijn, die vandaag nog wat te weinig 
gekend zijn en/of een hoge complexiteit kennen. De selectie gebeurde in overleg met een klankbordgroep en 
met vijf gemeenten die betrokken waren bij het parallelle traject ‘actieplannen kernversterking.

De instrumenten zijn beslaan de laatste twee delen. Het vierde deel beschrijft thematisch hoe instrumenten 
ingezet kunnen worden om concrete doelstellingen te vervullen. Ze vormen een meer gedetailleerde 
aanvulling op  de strategieën. Ze behandelen bv. in detail tussen welke instrumenten een gemeente kan 
kiezen, en welke de voor- en nadelen of beperkingen zijn. Het vijfde deel focust op een aantal juridische 
instrumenten, die een heldere juridische (decretale) basis hebben. Elke fiche licht in detail toe hoe ver het 
toepassingsbereik van elk instrument reikt, welke procedures erbij komen kijken, wat de addertjes onder het 
gras zijn. Interessante nieuwigheden vanuit recente decreetswijzigingen worden benadrukt. Ook dit vierde 
en vijfde deel kunnen natuurlijk als ingang tot de toolkit worden gebruikt, voor wie een antwoord zoekt op 
een specifieke vraag gelinkt aan een bepaald instrument.

Tegelijk met de opmaak van deze toolkit werd voor zes Vlaams-Brabantse kernen een concreet actieplan 
kernversterking opgesteld: Bierbeek-dorp, Rotselaar-dorp en Werchter (Rotselaar), Elewijt (Zemst), Leefdaal 
(Bertem) en Huldenberg-dorp. De resultaten, die te vinden zijn in een aparte bundel ‘Zes actieplannen 
kernversterking’, kunnen als illustratie bij de toolkit dienen.



6

UITDAGINGEN

ROLLEN

STRATEGIEËN

9

29

41

• Mensen
• Identiteit
• Activiteiten
• Ruimte
• Stedelijk netwerk
• Mobiliteit
• Economie
• Energie
• Ecologie

10
12
14
16
18
20
22
24
26

• Rolbepaling gaat vooraf aan kernversterkende strategieën
• Steden en hoogdynamische kernen
• Gedifferentieerde benadering van de landelijke kernen
• Verspreide bebouwing niet versterken
• Nieuwe ‘rollen’ spelen in op specifieke kwaliteiten

30
32
34
36
38

• Woonverdichting afbakenen en sturen
• Divers en kwalitatief woonprogramma garanderen
• Wonen in de kern betaalbaar houden
• Ontwikkelingsprojecten inzetten voor lokale meerwaarde in de omgeving
• Beeldkwaliteit en inpasbaarheid van ontwikkelingsprojecten bewaken
• Belangrijkste bestaande beeldkwaliteit beschermen en valideren
• Duurzaamheid van bouwprojecten bewaken
• Warmtevraag van de kern aanpakken
• Handel en lokaal ondernemerschap in de kern versterken
• Zorgaanbod en gemeenschapsvoorzieningen in de kern uitbouwen
• Sociale cohesie in de kern stimuleren
• Verkeersluw dorpshart creëren en verkeer correct rond of door de kern sturen
• Aangepast parkeerbeleid ontwikkelen
• Basisvervoeraanbod in de kern garanderen
• Veilige routes voor langzaam verkeer in en rond de kern ontwikkelen
• Kern vergroenen en publiek groennetwerk creëren
• Relatie versterken tussen kern en agrarisch en natuurlijk landschap
• Open ruimte buiten de kern ontdichten

INHOUDSTAFEL

42
46
50
54
58
62
66
70
74
78
82
86
90
94
98

102
106
110

Katrien, hier graag nog links maken van de 
titels en de icoontjes naar de hoofdstukpagina’s. 

Is het moeilijk om ervoor te zorgen dat je 
telkens via het icoontje (waar het ook staat 
in de bundel) naar de hoofdstukpagina terug 
te springen? Zoniet, zou ik inderdaad op p. 
5 in een klein kadertje een rondje zetten met 
een icoontje in ‘t grijs en erbij zetten dat je 
kan klikken op de onderstreepte titeltjes naar 
die paragrafen, en op de icoontjes naar de 
hoofdstukken

http://8 10 12 14 16 18 20 22 24
http://8 10 12 14 16 18 20 22 24
http://8 10 12 14 16 18 20 22 24
http://8 10 12 14 16 18 20 22 24
http://8 10 12 14 16 18 20 22 24
http://8 10 12 14 16 18 20 22 24
http://8 10 12 14 16 18 20 22 24
http://8 10 12 14 16 18 20 22 24
http://8 10 12 14 16 18 20 22 24
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INSTRUMENTEN THEMATISCH

INSTRUMENTEN JURIDISCH

115

203

• Regeling (woon-)verdichting
• Beleidsvisies in vergunningen
• Stedenbouwkundige last opleggen aan (woon-)verdichting
• Afbakenen van winkelgebieden
• Voorwaarden erfgoed en beeldbepalende gebouwen
• Sturen op beeldkwaliteit
• Vergroten groenareaal
• Regeling privaat parkeren
• Ruilen van bouwrechten
• Ruimtelijk gedifferentieerde heffingen en premies i.v.m. bouwen
• Actieve gemeentelijke grondregie

116
122
132
144
152
160
166
174
182
188
196

• Beleidsplan ruimte
• Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
• Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
• Herverkaveling met planologische ruil
• Complex project
• Onteigening

204
210
220
226
232
238

Katrien, hier graag nog links maken van de 
titels en de icoontjes naar de hoofdstukpagina’s. 

Is het moeilijk om ervoor te zorgen dat je 
telkens via het icoontje (waar het ook staat 
in de bundel) naar de hoofdstukpagina terug 
te springen? Zoniet, zou ik inderdaad op p. 
5 in een klein kadertje een rondje zetten met 
een icoontje in ‘t grijs en erbij zetten dat je 
kan klikken op de onderstreepte titeltjes naar 
die paragrafen, en op de icoontjes naar de 
hoofdstukken

i DISCLAIMER

Deze toolkit bevat onder 'referenties' tal van praktijkvoorbeelden. Hun vermelding 
houdt niet automatisch de gunstige inhoudelijke beoordeling in door de provincie 
Vlaams-Brabant. Ze zijn illustratief voor de toepassing van het besproken instrument of 
strategie.

i TIP BIJ HET GEBRUIK VAN HET DOCUMENT

De symbolen van de hoofdstukken komen overal in dit document terug. U kan erop 
klikken om naar de inhoudstafel van dat hoofdstuk te gaan. Waar wordt verwezen naar 
onderdelen van bepaalde hoofdstukken, zoals de strategie “Woonverdichting afbakenen 
en sturen”, kan u via één klik naar dat onderdeel gaan.
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In dit deel bespreken we de uitdagingen die ons ertoe aanzetten om van kernversterking 
werk te maken. Per uitdaging leggen we de link naar strategieën die er (deels) een antwoord  
op kunnen bieden. De strategieën zelf worden  besproken in het volgende hoofdstuk. 

Vanuit deze strategieën wordt de link gelegd naar de geschikte instrumenten die de gemeente 
kan inzetten. Die zijn besproken in de laatste twee hoofdstukken van deze toolkit.
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UITDAGINGEN

• Mensen
• Identiteit
• Activiteiten
• Ruimte
• Stedelijk netwerk
• Mobiliteit
• Economie
• Energie
• Ecologie
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MENSEN

Vergrijzing

Gezinsverkleining

Afname sociale cohesie

UITDAGINGEN

DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN

Sociale cohesie in de kern stimuleren

Woonverdichting afbakenen en sturen

Divers en kwalitatief woonprogramma 
garanderen

Wonen in de kern betaalbaar houden

Ontwikkelingsprojecten inzetten voor 
lokale meerwaarde in de omgeving

Zorgaanbod en gemeenschaps-
voorzieningen in de kern uitbouwen

Sociale cohesie in de kern stimuleren

Relatie versterken tussen kern en 
agrarisch en natuurlijk landschap

De demografische trends met sterke toename van het aandeel oudere bevolking en het aandeel alleenstaanden en 
koppels laat zich voornamelijk voelen in de meeste landelijke en kleinstedelijke kernen. Dit staat tegenover een afname 
van het aandeel jongeren en actieve bevolking, en van het aandeel gezinnen met kinderen. Een gevolg van deze evolutie 
is een onaangepast woningbestand (Ruimte) en een nood aan compacte, kleine en centraal gelegen woningen. 

De demografische evolutie gecombineerd met een overaanbod aan alleenstaande en vaak verspreide woningen werkt 
ook vereenzaming in de hand, zeker bij een minder mobiele, oudere bevolking. 

Dit sluit aan bij een algemene trend van afnemende sociale cohesie, veroorzaakt door een achteruitgang van het 
voorzieningenniveau (Activiteiten) en kwaliteitsvolle publieke ruimte (Ruimte) en een toenemende verkeersdruk en 
auto-afhankelijkheid (Mobiliteit). 

Bewoners voelen zich minder deel van een hechte dorpsgemeenschap. Dit gevoel wordt versterkt door meer en snellere 
verhuisbewegingen en het verdwijnen van ‘typische’ (of dorpseigen) handel en architectuur (Identiteit). 
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De gemeente Zemst is op zoek naar een geschikte locatie voor serviceflats in de dorpskern 
van Elewijt. Het leegstaande Gildehuis biedt veel potentieel. Niet alleen is het gelegen langs 
de kerk aan het dorpsplein, maar het beschikt ook over een grote onbestemde buitenruimte 
die collectieve activiteiten kan huisvesten. Uit contactmomenten met de buurtbewoners 
blijkt dat zij voorstander zijn van ouderenflats op deze locatie in combinatie met een 

gemeenschapsfunctie op de gelijkvloerse verdieping.

Elewijt, Zemst
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IDENTITEIT

Identiteitsverlies

Teloorgang erfgoed

Lage beeldkwaliteit

UITDAGINGEN

DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN

Woonverdichting afbakenen en sturen

Beeldkwaliteit en inpasbaarheid van 
ontwikkelingsprojecten bewaken

Belangrijkste bestaande beeldkwaliteit 
beschermen en valideren

Verschillende evoluties hebben ertoe geleid dat steeds meer kernen hun specifieke identiteit en eigenheid hebben 
ingewisseld voor een uniform beeld. Denk hierbij aan de ruime uitbreiding van voorheen herkenbare (dorps-)
kernen met uniforme en inwisselbare woonwijken, denk aan het lukraak verdichten met vaak weinig kwalitatieve 
appartementsprojecten, de verschraling van de publieke ruimte door verkeers- en parkeerdruk, het afnemende 
voorzieningenaanbod, … (Ruimte, Activiteiten, Stedelijk netwerk, Mobiliteit) 

Dit heeft geleid tot een vervlakking van de identiteit, een verlies van de relatie met de historische eigenheid (Mensen). 
De band tussen de bewoners en de gemeente waarin ze wonen verzwakt. 

Daar bovenop worden beeldbepalende, historische gebouwen bedreigd door ontwikkelingsdruk. Of ze komen door een 
gebrek aan investeerders leeg te staan en/of dreigen te vervallen. Ook een gebrek aan hoogwaardige publieke ruimte 
en kwalitatieve verblijfsruimten leidt tot een verarming van de kernen.
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Door in onderhandeling te gaan met een privé-ontwikkelaar slaagde Bertem erin om in 
Leefdaal een beeldbepalend gebouw van leegstand of sloop te redden. Het voormalige 
gemeentehuis werd betrokken in een nieuw woningproject met respect voor het statuut en de 

uitstraling van het gebouw. 

De voormalige brouwerij ‘Jack-Op’ in het centrum van Werchter (Rotselaar) werd onlangs 
volledig gerenoveerd door een privépartner. Dit gebouw, in beschermd dorpsgezicht, was 
voordien volledig verloederd en onbewoonbaar verklaard. Bij de herbestemming van dit 
markant gebouw werd er maximaal ingezet op het behoud van karakter en het inpassen in de 
omgeving. Het resultaat zijn 8 hedendaagse lofts die uitkijken op de wei van Rock Werchter.

Leefdaal, Bertem

Werchter, Rotselaar
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ACTIVITEITEN

Afname handelsaanbod

Overbevraging voorzieningen

Sociale cohesie vermindert

UITDAGINGEN

DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN

Vrijwel alle Vlaamse dorpen en stadscentra hebben te kampen met een afname van het handelsaanbod. Vooral 
kleinhandel staat sterk onder druk en winkelpanden in het centrum komen leeg te staan. De handelaars moeten de 
concurrentie aangaan met grootschalige detailhandel, vaak gelegen buiten de centra, op goedkopere locaties met 
meer ruimte en betere autobereikbaarheid. Ook de recentere ontwikkelingen van onlinehandel dragen hieraan bij. 

Daar staat tegenover dat veel kernwinkelgebieden in dorpen en kleinere steden het moeilijk hebben om klanten te lokken, 
zeker uit een wat ruimere regio, doordat het aanbod onvoldoende divers of aantrekkelijk is, de beleving en uitstraling 
van het winkelgebied te wensen overlaat (Ruimte en Identiteit) en/of ze onvoldoende bereikbaar zijn (Mobiliteit). 
Winkelstraten missen een eigen gezicht en kunnen onvoldoende alternatieve aantrekkingsfactoren aanbieden ten 
opzichte van baanwinkels. Tegelijk zorgt de toenemende suburbanisatie voor een krimpend klantenbestand in de 
onmiddellijke omgeving van het kernwinkelgebied (Stedelijk netwerk). Tenslotte speelt waarschijnlijk ook de vergrijzing 
een rol, zowel bij de bevolking als bij de winkeliers zelf (Mensen).

In andere kernen spelen dan weer andere fenomen. Door hun flinke groei en verdichting zijn de voorzieningen goed 
bevraagd, soms overbevraagd. Vele voorzieningen uit pakweg de jaren ‘70 zijn ondertussen aan vervanging toe. De 
gemeentebesturen missen middelen om al deze vernieuwing of uitbreidingen te financieren. 
 

Woonverdichting afbakenen en sturen

Wonen in de kern betaalbaar houden

Handel en lokaal ondernemerschap in de 
kern versterken

Zorgaanbod en 
gemeenschapsvoorzieningen in de kern 

uitbouwen

Verkeersluw dorpshart creëren en verkeer 
correct rond of door de kern sturen

Aangepast parkeerbeleid ontwikkelen

Open ruimte buiten de kern ontdichten



IN
ST

R
U

M
E

N
TE

N
 (T

)
IN

ST
R

U
M

E
N

TE
N

 (J
)

ST
R

A
TE

G
IE

Ë
N

R
O

LL
E

N
U

IT
D

A
G

IN
G

E
N

15

Zoals vele andere steden en gemeenten kampt ook Rotselaar met leegstand van handelspanden 
rondom het kerkplein. Door recente ontwikkelingen is het handelsapparaat verschoven naar 
de steenweg. Vooral grote ketens hebben zich daar gevestigd en trekken door hun goede 
autobereikbaarheid veel consumenten aan. Klein lokale handelszaken krijgen het moeilijk 
en gaan failliet. Door de bestemming als ‘handelspand’ kunnen ze niet in de woningmarkt 

worden ingezet en blijven ze bijgevolg vaak lange tijd leegstaan. 

Rotselaar
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RUIMTE

Onaangepast woningpatrimonium

Gebrek aan collectieve ruimte

Lage kwaliteit nieuwbouwprojecten

Hergebruik van leegstaande gebouwen

UITDAGINGEN

DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN

Divers en kwalitatief woonprogramma 
garanderen

Woonverdichting afbakenen en sturen

Wonen in de kern betaalbaar houden

Ontwikkelingsprojecten inzetten voor 
lokale meerwaarde in de omgeving

Verkeersluw dorpshart creëren en verkeer 
correct rond of door de kern sturen

Kern vergroenen en publiek groennetwerk 
creëren

Aangepast parkeerbeleid ontwikkelen

Open ruimte buiten de kern ontdichten

De uitdagingen rond mensen, identiteit en activiteiten zijn onlosmakelijk verbonden met de uitrusting en ruimtelijke 
structuur van de kernen. Vlaamse kernen hebben te maken met een woningpatrimonium dat grotendeels bestaat uit 
grote, niet compacte en meestal ook losstaande woningen, terwijl de demografische evolutie juist een nood creëert 
voor kleine, centraal gelegen woningen. Het huidige woningbestand is bovendien vaak verouderd en in geen geval 
voorbereid op de uitdagingen rond energie: slecht geïsoleerd, niet compact gebouwd en vaak op locaties die vooral 
autogeoriënteerd zijn. 

De dorpscentra zelf zijn over het algemeen weinig aantrekkelijk, met een publieke ruimte gedomineerd door geparkeerde 
en rijdende auto’s (Mobiliteit) en met weinig verblijfskwaliteit, groen of ruimte die echt uitnodigt tot ontmoeting. 
Sommige kernen hebben te kampen met leegstand, zowel bij winkelpanden (Activiteiten) als bij oudere gebouwen, wat 
een uitdaging creëert qua herbestemming. Tenslotte zien we in sommige kernen waar een sterke ontwikkelingsdruk 
heerst dat de nieuwbouwprojecten over weinig ruimtelijke kwaliteit beschikken of een banale architectuurtaal  hanteren 
met minderwaardig materiaalgebruik. Dit zorgt voor een ongepaste schaalbreuk in het weefsel, met grote impact op 
de uitstraling van de kern (Identiteit). Daarbijkomend verkleint het het draagvlak voor kernversterking bij de inwoners. 
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De stijgende ontwikkelingsdruk en de vraag naar kleinschalige woongelegenheden zorgt 
ervoor dat steeds meer grootschalige woonprojecten met compcate woningen hun intrede 
doen in de dorpskern, zoals hier in Huldenberg. In praktijk zijn dit soort projecten vaak moeilijk 
te sturen vanuit de gemeente door het beperkte aantal mogelijkheden en instrumenten die ter 
beschikking zijn. In het verleden getuigden deze projecten frequent van lage beeldkwaliteit en 
hoge densiteit, een visuele strijd met het bestaande kleinschalige weefsel. De lokale bevolking 
is hier dan ook vaak tegen gekant omdat het de beeldwaarde van hun dorp aftakelt zonder 

meerwaarde te creëren. 

Huldenberg
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STEDELIJK NETWERK

Onderlinge competitie kernen

Suburbanisatie

OV- en fietsverbindingen

UITDAGINGEN

DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN

Woonverdichting afbakenen en sturen

Handel en lokaal ondernemerschap in de 
kern versterken

Open ruimte buiten de kern ontdichten

Wonen in de kern betaalbaar houden

Basisvervoeraanbod in de kern 
garanderen

Veilige routes voor langzaam verkeer in 
en rond de kern ontwikkelen

Kern vergroenen en publiek groennetwerk 
creëren

Iedere kern maakt deel uit van een groter, regionaal netwerk van kernen en steden. Deze relaties zijn vaak heel bepalend 
voor wat er zich in een kern afspeelt en kunnen verschillende vormen aannemen. Sommige kernen zijn sterk afhankelijk 
van een nabijgelegen grote stad met veel voorzieningen en werkgelegenheid, en verworden hierdoor tot bijna zuiver 
residentiële omgevingen. 

Bovendien veroorzaakt dit vaak een ontwikkelingsdruk die de eigenheid van de kern in gevaar brengt (Identiteit). 
Andere kernen kunnen juist wel hun divers voorzieningenaanbod bewaren omdat ze zelf bezoekers aantrekken uit 
de omgeving, bij gebrek aan grote pool in de nabijheid. Maar heel vaak speelt er vooral een onderlinge concurrentie 
tussen nabijgelegen kernen, vaak met een gelijkaardig en wat inwisselbaar aanbod aan voorzieningen en woonmilieus. 

De aanwezigheid van een sterk netwerk tussen kernen en steden kan ook een voordeel zijn, waarbij een onderlinge 
synergie en complementariteit ontstaat en kernen profiteren van elkaars aanwezigheid. Momenteel worden relaties 
hoofdzakelijk gelegd via autoverkeer en zelden via hoogwaardig openbaar vervoer.  Lintbebouwing en andere verspreide 
bebouwingsvormen bedreigen niet alleen de open ruimte maar ook de sterkte van zo’n ruimtelijk netwerk.
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Regionet Leuven zet in op de uitbouw van een netwerk van hoogwaardig openbaar vervoer 
en (snelle) fietsverbindingen tussen de steden Leuven, Aarschot, Diest en Tienen en dit 
als hefboom voor een duurzame ruimtelijke ordening.  Concreet wordt voorgesteld om de 
verwachte bevolkingsgroei hoofdzakelijk te bundelen aan de haltes van hoogwaardige 
openbaar vervoersassen (HOV). De bundeling van woningen en bijhorende voorzieningen 
binnen deze HOV-corridors moet zorgen voor de nodige kritische massa, zodat het openbaar 

vervoer op een economisch verantwoorde manier kan uitgebouwd worden.

Oost - Brabant (Bron: Regionet)
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MOBILITEIT

Auto-afhankelijkheid

Vervoersarmoede

Verkeersdruk

Parkeerdruk

Gebrekkige zachte verbindingen

UITDAGINGEN

DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN

Verkeersluw dorpshart creëren en verkeer 
correct rond of door de kern sturen

Aangepast parkeerbeleid ontwikkelen

Basisvervoeraanbod in de kern garanderen

Veilige routes voor langzaam verkeer in en 
rond de kern ontwikkelen

Woonverdichting afbakenen en sturen

Wonen in de kern betaalbaar houden

Open ruimte buiten de kern ontdichten

De afname van het voorzieningenaanbod in veel kernen (Activiteiten) en de toenemende verspreide bebouwing in 
en rond de kernen (Ruimte en Stedelijk netwerk) zorgen voor een steeds toenemende auto-afhankelijkheid, ook voor 
wie in de kern woont. Door de verspreide bebouwing is het vrijwel onmogelijk om buiten de steden een performant 
openbaar vervoer uit te bouwen. Hierdoor neemt de vervoersarmoede in de landelijke kernen verder toe.  De buslijnen 
die wel rijden, moeten vaak grote omwegen maken en bieden zo geen valabel alternatief aan de auto. 

Alternatieven zoals vervoer op maat blijken evenmin rendabel en bovendien zijn het vaak heel lokale oplossingen, 
afhankelijk van lokale initiatieven en financiering. De auto-afhankelijkheid van de bewoners vertaalt zich in een grote 
verkeers- en parkeerdruk in de kernen zelf. Bewoners en bezoekers zien maar weinig alternatieven voor de auto en 
brengen zo veel verkeer in en rond de kernen. Om al die wagens een plaats te geven, wordt heel vaak een belangrijk 
deel van de publieke ruimte opgeofferd aan parkeerplaatsen. Naast het lokale verkeer is er in veel kernen ook een 
probleem van doorgaand verkeer met een grote impact op de kwaliteit van de kern. De historische reden is de ligging 
van de kern langs belangrijke verbindingswegen tussen grotere kernen of steden. Door de dominantie van de auto in 
het straatbeeld is het voor veel kernen ook moeilijk om voldoende te investeren in kwalitatieve zachte verbindingen die 
(lokale) verplaatsingen te voet of met de fiets veiliger en aantrekkelijker kunnen maken. 



IN
ST

R
U

M
E

N
TE

N
 (T

)
IN

ST
R

U
M

E
N

TE
N

 (J
)

ST
R

A
TE

G
IE

Ë
N

R
O

LL
E

N
U

IT
D

A
G

IN
G

E
N

21

Ondanks de grote parking in het centrum van Huldenberg is de parkeerdruk op de handelsstraat 
duidelijk voelbaar. Mensen willen zo dicht mogelijk bij hun bestemming parkeren. Samen met 
het doorgaand verkeer zorgen de in- en uitrijbewegingen voor een gevaarlijke situatie. De 
parkeerplaatsen voor de handelszaken nemen alle ruimte in die nodig is voor de aanleg van 
een volwaardig fietspad. De fietser wordt mee in het kluwen op de drukke steenweg geleid en 
komt terecht in een onveilige en onprettige situatie. Zo blijft het gebruik van de auto makkelijk 

verdedigbaar

Ook in Leefdaal (Bertem) zit er veel parkeergelegenheid geconcentreerd in de kern van het 
dorpshart. Door de verspreide bebouwing en makkelijke toegankelijkheid nemen de meeste 
mensen uit het dorp de auto naar het centrum voor hun dagelijkse behoeften. Hierdoor krijgt 
men het beeld waarin het dorpshart voornamelijk in functie van de auto staat. Handelaars en 
bewoners zijn het gewoon dat lokale verplaatsingen hoofdzakelijk met de wagen gebeuren. 
Voor de gemeente is het een hele uitdaging om hen te overtuigen dat een aanpassing nodig is 
en tot een betere kwaliteit van de kern zal leiden. Goede groene en veilige trage verbindingen 

kunnen de bevolking alvast een alternatief bieden. 

Huldenberg

Leefdaal ,  Ber tem
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ECONOMIE

Ontwikkelingsdruk

Stijgende grond- en woningprijzen

Afname lokale tewerkstelling

UITDAGINGEN

DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN

Wonen in de kern betaalbaar houden

Woonverdichting afbakenen en sturen

Handel en lokaal ondernemerschap in de 
kern versterken

Open ruimte buiten de kern ontdichten

Zorgaanbod en 
gemeenschapsvoorzieningen in de kern 

uitbouwen

Aangepast parkeerbeleid ontwikkelen

De immobiliënmarkt veroorzaakt andere uitdagingen waar veel kernen mee kampen. De manier waarop en de mate 
waarin hangt sterk af van de locatie en rol van een kern in het stedelijk netwerk. Vooral kernen in de invloedssfeer 
van een grote stad of belangrijke verkeersas krijgen te maken met ontwikkelingsdruk en de daarbij horende stijgende 
grond- en woningprijzen. 

Deze kernen vormen een interessant alternatief voor bewoners die de stad ontvluchten omwille van de drukte of hoge 
woningprijzen. Hierdoor stijgen echter ook de woningprijzen in zo’n kern.Bovendien hebben deze inwijkelingen vaak 
geen band met de kern, wat de sociale cohesie onder druk zet (Mensen). Kernen worden zo meer en meer afhankelijk 
van nabijgelegen polen en verliezen hun eigen economisch weefsel  (Activiteiten). Vaak wordt zo’n kern een satelliet-
dorp met vooral een residentieel karakter. 

Kernen op grotere afstand van belangrijke polen zijn minder onderhevig aan de druk vanuit de immobiliënmarkt maar 
hebben dan weer met andere uitdagingen te maken: zij moeten vaak kampen om überhaupt nog nieuwe bewoners aan 
te trekken, zien hun bevolking vergrijzen en afnemen en verliezen zo eveneens voorzieningen.  
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Zowel Werchter als Bierbeek liggen binnen de invloedssfeer van de stad Leuven en krijgen te 
maken met ontwikkelingsdruk van grote projecten. Hierdoor stijgen de grond- en woningprijzen 

en problematiek die hiermee gepaard gaat (vb. sociale binding en schaalbreuk)

Werchter,  Rotselaar

Bierbeek
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ENERGIE

Energieverbruik en klimaatimpact

Kostprijs nutsvoorzieningen

Verhoging Densiteit

UITDAGINGEN

DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN

Warmtevraag van de kern aanpakken

Duurzaamheid van bouwprojecten 
bewaken

Woonverdichting afbakenen en sturen

Ontwikkelingsprojecten inzetten voor 
lokale meerwaarde in de omgeving

Basisvervoeraanbod in de kern 
garanderen

Veilige routes voor langzaam verkeer in 
en rond de kern ontwikkelen

Open ruimte buiten de kern ontdichten

De uitdagingen die de klimaatcrisis met zich meebrengt, zijn enorm en stellen vooral onze ruimtelijke ordening en 
infrastructuur voor belangrijke opgaves. Om de uitstoot van broeikasgassen door energieverbruik drastisch te 
verminderen, moet het fossiel energieverbruik vrijwel tot nul teruggebracht worden. Vooral voor verwarming en 
mobiliteit vereist dat een totale omkeer van het huidige systeem, dat bijna volledig afhankelijk is van gas, aardolie, 
benzine en diesel. 

Niet alleen onze energiebronnen moeten wijzigen, ook ons energieverbruik moet naar omlaag. Veel kernen vormen 
daarbij een bijzonder grote uitdaging omwille van hun lage bebouwingsdichtheid en niet compacte woningvormen 
(Ruimte). Elke bestaande woning, enkele nieuwbouwwoningen uitgezonderd, moet energetisch volledig gerenoveerd 
worden. Om energie te kunnen besparen, moet het energieverlies door de gebouwschil als eerste worden aangepakt. 
Om de resterende verwarmingsbehoefte fossielvrij op te vangen, is vrijwel altijd ook een grote aanpassing van de 
technieken nodig. Voor woningen in wijken met minder dan 35 woningen per ha is enkel een individuele oplossing 
mogelijk, via een warmtepomp gevoed door warmte uit de bodem, water of lucht. Om dit rendabel te kunnen inzetten 
is een omschakeling op lage temperatuur vloerverwarming belangrijk, maar dit vereist voor veel woningen een enorme 
aanpassing. Warmtepompen draaien op elektriciteit, zodat de nood aan groene stroom verder toeneemt. 

Ook voor mobiliteit is zowel besparen als omschakelen van energiebron aan de orde. Het is essentieel dat het autoverbruik 
wordt teruggebracht ten voordele van meer fiets- en ov-verplaatsingen. Omwille van de ruimtelijke ordening (Ruimte en 
Stedelijk netwerk) en het gebrek aan goede ov-verbindingen (Mobiliteit) is het echter onrealistisch om te verwachten dat 
op die manier alles opgelost kan worden. Ook de energiebronnen van ons vervoer moeten veranderen. Elektrificatie van 
het wagenpark is een oplossing, omdat zo geen fossiele brandstoffen meer gebruikt worden en elektrische wagens ook 
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Zelfs in tijden dat bouwen steeds kostelijker wordt lijkt er geen rem te zitten op het versnipperen 
van open ruimte en optrekken van vrijstaande woningen. Het negatieve ecologische aspect  
(langere nutsleidingen, bundeling voorzieningen, grote footprint,..) behoeft weinig uitleg. Voor 
gemeenten is het in de praktijk vaak onmogelijk om te voorkomen dat er toch op deze slecht 
gelegen bouwgronden wordt gebouwd. De redenen hiervoor kunnen financieel, juridisch en/

of beleidsmatig zijn.

energie-efficiënter zijn dan hun fossiele tegenhangers. Zolang het autobezit hoofdzakelijk individueel blijft, zal 
de ruimte-inname door auto’s echter niet verminderen. De transitie van autobezit naar (elektrische) deelauto’s 
is bijgevolg van essentieel belang om de ruimte-inname te beperken. Ruimte die bijvoorbeeld kan vrijkomen in 
voor nieuwe functie die lokaal een belangrijke meerwaarde kan hebben, zoals een speelplek of groene ruimte.
Op dit moment zetten de betaalbaarheid en beperkte laadinfrastructuur een rem op het aantal elektrische 
wagens. De toekomstige uitdaging zit in de productie van voldoende groene stroom om de energievraag voor 
mobiliteit duurzaam op te vangen. Ook hier hebben kernen en hun omgeving mee de oplossing in handen, 
door maximaal in te zetten op zonnepanelen en windturbines.  Dat zorgt voor andere uitdagingen zoals 
betaalbaarheid en draagvlak. 

Onze verspreide ruimtelijke ordening stelt nu al veel lokale besturen voor problemen met betaalbaarheid van 
aanleg en onderhoud van de complexe infrastructuur van verschillende nutsleidingen die elke individuele 
woning van water, gas, elektriciteit, internet en riolering moet voorzien. 

Bierbeek
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ECOLOGIE

Tekort aan groen

Inname en versnippering van de open 
ruimte

Luchtvervuiling

Wateroverlast en droogte

UITDAGINGEN

DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN

Duurzaamheid van bouwprojecten 
bewaken

Kern vergroenen en publiek groennetwerk 
creëren

Relatie versterken tussen kern en 
agrarisch en natuurlijk landschap

Open ruimte buiten de kern ontdichten

Woonverdichting afbakenen en sturen

Ontwikkelingsprojecten inzetten voor 
lokale meerwaarde in de omgeving

Warmtevraag van de kern aanpakken

De manier waarop onze kernen nu georganiseerd zijn, heeft een grote impact op het milieu in en rond de kern. De 
verspreide en weinig compacte bebouwing (Ruimte en Stedelijk netwerk) en de daarmee verbonden uitgestrekte 
infrastructuurnetwerken nemen veel ruimte in beslag en zorgen voor een versnippering van de open ruimte. 

Tegelijk hebben veel kernen, ondanks het feit dat ze vaak in een landelijke omgeving liggen, zelf een gebrek aan 
kwalitatieve groenruimte. Dit heeft te maken met de vele andere claims die op de publieke ruimte in de kern gelegd 
worden, in de eerste plaats voor mobiliteit. Het resultaat is een hoge graad van verharding die een negatieve ecologische 
impact heeft, verdroging van de bodem in de hand werkt, maar ook de beeldkwaliteit in de kern sterk omlaag haalt 
(Identiteit). 

Diezelfde mobiliteit zorgt, vooral bij drukke doorgangswegen door de centra, ook voor uitdagingen qua luchtkwaliteit. 
De vele verharding en het hoge ruimtebeslag door verspreide woningen creëert ook een probleem voor het 
waterbeheer, dat moeilijker natuurlijk gebufferd wordt en zo versneld afgevoerd moet worden, met een verhoogd risico 
op wateroverlast stroomafwaarts in het watersysteem. Tegelijk kampen heel wat kernen ook zelf met wateroverlast, 
doordat veel natuurlijke waterlopen toegebouwd werden en vaak te weinig capaciteit bezitten bij hoge waterstanden. 
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Het dorpsplein van Waanrode (Kortenaken) is een voorbeeld van een openbare ruimte die 
vormgegeven werd zonder kwalitatieve groenruimte. De inrichting van plein en omringend 
openbaar domein bestaat voor het merendeel uit verhard materiaal en her en der de aanplant 
van een boom, met weinig ruimte voor groei. Beeldkwaliteit, sociale cohesie, ecologie en de 

leefbaarheid worden hierdoor niet direct positief beïnvloed. 

Waanrode,  Kor tenaken
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In dit hoofdstuk gaan we in op de ‘rollen’ voor kernen. Elke kern heeft zijn eigenheid en  
potenties. Zo ga je bijvoorbeeld niet in elke kern even hard inzetten op het versterken van 
het handelsapparaat of het verhogen van de woondichtheid. Kernversterking zal anders 
aangepakt worden in kernen met een verschillende rol. De strategieën voor kernversterking 
die we in volgend hoofdstuk bespreken, zullen dan ook verschillend moeten worden 
toegepast, afhankelijk van de gewenste rol van de kern. 
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ROLLEN

• Rolbepaling gaat vooraf aan kernversterkende strategieën
• Steden en hoogdynamische kernen
• Gedifferentieerde benadering van de landelijke kernen
• Verspreide bebouwing niet versterken
• Nieuwe ‘rollen’ spelen in op specifieke kwaliteiten
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ROLBEPALING GAAT VOORAF AAN 
KERNVERSTERKENDE STRATEGIEËN

WAAROM ROLLEN VOOR KERNEN?
In een periode waarin termen als ‘bouwshift’ en ‘opdrijven van het ruimtelijk rendement’ veel gehanteerd 
worden in beleidsdocumenten, kan de indruk bestaan dat elke Vlaamse dorpskern en elk gehucht 
moet worden versterkt. ‘Versterkt’ wordt dan gemakkelijk geïnterpreteerd als ‘verdicht’, waarbij 
vooral compactere (woon)programma’s in de woonkernen verschijnen: gestapeld wonen, kleinere 
percelen, schaalvergroting, vervangen van veroudere functies en gebouwen (zoals ateliers, loodsen, 
oude hoeves) door dichte woonprogramma’s. Vooraleer we nadenken of dergelijke verdichting op een 
kwalitatieve manier kan, is het essentieel om eerst heel goed uit te klaren of en waar verdichten van 
de kern een gewenste zaak is. Misschien kunnen bepaalde kernen een veel sterkere rol spelen in plaats 
van een zoveelste locatie voor compact wonen. Ze kunnen net die maatschappelijke behoeften invullen 
waar andere kernen geen mogelijkheden toe hebben. Hierdoor wordt de sterkte van de eigen kern niet 
afgebroken door teveel groei aan woningen, maar versterkt door het bieden van extra meerwaarden 
in de ruimere omgeving. Kernversterking biedt namelijk zoveel meer dan louter de bedreiging van 
‘verappartementisering’.  Pas als we een zicht hebben op de gewenste rol, heeft het zin om over de 
beste strategieën te spreken. 

HOE DE ROLLEN BEPALEN?

De eerste vraag is relatief eenvoudig te beantwoorden: welke  kernen lenen zich best tot het opvangen 
van de bijkomende woningbehoefte? Deze vraag is essentieel, omdat woningbouw de drijvende 
kracht is achter transformaties van zowel de kernen als de open ruimte. De nabijheid van voldoende 
voorzieningen en een vlotte ontsluiting van de kernen voor verschillende vervoermiddelen (multimodale 
ontsluiting) is belangrijk voor de selectie van kernen waar een bijkomende woningbehoefte gewenst 
is. Het voorontwerp van het beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant (2019) geeft hier al een duidelijke 
richting aan, maar kan nog verder verfijnd worden. 
Maar woninggroei opvangen is niet het enige aspect van kernversterking. Het gaat niet om ‘groeien of 
verkommeren’. Ook dorpen en gehuchten die niet geselecteerd worden als groeikern kunnen versterkt 
worden in hun kwaliteiten door gebruik te maken van totaal andere kansen en perspectieven. In deze 
kernen kunnen dan ook heel andere strategieën aan de orde zijn.   
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In de conceptnota beleidsplan ruimte Vlaams-Brabant, vormt de duurzame 
mobiliteitsinfrastructuur de harde ruggengraat van een hoogdynamische structuur.

Het ruimtelijk beleid moet inzetten op een samenhangende en evenwichtige ontwikkeling van 
wonen, werken en voorzieningen door deze ontwikkelingen zoveel mogelijk te koppelen aan 
collectieve vervoersstromen, fietsinfrastructuur en bestaande voorzieningenconcentraties. De 
knooppunten op deze ruggengraat, aangegeven diir de rode cirkels, kunnen verder ontwikkeld 

worden met een kwalitatief woonaanbod, voorzieningen en werkgelegenheid. 
 

Duurzame mobiliteit aks ruggengraat van de 
hoogdynamische structuur in Vlaams-Brabant



32

STEDEN EN HOOGDYNAMISCHE 
KERNEN

SELECTIE
Steden en hoogdynamische kernen worden op provinciaal niveau geselecteerd. Een hoogdynamische 
kern is een goed uitgeruste kern binnen bestaande of uit te bouwen multimodale corridors. Deze selectie 
gebeurt vanuit het (gepland) multimodaal netwerk, vanuit het hoogwaardig voorzieningenniveau, de 
beperkingen vanuit de natuurlijke structuur...  en wordt binnen de toolkit niet verder behandeld. 

ONTWIKKELING POSITIEF BEKIJKEN
De groei van ‘harde’ functies zoals woningen, werkplekken e.d. zal voornamelijk opgevangen worden 
in de steden en hoogdynamische kernen. Bij het bepalen van een correcte strategie in dit soort kernen 
bekijken we woninggroei als ‘te simuleren’ of minstens ‘te faciliteren’. Het voorzieningenaanbod wordt 
op peil gehouden en eventueel nog versterkt, indien de bevolkingsgroei dit vereist. De steden hebben 
een volledig lokaal en bovenlokaal voorzieningenaanbod. Hoogdynamische kernen kunnen, naast 
lokale voorzieningen, ook bovenlokale voorzieningen opvangen in de nabijheid van de belangrijkste 
multimodale knooppunten. Het werken gebeurt zo veel mogelijk verweven in de kernen, moeilijk 
verweefbare activiteiten kortbij de stedelijke woonkernen of in een aantal heel specifieke economische 
knopen. De steden en de hoogdynamische kernen staan dus in voor het merendeel van de groei van 
harde functies op provinciaal niveau.

GROEI ALS HEFBOOM VOOR KWALITEIT
Groei wordt niet zomaar gefaciliteerd. Voor elke kern worden strategieën uitgestippeld die verzekeren 
dat groei rechtstreeks bijdraagt aan levenskwaliteit en duurzame transformatie van de kern. Private 
ontwikkelingsprojecten moeten dus bijdragen aan het algemeen belang door naast woninggroei 
ook groen en lokale mobiliteitsoplossingen te realiseren. Ook moet bekeken worden waar in de kern 
eventuele verdichting best gebeurt en welke delen geen groei zullen opvangen. DDe uitwerking van 
de strategieën is afhankelijk van de noden van een specifieke kern en zal dus anders zijn voor de 
verschillende kernen.

INVLOED OP DE STRATEGIEËN

De strategieën die in het volgend hoofdstuk besproken worden vertrekken in de steden en 
hoogdynamische kernen vanuit een positieve houding tegenover de ontwikkeling van wonen, 
voorzieningen en tewerkstelling. Zo zoekt de strategie ‘woonverdichting afbakenen en sturen’ eerder 
naar correcte plekken om nieuwe compacte woningen te kunnen opvangen, en beperkt het beleid 
verdere woonontwikkeling waar dat niet verantwoord is. Het toelaten van groei faciliteert een aantal 
andere strategieën. Het draagvlak voor handel en voorzieningen stijgt. Je kan groei dus bewust 
hanteren als economische hefboom voor een betere kern. Zo kan je bijvoorbeeld meer publiek groen 
en veilige routes voor zacht verkeer laten realiseren in projecten. Tegelijk worden enkele andere 
strategieën in groeikernen een grotere uitdaging; zoals het bewaren van de beeldkwaliteit in de kern. 
Hier kan aan gewerkt worden met een aangepast parkeerbeleid dat de gevolgen van verdichting en 
groei opvangt. De  strategieën zijn voor bijna alle kernen relevant, maar ze zullen anders toegepast 
worden.
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• Rolbepaling gaat vooraf aan kernversterkende strategieën
• Steden en hoogdynamische kernen
• Gedifferentieerde benadering van de landelijke kernen
• Verspreide bebouwing niet versterken
• Nieuwe ‘rollen’ spelen in op specifieke kwaliteiten

Leefdaal ligt op de hoogwaardige openbaarvervoeras N3 tussen Leuven en Tervuren. De kern 
is geselecteerd als ‘hoogdynamisch’, en komt in aanmerking voor versterking. Met haar smalle 
Dorpsstraat en beeldbepalende panden leent het dorpshart van Leefdaal zich niet zomaar 
tot kwalitatieve verdichting. In het actieplan voor Leefdaal werden principes uitgewerkt voor 
verdichtingsprojecten op maat van de kern, en werd onderzocht hoe verdichtingsprojecten 
kunnen ingezet worden als hefboom om de link tussen het dorpshart en de hoogwaardige 

OV-knoop op de N3 te verbeteren.

DE EIGENHEID VAN ELKE KERN UITSPELEN

Die lokale analyse van elke kern vormt een belangrijke aanvulling op de bovenlokale analyses die leidden 
tot selectie van steden en hoogdynamische kernen. Vanuit de lokale analyses kan het opportuun zijn om 
het ‘hoogdynamisch’ karakter van bepaalde kernen te nuanceren. Zo kan het zijn dat de kern een dermate 
hoge beeldkwaliteit heeft dat transformatie echt kwaliteitsverlies zou inhouden. Een kern kan vandaag wel 
goed scoren op voorzieningen, maar de intentie bestaat om dit deels af te bouwen, waardoor hij op termijn 
minder interessant is om groei op te vangen. Dit betekent wel dat een beter geschikte kern een grotere 
opgave moet krijgen. 

Leefdaal (Bertem)
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GEDIFFERENTIEERDE BENADERING 
VAN LANDELIJKE KERNEN

SELECTIE

Ook de selectie van landelijke kernen gebeurt op provinciaal niveau, en wordt binnen de toolkit niet 
verder behandeld. 

GROEI IS GEEN DOELSTELLING ...
In de landelijke kernen is groei van ‘harde’ functies zoals wonen en werken geen doelstelling. Ze zijn 
immers minder geschikt om de extra gezinnen of werknemers op te vangen bovenop de lokale groei. 
Het is moeilijker openbaar vervoer te organiseren en men is aangewezen op persoonlijk vervoer - auto, 
fiets en te voet. Door de historische spreiding van de bewoning en de inrichting van de wegen komt men 
automatisch bij de auto uit als makkelijkste oplossing. Bovendien zijn niet alle landelijke woonkernen 
uitgerust met alle lokale voorzieningen, wat de mobiliteitsbehoefte nog vergroot. 

Nog meer auto-afhankelijkheid creëren is onwenselijk vanuit mobiliteits- en klimaatbeleid. De 
woninggroei sturen naar de plekken waar er veel keuzevrijheid bestaat voor mobiliteit is essentieel , 
zeker omdat de nieuwe woningen vooral de groeiende groep ouderen moet bedienen. Zij kunnen zich 
op termijn niet meer autonoom verplaatsen als de auto als optie vervalt.

Hier en daar kan het gericht toelaten van verdichtingsprojecten wel een middel zijn om de kern te 
transformeren en het woonaanbod te diversifiëren. In de landelijke kernen wordt groei enkel geaccepteerd 
als ze tegemoet komt aan een heel lokale nood. Er kan op die manier voor kernen met een zeer eenzijdig 
woningaanbod in een beperkt centrum nog gestreefd worden naar enige woningdifferentiatie om 
jonge starters een plek te geven of in functie van betaalbaar wonen. Zo kan heel gericht een beperkte 
groei nog ingezet worden als hefboom voor een kernversterkend herontwikkelingsproject waarin ook 
gemeenschapsfuncties vervat zijn.

INVLOED OP DE STRATEGIEËN
Strategieën die gelijkaardig klinken als in de hoogdynamische kern, krijgen hier een heel andere 
uitwerking. Zo zal een beleidsvisie die aanduidt waar er nog wél woninggroei kan worden 
opgevangen, hier veel meer beperkend zijn. Groei is in principe niet wenselijk, maar wordt enkel 
toegelaten indien ze gekoppeld wordt aan een specifieke lokale behoefte van algemeen belang. 
Op die manier kunnen toch nog economische hefbomen gecreëerd worden voor strategieën als 
kern vergroenen, routes voor langzaam verkeer uitbouwen, divers woonprogramma garanderen 
op maat van de kern,... 
Tegelijk speelt in deze landelijke kernen de dreiging van verlies aan beeldwaarde en bijkomende 
verkeersdruk op een andere schaal, kleiner in absolute aantallen maar mogelijk even erg of zelfs 
erger in relatieve hoeveelheden.
De grote uitdaging bestaat uit het behoud van het voorzieningenaanbod, zowel 
gemeenschapsvoorzieningen als commerciële. Hiervoor moeten nieuwe systemen, bv. mobiele 
voorzieningen en netwerken tussen kernen, ontwikkeld worden.
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Dorpspunt in Beveren is een plek waar inwoners uit Beveren en omgeving elkaar kunnen 
ontmoeten en uit het dorp verdwenen diensten terugvinden. Het Dorpspunt wordt uitgebaat 

door personen met een verstandelijke handicap (De Lovie vzw). 

LDC Jonkhove is een erkend lokaal dienstencentrum dat gevestigd is in het hart van Aartrijke 
en is eveneens een laagdrempelige ontmoetingsplaats

... KERNVERSTERKING WEL!
Want ‘niet te veel groeien’ betekent geenszins  dat er geen sprake moet zijn van kernversterking. Ook voor deze 
landelijke dorpskernen wordt ingezet op kwaliteit van de woonomgeving: een aantrekkelijk dorpscentrum, 
stimuleren van ontmoeting en sociale cohesie, een basisaanbod openbaar vervoer en een of andere vorm 
van bereikbare voorzieningen. Een volledig aanbod aan lokale voorzieningen kan echter niet in alle landelijke 
kernen nog worden gegarandeerd. Een deel van de landelijke dorpskernen is en blijft goed uitgerust. De overige 
kernen functioneren in een netwerk, waarbij zij mee steunen op de nabijgelegen hoogdynamische of goed 
uitgeruste landelijke kernen. Voor deze kernen zullen ook systemen van mobiele voorzieningen moeten worden 
uitgewerkt.

NIEUWE ROLLEN VANUIT DE EIGENHEID VAN ELKE KERN

Voor dergelijke landelijke dorpskernen wordt geval per geval bekeken waar hun sterktes en potenties liggen, 
zoals  verderop besproken. 

Beveren

Aartrijke, Zedelgem
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VERSPREIDE BEBOUWING NIET 
VERSTERKEN

WAT?
Een versterking van de bebouwing buiten skernen is niet aan de orde. Ze worden beschouwd als 
lintbebouwing en verspreide bebouwing. Hier kunnen de nodige condities voor groei, zoals een 
minimaal aanbod aan lokale voorzieningen (of behoud van bestaande voorzieningen) en een gevarieerd 
mobiliteitsaanbod, niet worden gegarandeerd. Ook voor niet-geselecteerde kleine historische 
gehuchten is inzetten op groei dus niet aan de orde, al kan er wel gewerkt worden aan behoud of 
versterking van de ruimtelijke kwaliteit.

De toolkit behandelt kernversterking en niet het beleid buiten de kernen. Toch moeten we deze 
relatie leggen. Niet alleen omwille van de behoeften van de openruimtestructuren (waterbuffering, 
voedselproductie, ecologische structuren, energieproductie). Ook omdat we alle ‘harde’ ontwikkelingen 
van wonen, voorzieningen en werken die we nog tolereren buiten de kernen niet meer kunnen inzetten 
om onze kernen te verbeteren. Daarom zullen een aantal strategieën hieronder ook ingaan op het 
vermijden van verdere verspreide bebouwing en bespreken we dit ook in de instrumentenfiches.
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Een luchtfoto van het overheersende traditionele Vlaamse landschap: linten van woningen 
(en grootschalige bebouwing/bedrijvigheid) langsheen een verbindingsweg met daarachter 
het verborgen open landschap. Op die manier lijkt Vlaanderen een volgebouwd landschap, 

maar achter de (diepe) tuinen bevindt zich de open ruimte.
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NIEUWE ROLLEN SPELEN IN OP 
SPECIFIEKE KWALITEITEN

LOKALE ANALYSE VAN KANSEN

Voor élke stad, hoogdynamische of landelijke kern zal een analyse nodig zijn van haar specifieke kansen 
en kwaliteiten. De rolbepaling houdt dus meer in dan enkel het vraagstuk of ze geschikt is om groei op 
te vangen. Dit is bij uitstek (inter-)gemeentelijk werk omdat deze analyse een zeer goede kennis van 
het terrein vereist; de beeldwaarde, de bloeiende activiteiten, de aantrekkelijkheid van de bestaande 
voorzieningen, het gebruik van de open ruimte rond de kern, de druk of juist blokkages op mogelijke 
transformatiesites. Vanuit deze kennis, maar rekening houdend met het principiële kader hierboven, 
kunnen de gemeentes de visie op de rollen verder verfijnen. Dit dient steeds te gebeuren binnen het 
ruimtelijk kader van de hogere overheden (kernencategorisering).

ROLLEN IN ANDERE MAATSCHAPPELIJKE BEHOEFTEN

Zo zijn er andere maatschappelijke behoeften dan ‘woninggroei’ of ‘tewerkstelling’ die centraal kunnen 
staan in het kernversterkend beleid. Denk maar aan het onderhouden van aantrekkelijke historische 
dorpjes in mooie landschappen. Dit vereist een zeer bewarend of herstellend beleid yen aanzien van 
de oorspronkelijke dorpskarakteristieken. Lokale voorzieningen kunnen mee profiteren van gebruik 
door recreanten en toeristen, en ondersteunen zo de leefbaarheid voor bewoners. Denk maar aan 
het stimuleren van dorpsgemeenschappen die minder bereikbaar maar steeds meer zelfvoorzienend 
zijn. Hier kan men volop investeren in collectiviteit – vervoer samen organiseren, collectief winkelen 
– en lokale productie. Andere landelijke kernen hebben een prima voorzieningenniveau en kunnen 
ook hun buren ondersteunen. Hier ligt de nadruk dus op het behouden, ondersteunen en duurzaam 
bereikbaar houden van dit aanbod, ook vanuit naburige kleine kernen en gehuchtjes. Kernversterkende 
strategieën krijgen hier een volledig andere invulling. Vanuit deze analyse gaan we dus naar een zeer 
gedifferentieerde benadering van de landelijke dorpskernen, waarbij elke kern verder bouwt op haar 
eigen kwaliteiten en haar rol binnen het netwerk.

Vanuit gelijkaardige analyses, kan het nuttig zijn om ook de hoogdynamische kernen te differentiëren. 
Zij bieden niet alle dezelfde voorzieningen aan, maar functioneren in een netwerk. De lokale analyses 
kunnen ertoe leiden, dat ook zij niet allen in dezelfde mate hoeven te groeien, afhankelijk van de 
concrete kansen voor groei (bv. de perfecte transformatiesites) of juist belemmeringen (bv. zeer hoge 
beeldwaarde en weinig transformatiepotentieel).  

NOG WERK AAN DE WINKEL

De zoektocht naar nieuwe rollen voor kernen  is vandaag nog een uitdaging. Uiteraard zijn vele gemeenten 
hier al mee bezig. De kennis over nieuwe rolbepalingen lijkt voorlopig echter nog gefragmenteerd en 
niet wijd verspreid binnen het ruimtelijk beleid. We rekenen erop dat in de toekomst hierrond meer 
kennis wordt opgebouwd en verder kan worden gedeeld...
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Bierbeek-dorp beschikt over een sterk bovenlokaal voorzieningenapparaat, met cultuurcentrum 
De Borre en grote sportfaciliteiten. Het kleine dorpje kreeg recentelijk af te rekenen met heel 
wat appartementenprojecten, wat het aanzicht van het historische hart flink heeft gewijzigd. 

Door de mindere bereikbaarheid werd het niet geselecteerd als hoogdynamische kern. 

Een nieuwe roeping, die niet uitgaat van verdere groei en verdichting, is mogelijk. Het dorpshart 
kent tal van directe verbindingen met het wandelnetwerk door de omringende openruimte 
met al haar landelijk erfgoed en mooie landschappen. Inzetten op kwalitatieve recreatie 
lijkt een logische roeping. Dit betekent een betere landschappelijke inpassing van de harde 
recreatie, en het meer leesbaar maken van de verbindingen tussen dorpshart, recreatiepool 
en zachte netwerken. Zo zullen de recreanten uit de stadsregio het voorzieningenapparaat 

van Bierbeek mee kunnen ondersteunen.

Bierbeek
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Dit deel van de toolkit behandelt een reeks strategieën voor kernversterking in gemeenten 
en kleinere steden. Uiteraard konden niet alle strategieën uitgeschreven worden. De selectie 
gebeurde in nauwe samenspraak met een klankbordgroep van experts en vijf Vlaams-
Brabantse gemeenten die in de opmaak betrokken waren.

We omschrijven steeds de doelstellingen, de strategie zelf en het gewenste resultaat. Bij elke 
strategie wordt kort vermeld of ze ‘rolafhankelijk’ is: moet de gemeente de strategie anders 
invullen naargelang het type kern waaraan ze wil werken? We leggen ook de link met de 
instrumenten die de strategie ‘handen en voeten’ moeten geven, en die in de laatste twee 
delen van de toolkit worden behandeld.
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STRATEGIEËN

WONEN
• Woonverdichting afbakenen en sturen
• Divers en kwalitatief woonprogramma garanderen
• Wonen in de kern betaalbaar houden
• Ontwikkelingsprojecten inzetten voor lokale meerwaarde in de 

omgeving
• Beeldkwaliteit en inpasbaarheid van ontwikkelingsprojecten 

bewaken
• Belangrijkste bestaande beeldkwaliteit beschermen en valideren
• Duurzaamheid van bouwprojecten bewaken

ENERGIE
• Warmtevraag van de kern aanpakken

VOORZIENINGEN EN ECONOMIE
• Handel en lokaal ondernemerschap in de kern versterken
• Zorgaanbod en gemeenschapsvoorzieningen in de kern 

uitbouwen
• Sociale cohesie in de kern stimuleren

MOBILITEIT
• Verkeersluw dorpshart creëren en verkeer correct rond of door 

de kern sturen
• Aangepast parkeerbeleid ontwikkelen
• Basisvervoeraanbod in de kern garanderen
• Veilige routes voor langzaam verkeer in en rond de kern 

ontwikkelen

OPEN RUIMTE
• Kern vergroenen en publiek groennetwerk creëren
• Relatie versterken tussen kern en agrarisch en natuurlijk 

landschap
• Open ruimte buiten de kern ontdichten

40
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52

56

60
64

68

72
76

80

84

88
92
96

100
104

108
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WOONVERDICHTING AFBAKENEN 
EN STUREN

De groei van aantal woningen, in de mate 
waarin ze wenselijk wordt geacht voor de 
kern  en de compacte woningtypes, gericht 
sturen naar de zones in woongebied waar 
de woninggroei terecht moet komen. 
Tegelijk de woninggroei in andere zones 
beperken en zelfs vermijden.

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Regeling (woon-)verdichting

Beleidsvisies in vergunningen en bouwstop

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
(woon-)verdichting

Ruilen van bouwrechten

Ruimtelijk gedifferentieerde heffingen (en 
premies) i.v.m. bouwen

Actieve gemeentelijke grondregie

Beleidsplan ruimte 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Herverkaveling met planologische ruil

Gem. stedenbouwkundige verordening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

DOELSTELLINGEN
Deze strategie komt tegemoet aan heel wat uitdagingen van kernen, in de eerste plaats de ruimtelijke 
versnippering en uitwaaiering van kernen tegengaan en het groeiende ruimtebeslag in de open ruimte 
beperken (ecologie en stedelijk netwerk). Door strategisch te bepalen waar nog wel en waar niet meer 
verdicht kan worden, leggen we eigenlijk de hoofdrandvoorwaarden vast voor een goede ruimtelijke 
ordening. Dit begint bij het kiezen of een kern al dan niet voor verdichting en groei in aanmerking 
komt vanuit duurzaamheidscriteria. Dit is sterk afhankelijk van de rol die een kern toebedeeld 
krijgt. Maar ook binnen die rol moeten er belangrijke keuzes gemaakt worden over de locatie van 
eventuele verdichtingsoperaties, zodat deze maximaal ingezet kunnen worden om de kwaliteit in 
de kern te versterken. Een goed locatiebeleid en juiste sturing van projecten kan hier helpen om het 
handelsapparaat verder te ondersteunen (activiteiten), de beeldkwaliteit te beschermen (identiteit), de 
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publieke ruimte te verbeteren door verdichting te koppelen aan werken van algemeen belang (ruimte, 
stedenbouwkundige last opleggen aan (woon-)verdichting) en een duurzamer verplaatsingsgedrag te 
stimuleren (mobiliteit). Kwalitatieve verdichtingsprojecten creëren de juiste randvoorwaarden voor de 
energietransitie en het opkrikken van de omgevingskwaliteit, en bieden woonruimte aangepast aan de 
demografische noden (mensen, divers en kwalitatief woonprogramma garanderen). Anderzijds zorgt 
het verhinderen van een uitbreiding van woningaanbod buiten de te versterken kernen ervoor, dat heel 
wat van de hier genoemde uitdagingen niet verder in schaal en impact toenemen.  

DE STRATEGIE
De gemeente dient eerst haar toekomstige woningbehoefte te kennen, op vlak van aantallen en 
doelgroepen of types huishoudens (divers en kwalitatief woonprogramma garanderen). De provincie kan 
hier input geven vanuit een regionaal kader. Tegelijk is een globaal standpunt nodig over de geschiktheid 
van de kern om woninggroei op te vangen in vergelijking met andere kernen in de gemeente en de 
regio. Steden en hoogdynamische kernen (zie rollen) hebben een duidelijke groeiopgave voor wonen 
en moeten actief op zoek gaan naar de juiste plekken en manieren om extra woonaanbod te creëren. 
Voor de minder bereikbare kernen is woninggroei dan weer geen doelstelling op zich.  Wel kunnen hier 
om zeer lokale redenen (woonaanbod voor bepaalde doelgroepen, brownfields, interessante win-win-
situaties via stedenbouwkundige lasten,...) kleinschalige woonverdichtingsprojecten bijdragen aan de 
basiskwaliteit van de kern. Als de kern wel goed bereikbaar is, moet er eerst gezocht worden welke 
de best gelegen verdichtingszones zijn, in de nabijheid van voorzieningen, voldoende publiek groen 
en duurzame mobiliteitsnetwerken. Dit kan bv. in het dorpshart als dit niet te gevoelig is op vlak van 
beeldwaarde, of erop aansluitend. Vervolgens bekijkt de gemeente hoe de woonverdichtingsprojecten 
kunnen bijdragen aan meer kwaliteit in de kern, dankzij de realisatie van een essentiële zachte 
verbinding of een publieke groenplek, voorzien van extra (publieke) parkeerplaatsen om een 
centrumplein parkeervrij te maken, creatie van een doorzicht naar een groenruimte of een monument, 
door bebouwing anders te schikken, ruimte voor uitbreiding van gemeenschapsvoorzieningen, … 

De verdichtingszones en overige ruimtereserves moeten nauwkeurig vergeleken worden met de 
vooropgestelde woninggroei. Als de ruimtereserve sterk afwijkt van de behoefte zal de gemeente 
vervolgens de selectie van prioritair te verdichten zones ruimer of juist enger bekijken. Voor kernen die 
geen prioritaire groeiopgave kennen worden geen of nauwelijks zones aangeduid waar woonverdichting 
optreedt op de al bebouwde kavels. De onbebouwde kavels in de woonkern worden in principe 
ingevuld tot maximaal de dichtheid van de omgeving, dus met uitsluiting van inbreiding, tweede orde 
bebouwing, dichtere woningtypes dan courant voorkomend, … Enkel op strategische sites die de kern 
moeten verbeteren kan in dit geval wel aan woonverdichting gedacht worden: als hefboom voor een 
gemeenschapsvoorziening,  voor een langszaamverkeersverbinding, voor een publiek parkje, … De lage 
dichtheid hoeft niet per se met hetzelfde type woningen worden ingevuld als de omgeving: compactere 
woningen of nieuwe woonvormen zijn ook mogelijk of zelfs wenselijk, indien de woningdichtheid blijft 
gehandhaafd en gecombineerd met kwalitatieve onbebouwde ruimte.

Ja. Woninggroei opvangen is immers vooral een taak voor de steden en hoogdynamische 
kernen. In deze kernen vertrekt de strategie vanuit de wenselijkheid van woonverdichting, op 
kwalitatieve manier en op de meest geschikte plekken. In de landelijke kernen is woninggroei 
geen doelstelling en zal ze beperkter zijn. In landelijke dorpskernen met een belangrijke 
centrumfunctie kan enige woninggroei behoud van de voorzieningen ondersteunen. In de 
overige kernen is woninggroei geen doelstelling en kan ze enkel voor heel specifieke lokale 
redenen worden toegestaan door de gemeente indien ze noodzakelijk is voor de kwaliteit van 
de kern. Buiten de kernen (verspreide bebouwing, geïsoleerde verkavelingen,...) is woninggroei 
nooit gewenst.

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens een beleidsmatig goedgekeurde woonzoneringskaart met uitspraken per zone 
over toelaatbaarheid van dichtere woningtypes (gesloten bebouwing, meergezinswonen, 
cohousing, andere vormen van opsplitsing) en van andere verdichtingsvormen 
(opsplitsen van percelen, inbreiding met wegenis, bouwen in tweede orde, evt. hoger 
bouwen bij meergezinswonen). Deze kaart weerspiegelt de goede ruimtelijke ordening 
voor wat betreft woningtypes en verdichtingsvragen, bij vergunningverlening en sturen 
van projecten. Deze kaart impliceert ook de beleidsmatige wens om buiten de kernen 
groei maximaal te vermijden en in de toekomst zelfs in te zetten op ontdichting.

Hoe deze visie kan worden gehanteerd in de vergunningverlening, wordt besproken in 
de thematische instrumentenfiche Beleidsvisies in vergunningen  Of het nuttig is om 
de woonzoneringskaart door te vertalen in verordenende voorschriften en via welk 
instrument dit best gebeurt, leest u in de fiche afbakening (woon-)verdichting.

De visie manifesteert zich voornamelijk als in concrete afbakeningslijnen op plan, tot op perceelsniveau, 
opgedeeld in zones (dorpshart, te versterken zone dan wel te consolideren, met eventueel tussenniveaus). 
Samen met deze zonering gebeurt ook een analyse van de bestaande voorschriften in verkavelingen, 
BPA’s en RUP’s om in kaart te brengen waar die niet overeenkomen met de vooropgestelde 
verdichtingsprincipes. Naast de zones worden ook de strategische projectsites aangeduid en wordt een 
eerste set van mogelijke randvoorwaarden bij herontwikkeling geformuleerd. 

De beleidsmatige afbakening dient besproken te worden met de hogere overheden en in het kader van 
bovenlokale planningsprocessen (om geen grote verschillen te creëren): provinciale dienst ruimtelijke 
planning en bouwberoepen enerzijds en departement Omgeving anderzijds, en de adviesinstanties naar 
keuze (bv. Gecoro). Na hun informeel advies, keurt het college de beleidsmatige afbakening goed als 
weerspiegeling van de goede ruimtelijke ordening in de vergunningverlening. De gemeente kan er nog 
voor kiezen om de verdichtingsprincipes op te nemen in een RUP. Welke optie wanneer aangewezen is, 
wordt toegelicht in de thematische instrumentenfiche regeling (woon-)verdichting. 
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Fig. ‘onderzoek en voorstellen uit Actieplannen voor de kernen’. - In alle kernen werd – 
gekoppeld aan de structuurvisie - een zoneringsplan opgemaakt om de verdichting te sturen. 
Onderstaande figuur van de kern van Bierbeek maakt onderscheid tussen verdichting in het 
dorpshart, de kern, specifieke transformatiezones, beschermde dorpszichten en de groene 

Bierbeekvallei. 
 

Zoneringsplan kernverdichting Bierbeek
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DIVERS EN KWALITATIEF 
WOONPROGRAMMA GARANDEREN

De diversiteit aan woontypes in de kern 
behouden of vergroten, met aandacht 
voor alle verschillende typologieën en 
groottes. Daarbij wordt de woonkwaliteit 
verzekerd door te zorgen voor kwalitatieve 
en duurzame nieuwbouwprojecten, op te 
treden tegen leegstand en verloedering en 
te zorgen voor voldoende ondersteuning 
voor duurzame (energetische) renovaties. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Regeling (woon-verdichting)

Beleidsvisies in vergunningen & bouwstop

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
(woon-)verdichting

Actieve gemeentelijke grondregie

DOELSTELLINGEN
Een belangrijke focus voor deze strategie is het sluiten van de groeiende kloof tussen de demografische 
samenstelling van de bevolking in veel kernen, met evoluties als vergrijzing en gezinsverkleining, en het 
huidige woonaanbod dat vaak voor een groot deel bestaat uit grote tot heel grote woningen (mensen 
en ruimte). 

De hoofddoelstelling is dus om te werken aan een woonprogramma dat aansluit op de demografische 
noden, inclusief de verwachte evoluties in de toekomst. Jonge gezinnen hebben uiteraard nood aan 
woningen met meerdere slaapkamers en voldoende buitenruimte, senioren zoeken typisch naar 
optimaal toegankelijke woningen op korte afstand van voorzieningen en openbaar vervoer. Maar ook 
bij een sterke verwachte vergrijzing blijft diversiteit heel belangrijk om te vermijden dat we in het 
andere uiterste zouden terechtkomen en enkel nog appartementstypologieën zouden kiezen. Tegelijk 
neemt ook de nood aan alternatieve woonvormen toe en bieden die vaak een creatief antwoord op 
moeilijk te beantwoorden demografische uitdagingen. Zo’n woonvormen verbreden het woonaanbod 
en bieden tegelijk een antwoord op vragen als aanpasbaarheid, veranderende gezinssamenstellingen, 
betaalbaarheid, … We spreken dan over cohousing met gedeelde voorzieningen (in verschillende 
gradaties), kangoeroewonen om te grote woningen op te delen, maar ook wonen boven winkels, 

Gem. stedenbouwkundige verordening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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samenhuizen (een huis delen), hospitawonen (een kamer verhuren aan bv. een student) of aanleunwonen 
(woningen voor ouderen in de buurt van een verzorgingstehuis) zijn pistes die kunnen helpen om het 
wonen in de kern te verbreden voor meer doelgroepen en de ruimte duurzamer te gebruiken. 

Essentieel is steeds vertrekken van de meest actuele gegevens en voldoende aanvoelen wat de noden 
van de bevolking zijn en welke ontwikkelingen de kern zelf kunnen versterken. Het is bijvoorbeeld 
belangrijk dat een groeiend aanbod aan kleine, compacte woningen niet leidt tot een achteruitgang 
van de woonkwaliteit (ontwikkelingsprojecten inzetten voor lokale meerwaarde) en beeldkwaliteit 
in de kern (identiteit, beeldkwaliteit en inpasbaarheid van ontwikkelingsprojecten bewaken). 
Nieuwbouwprojecten moeten dus van nabij opgevolgd worden. Een proactieve houding van de 
gemeente is daarbij erg belangrijk. Ook als het gaat om het sturen van het woonaanbod: er moet 
ingespeeld worden op de woningnoden vandaag en in de toekomst, maar het aanbod bepaalt ook voor 
een deel welke bewoners aangetrokken worden naar de kern. Een belangrijke relatie ligt tussen deze 
strategie en die voor woonverdichting afbakenen en sturen. 

Meergezinswoningen, in de vorm van nieuwbouw appartementsgebouwen of door bijvoorbeeld 
bestaande grote villa’s en hoeves op te delen, zijn enkel gewenst in zones die voor verdichting 
in aanmerking komen. In slecht ontsloten, afgelegen gebieden kan een probleem van te grote, 
onaangepaste woningen niet opgelost worden door ze op te delen of op een andere manier voor 
verdichting te kiezen. Hier zijn strategieën van consolidatie en ontdichting aangewezen (open ruimte 
buiten de kern ontdichten). 

DE STRATEGIE
Een belangrijke eerste stap is het verkrijgen van een goed inzicht in de lokale woonbehoefte en hoe die in 
de toekomst zal evolueren. Dit gebeurt aan de hand van een inschatting van de groeibehoeften (i.s.m. 
de provincie) en een woonbeleidsplan. Eventueel kunnen deze studies intergemeentelijk opgestart 
worden: dit helpt om de complementariteit tussen kernen en gemeenten in de regio te versterken. 
Een intergemeentelijk woonbeleid betekent ook dat initiatieven samen kunnen genomen worden. Het 
woonbeleidsplan volgt de inzichten uit de behoeftestudie en bevat een woonobjectief, gedifferentieerd 
naar doelgroepen en naar woningtypes. Dat gaat over een sociaal woonaanbod, maar ook over het 
nog ontbrekende aanbod aan appartementen, grondgebonden woningen, zorgwoningen, … 

Divers en kwalitatief woonaanbod is overal noodzakelijk en dus niet afhankelijk van de rol 
van een kern. De balans tussen verschillende woontypologieën is daar echter wel afhankelijk 
van, net als de mate waarin er in de nabije toekomst nog woningen zullen bijkomen in een 
kern. In steden en hoogdynamische kernen is een hogere dichtheid wenselijk en worden 
verdichtingsprojecten nagestreefd. In deze kernen kan er dus een aanzienlijke bouwactiviteit 
verwacht worden, met vooral een focus op compacte woonvormen. De opgave hier is om bij 
die projecten, naast de woonkwaliteit, ook te waken over de diversiteit van de woningen en de 
aansluiting van het aanbod met de lokale woon- en voorzieningsnoden. In landelijke kernen met 
weinig voorzieningen is een hoge mate aan verdichting ongewenst. De focus verschuift hier dus 
veeleer naar gerichte strategische ingrepen in het dorpshart en naar de bestaande woningen en 
hoe die aangepakt kunnen of moeten worden om meer kwaliteit of diversiteit te bieden. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT
Minstens een goed inzicht in de lokale noden qua wonen via een woonbehoeftestudie en 
een woonbeleidsplan dat de keuzes vastlegt die gemaakt worden voor het woonaanbod 
in de toekomst. Dit dient integraal afgestemd te worden op de keuzes rond de afbakening 
van woonverdichting. Tegelijk moet er, zeker bij grotere projecten, sterk ingezet worden 
op sturing van projecten voor lokale meerwaarde en een voldoende beeldkwaliteit en 
inpasbaarheid van nieuwe projecten, om zo de kwaliteit van nieuwbouwprojecten te 
vergroten. 

Eventueel een kader voor woonkwaliteit dat vastgelegd wordt in een verordening 
woonkwaliteit.

Het woonbeleidsplan wordt getoetst aan de zoneringskaart voor woonverdichting (zie strategie 
woonverdichting afbakenen en sturen). In een ruimtelijke woonstudie kunnen beide worden 
gecombineerd en worden via ontwerpend onderzoek de strategische locaties bekeken op een concreet 
ontwikkelingspotentieel en randvoorwaarden voor kwaliteit. 

Om de kwaliteit van woningen in de gemeente te regelen, kan een stedenbouwkundige verordening 
woonkwaliteit ingevoerd worden, die bv. minimale oppervlakten oplegt voor bepaalde ruimtes en 
andere kwaliteitsnormen en principes vastlegt, bijvoorbeeld rond daglicht of het voorzien van auto- en 
fietsstandplaatsen. Om op projectniveau te werken aan kwaliteit, is echter vooral nood aan proactieve 
sturing vanuit de gemeente en voldoende overleg met de projectactoren. Dit wordt beschreven in de 
strategie ontwikkelingsprojecten inzetten voor lokale meerwaarde. Om te werken aan de beeldkwaliteit 
en inpasbaarheid van nieuwe projecten, verwijzen we ook naar de strategie in kwestie. 
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 In Huldenberg wordt een weinig kwalitatieve site (handelspand en de gemeentelijke loodsen) 
als transformatiesite geselecteerd. Hier wordt een gemengde woonontwikkeling gepland met 
functieverweving en ondersteuning van handel. Eigenaars worden begeleid in een traject 
om de ontwikkeling van het bouwprogramma hand in hand te laten gaan met winsten voor 
de kern. Dit is de enige plek in de kern waar een schaalsprong in bebouwing gepast is. In 
een masterplan zal het concrete bouwprogramma en mogelijke stedenbouwkundige lasten 

onderzocht worden, in overleg met de eigenaars.
 

Huldenberg

onderzoek en voorstellen uit Actieplannen voor de kernen 
(Huldenberg)
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WONEN IN DE KERN BETAALBAAR 
HOUDEN

Een betaalbaar woonaanbod verzekeren 
in de kern, ook na ontwikkelings- en 
vernieuwingsprocessen. Dit houdt ook 
in dat er voldoende sociale woningen 
aanwezig moeten zijn.

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Actieve gemeentelijke grondregie

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
verdichting

Ruimtelijk gedifferentieerde heffingen (en 
premies) i.v.m. bouwen

DOELSTELLINGEN
Vooral in groeikernen zorgt de ontwikkelingsdruk vaak voor stijgende grond- en woningprijzen 
(economie). Deze strategie heeft als doel om ook in een context van grote marktinteresse in een kern 
toch voldoende betaalbare woningen aan te bieden. Uiteraard spelen daarbij heel wat factoren een rol 
en liggen die niet allemaal binnen de invloed van een lokaal beleid. Zo kan de algemene stijging van de 
immobiliënprijzen die in Vlaanderen al sinds geruime tijd bezig is, moeilijk door één gemeente worden 
omgekeerd. 

Daar komt nog bij dat heel wat van de strategieën voor kwalitatieve kernversterking die hier 
uiteengezet worden, zorgen voor een verhoging van de (woon-)kwaliteit in de kern en dus ook haar 
aantrekkelijkheid voor nieuwe bewoners. Dit kan zeker geen reden zijn om die strategieën niet uit te 
voeren, daarvoor is de maatschappelijke meerwaarde te groot. Het doel is vooral om, zelfs in zo’n 
context van stijgende kwaliteit en populariteit, steeds ook de betaalbaarheid in het oog te houden en 
maatregelen te nemen om minstens een deel van de bijkomende woningen aan lagere prijzen aan te 
bieden. Ook het voorzien van voldoende woningen (aangepast aan de noden, zie divers en kwalitatief 
woonprogramma garanderen) om aan de eventueel stijgende vraag te blijven voldoen, is onderdeel 
van deze strategie. 

Beleidsplan Ruimte

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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DE STRATEGIE
Het is van belang om net als bij de strategie over het diverse woonprogramma ter vertrekken van 
voldoende inzicht in de lokale woningmarkt: woonbehoefte, woningaanbod en woningprijzen moeten 
hiervoor in kaart gebracht worden. Dit kan gebeuren door de woonbehoeftestudie uit te breiden met 
een analyse van de lokale vastgoedmarkt. Op die manier kan ook de woonbeleidsvisie aangepast 
worden om rekening te houden met het element van betaalbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld door extra 
aandacht te besteden aan kleinere maar toch kwaliteitsvolle woningvormen. Belangrijk is echter vooral 
dat ervoor gezorgd wordt dat de verwachte woningvraag volledig ingevuld wordt in de kern, door 
duurzame verdichtingslocaties maximaal in te zetten voor bijkomende woningen. In kernen waar geen 
grote extra vraag verwacht wordt maar waar betaalbaarheid toch een probleem vormt, moet vooral 
gekeken worden naar hoe het huidige aanbod kan worden getransformeerd om beter tegemoet te 
komen aan de vraag naar betaalbaarheid. Dit kan bijvoorbeeld door te grote woningen op te delen. 

Elke gemeente moet haar sociaal objectief realiseren. Hierbij is het van belang dat dit gebeurt op 
kernversterkende locaties en bij voorkeur voldoende verspreid over de verschillende kernen in de 
gemeente. Uiteraard is hiervoor samenwerking met de sociale huisvestingsmaatschappij(en) nodig om 
tot een gezamenlijke strategie en aanpak te komen. 

Bij nieuwe projecten zijn verschillende strategieën mogelijk om betaalbaarheid te stimuleren. Allereerst 
moet er gekeken worden naar de mix van woningtypes en het aandeel van betaalbare types daarin. Dit 
kan door de gemeente gestuurd worden via algemene regelgeving of in een specifieke onderhandeling 
met de ontwikkelaar (ontwikkelingsprojecten inzetten voor lokale meerwaarde en stedenbouwkundige 
last opleggen aan (woon-)verdichting). Als de gemeente zelf gronden bezit die voor verdichting in 
aanmerking komen, moeten deze prioritair ingezet worden voor betaalbaar wonen. Er kan bijvoorbeeld 
gewerkt worden met erfpacht i.p.v. verkoop, of de koper van de grond kan gebonden worden aan 
specifieke randvoorwaarden rond prijszetting (verkoop onder voorwaarden, zie actieve gemeentelijke 
grondregie). Daarbij kan steeds gekozen worden voor een verplicht aandeel sociale woningen dan wel 
voor concrete afspraken over de uiteindelijke verkoop- of verhuurprijs van de woningen. Ook gewoon 
verhuren aan sociale verhuurkantoren (die op hun beurt verder verhuren) is een relatief eenvoudige 
mogelijkheid. Uiteraard kan de gemeente haar grondpositie actief uitbreiden, door strategisch gronden 
aan te kopen of door het opzetten van woningcoöperaties. 

Een meer algemene maatregel die de woningprijs in de kern positief kan beïnvloeden, is het inzetten 
van (ruimtelijk gedifferentieerde) premies en heffingen. Betaalbare woonvormen kunnen eveneens 
vanuit woningdelen ontstaan, hier bestaan tal van mooie voorbeelden van (zie handleiding provincie 
Antwerpen en handleiding provincie Vlaams-Brabant).

De doelstelling om voldoende betaalbaar wonen aan te bieden, is op zich niet afhankelijk van 
de rol die een kern toebedeeld krijgt. In de praktijk heeft die rol wel een belangrijke invloed op 
de ontwikkelingsdynamiek die in een kern heerst of mag heersen, wat uiteraard ook de lokale 
woningprijzen beïnvloedt. Betaalbaarheid kan daarbij echter op twee manieren onder druk 
komen te staan. Het streven naar verdichting kan grondspeculatie in de hand werken en een 
verhoging van de toegelaten dichtheid zorgt sowieso voor een verhoging van de grondprijzen. 
Anderzijds kan een kern waar verdichting niet nagestreefd wordt maar juist wordt afgeraden, 
kampen met een aanbodtekort en dus prijsverhogingen. 

ROLAFHANKELIJK?

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/publicaties.html
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/publicaties.html
https://www.vlaamsbrabant.be/nl/energie-en-wonen/woningdelen
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens een woonbeleidsplan dat rekening houdt met maatregelen om de 
betaalbaarheid van wonen in de kern te verzekeren en maximale aandacht voor 
betaalbaarheid bij projecten in de kern. Dit laatste dient geïntegreerd te worden in de 
voorwaarden bij verkoop of bij andere vormen van onderhandelingen met ontwikkelaars 
in het proces van vergunningsverlening. Daarnaast moet er sowieso voor gezorgd 
worden dat het sociaal objectief in de gemeente gerealiseerd wordt en voldoende over 
de verschillende kernen verdeeld is. 

Eventueel een actieve grondregie om de grondpositie van de gemeente in de kern te 
versterken en in te zetten voor (o.a.) meer betaalbare woningen. 
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Sociaal woningbouwproject van SWaL te Werchter (ontwerp en copyricht A33 architecten)

Werchter, Rotselaar  (ontwerp A33 i.o.v. SWAL)
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ONTWIKKELINGSPROJECTEN 
INZETTEN VOOR LOKALE 
MEERWAARDE IN DE OMGEVING

Private nieuwbouwprojecten zo sturen dat ze 
een verrijking vormen voor hun omgeving en 
naast bijkomende woonruimte ook andere 
lokale behoeften vervullen of kwaliteiten 
toevoegen. Dit kan bijvoorbeeld door in te 
zetten op bijkomende publieke (groen)ruimte, 
parkeergelegenheid, (publieke) voorzieningen, 
… die in een project geïntegreerd worden en 
door de ontwikkelaar worden gerealiseerd of 
(al dan niet deels) mee worden gefinancierd. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
woonverdichting

Beleidsvisies in vergunningen & bouwstop

Vergroten groenareaal

Actieve gemeentelijke grondregie

DOELSTELLINGEN
Bijkomende ontwikkelingsprojecten in de kern kunnen, mits goed gestuurd en vormgegeven, helpen 
om een heel aantal uitdagingen voor kernen op te lossen. Ze zorgen voor bijkomende woonruimte 
(divers en kwalitatief woonprogramma garanderen, mensen, ruimte), creëren verdichting op de juiste 
locatie (woonverdichting afbakenen en sturen) en zorgen zo voor minder ruimtebeslag buiten de kern, 
wat op zijn beurt bijdraagt aan heel wat uitdagingen rond mobiliteit, energie en ecologie. Dat zijn 
echter allemaal voordelen die inherent zijn aan een goed ruimtelijk beleid. De ontwikkelaars achter 
de verdichtingsprojecten zullen hiervoor hun project wat moeten bijsturen, maar blijven nog steeds de 
belangrijkste winnaars van het verdichtingsverhaal. Zeker als er extra verdichting wordt toegelaten, 
leidt dit in de eerste plaats tot een bijkomende financiële meerwaarde voor de grondeigenaars en 
investeerders. 

Het is dus absoluut opportuun om als lokaal bestuur te verwachten dat een deel van die meerwaarde 
de lokale gemeenschap ten goede komt en er een gebalanceerde win-winsituatie ontstaat. Daarvoor 
dient deze strategie: om een deel van de winst die met verdichtingsprojecten gemaakt wordt, lokaal 
te investeren in een meerwaarde voor de hele kern. Zoals al kort aangehaald, kan dat op verschillende 
manieren gebeuren. Het project zelf kan bijgestuurd worden en er kunnen elementen aan toegevoegd 
worden die de omgeving ten goede komen en waarvoor de investeerder verantwoordelijk gesteld 

Alle juridische instrumenten zijn relevant

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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wordt: publieke groenruimte, een publieke doorgang, lokale publieke voorzieningen, … 

Een andere optie is dat aan het project extra werken of investeringen in de nabijheid worden 
gekoppeld, zoals de heraanleg van nabijgelegen publieke ruimte. Een derde weg is het deels afromen 
van de financiële meerwaarde om deze als bestuur zelf te investeren in lokale projecten. In elk van deze 
gevallen is het belangrijk om voldoende in overleg te gaan met de projectontwikkelaar en steeds open 
te communiceren over de gevolgde strategie. Dit helpt ook om het lokaal draagvlak voor verdichting te 
vergroten: als buurtbewoners weten hoe de verdichting gekoppeld wordt aan bijvoorbeeld een nieuw 
parkje in hun buurt, zullen ze zich minder verzetten tegen het bouwproject. 

Deze strategie gaat specifiek over het koppelen van extra lokale meerwaarde aan een project. Om de 
kwaliteit van het project zelf te sturen, zijn er andere strategieën opgesteld, in het bijzonder divers en 
kwalitatief woonprogramma garanderen, beeldkwaliteit en inpasbaarheid van ontwikkelingsprojecten 
bewaken en duurzaamheid van bouwprojecten bewaken. 

 

DE STRATEGIE
Een belangrijke eerste stap om deze strategie in te zetten is het creëren van een kader voor lokale 
meerwaarde. De gemeente maakt hiervoor een ontwikkelingsvisie en structuurschets voor de kern 
waarin de gewenste kwaliteiten worden vastgelegd en transformatiegebieden geïdentificeerd worden. 
Zo’n ontwikkelingsvisie vertrekt van een analyse van de huidige situatie en de huidige noden in de kern: 
ontbrekende functies of ruimtelijke relaties, maar ook het huidige woningaanbod en de woonbehoefte 
(divers en kwalitatief woonprogramma garanderen), de aanwezigheid van groen (kern vergroenen en 
publiek groennetwerk creëren), … De ontwikkelingsvisie formuleert vervolgens een antwoord op hoe 
aan deze noden tegemoetgekomen zal worden, terwijl de structuurschets een ruimtelijk kader schetst 
waarin (een deel van) die antwoorden worden gelokaliseerd. Daarin worden ook de belangrijkste 
transformatiegebieden aangeduid (woonverdichting afbakenen en sturen), zodat al een koppeling 
gemaakt kan worden tussen toekomstige transformatieprojecten en de gewenste meerwaarde 
in de directe omgeving. Op deze manier heeft de gemeente een proactieve visie op de toekomstige 
ontwikkeling van de kern als geheel én de meest strategische sites. Zo wordt ad hoc of te reactief 
beleid vermeden en liggen de kansen goed om tot optimale projecten te komen. Bij de afbakening 
kan een uitspraak over de gewenste dichtheden zelfs actief bijdragen aan de wenselijkheid van 
stedenbouwkundige lasten, door een (relatief lage) maximale dichtheid op te leggen en verhogingen 
toe te laten naargelang de omvang van de stedenbouwkundige last.

Hiertoe is het echter belangrijk dat er ook voor de projectopvolging het juiste kader ontwikkeld en 
opgevolgd wordt door bestuur en administratie. Hiervoor zijn verschillende pistes mogelijk en het 
is vooral belangrijk dat de gemeente zelf kijkt wat het best past binnen de interne organisatie en 
administratieve cultuur. Een mogelijke piste is om te werken met opeenvolgende fases: een motivatiefase 

De mate waarin deze strategie ingezet kan worden, hangt sterk af van de hoeveelheid private 
projecten en hun schaalgrootte. In een kern met een belangrijk groeiperspectief (steden en 
hoogdynamische kernen) zal dat meer het geval zijn dan bij een kern die vooral dient in te 
zetten op consolidatie en kleine verbeteringsprojecten, omdat hij minder bereikbaar is via 
hoogwaardig openbaar vervoer en mogelijk over minder voorzieningen beschikt. Maar juist bij 
dat soort kleine verbeteringsprojecten is de lokale meerwaarde essentieel en zal waarschijnlijk 
nog veel nauwer toegezien moeten worden op de toepassing van deze strategie, aangezien de 
financiële meerwaarde daar kleiner is. Tegelijk staat het lokaal bestuur hier sterk, aangezien 
het zal gaan om een van de enige verdichtingsmogelijkheden die überhaupt toegelaten worden 
en er dus strengere voorwaarden kunnen gesteld worden. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens een kader voor kwalitatieve ontwikkelingsprojecten bestaande uit een 
proactief opgemaakte ontwikkelingsvisie voor de kern en een (eventueel bovenlokale) 
aanpak voor kwalitatieve beoordeling en sturing van private ontwikkelingsvoorstellen. 

Eventueel een kader voor stedenbouwkundige lasten die opgelegd worden aan 
woonprojecten in de kern.

en een onderhandelingsfase, alvorens over te gaan naar de effectieve vergunningsprocedure. In de 
motivatiefase formuleert de gemeente zelf de gewenste randvoorwaarden voor het project, daarbij 
teruggrijpend op de zoneringskaart voor verdichting, de ontwikkelingsvisie en structuurschets en 
andere belangrijke visies voor kwalitatieve kernversterking. In een motivatienota en projectbrief 
kunnen die randvoorwaarden worden gedefinieerd en gecommuniceerd met de andere stakeholders 
van het project. Er kan ook aan de projectontwikkelaar gevraagd worden zijn engagementen voor het 
project neer te schrijven. In een tweede fase wordt er onderhandeld over deze principes om te komen 
tot een door alle partijen gedragen stedenbouwkundige richtnota voor het project. In deze fase kan ook 
aangevangen worden met het participatieproces naar de buurt, zodat ook die mening meegenomen 
wordt. Daarna moet sowieso nog het eigenlijke vergunningsproces, evt. met openbaar onderzoek, 
worden doorlopen, maar dit zal vlotter verlopen aangezien er al voldoende gewerkt is aan gezamenlijk 
draagvlak bij alle betrokkenen. 

De procedure die hier beschreven wordt, vertrekt van een gemeentelijke visie en evenwichtige 
onderhandelingen. Het lijkt een goed idee om een deel van de randvoorwaarden die aan projecten 
opgelegd worden, ook formeel vast te leggen in een kader voor stedenbouwkundige lasten. Zo’n kader 
kan projectgericht bestaan, dan volgt het grotendeels de hier beschreven principes, maar kan ook 
verordenend worden ontwikkeld binnen een verordening of RUP. In dat geval kan ook gedacht worden 
aan het afromen van financiële meerwaarde via bv. een belasting op bijkomende wooneenheden, 
waarbij lasten in natura, waar wenselijk, de financiële last kunnen vervangen. Dit garandeert een 
gelijke behandeling voor elk verdichtingsproject. Dit wordt in detail besproken in de thematische 
instrumentenfiche stedenbouwkundige last opleggen aan (woon-)verdichting. 
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In het centrum van Elewijt wordt gezocht naar een nieuwe invulling van enkele historisch 
waardevolle gebouwen. Met het strategisch project ‘herbestemming van beeldbepalende 
erfgoedpanden rond de kerk’ wordt deze nieuwe invulling in goede banen geleid, zodat dit 
ook winsten oplevert voor de gemeenschap. In één van de gebouwen (bv. Gildenzaal) wordt 
zo een publieke functie geïntegreerd. Ook wordt een zachte verbinding tussen dorpshart en 

groene ruimte geïntegreerd in het project. 
 

Elewijt, Zemst

Elewijt, Zemst
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Verzekeren dat lokale 
ontwikkelingsprojecten de identiteit en 
aantrekkelijkheid van de kern verhogen 
dankzij een grote aandacht voor 
architecturale kwaliteit en integratie in de 
omgeving. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Sturen op beeldkwaliteit bij nieuwbouw

Voorwaarden erfgoed en beeldbepalende 
gebouwen

DOELSTELLINGEN
Met verdichting in de kernen rijst de vraag hoe een gemeente nieuwe ontwikkelingen of grondige 
herontwikkeling kan laten bijdragen aan het behoud en versterken van zijn eigenheid. Met andere 
woorden: waaraan moeten projecten voldoen zodat het karakter van de kern behouden blijft én er 
tegelijk een antwoord kan gegeven worden op een aantal actuele ruimtelijke uitdagingen.

Hierbij spelen belangrijke kwesties op vlak van beeldkwaliteit. Met beeldkwaliteit bedoelen we 
de ruimtelijk-visuele kwaliteit of vormgeving van bebouwing, publieke ruimte en landschappelijke 
structuren. Past een nieuw gebouw naast het historische gemeentehuis? Heeft het dorpsplein een 
inrichting die een veelheid aan gebruik toelaat maar tegelijk de sfeer van het dorp ademt? Een goed 
project past bovendien niet alleen in zijn ruimtelijke context, maar het is ook functioneel, duurzaam en 
gebruiksvriendelijk. Daarnaast heeft het ook impact op de publieke ruimte en geeft het betekenis aan 
een plek. Dit impliceert dat een onderbouwde beoordeling van projecten hoe dan ook noodzakelijk blijft, 
naast bijvoorbeeld de opmaak van een beeldkwaliteitsplan of het gebruik van andere instrumenten.

BEELDKWALITEIT EN INPASBAARHEID 
VAN ONTWIKKELINGSPROJECTEN 
BEWAKEN

Beleidsplan Ruimte

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Stedenbouwkundige verordening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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DE STRATEGIE
In de thematische instrumentenfiche sturen op beeldkwaliteit wordt uitgebreid toegelicht hoe gebruik 
gemaakt kan worden van beeldkwaliteitsplannen en een lokale kwaliteitskamer om de kwaliteit van 
projecten in de kern te versterken. Aanvullend kan ook van volgende instrumenten gebruikt gemaakt 
worden: 

• Wedstrijdformules
• Woon- of bouwloket
• Inspiratiecatalogus
• Architectenpool
• Publiek-private samenwerking
• Wijkgericht beleid

Beeldkwaliteit en goede integratie van nieuwe projecten is op zich niet rolafhankelijk maar een 
essentiële voorwaarde voor ontwikkeling in eender welke kern. Maar de opgave is groter en 
complexer in kernen die vanuit hun rol een belangrijk groeiperspectief hebben meegekregen. 
De ontwikkelingsprojecten die in zo’n kern zullen plaatsvinden, zullen voor een belangrijke 
transformatie zorgen van de ruimtelijke invulling van de kern. Daarbij is het van het grootste 
belang dat er voldoende nagedacht wordt over de impact die zo’n transformatie zal hebben op 
de identiteit en beeldkwaliteit van de kern, zodat de projecten gestuurd kunnen worden in de 
gewenste richting. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens het gebruik van beeldkwaliteit als bepalend criterium bij de vormgeving 
en vergunningsverlening van belangrijke lokale transformatieprojecten, liefst in 
een degelijk uitgebouwd kader zoals een beeldkwaliteitsplan voor de belangrijke 
(verdichtings-)zones. 

Eventueel het inzetten van extra instrumenten voor een hoge beeldkwaliteit, zoals een 
lokale kwaliteitskamer..
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Het historisch dorpshart van Leefdaal staat onder druk van schaalvergrotende projecten 
met meergezinswoningen. De bestaande kwaliteiten zouden hier gemakkelijk verloren gaan 
bij een ondoordachte verdichting: verlies van dorpse identiteit en kleineschalig karakter, 
verhogen van autobewegingen en parkeerbelasting op de zeer smalle Dorpsstraat, verder 
verdichten van het al bestaande front tussen dorpshart en vallei. Om de kwaliteiten van het 
historische hart niet teloor te laten gaan, wordt verdichting in het dorpshart in de toekomst 
beter gestuurd. In bepaalde zones kunnen grotere transformaties opgevangen worden. In 

andere delen gelden zeer strenge voorwaarden. 
 

onderzoek en voorstellen uit Actieplannen 
voor de kernen (Leefdaal)
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BELANGRIJKSTE BESTAANDE 
BEELDKWALITEIT BESCHERMEN EN 
VALIDEREN

Zorgen voor voldoende bescherming voor 
beeldbepalende gebouwen in de kern zodat 
ze niet afgebroken of onoordeelkundig 
getransformeerd worden. Indien zulke 
gebouwen kampen met leegstand, 
verloedering of onderbenutting, wordt 
er actief gezocht naar een zinvolle (her-)
bestemming die de historische waarde 
en beeldkwaliteit intact houdt, maar het 
gebouw opnieuw een toekomst geeft. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Voorwaarden erfgoed en beeldbepalende 
gebouwen

DOELSTELLINGEN
Alle kernen beschikken over beeldbepalende gebouwen die mee de identiteit van de kern definiëren 
(identiteit): kerkgebouwen, historische hoeves, herenhuizen, het gemeentehuis, … Door hun leeftijd en/
of typologie zijn ze vaak moeilijk te herbestemmen, vragen grote investeringen om ze energetisch en 
functioneel in orde te brengen, … 

Tegelijk liggen ze vaak op strategische locaties in de kern die erg geschikt zijn voor verdichting. In 
die omstandigheden is het niet evident om zulke gebouwen te beschermen en tegelijk voldoende 
investeringen te verzamelen om ze een zinvolle bestemming te geven. Het doel van deze strategie 
is in de eerste plaats een kader scheppen dat de bescherming van deze gebouwen regelt, ook als ze 
niet formeel beschermd zijn als historisch erfgoed. Om hun beeldbepalende waarde ook voldoende 
duurzaam te valideren, hebben ze echter ook een functie nodig die aangepast is aan de erfgoedwaarde. 
Dit vraagt een aanpak op maat voor ieder gebouw. 

Beleidsplan Ruimte

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Stedenbouwkundige verordening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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DE STRATEGIE
De thematische instrumentenfiche voorwaarden erfgoed en beeldbepalende gebouwen licht uitgebreid 
toe hoe deze strategie kan aangepakt worden vanuit een visie op lokaal erfgoed en het integreren 
van erfgoedaspecten in een RUP of verordening, in een beeldkwaliteitsplan of op het niveau van 
vergunningen. 

De aanwezigheid van erfgoed of andere beeldbepalende gebouwen is op zich niet afhankelijk 
van de rol die een kern te spelen heeft. De manier waarop hiermee omgegaan wordt en de 
uitdagingen die bestaan, hangen wel deels af van die rol. In een kern met een belangrijk 
groeiperspectief zullen meer investeringsmogelijkheden zijn, ook voor erfgoedgebouwen, maar 
is ook de transformatiedruk groter en dus de uitdagingen qua bescherming en integratie (sturen 
op beeldkwaliteit bij nieuwbouw). In een kern met weinig groeimogelijkheden ligt de uitdaging 
typisch eerder bij het valideren van erfgoed: hier is het risico groter dat beeldbepalende 
gebouwen komen leeg te staan en vervallen wegens een gebrek aan investeringen of een 
zinvolle bestemmingsmogelijkheid. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens: een visie op lokaal erfgoed en integratie daarvan in lokale 
beeldkwaliteitsplannen en het proces van vergunningverlening. 

Eventueel: integreren van erfgoedaspecten in bindende instrumenten zoals RUP of 
verordening.
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In de dorpsharten van Leefdaal en Bierbeek staan verschillende panden en gebouwgehelen met 
beeld- of erfgoedwaarde. Sturen op beeldkwaliteit is essentieel wegens de potentiële impact 
op de beleving van de erfgoedwaarden. Onderstaande foto’s tonen nieuwbouwprojecten 
die een schaalvergroting veroorzaakten en weinig relatie hebben met de bestaande 
beeldwaarde in het dorpshart. Bij elk nieuw project dient de inpasbaarheid in de omgeving, 
met haar historische kenmerken, gemotiveerd te worden: ofwel past het gebouw zich in de 
bestaande omgeving in, met behoud van de bestaande kwaliteiten en zonder zich sterk te 
willen onderscheide. Ofwel voegt het gebouw nieuwe kenmerken toe aan het dorpshart. Het 
past zich niet onopvallend in, maar presenteert zich als een ‘afwijkend’ object, waarbij extra 

kwaliteitsbewaking verplicht is.
 

Bierbeek

Leefdaal, Bertem
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DUURZAAMHEID VAN 
BOUWPROJECTEN BEWAKEN

Creëren van een kader om de duurzaamheid 
van (private) bouwprojecten objectief te 
evalueren en te sturen. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Beleidsvisies in vergunningen

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
(woon-)verdichting

Ruimtelijk gedifferentieerde heffingen en 
premies i.v.m. bouwen

DOELSTELLINGEN
Duurzaamheid is een heel breed begrip en heel wat van de in deze toolkit geformuleerde strategieën 
kunnen gezien worden als manier om de ‘duurzaamheid’ van de kern te verhogen. Het doel van deze 
strategie hier is echter vooral om de duurzaamheid van specifieke bouwprojecten op een objectieve 
manier te kunnen evalueren en ook opleggen. 

Er zijn heel wat instrumenten ontwikkeld die in detail beschrijven wat duurzaamheid allemaal inhoudt 
voor gebouwen of stadsprojecten en zelfs scoringsmechanismen aanbieden om de duurzaamheid in 
een quotering vast te leggen. Aan de hand van zo’n instrument kan dus ook de duurzaamheid van 
projecten in de kern worden gemeten en, indien geïntegreerd in een goed kader, op voorhand opgelegd 
worden. 

Beleidsplan Ruimte

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Stedenbouwkundige verordening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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DE STRATEGIE
Er worden door de Vlaamse overheid heel wat instrumenten aangeboden om duurzaamheid van 
bouwprojecten op een objectieve en systematische manier te beoordelen. Deze hebben het voordeel 
dat ze aangepast zijn aan de lokale, Vlaamse context en dat er een referentiekader bestaat van andere 
projecten waarmee vergeleken kan worden. Dit is een voordeel t.o.v. internationale methodes. 

• Voor masterplannen voor nieuwe woonwijken of strategische projecten die de schaal van het 
individuele gebouw overstijgen, is er de Vlaamse duurzaamheidsmeter Wijken. 

• Voor economische sites en bedrijventerreinen is er de Duurzaamheidsmeter economische sites en 
bedrijventerreinen. 

• Voor individuele gebouwen (woongebouwen, kantoren, zorginstellingen, …) is er de GRO 
duurzaamheidsmeter.

• Specifiek voor schoolgebouwen kan gebruik gemaakt worden van het Instrument voor duurzame 
scholenbouw. 

Naast deze Vlaamse instrumenten bestaan er ook internationale evaluatiesystemen. Deze hebben het 
voordeel dat ze leiden tot een concreet label dat bijvoorbeeld ingezet kan worden voor de marketing 
rond een project. Het nadeel is dat ze over het algemeen complexer zijn dan de Vlaamse methodes 
en een specifieke opleiding vereisen voor de persoon die de evaluatie uitvoert. Het bekendste en in 
Vlaanderen meest gebruikte systeem is BREEAM, waarmee nieuwbouw- en renovatieprojecten, 
gebiedsontwikkelingen en sloopprojecten kunnen worden geëvalueerd. Bekend maar minder vaak 
toegepast in Vlaanderen is ook LEED. 

Deze instrumenten moeten natuurlijk ook ingezet worden. Net als bij andere strategieën die de 
kwaliteit van projecten in de kern willen verhogen, zijn er verschillende manieren om dit te doen. Als de 
gemeente ook eigenaar is van een site, kan ze duurzaamheidsmeters gebruiken bij een verkoop onder 
voorwaarde of in een selectieprocedure. In overleg kan het gebruik ervan afgesproken worden als 
voorwaarden voor ontwikkeling. Voor ontwikkelaars vormt het resultaat van dit soort evaluaties ook 
een extra verkoopsargument. Tenslotte zou het ook mogelijk moeten zijn om een bepaalde score voor 
duurzaamheid op te leggen in een RUP of verordening. 

Een duurzaam project houdt in belangrijke mate rekening met zijn context en de draagkracht van 
de omgeving, maar de manier waarop duurzaamheid kan worden geëvalueerd en gestimuleerd 
is daar niet van afhankelijk. De strategie is dus niet rolafhankelijk. 

ROLAFHANKELIJK?

https://do.vlaanderen.be/duurzaamheidsmeter-wijken
https://www.vlaio.be/nl/publicaties/duurzaamheidsmeter-economische-sites-en-bedrijventerreinen
https://www.vlaio.be/nl/publicaties/duurzaamheidsmeter-economische-sites-en-bedrijventerreinen
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.vlaanderen.be/vlaamse-overheid/werking-van-de-vlaamse-overheid/bouwprojecten-van-de-vlaamse-overheid/gro-op-weg-naar-toekomstgerichte-bouwprojecten
https://www.agion.be/naar-een-inspirerende-leeromgeving-instrument-voor-duurzame-scholenbouw
https://www.agion.be/naar-een-inspirerende-leeromgeving-instrument-voor-duurzame-scholenbouw
https://www.breeam.com/
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens: het creëren van een lokaal kader voor het beoordelen van de duurzaamheid 
van lokale bouwprojecten en dit inzetten bij overlegprocessen met projectontwikkelaars. 

Eventueel: het dwingend opleggen van een duurzaamheidsniveau in een RUP of 
verordening. 
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De stad Ninove en SOLVA hebben de ambitie om binnen de regio Zuid-Oost-Vlaanderen 
een kwaliteitsvol en duurzaam bedrijventerrein ‘DoornNoord’ te realiseren met speciale 
aandacht voor lokale energieopwekking, ruimtelijke kwaliteit, biodiversiteit en slim delen & 
samenwerken. Rond deze 4 kernwaarden biedt het bedrijventerrein een ideale economische 

uitvalsbasis, een optimale werkplek en een meerwaarde voor de buurt en de stad.
 

Ninove
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WARMTEVRAAG VAN DE KERN 
AANPAKKEN

Het verminderen van het fossiel 
energieverbruik voor verwarming van 
gebouwen in de kern, door in te zetten 
op energiebesparende maatregelen 
en productie en distributie van groene 
warmte. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Warmtezonering

Warmtenetscreening

Warmtebeleidsplan

DOELSTELLINGEN
Verwarming van gebouwen en sanitair water vormt het merendeel van de gebouwgerelateerde 
energieconsumptie in woonkernen, maar is tegelijk het moeilijkste te vergroenen (energie). Terwijl 
er voor groene stroom tal van flexibel inzetbare productiemogelijkheden bestaan, is dat bij groene 
warmte veel beperkter. Bovendien speelt bij het transport van warmte de afstand een heel belangrijke 
rol, wat bij stroom amper het geval is. Oplossingen voor hernieuwbare warmteproductie moeten dus 
niet alleen groen zijn, maar ook lokaal te realiseren. 

De transitie naar duurzame, hernieuwbare warmte dient in de eerste plaats dan ook te worden 
ondersteund door in te zetten op het verlagen van de warmtevraag. Isolatie van de gebouwschil, 
stimuleren van compacte gebouwvormen, … zijn daarbij de belangrijkste maatregelen. Daarnaast 
moet gewerkt worden aan (lokale) hernieuwbare warmteproductie en oplossingen op maat voor lokale 
warmtedistributie (bv. warmtenetten). Daarbij is een belangrijke kanttekening dat collectieve warmte 
enkel rendabel is als er voldoende afnemers zijn op voldoende korte afstand van elkaar. In veel kernen 
is hiervoor de woningdichtheid te laag en moet eerder gekeken worden naar individuele oplossingen 
op schaal van de woning. Belangrijk is dat voor elke wijk de juiste oplossing gekozen en ook consequent 
gevolgd wordt. 

Gem. stedenbouwkundige verordening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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DE STRATEGIE
Om een begin te maken van een warmtestrategie voor de kern is het belangrijk om zo gedetailleerd 
mogelijk in kaart te brengen welke warmtevragen er zijn en waar eventueel restwarmte aanwezig 
is. Die warmtevragen kunnen in kaart gebracht worden met de open data van Fluvius (gasverbruik 
per straat), maar moeten dan verder verfijnd worden met gebruik van stookolie en elektriciteit voor 
verwarming. Daarnaast is het belangrijk een zicht te hebben op de bestaande distributie-infrastructuur 
en de leeftijd en typologie van de aanwezige woon- en andere gebouwen. Tenslotte is een overzicht van 
geplande of gewenste transformaties en ingrepen in de publieke ruimte van belang, om de kansen voor 
verdichting in te schatten en in te spelen op al geplande wegenwerken voor een eventueel warmtenet. 

Een belangrijk eerste aspect van de strategie is het aanpakken van de warmtevraag van gebouwen in de 
kern. Dit gebeurt door energiebesparende maatregelen in de gebouwschil en de gebouwtechnieken. 
De Vlaamse EPB-regelgeving vormt hier het belangrijkste kader. Als lokaal bestuur kan hier eigen 
communicatie en een energieloket aan worden toegevoegd, dat al dan niet proactief bewoners 
wegwijs maakt in de regelgeving, mogelijke ondersteuningen en technische keuzes. 

Het tweede aspect is de opbouw van een lokale warmteplanning. Dit begint bij een inventaris van de 
warmtevraag en het warmteaanbod. Dit gebeurt met een warmtekaart waarop beide zijn afgebeeld.  
Dit lijkt een snelle GIS-oefening, maar een studiebureau is noodzakelijk. Op basis daarvan kan dan een 
warmtezoneringsplan ontwikkeld worden. Zo’n plan duidt aan wat het potentieel is voor warmtenetten 
in een bepaald gebied en maakt onderscheid tussen ‘verplichte zones’ (warmtenet aan te leggen 
en individuele oplossingen zoveel mogelijk te vermijden), ‘potentiezones’ (haalbaarheid nog verder 
te onderzoeken) en ‘restrictiezones’ (geen warmtenet mogelijk, zoeken naar individuele duurzame 
oplossingen). Om het potentieel vast te stellen, dient vertrokken te worden van de warmtekaart en 
een typologisch onderzoek van het gebouwenbestand (individueel vs collectief, leeftijd, potentieel voor 
energetische renovatie, …). 

Op basis van de warmtezoneringsplannen kan een lokale warmtevisie worden ontwikkeld, inclusief 
concreet actieplan en een dwingend of stimulerend instrumentarium. Dit kan bv. bestaan uit een 
stedenbouwkundige verordening voor de kansrijke zones voor warmtenetten die een aantal 
veplichtingen regelt (bv. collectieve stookplaats voor collectieve woningbouw, aanleg van warmtenet bij 
nieuwe verkavelingen, aansluiting op het warmtenet bij vergunningsplichtige werken aan gebouwen). 
Zulke regels kunnen ook in een RUP worden opgenomen. Er kan echter ook vooral gewerkt worden 
met stimulerende maatregelen, zoals pilootprojecten, communicatie, de voorbeeldrol uitspelen van 
publieke gebouwen, …

In zones met een laag potentieel voor warmtenetten, moet er op gebouwniveau naar klimaatneutrale 
oplossingen gezocht worden. Hier zijn warmtepompen gevoed door warmte uit de bodem, lucht of 
oppervlaktewater een belangrijke optie, gecombineerd met lage-temperatuursverwarming. Dit 
opleggen lijkt moeilijk haalbaar, maar naast de al geldende EPB-regelgeving kan een gemeente ook 
hier vooral inzetten op eigen communicatie en een energieloket.

De manier waarop de warmtevraag duurzaam kan aangepakt worden, hangt zeer sterk af 
van de warmtevraagdichtheid en dus de bouwdichtheid in een kern. Een warmtenet is in een 
zuiver residentiële omgeving bijvoorbeeld pas rendabel vanaf een gemiddelde dichtheid van 
45 woningen per ha, onder die dichtheid zijn andere oplossingssporen aan de orde. Ook de 
aanwezigheid van andere warmtevragers, zoals een zwembad, ziekenhuis of scholencampus, 
kan een rol spelen bij het bepalen van de warmtestrategie. Dit geldt ook voor de aanwezigheid 
van restwarmte, bijvoorbeeld uit industrie, afvalverwerking of waterzuivering. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens: een lokale, ruimtelijke visie over hoe de warmtevraag van gebouwen in de 
kern duurzaam en klimaatneutraal kan worden aangepakt, aangevuld met al dan niet 
proactieve ondersteuning van burgers om hen wegwijs te maken in mogelijkheden 
en bestaande ondersteuningsmechanismen voor energiebesparende maatregelen en 
klimaatneutrale verwarmingssystemen. 

Eventueel: een kader voor collectieve warmtedistributie (warmtenetten) als de kern 
hiervoor geschikt is, gekoppeld aan stimulerende of dwingende regelgeving omtrent 
aanleg van en aansluiting op deze netwerken.
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De warmtekaart Vlaanderen toont waar nu al warmtenetten bestaan en waar nog kansrijke 
gebieden zijn om nieuwe warmtenetten aan te leggen en onder andere beschikbare restwarmte 
te recupereren. Het geeft een eerste indicatie en overzicht van heel Vlaanderen. Zo geven de 
oranje en rode cellen de meest kansrijke gebieden voor warmtenetten aan en naargelang 

meer donkerblauw is er minder potentieel aanwezig.

Warmtekaart Vlaanderen
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HANDEL EN LOKAAL 
ONDERNEMERSCHAP IN DE KERN 
VERSTERKEN

Uitrollen van een beleid dat handel en 
ondernemen in de kern ondersteunt en de 
creatie van een duurzame ‘bedrijvige’ kern 
stimuleert. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Afbakenen van winkelgebieden

Beleidsvisies in vergunningen

Ruimtelijk gedifferentieerde heffingen en 
premies

DOELSTELLINGEN
Handel en andere ondernemingen zijn cruciaal om aan een levendige en diverse kern te werken 
waar niet enkel gewoond wordt, maar ook gewinkeld en gewerkt. Dit ondersteunt het sociaal leven 
en stimuleert een duurzamer verplaatsingsgedrag waarbij bewoners verleid worden om lokaal 
boodschappen te doen of te werken. Tegelijk brengt een loactie in de kern heel wat uitdagingen voor 
handel en ondernemingen om te overleven met zich mee (activiteiten, economie): bereikbaarheid, 
vinden van geschikte en betaalbare ruimte, … 

Een beleid dat handel en ondernemen in de kern versterkt, moet aan heel wat aspecten tegelijk werken. 
Afhankelijk van de lokale situatie dient het handels- en ondernemingsbeleid ingezet te worden om 
leegstand tegen te gaan en bestaande handelsvoorzieningen te clusteren en te ondersteunen, om 
detailhandel buiten de kern te weren, om extra werkgelegenheid aan te trekken, meer bezoekers naar 
de kern te lokken, … Maar ook door ruimte te scheppen (fysiek en planologisch) voor aangepaste 
bedrijvigheid in woonkernen (vrije beroepen, kleinschalige kantoorruimte, recreatieve dienstverlening, 
kleinschalige maakeconomie, coworking, …) en maatregelen te nemen ter ondersteuning van o.a. 
starters, sociale economie of eventueel pop-up initiatieven. 

Beleidsplan Ruimte

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)

Stedenbouwkundige verordening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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De doelstelling is steeds om een voldoende levendige en bedrijvige kern te creëren, aangepast aan 
zijn schaal en regionale rol. Dit betekent dat in elke kern ruimte moet zijn voor handelsvoorzieningen 
en lokale bedrijven, maar op maat van de omgeving.  Het betekent ook dat de gemeente zich moet 
inzetten om die ruimte mee te creëren en de randvoorwaarden te scheppen voor deze activiteiten om 
in de kern te kunnen floreren. 

DE STRATEGIE
Zoals in de doelstellingen al duidelijk werd, is dit een heel brede strategie die op verschillende manier en 
kan uitgewerkt worden. We lichten er een aantal meer in detail toe en sommen andere mogelijkheden 
op.

Het beleid ter ondersteuning van een levendige handelskern begint met de opmaak van een gemeentelijke 
detailhandelsvisie. Daarin wordt minstens het huidige aanbod en de evolutie ervan geanalyseerd. 
Locatus biedt hiervoor een goed vertrekpunt, dat aangevuld kan worden met veldonderzoek, enquetes, 
…. Zo’n analyse brengt zowel het handelsaanbod als de kwaliteit ervan in kaart, maar toetst idealiter 
ook naar specifieke contextelementen, mobiliteitsaspecten, imago, … De detailhandelsvisie formuleert 
vervolgens concrete doelstellingen en acties om die te realiseren. Daarbij moet zeker bekeken worden 
waar en hoe ingezet wordt op een levendige concentratie van winkels, maar ook strategieën rond het 
plaatselijk aanbodbeleid (o.a. rond diversiteit en clustering van het aanbod), maatregelen ter promotie 
van het winkelgebied (communicatiestrategie, organiseren van evenementen, …), strategieën rond 
de online aanwezigheid van lokale handelaars, het ondersteunen van innovatieve en/of tijdelijke 
handelsinitiatieven,… kunnen daarbij aan bod komen. Een plaatselijk aanbodbeleid kan ingezet worden 
voor de profilering van het handelsaanbod naar de buitenwereld, maar kan ook een startpunt zijn om te 
denken over het versterken van de binding tussen lokale producenten (bv. landbouwers) en handelaars. 
Opmerking: De provincie Vlaams-Brabant biedt ondersteuning voor de opmaak van de detailhandelsvisie 
via een detailhandelscoach. Ook Locatus wordt gratis door de provincie aangeboden, opleiding 
inbegrepen.

Een belangrijke stap om te komen tot een levendige concentratie, is het afbakenen van winkelgebiedenen 
en winkelarme gebieden. Dit wordt verder uitgewerkt in de thematische fiche afbakenen van 
winkelgebieden. De gemeente kan daarbij, ter uitvoering van de gemeentelijke detailhandelsvisie, 
kiezen voor werkwijzen die gaan van stimuleren en ontraden tot verordenend vastgelegde verboden 
en verplichtingen.

Daarnaast dient een succesvol kernwinkelgebied ruimtelijke aantrekkelijkheid te combineren met een 
goede (multimodale) bereikbaarheid. De strategieën verkeersluw dorpshart creëren en verkeer correct 
rond of door de kern sturen, aangepast parkeerbeleid ontwikkelen, basisvervoeraanbod in de kern 
garanderen, veilige routes voor langzaam verkeer in en rond de kern ontwikkelen en belangrijkste 
bestaande beeldkwaliteit beschermen en valideren ondersteunen dit mee. 

Bij het inzetten van deze strategie moet rekening gehouden worden met het voorzieningenniveau 
in een kern. Daar waar het voorzieningenniveau nu hoog is, zal het vooral een zaak zijn om 
dat te behouden en eventueel nog te versterken. In de hoogdynamische dorpskernen is het 
beleid gericht op een zo volledig mogelijk aanbod aan lokale voorzieningen; soms houdt dit het 
aantrekken van bijkomende handel in. Goed uitgeruste landelijke dorpskernen die een ruimer 
gebied bedienen, focussen op duurzaam behoud van voorzieningen. Bij landelijke kernen met 
een lager voorzieningenniveau, is daar dan weer geen reden toe en moet er vooral worden 
gefocust op de kwaliteit van wat er nog is en duurzame verbindingen met het dorpennetwerk. 

ROLAFHANKELIJK?
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Andere acties en instrumenten die ingezet kunnen worden ter ondersteuning van de lokale detailhandel 
in de kern, zijn:
• locatiebeleid voor grootschalige detailhandel, bv. door het inzetten van het afwegingskader 

grootschalige detailhandel;
• commercieel plan in samenwerking met de lokale handelaars;
• de oprichting van een economische raad met vertegenwoordigers van handelaars, stadsbestuur 

en administratie;
• gericht inzetten van premies en taksen om een levendige concentratie van handel te ondersteunen, 

zoals verhuispremies, leegstandsbelasting of een premie voor invulling van leegstaande panden;
• de oprichting van een handelspandenfonds, bv. in beheer van een autonoom gemeentebedrijf, dat 

strategisch panden opkoopt en ontwikkelt;
• de handelsidentiteit versterken d.m.v. marketingcampagnes, een eigen logo, een coherent design 

voor etalages of uithangborden, speciale evenementen, … ;
• creëren van lokale cadeaubonnen enkel bruikbaar in lokale handelszaken;
• aanstellen van een centrummanager die het hele handelsbeleid coördineert en fungeert als 

aanspreekpunt voor handelaars en ambassadeur van het lokale beleid.

Een deel van deze instrumenten zijn vooral toepasbaar in grotere kernen die over een echt 
kernwinkelgebied(je) beschikken, maar dat betekent niet dat een ambitieuze gemeente ze niet in 
aangepaste vorm kan toepassen in een kleinere kern. 

Behalve handel verdienen echter ook andere vormen van ondernemen aandacht en ruimte in de 
kern. Het ruimtelijk combineren van wonen en werken, principes van verweven bedrijvigheid, … zijn 
belangrijke aspecten van een levendige kern. Ook hier is het een goed idee om te vertrekken van een 
duidelijke visie. Daarin wordt de huidige situatie geduid en duidelijk vastgelegd welke vormen van 
bedrijvigheid in de kern kunnen worden geïntegreerd en onder welke randvoorwaarden. Afhankelijk 
van de grootte en de identiteit van de kern kan dat gaan om bescheiden vormen van bedrijvigheid 
zoals KMO’s, atelierruimte of kleinschalige kantoorruimte, maar het mag geen taboe zijn om ook na 
te denken over aangepaste vormen van maakindustrie of logistiek georiënteerde bedrijvigheid – mits 
goed ingeplant en geïntegreerd. 

Om die visie te realiseren en ondernemingen te ondersteunen in de kern, kunnen verschillende acties 
of instrumenten ingezet worden.

Waar nodig kunnen stedenbouwkundige voorschriften versoepeld worden om aangepaste vormen 
van bedrijvigheid ook in woonkernen toe te laten: of voorschriften worden net verstrengd om 
deze af te remmen op ongewenste locaties. De visie rond ondernemen in de kern wordt duidelijk 
gecommuniceerd en er worden campagnes gelanceerd om ondernemers in te lichten en aan te trekken. 
Net als bij handel kunnen premies en taksen ingezet worden om de betaalbaarheid van panden voor 
economische activiteiten te verhogen, om leegstaande panden attractiever te maken, de locatiekeuze 
van ondernemingen te sturen, … 

De gemeente kan in de kern ook een lokaal ondernemerscentrum oprichten, met betaalbare ruimte 
voor starters, flexibele co-working ruimte (bijvoorbeeld voor inwoners die een of twee keer per week 
willen thuiswerken) en ruimte voor netwerk- of andere events. Zo’n centrum is een ideaal uithangbord 
voor de ondernemerscultuur in een kern en kan door de gemeente of een lokale ondernemersvereniging 
worden opgericht en uitgebaat. 
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens: een visie op de rol en toekomst van detailhandel en bedrijvigheid in de kern 
via een gemeentelijke detailhandelsvisie en economische visie. Deze worden vertaald 
in een actieplan met concrete acties voor het aantrekken, ondersteunen en kwalitatief 
integreren van handel en bedrijvigheid in de kern. 

Eventueel: een afbakening van het kernwinkelgebied of winkelarme gebieden, indien 
nodig vertaald in verordenende regelgeving hierrond.  

Het centrum van Rotselaar kampt met enkele uitdagingen. Er is redelijk wat leegstand in de 
winkels en de gehoopte investeringen na het masterplan en verordening meergezinswoningen 
bleven enkele jaren uit. In het actieplan voor Rotselaar-centrum lag veel nadruk op het 
uitlokken van investeringen in een attractief dorpshart: investeringen in het publiek domein; 
niet enkel aantrekken van investeerders, maar ook activiteiten en ondernemers naar 
bestaande gebouwen in de dorpshart begeleiden. Dit om de levendigheid in Rotselaar-kern te 
versterken en meer ondernemers een binding met ‘t dorp te doen krijgen. De gemeente kan 
hiervoor bv. (tijdelijk) een projectcoordinator aanstellen als aanjager van investeringen. Naast 
het activeren van bestaande panden en ruimten in het dorpshart, wordt parallel ingezet om 

potentiële investeerders aan te trekken die sites kunnen herontwikkelen.

Rotselaar
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ZORGAANBOD EN GEMEENSCHAPS-
VOORZIENINGEN IN DE KERN 
UITBOUWEN

Uitbouwen van een aangepast en gevarieerd 
lokaal voorzieningenaanbod om de 
uitdagingen van de vergrijzing op te vangen. 
Het aanbod houdt rekening met algemene 
trends zoals de vermaatschappelijking van 
de zorg: ondersteuning op maat zodat 
ouderen langer thuis kunnen blijven wonen 
en een aangepast formeel zorgaanbod 
ingebed in het lokaal buurtweefsel. Voor 
andere gemeenschapsvoorzieningen wordt 
er gekeken over de verschillende kernen 
heen welk aanbod waar thuishoort en hoe 
dit het best kan worden geïntegreerd in de 
kernen. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Beleidsvisies in vergunningen

Stedenbouwkundige last opleggen

Actieve gemeentelijke grondregie

DOELSTELLINGEN
De vergrijzing stelt de samenleving en het woonlandschap in Vlaanderen voor ernstige uitdagingen 
(mensen) op het vlak van woonaanbod maar ook voor voorzieningen en zorgaanbod. Wie minder 
mobiel is, door bv. een handicap of leeftijdsgebonden, ondervindt aan den lijve waar het allemaal 
aan ontbreekt in de typische Vlaamse verkaveling: geen winkels of dokter in de nabijheid, een beperkt 
sociaal netwerk om op terug te vallen, … Maar ook sociale activiteiten, het onderhouden van een actief 
verenigingsleven, … vraagt om verplaatsingen die voor veel oudere mensen niet evident zijn. Mobiele 
diensten zoals thuiszorg malen intussen de kilometers af om zorgbehoevenden te bereiken. 

Mobiele zorg en zelfs mobiele handel zijn zeker een deel van de oplossing om een vergrijzend suburbaan 
landschap te bedienen, maar absoluut onvoldoende. Zeker in de kernen moet er ingezet worden op 
kernversterking, met bijkomende, betaalbare en compacte woningen (woonverdichting afbakenen 
en sturen, divers en kwalitatief woonprogramma garanderen, wonen in de kern betaalbaar houden), 
voldoende handel (handel en lokaal ondernemerschap in de kern versterken) en een divers aanbod aan 
zorg en andere voorzieningen. Zelfstandig wonen voor senioren en mensen met een handicap dient te 
worden aangemoedigd door te voorzien in aangepaste huisvesting en een netwerk van thuiszorg, maar 
ook door lokaal voorzieningen aan te bieden die open staan voor iedereen. 

Beleidsplan Ruimte

Onteigening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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In het algemeen is het essentieel dat bij publieke voorzieningen (zorggerelateerd, maar ook scholen, 
socio-culturele voorzieningen, sportcentra, …) een sterk locatiebeleid gevoerd wordt. De inplanting van 
dit soort bepalende infrastructuur hangt te vaak af van toevallige kansen en ad hoc beslissingen, terwijl 
ze de basis kunnen vormen van een goed kernversterkend beleid. Te perifeer gelegen voorzieningen 
hebben een nefaste impact op het lokaal verplaatsingsgedrag maar kunnen ook niet ingezet worden 
om een echt actieve kern te creëren. Bij nieuwe projecten dient dus heel goed nagedacht te worden 
over de inplanting, inbedding en ontsluiting. Dit gebeurt best kern- en gemeente-overschrijdend, want 
veel voorzieningen bedienen een groter doelpubliek dan de bewoners van de kern alleen. Er kan op die 
manier ook gewerkt worden aan een complementair voorzieningennetwerk tussen kernen onderling. 
Hetzelfde geldt ook voor grote investeringen aan bestaande infrastructuur: indien slecht gelegen, 
getuigt het van goed beleid om investeringen uit te stellen en actief na te denken over mogelijkheden 
van herlocalisatie. 

Inspiratietabel bedieningsniveau voorzieningen. Elke categorie omvat naast de eigen voorzieningen ook twee maal 
die van de ‘lagere’ groep (Bron: provincie Vlaams-Brabant dienst ruimtelijke planning)

Aantal inwoners
Richtwaarde (marge)

Voorzieningen
Door de overheid Privaat

1000 (600-1200) Kleuter- en/of lagere school 
(graadklassen)
Begraafplaats

Kindercrèche
Café
Restaurant
Kapper
Dokter

1800 (1200-2200) Mobipunt
Kleuterschool
Lagere school (1 klas)
Voetbalterrein
Feestzaal

Buurtwinkel
Bakker
Kledingzaak

3500 (2400 - 4000) Groot mobipunt
Lagere school (2 klassen)
Woonzorgcentrum
Buurtpark of speeltuin

Slager
Supermarkt
Bank
Apotheek
Tandarts
Benzinestation

10000 (5000-12000) Secundaire school
Sporthal
Bibliotheek
Brandweerpost
Postkantoor

De rollen liggen aan de basis van de uitdagingen die in deze strategie aan bod komen: een kern 
met een gebrekkige multimodale bereikbaarheid en weinig voorzieningen, lijdt extra onder de 
problemen van zorgverschraling en vervoersarmoede. Hier is inzetten op kleinschalige maar 
betekenisvolle verbeteringsprojecten in het centrum, specifiek gericht op lokale noden, heel erg 
aan de orde. In de hoogdynamische kernen die deel uitmaken van een goed vervoersnetwerk 
maar weinig voorzieningen bezitten, kan dan weer ingezet worden op een bovenlokaal netwerk 
en samenwerking met naburige kernen. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens: een gemeentelijk zorgstrategisch plan met een actieplan dat beschrijft welke 
de uitdagingen rond zorg en gemeenschapsvoorzieningen zijn en hoe deze kunnen 
worden verholpen. 

Eventueel: een beleid rond gemeentelijke woonzorgzones met een aanpak op maat, 
afgestemd aan de demografische en ruimtelijke kenmerken van elke kern of wijk in de 
kern. 

DE STRATEGIE
Om een lokaal beleid rond zorg te ontwikkelen, dient de gemeente een zorgstrategisch plan te maken 
waarin dat beleid wordt vormgegeven. Zo’n plan brengt de bestaande zorgnetwerken in kaart en 
wordt opgebouwd in samenwerking met alle lokale partners uit de zorgsector. De verschillende soorten 
zorg worden daarbij samengebracht om kansen voor synergie en samenwerking te maximaliseren. 
Onderdelen van zo’n zorgstrategisch plan zijn naast zulke samenwerkingsinitiatieven ook een ruimtelijke 
vertaling van zorgbehoeften en -oplossingen. Dit kan gebeuren door te werken met woonzorgzones, 
waarvoor een aanpak op maat uitgewerkt en gecommuniceerd wordt naar de bewoners van elke 
zone. Nieuwe zorgprojecten worden hieraan gekoppeld: ontwikkelen van een zorgcentrale, nieuwe 
woonvormen, kinderopvang, … Een ander thema is het werken rond het vervoersaanbod, bijvoorbeeld 
via een (intergemeentelijke of regionale) vervoerscentrale (basisvervoeraanbod in de kern garanderen). 

Tegelijk dient er voor gemeenschapsvoorzieningen een regionale, bovenlokale, intergemeentelijke en 
gemeentelijke dialoog opgestart te worden waarbij noden in kaart gebracht worden, een locatiebeleid 
wordt ontwikkeld en synergieën worden onderzocht. 
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 In de kern van Bierbeek wordt voorgesteld een masterplan op te maken van de bestaande 
bovenlokale voorzieningencluster gekoppeld aan een nieuwe ontwikkelingssite. Hierbij zal 
een plan van aanpak worden ontwikkeld voor een stapsgewijze omvorming van de ruimte 
tussen de recreatie- en gemeenschapsvoorzieningen tot een samenhangend parkgeheel, met 

voldoende aandacht voor mobiliteit.

onderzoek en voorstellen uit Actieplannen voor de 
kernen (Bierbeek)
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SOCIALE COHESIE IN DE KERN 
STIMULEREN

Het dorpsgevoel in de kern versterken 
en werken aan een hechtere lokale 
gemeenschap dankzij voldoende 
ontmoetingsruimte, de organisatie van 
evenementen en een sterkere betrokkenheid 
van de inwoners bij lokale initiatieven en 
beslissingen. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
(woon-)verdichting

Actieve gemeentelijke grondregie

Vergroten groenareaal

DOELSTELLINGEN
Verschillende ruimtelijke en maatschappelijke evoluties hebben ervoor gezorgd dat het klassieke dorp 
met zijn hechte gemeenschap verwaterd is geraakt. De bewoner die van kinds af in een dorp woont, 
er naar school gaat, werkt en ook zijn vriendenkring opbouwt terwijl de familie een paar straten 
verder woont – die situatie is heel zeldzaam geworden. Het andere uiterste van de pendelbewoner die 
enkel naar huis komt om te slapen, werkt op lange afstand en onderweg boodschappen doet langs de 
steenweg, is zeker zo courant (mensen, identiteit, stedelijk netwerk). Ook kinderen verliezen hun lokaal 
netwerk en moeten steeds weer de baan op om hun school, hobby’s, vrienden of familie te bereiken. 
Verkeers- en parkeerdruk maken de publieke ruimte weinig aantrekkelijk om te spelen of mensen te 
ontmoeten, zodat gezinnen zich terugplooien op de eigen kavel en in de eigen tuin. 

Om de sociale cohesie en het onderling contact tussen bewoners terug te versterken, dient er gewerkt 
te worden aan de ruimte van de kern. Mobiliteit speelt daarbij een belangrijke rol: meer ruimte voor 
voetgangers, meer aangename ontmoetings- en speelruimte en een hogere verkeersveiligheid lokken 
mensen uit hun huis en terug de straat op. Maar sociale cohesie is natuurlijk in de eerste plaats een 
sociologisch gegeven. Om hieraan tegemoet te komen kan een lokaal bestuur inzetten op sociale 
activiteiten en het ondersteunen van lokale initiatieven. Heel wat bewoners willen graag dingen 

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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organiseren, willen dingen ondernemen met hun buren en hen daarbij beter leren kennen. 
Het doel is dus om bewoners van de kern meer met elkaar in contact te brengen en een sterker 
gemeenschapsgevoel te creëren door in te zetten op aantrekkelijke publieke ruimte op mensenmaat en 
lokale initiatieven van bewoners actief te ondersteunen en met lokale evenementen het sociaal contact 
te verhogen. 

DE STRATEGIE
Zoals in de doelstellingen geduid, zijn er heel wat ruimtelijke en beleidsgerelateerde ingrepen die 
de sociale cohesie indirect kunnen vergroten. Dat zijn echter geen acties met een rechtstreeks en 
gegarandeerd effect: het gaat om een beleid dat stimulerend en faciliterend werkt.
 
Een eerste aspect is het creëren van voldoende, aangename en veilige ontmoetingsruimte, in de eerste 
plaats buiten, maar ook binnen. Bij de buitenruimte is het vooral een kwestie te investeren in pleinen, 
parkjes en straten (en straathoeken), de auto op strategische punten terug te dringen en echte plekken 
te creëren voor de bewoners van de kern, jong en oud. Dit kan pas als er ook werk gemaakt wordt van 
de mobiliteit in de kern, o.a. via de strategieën verkeersluw dorpshart creëren en verkeer correct rond 
of door de kern sturen, aangepast parkeerbeleid ontwikkelen, veilige routes voor langzaam verkeer 
in en rond de kern ontwikkelen – maar ook kern vergroenen en publiek groennetwerk creëren. De 
gemeente staat hiervoor aan het roer, maakt de plannen op en is meestal ook verantwoordelijk voor 
de financiering. In groeikernen kan gebruik gemaakt worden van nieuwe ontwikkelingsprojecten 
om de investeerders daarachter te verplichten mee te zorgen voor de opwaardering van de publieke 
ruimte errond (stedenbouwkundige last opleggen aan (woon-)verdichting). Naast aantrekkelijke 
publieke ruimte is er ook nood aan flexibele overdekte infrastructuur voor evenementen, verenigingen, 
culturele manifestaties, jeugdwerking, … Hier moet een aanpak op maat van de kern gezocht worden, 
aangepast aan de algemene werking van de gemeente. Er kan gekozen worden voor gecentraliseerde 
oplossingen met één ontmoetings- en cultuurcentrum per kern, of een gedecentraliseerd netwerk van 
grote en kleinere centra verspreid over de (deel)wijken van de kern. Ook hier kan gekozen worden 
voor eigen investering of een koppeling aan ontwikkelingsprojecten via stedenbouwkundige lasten. Zo 
bieden bijvoorbeeld leegstaande kerken en pastorieën de ideale opportuniteit voor een invulling i.f.v. 
het algemeen belang (voorwaarden erfgoed en beeldbepalende gebouwen).

Een tweede aspect is bewoners sterker te betrekken bij het lokaal beleid en lokale initiatieven te 
ondersteunen, vooral als ze collectief worden voorgesteld. Om dit te bekomen kan een kader worden 
gecreëerd om burgerinitiatieven te ondersteunen, geïnspireerd door het Leuvense Kom op voor je Wijk 
en gelijkaardige systemen. Daarbij worden bewoners, lokale verenigingen en/of lokale handelaren 
uitgenodigd om gezamenlijk voorstellen in te dienen voor verbeteringen in de publieke ruimte van hun 
wijk, waaruit de stad of gemeente een keuze maakt en deze zowel financieel als logistiek ondersteunt. 
Zo’n initiatieven kunnen eenvoudig zijn (boom planten, zitbank plaatsen, plantvak maken, …) tot 
complex en grootschaliger (braakliggend terrein tijdelijk inrichten als parkje, nieuwe speeltuin, straat 

Het is moeilijk te bepalen of het probleem van dalende sociale cohesie in verband staat met 
de grootte van de kern of de hoeveelheid voorzieningen. Veel lijkt af te hangen van wat er 
zich afspeelt op straat- en wijkniveau, van de aantrekkelijkheid van het dorpshart en van 
de geschiedenis en ruimtelijke structuur van de kern. Dorpen met een lange geschiedenis 
en historisch gegroeide wijkstructuur lijken minder vatbaar voor anoniem samenleven dan 
individueel ingevulde verkavelingen. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens: werken aan voldoende aangename en veilige ontmoetingsruimte in de kern, 
zowel in de publieke ruimte als via ontmoetingscentra. Daarnaast wordt er gewerkt 
aan manier om bewoners meer bij het lokale beleid te betrekken en lokale initiatieven 
te ondersteunen en te realiseren.

Eventueel: kan er gewerkt worden met formele inspraakkaders zoals een kader voor 
het indienen en realiseren van buurtinitiatieven, lokale participatietrajecten of een 
wijkregisseur. 

knippen en herinrichten). Er wordt een jaarlijks budget vrijgemaakt en uiteraard is er een kader nodig 
voor de beoordeling, met regels voor maximaal budget per voorstel, … De gemeentelijke diensten en de 
buurtbewoners staan samen in voor de uitvoering en het onderhoud. Een belangrijk aspect is daarbij 
dat voorstellen pas kunnen worden ingediend als ze gesteund worden door een voldoende grote groep 
bewoners: zo wordt het indieningsproces zelf al een manier om de sociale cohesie te vergroten. 

Naast zo’n kader voor ondersteuning van initiatieven kan er ook gewerkt worden aan formele 
inspraaktrajecten rond lokale thema’s, zowel online als via klassieke inspraakavonden en workshops. Dit 
verhoogt de betrokkenheid van bewoners bij hun leefomgeving maar kan ook mensen samenbrengen 
op een positieve, constructieve manier.  

Een laatste mogelijkheid is het inzetten op wijkregisseurs (in kleinere kernen kan dat één persoon zijn 
voor de hele kern) die als tussenpersoon fungeert tussen bewoners en de gemeente, die lokale noden 
en ideeën detecteren en een direct aanspreekpunt vormt voor de bewoners. 
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In het centrum van Leefdaal is er vandaag weinig publieke groene ruimte en zijn de kansen 
voor ontmoeting eerder beperkt. In het actieplan wordt de site rond dorpsschool, sporthal, 
bibliotheek en ontmoetingszaal geselecteerd als strategisch project. Aangrenzende (private) 
groene ruimtes maken deel uit van het studiegebied. Deze site heeft alles in zich om verder uit 
te groeien tot een groene en actieve plek voor de gemeenschap. Geplande herontwikkelingen 
op deze voorzieningencluster zijn opgehangen aan een lokale zachte verbinding en bijkomend 
publiek groen. Nieuwe typologieën van woningen – gericht naar de groene ruimte en inspelend 
op verschillende doelgroepen – worden geïntegreerd. Verder is het uitbreiden van groene 

ruimte richting de Voervallei een speerpunt.

onderzoek en voorstellen uit Actieplannen voor 
de kernen (Leefdaal, Bertem)

Leefdaal, Bertem
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Het voeren van een duurzaam 
mobiliteitsbeleid om de kern te vrijwaren 
van verkeersoverlast door een intelligente 
verkeerscirculatie en inrichting van de 
publieke ruimte in de kern. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Beleidsvisies in vergunningen 

Regeling privaat parkeren

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
(woon-)verdichting

DOELSTELLINGEN
De focus in deze strategie gaat vooral naar de verkeerscirculatie voor gemotoriseerd verkeer in en rond 
de kern, en de inrichting van het dorpshart – vanzelfsprekend is ze dan ook rechtstreeks gelieerd aan 
de uitdagingen rond mobiliteit, maar ook die rond ruimte, identiteit en voor een deel zelfs energie en 
ecologie. Deze strategie heeft veel raakpunten met aangepast parkeerbeleid ontwikkelen en veilige 
routes voor langzaam verkeer in en rond de kern ontwikkelen en moet eigenlijk steeds in combinatie 
met die strategieën worden bekeken en uitgevoerd. 

Het overkoepelend doel is om te komen tot een kern waarin duurzame mobiliteit wordt ondersteund en 
gestimuleerd (of zelfs geforceerd), om zo te werken aan een aangename, veilige en mooie leefomgeving 
in die kern. Daarbij gaat het in de eerste plaats om het vrijwaren van het centrum en de woonwijken 
van de kern van autoverkeer dat er niet hoeft te zijn en om het verminderen van de ruimtelijke impact 
van geparkeerde auto’s op de publieke ruimte. Op die manier worden de straten en pleinen in de kern 
terug ruimtes op mensenmaat, waar het aangenaam en veilig vertoeven is. Tegelijk zijn heel wat 
kernen moeilijk anders bereikbaar dan met de auto. Er moet dus ook ingezet worden op alternatieven 
(vandaar de link met routes voor langzaam verkeer, maar deels natuurlijk ook met basisvervoeraanbod 

VERKEERSLUW DORPSHART 
CREËREN EN VERKEER CORRECT 
ROND OF DOOR DE KERN STUREN

Beleidsplan ruimte 

Stedenbouwkundige verordening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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in de kern garanderen). Het is echter niet de bedoeling om in kleine kernen meteen stedelijke concepten 
te introduceren zoals volledig autovrije centra. Wel moet er een voldoende hoog ambitieniveau worden 
gelegd dat dan stap voor stap wordt nagestreefd: door doorgaand verkeer te beperken of om te leiden, 
door duurzame lokale verplaatsingen te faciliteren, door strategische ruimtes grondig aan te pakken 
en door woonwijken echt fiets- en voetgangersvriendelijk te maken. Dit zijn maatregelen die, mits 
goed aangepakt en gecommuniceerd, steeds op een groot lokaal draagvlak zullen kunnen rekenen. 
Vervolgens kan nagedacht worden over alternatieve circulatie en echte auto-ontradende maatregelen 
bij de bewoners zelf. 

Het is in mobiliteit steeds zo dat verkeer en ruimtelijke ordening heel erg samenhangen. Een ambitieus 
mobiliteitsbeleid betekent dus ook een heel strikt locatiebeleid, waarbij woonverdichting duidelijk 
wordt afgebakend (woonverdichting afbakenen en sturen) en voorzieningen geclusterd en enkel op 
centrale, goed multimodaal ontsloten locaties wordt gelokaliseerd (handel en lokaal ondernemerschap 
in de kern versterken en zorgaanbod en gemeenschapsvoorzieningen in de kern uitbouwen). 

Deze strategie is bij uitstek rolafhankelijk, omdat de keuzes voor het lokale mobiliteitsbeleid 
sterk afhangen van het bereikbaarheidsprofiel van de kern. In de steden en hoogdynamische 
kernen wordt, mits regionaal ondersteund, ingezet op hoogwaardig openbaar vervoer voor 
verplaatsingen op middellange tot lange afstand – voor andere kernen heeft de auto hier weinig 
valabele alternatieven en zal de auto-afhankelijkheid dus enkel aangepakt kunnen worden door 
te richten op meer lokale verplaatsingen. Dit is echter iets dat moeilijk te sturen valt op lokaal 
niveau, behalve door te werken aan het lokale aanbod (bv. handel en lokaal ondernemerschap 
in de kern versterken). 
Los van de ov-bereikbaarheid kan wel elke kern werken aan verkeersleefbaarheid, het tegengaan 
van doorgaand verkeer en het creëren van betekenisvolle publieke ruimte in een ‘dorpshart’. De 
ruimtelijke context en het stedelijk netwerk bepalen mee de oplossingen die daarvoor bestaan. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens een lokaal mobiliteitsplan met maatregelen voor de verkeerscirculatie 
op vlak van signalisatie en verkeersgeleiding, opgemaakt in nauw overleg met alle 
mobiliteitspartners en de lokale bewoners. Ruimtes die op die manier verkeersluw 
worden, worden heringericht als verblijfsruimte. 

Eventueel wordt de herinrichting voorafgegaan met tijdelijke ingrepen en maakt de 
gemeente een beeldkwaliteitsplan publieke ruimte op om de coherentie en ruimtelijke 
kwaliteit van de herinrichtingen te sturen. 

DE STRATEGIE
Deze strategie is heel contextafhankelijk, aangezien veel problemen rond mobiliteit heel specifiek zijn. Een 
belangrijk onderdeel is dus steeds de opmaak van een lokaal mobiliteitsplan dat de verkeerssituatie in detail 
beschrijft en de pijnpunten blootlegt. 

Een belangrijke eerste stap naar een verkeersluwer dorpscentrum is daarom niet meteen de heraanleg 
van de infrastructuur. Met een intelligent circulatieplan en het goed inzetten van signalisatie kan al veel 
bereikt worden om doorgaand verkeer te bundelen en weg te houden uit woonwijken en winkelcentra. 
Dit dient uiteraard te gebeuren in nauw overleg met (regionale) mobiliteitspartners zoals de Vervoerregio 
of De Lijn, en met voldoende ruimte voor participatie van de buurtbewoners. Door in te zetten op ‘zachte 
middelen’ zoals signalisatie en communicatie, kunnen beslissingen ook eenvoudiger worden teruggedraaid 
mocht blijken dat ze geen of zelfs een averechts effect hebben. Naast signalisatie kan ook gebruik gemaakt 
worden van tijdelijke ingrepen in de ruimte, zoals tijdelijke wegversperringen of -versmallingen. 
Eens een goed circulatieplan ingevoerd is en voldoende geadopteerd is door de bewoners en passanten, 
kan werk gemaakt worden van herinrichting van publieke ruimte die nu minder lijdt onder de verkeersdruk. 
Hiervoor kan ook beroep gedaan worden op een beeldkwaliteitsplan publieke ruimte (Belangrijkste 
bestaande beeldkwaliteit beschermen en valideren). 
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In de stad Lommel zijn doorheen de jaren heel wat maatregelen genomen om het doorgaand 
verkeer doorheen het hart van de stad te vermijden. Vandaag resulteert het centrum als 
ideaal winkelgebied voor Lommel en de wijdere omgeving. Ook de inrichting, dimensionering 
en materialisatie van het openbaar domein kan mee bijdragen tot een verkeersluwer karakter. 
Zo dwingen rustpunten, versmallingen en en doorlopende verharding van gevel tot gevel de 

passant tot trager rijden of vormen ze een bijkomende drempel tot toetreding.

Lommel
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AANGEPAST PARKEERBELEID 
ONTWIKKELEN

Het ontwikkelen van een duurzaam beleid voor 
privaat en publiek parkeren dat autogebruik 
ontmoedigt en de publieke ruimte vrijwaart van 
parkeerdruk, terwijl tegelijk de bereikbaarheid 
van de kern en de woningen in de kern niet in 
het gedrang. komt. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

(Flexibele?) regeling privaat parkeren 

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
(woon-)verdichting

Actieve gemeentelijke grondregie

Beleidsvisies in vergunningen

DOELSTELLINGEN
Parkeerbeleid gaat steeds over twee elementen die een eigen logica bezitten en een eigen aanpak 
vereisen: privaat parkeren en publiek (bezoekers)parkeren. De doelstelling bij beide is om de negatieve 
impact van het parkeren te reduceren, door zoekverkeer te verminderen, strategische publieke ruimte 
te vrijwaren van geparkeerde auto’s en het parkeren zo te organiseren dat alternatieve, duurzamere 
vervoersopties worden gepromoot t.o.v. de auto. 

Een belangrijke keuze die daarbij steeds gemaakt moet worden, is die tussen sturen en volgen. Een 
volgend parkeerbeleid probeert vooral overlast te beperken. Zo’n beleid kiest bijvoorbeeld voor een hoge 
parkeernorm zodat privaat parkeren helemaal op eigen kavel opgelost kan worden (maar waardoor 
nieuwe woonprojecten ook bewoners met een autogerichte levensstijl aantrekken), en voor voldoende 
goed gelegen en goed ontsloten, kwalitatieve publieke parkeerplaatsen. Een sturend parkeerbeleid 
daarentegen gaat een stap verder en zet in op een verandering in het verplaatsingsgedrag in de kern om 
zo de parkeerproblematiek aan te pakken. Dit kan door bijvoorbeeld de parkeernorm juist te verlagen 
en in te zetten op alternatieve opties (fietsenparkings, ruimte en systemen voor deelwagens, …). Indien 
onsuccesvol kan zo’n sturend beleid contraproductief werken en juist de problematiek vergroten. 
Maar indien intelligent en consequent ingezet kan het een grote meerwaarde opleveren waarbij het 

Beleidsplan ruimte 

Gem. stedenbouwkundige verordening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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autobezit daalt – terwijl een hoop bespaard kan worden op (onnodige) infrastructuur. Dit geldt ook 
voor het publieke parkeren. Parkeerplaatsen trekken auto’s aan, door ze in aantal te verminderen en/
of meer perifeer aan te leggen worden bezoekers gestimuleerd om alternatieven te zoeken. Zo wordt 
het parkeerprobleem aan de bron aangepakt. 

Zeker nu het ruimtelijk beleid zich steeds meer richt op het concentreren van een nieuw programma in 
kernen die goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer, rijst de vraag of we voor dit geconcentreerde 
programma wel dezelfde parkeerbehoefte moeten veronderstellen als elders. Er zal, om de verdichte 
kernen verkeersleefbaar te houden en de parkeerdruk te beheersen, in de alternatieve vervoersmodi 
moeten worden geïnvesteerd. Anderzijds wil geen enkele gemeente riskeren dat een tekort aan private 
parkeerplaatsen zomaar op het openbaar domein wordt afgewenteld. Een beperkende parkeernorm 
hanteren als middel om het wagenbezit te doen dalen kan dus enkel indien dit samen gaat met een 
beperkt aanbod van langparkeren op het openbaar domein en een strenge handhaving. Daarnaast 
kunnen de gemeenten ervoor opteren om een verlaging van de parkeernorm toe te staan, indien de 
bouwheer investeringen in de alternatieven voorziet. 

DE STRATEGIE
Om met deze strategie aan de slag te gaan, is een goed inzicht in de huidige parkeerbehoefte en het 
aanbod noodzakelijk. Dit kan via tellingen en bevragingen worden opgebouwd. Tegelijk is een visie 
nodig op de mobiliteit in de kern op middellange en lange termijn, bijvoorbeeld via een mobiliteitsplan. 
Parkeerbeleid staat nooit op zich maar is altijd heel sterk verbonden met de rest van het mobiliteitsbeleid. 

Voor het publieke parkeren zijn talrijke opties mogelijk, af te stemmen op de lokale context en ambities. 
Via een parkeerbeleidsplan worden die opties met elkaar afgewogen en in een evenwichtig geheel 
samengevoegd. Daarbij wordt gestreefd naar een gediversifieerd parkeeraanbod afgestemd op de 
ligging van elke parkeerplaats of -zone, gekaderd in een beleid dat maatregelen met elkaar combineert: 
betaalzones, parkeerkaarten voor bewoners, heraanleg van publieke ruimte om parkeerplaatsen te 
verminderen waar nodig, delen van parkeerruimte tussen publieke en private functies, zorgen voor 
strategisch gelegen bezoekersparkings voor middellang dan wel lang parkeren, …

Voor het privaat parkeren vertrekt heel veel van de parkeernorm. In de instrumentenfiche (flexibele?) 
regeling privaat parkeren wordt uitgebreid toegelicht hoe zo’n norm kan worden opgelegd: ad hoc bij 
de omgevingsvergunning, via een interne parkeerrichtlijn, gebiedsgericht via een verordening of RUP 
dan wel in een overeenkomst met projectactoren. 

De parkeerdruk en het verplaatsingsgedrag bewoners/bezoekers van een kern is afhankelijk 
van de knooppuntwaarde en deels ook van voorzieningenniveau. Bij het bepalen van een 
parkeernorm of andere elementen van het parkeerbeleid, moeten die dus afgestemd worden op 
(alternatief) vervoersaanbod in de directe omgeving – of gekoppeld worden aan een verbetering 
van dat aanbod. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens een parkeerbeleidsplan dat kiest voor een gediversifieerd parkeeraanbod in de 
publieke ruimte en een consequent beleid rond privaat parkeren via een gemeentelijke 
parkeernorm die toegepast wordt bij elk nieuw project. 

Eventueel kan die parkeernorm bestendigd worden via een parkeerrichtlijn, verordening 
of RUP. 
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De stad Diest werkte een aangepast parkeerbeleid naar aanleiding van de toekomstige 
betalende parking aan het treinstation. Samen met het selecteren en optimaliseren van 
randparkings en een duidelijke wegencategorisering, kan het centrum van de stad verder 
ontlast worden van doorgaand en bestemmingsverkeer. Op deze manier kan een slim 

parkeerbeleid mee de stad helpen vormgeven en naar behoren laten functioneren. U
IT

D
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G
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Parkeerbeleid, Diest



94

BASISVERVOERAANBOD IN DE 
KERN GARANDEREN

Zorgen voor een kwalitatief basisaanbod 
aan openbaar vervoer in de kern, 
aangepast aan de schaal en het aanwezige 
vervoersnetwerk, en inrichten van 
mobipunten op strategische halteplaatsen.  

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

DOELSTELLINGEN
De knooppuntwaarde van een kern, een van de belangrijke criteria bij het bepalen van de rol, hangt 
voor een groot deel af van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer. Uiteraard is multimodale 
bereikbaarheid heel belangrijk, waarbij zowel de fiets, het ov als de auto valabele vervoersalternatieven 
vormen, maar het openbaar vervoer heeft een aantal belangrijke troeven: toegankelijk voor (vrijwel) 
iedereen, betaalbaar, energiezuinig en heel vervoersefficiënt (wat belangrijk is in de strijd tegen files).
 
Om in een kern een kwalitatief basisaanbod aan openbaar vervoer aan te kunnen bieden, is samenwerking 
noodzakelijk met de regionale actoren, in de eerste plaats de vervoerregio, de NMBS en De Lijn. 
Zeker kleinere kernen en gemeenten hebben weinig impact op hoe het IC- en kernnet uitgetekend en 
uitgebaat worden. Sinds 2019 bestaat er met de vervoerregio’s wel een format waarbinnen gemeenten 
collectief kunnen nadenken en beslissen over de uitwerking van het aanvullend net en het vervoer op 
maat in elke regio. Daarbij is het belangrijk dat de gemeenten een integraal vervoersplan ontwikkelen 
en daar ook de consequenties voor ruimtelijke ordening aan verbinden. Het doel van de vervoerregio’s 
is om te streven naar basisbereikbaarheid. Daarbij is het doel om elke betekenisvolle plek maximaal 
bereikbaar te maken, echter zonder daarbij elke individuele woning of woonwijk noodzakelijk een eigen 
ov-ontsluiting te geven. Er dienen dus keuzes gemaakt te worden, waarbij de voorkeur zou moeten 

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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uitgaan naar kernen met een duidelijk dorpshart en voorzieningenaanbod, ten nadele van de meer 
verspreide woonlinten, -fragmenten en verkavelingen. Zo krijgen kernen een beter en aantrekkelijker 
vervoersaanbod. 

Tegelijk dient er ingezet te worden op ‘vervoer op maat’, systemen van collectief vervoer los van de 
klassieke vaste trein-, tram- of buslijn: belbus- en taxisystemen, mindermobielenvervoer, deelauto’s 
en -fietsen, … Hier kan de vervoerregio zelf initiatief nemen en ook kiezen voor eigen investeringen 
indien nodig. Daarbij is een eerste stap het uitbouwen van een netwerk van mobipunten (zowel de 
grote knooppunten waar ook het vast openbaar vervoer stopt, als kleinschalige punten in kleinere 
woonwijken). 

DE STRATEGIE
Elke vervoerregio maakt zijn eigen vervoersplan op. Momenteel is er budgettair weinig ruimte voor 
extra investeringen of uitbreiding van het bestaande netwerk, zodat kernen met een slechte ov-
ontsluiting hier op korte of middellange termijn niet echt kunnen rekenen op grote verbeteringen, tenzij 
er met de gemeentes van een vervoerregio kan overeengekomen worden om minder gebruikte lijnen 
te verplaatsen. 

Het is aangeraden om het vervoersplan uit te breiden tot een echt mobiliteitsplan, waarin ook de 
ruimtelijke structuur van de regio wordt bekeken en meegenomen in de visie. Toekomstige ruimtelijke 
ontwikkelingspolen worden zo beter afgestemd op de evoluties van het vervoersnetwerk en andersom. 
Op gemeentelijke schaal is een lokaal plan voor de mobipunten (ookwel “hoppinpunten” genoemd) 
noodzakelijk. Dit is een plan dat de locatie van de verschillende mobipunten vastlegt, beschrijft welk 
statuut ze hebben op vlak van vervoersontsluiting en ruimtelijke context en hieraan verbindt welk 
aanbod het mobipunt dient te hebben. Bij een groot mobipunt zoals een IC-station is er een heel pakket 
aan voorzieningen noodzakelijk, zowel op mobiliteitsvlak (aansluiting op lagere vervoersnetwerken en 
vervoer op maat, P&R parking, fietsenparking, …) als qua voorzieningen (handel en horeca, pleinruimte, 
…). Een kleiner mobipunt in een woonwijk dient vooral voor- en natransport en zal eerder ontsloten 
zijn met een aanvullende lijn en vervoer op maat. Daar is ruimte nodig voor deelauto’s en -fietsen, 
zitgelegenheid en eventueel een aantal automaten. 

Zoals in de doelstellingen aangehaald is het vervoer op maat wel een directe verantwoordelijkheid van 
de vervoerregio en kan in samenspraak met de andere gemeenten een plan van aanpak opgemaakt 
worden. Daarbij kan aangesloten worden bij bestaande systemen (bv. in samenwerking met naburige 
vervoerregio’s) zoals de belbus van De Lijn of initiatieven rond mindermobielenvervoer, maar er is ook 
de mogelijkheid om zelf systemen te ontwikkelen of bestaande initiatieven samen te voegen en te 
optimaliseren. 

Tenslotte is het aangeraden om per gemeente (eventueel intergemeentelijk) ook een plan voor 

De invulling van deze strategie is uiteraard sterk afhankelijk van de bereikbaarheid van de 
kern via het openbaar vervoer. Steden en hoogdynamische kernen moeten vooral maatregelen 
treffen om het aanwezige vervoersaanbod kwalitatief toegankelijk te maken en voor- en 
natransport te faciliteren. In landelijke kernen met een laag of onbestaand vervoersaanbod 
moet gezocht worden naar alternatieve vervoersmogelijkheden binnen het vervoer op maat. 
Als er veel voorzieningen aanwezig zijn in de landelijke kern, is een opwaardering van het 
vervoersaanbod ook binnen de meer klassieke systemen aangewezen, maar de haalbaarheid 
moet bekeken worden. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens een mobiliteitsplan voor de vervoerregio en een (inter)gemeentelijk plan van 
aanpak voor vervoer op maat en deelmobiliteit.

Eventueel zelf (laten) uitbouwen van systemen voor vervoer op maat of deelmobiliteit 
in de kernen (in samenwerking met naburige gemeenten of de hele vervoerregio).

deelmobiliteit te ontwikkelen. Daarin wordt uitgewerkt hoe lokaal omgegaan wordt met deelsystemen 
voor auto’s en fietsen: welke systemen bestaan er of worden aangetrokken, op welke locaties zijn ze ter 
beschikking, … Op dit moment zijn vooral de centrumsteden met dit thema bezig en werken daarvoor 
bv. samen met Cambio of Bluebike, maar voor een goed basisvervoeraanbod in de kern zal het nodig 
zijn om dit uit te breiden tot in de kernen. 
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In Leefdaal is een nieuw HOV-knoop gepland ter hoogte van de steenweg. Transformaties 
rond deze knoop zullen in de toekomst ook verbeterde zachte verbindingen tussen steenweg 

en dorpscentrum moeten waarmaken.

onderzoek en voorstellen uit Actieplannen voor 
de kernen (Leefdaal, Bertem)
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Het uitbouwen van afgescheiden, 
comfortabele en vlotte routes voor 
voetgangers en fietsers in, rond en tussen  
kernen. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Tragewegenplan

Stedenbouwkundige last opleggen

Actieve gemeentelijke grondregie

DOELSTELLINGEN
Langzaam verkeer (voetgangers en fietsers) is zowel de duurzaamste als de gezondste manier van 
voortbewegen en moet dus op en door alle niveaus ondersteund worden. Voor de kern betekent dit dat 
elke verplaatsing binnen de kern eigenlijk steeds het eenvoudigst, het kortst en waar mogelijk zelfs het 
snelst te voet of met de fiets gebeurt. Werken aan veilige routes betekent dan ook niet enkel zorgen dat 
elke straat beschikt over een veilige zone voor fietsers en voetgangers, maar dat er ook geïnvesteerd 
wordt in doorsteken en andere routes enkel bestemd voor langzaam verkeer. Bijzondere aandacht dient 
daarbij vooral te gaan naar de doorwaadbaarheid van grote bouwblokken en de snelle bereikbaarheid 
van belangrijke ontmoetingsruimtes, publieke voorzieningen, mobipunten, fietsenstallingen, recreatie- 
en groengebieden en knooppunten van openbaar vervoer. De Walkabilityscore-tool door het Vlaams 
Instituut Gezond Leven geeft een eerste indicatie van de gezondheid van een buurt. 

VEILIGE ROUTES VOOR LANGZAAM 
VERKEER IN EN ROND DE KERN 
ONTWIKKELEN

Beleidsplan ruimte

Onteigening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

http://Tragewegenplan
https://www.gezondleven.be/settings/gezonde-gemeente/gezonde-publieke-ruimte/walkability-tool
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DE STRATEGIE
De manier waarop de publieke ruimte in de kern wordt vormgegeven en aangelegd is hier natuurlijk 
van cruciaal belang. Bijzondere aandacht voor het comfort en de veiligheid van voetgangers en fietsers 
moet daarbij centraal staan en er bestaan talrijke documenten en richtlijnen om dit te ondersteunen. 
Een bijzondere rol spelen de specifieke doorsteken en verbindingen die enkel voor fietsers en/of 
voetgangers bedoeld zijn en zo het langzaam verkeer duidelijk aantrekkelijker maken. Om deze 
doelstelling te realiseren, zijn twee elementen van belang: het onderhouden en heropenen van trage 
wegen en het garanderen van doorsteken doorheen (ontwikkelings)projecten. Maar ook ingrepen in de 
lokale verkeerscirculatie kunnen een enorme impact hebben: een knip die straten autoluw maakt en zo 
veilige ruimte voor fietsers genereert, instellen van enkele richting in straten, ...

Voor trage wegen maakt de gemeente best een beleidsplan trage wegen op. De provincie Vlaams-Brabant 
ondersteunt de gemeenten hierbij. Een eerste onderdeel daarvan is een actuele trage-wegenkaart 
waarin ook alle knelpunten worden beschreven (bv. slechte of helemaal geen toegankelijkheid). 
Vervolgens wordt er een actieplan opgemaakt om deze knelpunten te verhelpen. Daarbij is vrijwel 
steeds nood aan overleg met de verschillende eigenaars over wiens terrein de trage weg in kwestie 
loopt. In principe kan de gemeente de toegankelijkheid van een trage weg (zeker als het om een 
‘buurtweg’ gaat uit de atlas der buurtwegen) opeisen en zelf obstakels verwijderen en het onderhoud 
van de weg op zich nemen. Er kan ook overgegaan worden tot het overnemen van het eigenaarschap 
over de weg, ‘in der minne’, door de grond over te kopen of eventueel door te onteigenen. Dit moet 
uiteraard geval per geval onderzocht worden. 

Voor het realiseren van nieuwe doorsteken bij (ontwikkelings)projecten verwijzen we naar de 
thematische instrumentenfiche stedenbouwkundige last opleggen aan (woon-)verdichting. Zo’n 
doorsteek is namelijk een perfect voorbeeld van een publieke meerwaarde die kan worden gecreëerd 
door een verdichtingsproject. Idealiter heeft de gemeente zelf al een idee van gewenste verbindingen 
en doorsteken bij strategische sites die voor verdichting in aanmerking komen, bijvoorbeeld in een 
structuurschets van de kern. Dan kan hier meteen werk van gemaakt worden zodra een nieuw project 
op de proppen komt. 

Er is geen relatie tussen de nood aan kwalitatieve fiets- en voetgangersroutes en de 
knooppuntwaarde of het voorzieningenniveau. De ligging van knooppunten en voorzieningen 
bepaalt wel mee welke langzame routes belangrijker zijn en dit zowel voor korte verplaatsingen 
(bv. wijk naar station) als voor lange verplaatsingen (bv. van dorp naar stad). 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens: een actieplan voor het onderhoud en herstel van trage wegen en een 
structuurschets die gewenste nieuwe zachte verbindingen in de kern definieert.

Eventueel: een beleidskader trage wegen; concrete acties om ontoegankelijke trage 
wegen terug open te stellen. Ook een beleidsplan trage wegen behoort tot de opties.
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Elewijt is een redelijk uitgestrekte kern met het gros van het voorzieningenaanbod in het 
zuidelijk gelegen dorpscentrum, recreatie in het noorden. Vlotte fietsverbindingen binnen 
de kern en naar de stations in de omgeving zijn essentieel voor een duurzame mobiliteit. 
Doorheen de woonkern wordt een noord-zuid gerichte fietsas gecreëerd, die via fietsstraten 
met het commerciële centrum wordt verbonden. Verder wordt werk gemaakt van een netwerk 
van publieke groenplekken en zachte verbindingen door de kern en naar de Barebeekvallei. 
Hiervoor worden ontwikkelingsgebieden geselecteerd waar opportuniteiten zijn om het traag 

netwerk te vervolledigen. 

onderzoek en voorstellen uit Actieplannen voor 
de kernen (Elewijt, Zemst)
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KERN VERGROENEN EN PUBLIEK 
GROENNETWERK CREËREN

De hoeveelheid groen in de kern vergroten 
en de samenhang tussen groenruimtes 
versterken door ze onderling te verbinden 
tot een sterk netwerk. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT

Vergroten van groenareaal

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
(woon-)verdichting

Actieve gemeentelijke grondregie

DOELSTELLINGEN
Het belang van een voldoende ruim aanbod aan groen in een woonomgeving is amper te overschatten. 
Groene infrastructuur (onder al zijn vormen: van kijkgroen en straatbomen, over private tuinen en 
publieke parken, vijvers en fonteinen, tot landbouwgebieden en bossen, beekvalleien, ...) draagt bij aan 
de gezondheid van bewoners, aan de woon- en leefkwaliteit van buurten, creëert mogelijkheden voor 
ontmoeting, sport en spel, draagt bij aan de ecologische structuur, ondersteunt natuurwaarden en 
vervult een niet onbelangrijke functie op vlak van klimaatadaptatie en -mitigatie (koeling, waterberging, 
CO2-vastlegging, ...).

Naarmate kernen verdichten zal parallel met het stijgend aantal woonentiteiten en bewoners extra 
ruimte voor groen moeten gemaakt worden. Dit is echter geen louter kwantitatieve opgave. Belangrijker 
dan de totale oppervlakte groen is het ontwikkelen van een samenhangend netwerk aan toegankelijke 
en goed beheerde groene ruimten, evenwichtig verspreid over de oppervlakte van de gemeente. 

Beleidsplan ruimte

Onteigening

Stedenbouwkundge verordening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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DE STRATEGIE
Eerst wordt er gewerkt aan een actueel overzicht en kwantificering van de bestaande groene 
infrastructuur in de kern. Daarnaast is ook een kwalitatieve evaluatie nodig van de bestaande 
groene infrastructuur en de mate waarin sprake is van een samenhangend netwerk. Kwalitatieve en 
kwantitatieve analyse kunnen gebeuren via terreinbezoek en GIS-analyse. Eens er voldoende inzicht is 
in het actuele netwerk, kan een visie worden gecreëerd over de verdere ontwikkeling van het lokaal 
groennetwerk: waar is nood aan extra groen, en is er ruimte voor? Welke groene plekjes dienen met 
elkaar verbonden te worden, en hoe? 

Tegelijk kan er in de kern gewerkt worden met een groennorm die de hoeveelheid (publieke of private) 
groenruimte per oppervlakte vastlegt. Zo’n groennorm kan zowel globaal worden geformuleerd 
(groenaandeel voor de hele kern) als specifiek voor nieuwe projecten (groenaandeel binnen het project). 
Om een groennorm in te voeren kan gebruik gemaakt worden van een verordening en/of een RUP – dit 
wordt verder uitgelegd in de thematische instrumentenfiche vergroten van groenareaal. 

Deze en andere visies en doelstellingen rond groenruimte en groen netwerk worden best samengevat 
in een Groenplan voor de kern of de gemeente. 

Nee. Uiteraard wel sterk afhankelijk van de ruimtelijke context en eigenschappen van de 
kern, maar knooppuntwaarde noch voorzieningenniveau hebben een invloed op de gewenste 
hoeveelheid groen in een kern. Uiteraard kan een keuze voor een bepaald niveau van verdichting 
wel een invloed hebben op hoe met groen omgegaan wordt. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens kwalitatieve en kwantitatieve streefdoelen voor lokaal groennetwerk, 
verankerd zodat het zowel kan opgevolgd worden voor de kern als geheel als 
afgedwongen in specifieke projecten.

Eventueel de opmaak van een speciaal groenplan voor de kern en verankering daarvan 
via een verordening en/of RUP. 
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Centraal in de kern van Huldenberg wordt in het actieplan voorgesteld om de Ijssevallei 
stelselmatig te vergroenen en het traag netwerk op te waarderen. Het strategisch project hier 
zet in eerste instantie in op concrete onthardings- en vergroeningsprojecten, waarbij onder 
andere de school, sporthal en gemeentelijke parking een meer blauwgroene inrichting kunnen 

krijgen.

Huldenberg

Huldenberg
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RELATIE VERSTERKEN TUSSEN KERN 
EN AGRARISCH EN NATUURLIJK 
LANDSCHAP

Het verbeteren van de toegankelijkheid 
van het open landschap rond de kern voor 
de bewoners van die kern en het bouwen 
van een sterke relatie tussen de kern en 
de functies errond, zoals natuurbeheer en 
voedselproductie. 

WAT?

DOELSTELLINGEN
Deze strategie is op het eerste zicht redelijk abstract, maar we lichten graag een aantal elementen toe 
om ze toch meer te concretiseren. 

Om het contact tussen de kern en het omliggende landschap te vergroten, wordt er ingezet op het 
vrijwaren van doorzichten naar het landschap. Dit kan bijvoorbeeld door de inplanting en oriëntatie 
van de bebouwing aan de rand van de kern, maar uiteraard ook door strategisch kavels onbebouwd te 
laten die een doorzicht naar het landschap erachter mogelijk maken. 

Een meer functionele relatie tussen de kern en het landschap is te vinden bij de voedselproductie. 
Traditioneel wordt een groot deel van de open ruimte rond een (dorps)kern gebruikt voor landbouw. 
Vroeger was daarbij een heel sterke band tussen het dorp en dat landbouwgebruik. Landbouwers 
woonden zelf in het dorp en veel van hun producten werden ook lokaal verkocht. Die relatie is sterk 
verwaterd door schaalvergroting van de landbouw en van de distributiesector. Door te werken aan 
lokale voedselstrategieën en korte keten, via stadslandbouw, CSA of dorpsweides, kan dit opnieuw 
worden versterkt. Dit is niet alleen een positieve maatregel voor de afstand die voedingsproducten 
afleggen, maar het versterkt ook de identiteit van de kern en kan zorgen voor extra sociale cohesie. 

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
Ruilen van bouwrechten

Regeling (woon-)verdichting

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
(woon-)verdichting

Beleidsvisies in vergunningen & bouwstop

Vergroten groenareaal

Actieve gemeentelijke grondregie

Beleidsplan Ruimte

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Herverkaveling met planologische ruil

Onteigening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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DE STRATEGIE
Om doorzichten te bewaren of te creëren kan een specifiek RUP opgemaakt worden, maar dat lijkt 
enkel voor heel strategische plekken een redelijke oplossing. Op andere plekken dient men vooral met 
eigenaars en ontwikkelaars in gesprek te gaan om eventueel de inplanting of vormgeving van een 
project bij te stellen. Bij grotere projecten vormt het creëren of behouden van een doorzicht een van 
de elementen die opgenomen dienen te worden bij het ontwikkelingsprojecten inzetten voor lokale 
meerwaarde in de omgeving. 

De doelstelling om te werken aan lokale voedselstrategieën kan op heel verschillende manier worden 
uitgewerkt. Dit is vaak heel afhankelijk van de lokale context en kansen die zich daarin aandienen. Een 
top-down beleid rond landbouw en korte keten is vrijwel onmogelijk. Er moet gestart worden van lokale 
actoren die mee achter de visie van de gemeente staan, zowel in de landbouw als bij de distributie/
verkoop (al kunnen beide wel door één actor worden gecombineerd, bv. bij een plukboerderij of 
hoevewinkel). De gemeente kan wel ondersteunen door bv. een seizoensmarkt te organiseren met lokale 
producten, actief in te zetten op overleg binnen bv. de landbouwraad of mensen bewuster te maken 
van de aanwezigheid en kenmerken van de voedelsproductie rond de kern door informatiecampagnes, 
‘boerenwandelingen’, … Lokale besturen kunnen hierin worden bijgestaan door het provinciebestuur, 
het innovatiesteunpunt, het steunpunt korte keten of andere relevante organisaties.

Op zich is de strategie niet rolafhankelijk, maar ze lijkt wel extra belangrijk bij kleine, landelijke 
kernen die vaak lijden onder een lage knooppuntwaarde en afnemend voorzieningenniveau. 
Door hier opnieuw in te spelen op de historisch belangrijke link tussen dorp en platteland, 
krijgt de kern terug een eigen betekenis en kan ze op zijn manier uitgroeien tot aantrekkelijke 
bestemming voor bijvoorbeeld recreanten. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens een visie op hoe de kern zijn relatie met het omliggende landschap kan 
versterken, hetzij visueel, hetzij functioneel door meer contact op te zoeken met bv. 
landbouwers of natuurbeheerders. 

Eventueel een formeel kader dat strategische doorzichten naar het landschap beschermt 
en een lokale voedselstrategie die korte keten relaties stimuleert. 
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In Bierbeek worden enkele transformatiezones geselecteerd waar andere opties dan de 
klassieke invulling met open bebouwing aan straatzijde wordten vooropgesteld om de relatie 
met het landschap te versterken. Zo kan compact bouwen aan de randen van een groene 
ruimte de landschapsbeleving meer ten goede komen dan klassiek verkavelen met open 

bebouwing.

onderzoek en voorstellen uit Actieplannen voor 
de kernen (Bierbeek)

Bierbeek
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OPEN RUIMTE BUITEN DE KERN 
ONTDICHTEN

Het verhinderen van bouwmogelijkheden 
in de open ruimte buiten de kern en het 
verwijderen van bestaande, slechtgelegen 
woningen in die zone. 

WAT?

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
Beleidsvisies in vergunningen & bouwstop

Stedenbouwkundige last opleggen

Regeling (woon-)verdichting

Ruilen van bouwrechten

Ruimtelijk gedifferentieerde heffingen

Actieve gemeentelijke grondregie

DOELSTELLINGEN
Kernversterking richt zich natuurlijk in de eerste plaats op de kern zelf, de ruimtelijke en woonkwaliteit 
daar en de mogelijkheden om via verdichting, verweving en strategische ontwikkeling de kern verder te 
versterken. Op die manier wordt de kritische massa voor de uitbouw van het voorzieningenaanbod in 
de kern aantrekkelijker gemaakt. Dit heeft een positieve invloed op de leefkwaliteit: nabijheid  (en dus 
duurzame mobiliteit) moet vermijden dat het ruimtebeslag buiten de kern nog verder toeneemt. Daarbij 
wordt dus ingezet op een positief beleid dat de kern aantrekkelijker maakt en de bouwmogelijkheden 
daar vergroot, in de hoop dat het bouwen buiten de kern dan vanzelf afneemt. 

In de praktijk is het echter zo dat er buiten de kernen heel veel bestaande woonwijken liggen, maar ook 
geïsoleerde fragmenten met woningen, waar in de meeste niet-stedelijke gemeenten tussen de 50% 
en de 70% van inwoners wonen. In die zones buiten de kern liggen ook nog talrijke onbebouwde, maar 
als woongebied bestemde kavels. Bovendien zijn er vaak ook nog heel wat woonuitbreidingsgebieden 
buiten de kernen, waar ontwikkeling vaak niet gewenst maar moeilijk tegen te houden is. Al die 
bouwmogelijkheden maken dat kernversterking alleen niet volstaat om bijkomend ruimtebeslag buiten 
de kern tegen te houden. 

Beleidsplan ruimte

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)

Herverkaveling met planologische ruil

Complex project

Onteigening

DIRECT GELINKT INSTRUMENT
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Daarom is het doel van deze strategie om de bouwmogelijkheden buiten de kern in te perken waar 
mogelijk. Hierbij zijn verschillende ambities mogelijk. Ten eerste kunnen woonuitbreidingsgebieden die 
geen deel uitmaken van de kern niet worden bebouwd. Ook verdichtingsoperaties in bestaande linten, 
fragmenten of geïsoleerde verkavelingen worden niet toegestaan. Dat gaat dan bv. om herverkavelingen 
met hogere dichtheid, toelaten van dichtere woningtypologieën zoals meergezinswoningen, opdelen 
van woongebouwen in meer units dan vandaag, … Een stap verder gaat het om ook het aansnijden 
tegen te gaan van onbebouwde, als woongebied bestemde maar nog niet ontsloten gebieden die 
zich in de open ruimte bevinden. Nog een stap verder is het proberen tegenhouden van nieuwe 
bebouwing op als woongebied bestemde kavels aan uitgeruste weg die echter als zeer slecht gelegen 
kunnen gecategoriseerd worden (bv. in een afgelegen woonlint). Nog verder (en op dit moment niet 
echt realistisch) gaat het om ook te trachten het renoveren of vervangen van slecht gelegen maar 
legale woningen in het buitengebied te verhinderen – al lijkt dat wel de enige manier om de huidige 
versnipperde en verspreide ruimtelijke ordening echt aan te pakken op lange termijn.

DE STRATEGIE
Het is momenteel heel moeilijk om binnen het bestaande instrumentenkader met deze strategie grote 
resultaten te behalen, maar mits een duidelijke ambitie bij de lokale overheid kunnen er wel heel wat 
betekenisvolle stappen gezet worden. Een heel deel daarvan wordt toegelicht in the thematische 
instrumentenfiches regeling (woon-)verdichting en ruilen van bouwrechten. 

In die eerste fiche wordt o.a. toegelicht hoe op basis van een beleidsmatig gewenste ontwikkeling 
een afbakening gemaakt kan worden van te verdichten (en dus automatisch ook niet te verdichten) 
gebieden. Door deze visie via een gemeenteraadsbesluit goed te keuren, te publiceren en (indien 
mogelijk) met de provincie te delen als beleidsmatig gewenste ontwikkeling, kan ze als leidraad gebruikt 
worden bij zowel vergunningsbeslissingen in de gemeente als bij beroepsprocedures. Hier zijn echter 
heel wat belangrijke kanttekeningen bij die in de fiche in kwestie worden toegelicht! De belangrijkste 
is waarschijnlijk dat de argumentatie uit de BGO in elk betrokken vergunningsbesluit dient te worden 
herhaald. Maar op deze basis kunnen verdichtingsaanvragen op ongewenste locaties reeds zoveel 
mogelijk  op een consequente manier worden afgekeurd. 

Woonuitbreidingsgebieden in buitengebied niet meer aansnijden zou een logische beleidskeuze moeten 
zijn die niet kan weerlegd worden, maar ook hier kan met de redeneringen achter een regeling voor 
woonverdichting meer op zeker worden gespeeld. 

Voor ongewenst woongebied waar nog veel onbebouwde kavels liggen die niet via deze weg kunnen 
worden behandeld, blijft op dit moment enkel nog de weg van herbestemming. Door te kijken of hier 
gebruik gemaakt kan worden van het ruilen van bouwrechten, kan eventueel wel vermeden worden 
dat er veel planschade betaald dient te worden. 

Voor bestaande, correct vergunde woningen op slechtgelegen locaties is er op dit moment geen echt 
instrument voorhanden (behalve dan onteigening en afbraak, maar dat lijkt enkel voor heel uitzonderlijke 
gevallen een optie). Door volop in te zetten op kernversterking met hoge woonkwaliteit en een divers 
aanbod, kunnen mensen wel naar de kernen gelokt worden en bestaat de kans dat sommige echt 

Deze strategie richt zich op de ruimte buiten de kern en is niet afhankelijk van het type kern. 

ROLAFHANKELIJK?
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HET GEWENSTE RESULTAAT

Minstens een visie over niet te verdichten gebieden. In die zones worden geen 
woonuitbreidingsgebieden meer aangesneden en worden verdichtingsvragen 
consequent afgekeurd door gemeente en provincie (bij eventueel beroep). 

Eventueel actief beleid om ongewenst woongebied te herbestemmen via RUP of het 
ruilen van bouwrechten. 

afgelegen woonlinten en -fragmenten minder gevraagd zullen worden. Dit is zeker het geval als het 
gaat om verouderde woningen die heel wat investeringen vragen. Consequente communicatie omtrent 
de nadelen van zulke afgelegen woningen kan dit versterken, bv. vanuit de regeling (woon-)verdichting, 
maar ook met Vlaamse instrumenten zoals de mobiscore. 
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Het beleid van ontdichten slaat niet enkel op woonuitbreidingsgebieden of fragmenten. Ook 
uiterste randjes van de woonkernen waar de relatie met de omliggende open ruimte erg 
nadrukkelijk aanwezig is of waar de natuurlijke structuur in de kern binnendringt, kunnen in 
aanmerking komen voor ontdichting. Voor kern Leefdaal werd voorgesteld om een of twee 
landschappelijk erg gevoelige sites niet te ontwikkelen en te ruilen met een ontwikkelingslocatie 

aan de HOV-lijn.

Leefdaal
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Dit deel bevat een reeks ‘thematische’ instrumentenfiches. Zo’n thematische fiche bespreekt 
welke instrumenten je kan inzetten rond een bepaald thema. Denk aan woonverdichting, 
beschermen of versterken van lokaal groenareaal of het regelen van het winkelaanbod. De 
fiches geven een korte intro met uitleg over het thema, en bespreken vervolgens op welke 
manieren je het beleid kan ‘vastleggen’. Gemeenten kunnen immers vaak kiezen tussen een 
informeel richtkader, verordening, RUP,... Van deze mogelijkheden worden pro en contra 
besproken. Daarna volgt in elke fiche een reeks specifieke aandachtspunten, waarin bv. meer 
expliciet de beperkingen of gevaren van bepaalde keuzes worden behandeld. We geven 
ook de beschikbare handleidingen en een aantal referenties mee. Tot slot trekken we kort 
conclusies: kunnen we de gemeente eenduidige handvaten geven of staat er een waaier 
aan mogelijkheden open en maakt ieder zijn eigen keuze? Elke thematische fiche wordt ook 
gelinkt aan de strategieën, bepsroken in het vorige deel, waarvoor ze nuttig zijn.
Wat in dit deel nog niet wordt besproken, zijn de procedurele en juridische kenmerken van 
instrumenten die een decretale basis hebben. Dat vindt u in het laatste deel van deze toolkit.
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INSTRUMENTEN THEMATISCH

• Regeling (woon-)verdichting
• Beleidsvisies in vergunningen & bouwstop
• Stedenbouwkundige last opleggen aan (woon-)verdichting
• Afbakenen van winkelgebieden
• Voorwaarden erfgoed en beeldbepalende gebouwen
• Sturen op beeldkwaliteit
• Vergroten groenareaal
• Regeling privaat parkeren
• Ruilen van bouwrechten
• Ruimtelijk gedifferentieerde heffingen en premies i.v.m. bouwen
• Actieve gemeentelijke grondregie

114
122
130
142
150
158
164
172
180
186
194



116

REGELING (WOON-)VERDICHTING

De strategie woonverdichting afbakenen en sturen omschrijft hoe de gemeente, afhankelijk van de 
gewenste rol van de kern, een gezoneerde visie dient te ontwikkelen over waar op het grondgebied:

• alle woonverdichting wordt tegengegaan (buiten de afgebakende woonkernen). Hier zullen 
generieke regels gelden die alle woonverdichting tegengaan: geen perceelsverkleiningen, geen 
meergezinswonen, geen 2de orde bouwen noch nieuwe wegenis;

• waar op het grondgebied de bestaande woonkernen verder kunnen worden ingevuld conform de 
bestaande bouwwijzen en woningtypes zoals in de omgeving (te consolideren onderdelen van de 
woonkern). Hier geldt een harmonieregel die uitdrukkelijk verdere woonverdichting vermijdt.

• waar wordt ingezet op een verdichting van het wonen en bijgevolg compactere woningtypes, 
inbreidingsprojecten, hoger bouwen,… in principe toelaatbaar zijn.

• eventueel aangevuld met een concrete set van strategische transformatiegebieden, waar de 
‘generieke’ regels niet gewoon kunnen toegepast worden, maar transformatie samen gaat met 
heel specifieke doelen: vrijmaken van ruimte voor water of een ecologische verbinding, realisatie 
van infrastructuuroplossingen,…

Per zone wordt daarom geregeld: 

• de toelaatbaarheid van dichtere woningtypes dan in de onmiddellijke omgeving
• de toelaatbaarheid van perceelsverkleiningen en tweede orde bouwen 
• andere vormen van verdichting, bv. hoger bouwen bij meergezinswonen.
Om dit beleid te kunnen toepassen in de vergunningverlening en het sturen van projecten, worden 
deze beleidsmatig onderscheiden zones tot op perceelsniveau afgebakend op kaart. We bespreken 
hieronder hoe dit beleid toepasbaar kan worden gemaakt in de vergunningverlening.

Deze aanpak moet samen gelezen worden met de aanpak om inbreidingsprojecten in te zetten voor 
meerwaarden in de omgeving en om de (beeld)kwaliteit van de inbreidingsprojecten te sturen. 

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Woonverdichting afbakenen en sturen 

Open ruimte buiten de kern ontdichten

Divers en kwalitatief woonprogramma 
garanderen

Relatie versterken tussen kern en agrarisch ...
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WIJZE VAN VERANKERING

 ⌂ Informele en niet-goedgekeurde visie, toegepast in omgevingsvergunning

De gemeente kan ervoor opteren om de visie op de gewenste woonverdichting te hanteren als intern 
document, alhoewel dit geen aangewezen werkwijze is. Ze vormt dan louter een intern toetsingskader 
voor de gemeentelijk stedenbouwkundig of omgevingsambtenaar, dat geen statuut heeft. Hieraan zijn 
belangrijke nadelen verbonden:

• Aangezien het document geen statuut heeft, kan het niet door de beroepsinstanties worden 
overgenomen.

• De GOA moet voor elk dossier dat te maken heeft met woonverdichting de volledige redenering 
uitwerken in de vergunning. Omdat het totaalplaatje moeilijk in elke vergunning kan worden 
geschetst, zal het moeilijker zijn om de redenering te laten standhouden in beroep.

• Aangezien het document geen statuut heeft, is het moeilijker extern te communiceren als het beleid 
van de gemeente. Het is dan ook niet evident om de marktspelers actief te richten naar de correcte 
verdichtingszones in de gemeente.

• Als ‘voordeel’ kan de flexibiliteit worden beschouwd. De gemeente is niet gehinderd om van de 
globale visie af te wijken. De vraag stelt zich dan natuurlijk, wat dit als toetsingskader waard is.

 ⌂ Een collegebeslissing over de interpretatie van de goede ruimtelijke ordening (BGO)

Het college van burgemeester en schepenen kan de zoneringskaarten en de bijhorende beleidslijn i.v.m. 
toegelaten woonverdichting formeel goedkeuren. Deze worden dan de lokale interpretatie van de goede 
ruimtelijke ordening voor wat betreft woontypologie en inbreidingsmogelijkheden. Voor zover de visie 
ook duidelijk extern wordt gecommuniceerd –men maakt ze bekend via de gemeentelijke website bij de 
stedenbouwkundige informatie– kan ze beschouwd worden als “beleidsmatig gewenste ontwikkeling” 
(BGO). De gemeente kan in de toets van de goede ruimtelijke ordening bij de vergunningsbeslissing 
rekening houden met dergelijke BGO. Let op, ze zal dan in de vergunningsbeslissing de redenering van het 
woonzoneringsplan overnemen. Zo kan de redenering over de wenselijkheid van verdichtingsprojecten 
optimaal geïntegreerd worden in de vergunningverlening.  

Het verdient aanbeveling om het woonzoneringsplan als BGO te communiceren naar de provincie, om 
te bekijken of het conform het provinciale beleid is, zodat er een kans bestaat dat de redenering van 
de BGO ook in beroep stand houdt. De wijze waarop provincies omgaan met de BGO is verschillend. 

Uiteraard blijven bestaande stedenbouwkundige voorschriften, bv. in BPA’s en verkavelingsvergunningen, 
die in strijd zijn met deze collegebeslissing, voorgaan op de goedgekeurde visie van het college. De visie 
dient dus vooral als verdere verfijning van plannen die geen detailuitspraken over woningdichtheid, 
inbreidingsmogelijkheden en woningtypologie doen. Waar de visie zou tegenstrijdig zijn met bepalingen 
uit een structuurplan, is het van belang deze tegenstrijd goed te motiveren vanuit het gewenste 
groeibeleid voor de kernen en de in het structuurplan nog onvoorziene ontwikkelingen. 

 ⌂ Goedkeuring door de gemeenteraad als “beleidsmatig gewenste ontwikkeling” (BGO) of 
(voorbereiding van) ruimtelijk beleidskader i.k.v. beleidsplan ruimte

Het college kan ervoor kiezen om, na goedkeuring als basis voor het vergunningenbeleid, de 
beleidsvisie ook ter goedkeuring voor te leggen aan de gemeenteraad. Deze heeft geen bevoegdheid 
in vergunningverlening, maar wel in de ruimtelijke planning. De visie kan dan beschouwd worden als 
“beleidsmatig gewenste ontwikkeling” (BGO) die kadert in de voorbereiding van een gemeentelijk 
beleidsplan ruimte. Dezelfde aandachtspunten gelden als bij de collegebeslissing: externe bekendmaking, 
goede onderbouwing, respecteren van de bestaande voorschriften in BPA’s en dergelijke. Ook hier is 
overleg met de provoincie aangewezen. 

Let op: een BGO gebruiken als basis voor vergunningen, houdt juridische risico’s in; zie specifieke 
aandachtspunten en de instrumentenfiche ‘vergunnen op basis van beleidskeuzes’.
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 ⌂ Juridisch verankeren: best niet per verordening!

Een stap verder is de omzetting van de visie in verordenende voorschriften per afgebakende zone. Of 
dit kan per verordening, is echter hoogst twijfelachtig. Hierover bestaat dermate veel discussie, dat dit 
ten stelligste wordt afgeraden: zie specifieke aandachtspunten.

Natuurlijk kan de gemeente via een verordening per zone al enkele aspecten regelen: voorwaarden bij 
het verkavelen van percelen of omtrent bouwen in 2de orde, voorwaarden bij inbreiding met wegenis. 
Men kan via dergelijke regels bepaalde vormen van woonverdichting al beperken of toelaten. Een 
goede regeling woonverdichting bevat echter ook uitspraken over de woningtypologie (toelaatbaarheid 
van meergezinswoningen, typologie van eengezinswoningen en specifieke woonvormen). Je kan per 
verordening kwaliteitsvoorwaarden opleggen aan dergelijke projecten en men kan deze voorschriften 
zo schrijven dat woonverdichting heel sterk beperkt wordt buiten de kernen en minder beperkt wordt 
in de goed gelegen zones. Maar per verordening woningtypes uitsluiten in bepaalde zones is juridisch 
gezien een zeer risicovolle onderneming, en de provincie Vlaams-Brabant aanvaardt deze werkwijze  
bijgevolg niet. 

Voor de procedure van de verordening verwijzen we naar de fiche verordening. Maar gezien het grote 
risico van de verordening op vlak van regeling woningtypologie, beschouwen we ze niet als het correcte 
instrument voor een regeling woonverdichting.
 

 ⌂ Een contouren-RUP-woonverdichting

Het RUP is het geëigend instrument om juridisch alles te regelen wat te maken heeft met woonverdichting. 
Van RUP’s die meergezinswoningen regelen, zijn er tal van voorbeelden. Deze RUP’s regelen doorgaans 
geen verdichtingsvormen: perceelsverkleining en compactere types eengezinswoningen, inbreiding via 
wegenis of 2de-orde bouwen,… Een correct RUP woonverdichting: 

• regelt de aspecten zoals bij ‘korte omschrijving’ vermeld; 
• kan bestaan als contouren-RUP via overdruk op de bestaande bestemmingsplannen en RUP’s; 
• is nuttig om BPA’s, verkavelingen of oudere RUP’s op te heffen die strijdig zijn aan de visie;
• kan meteen de afbakening van de winkelgebieden (zie fiche afbakening winkelgebieden) realiseren.

De procedure voor een RUP is opgenomen in de fiche RUP. 

Een RUP heeft als voordeel dat de mogelijkheden verordenend vast liggen, ook in beroep. 

Een nadeel van het RUP is het gebrek aan flexibiliteit. Ook voor de gemeente zelf zijn de 
afwijkingsmogelijkheden beperkt, tot degene die decretaal zijn voorzien (algemeen belang, 
beschermd erfgoed, de beperkte afwijkingen omtrent plaatsing gebouwen e.d.). Het is daarom van 
groot belang om op voorhand goed na te denken over het toepassingsgebied en over de mogelijkheid 
van afwijkingen die in het RUP zelf moeten worden ingebouwd. Er kan bv. voor gekozen worden om 
bepaalde types projecten, gebouwen of percelen van het toepassingsgebied uit te sluiten. Denk bv. 
aan sociale woningbouwprojecten en andere woningbouwprojecten met een regeling rond prijs 
en inkomensgroepen, aan inventarispanden,… Er kan ook een regeling worden ingevoegd voor 
afwijkingsmogelijkheden in het RUP zelf, bv. voor projecten waarin een extra stedenbouwkundige last 
is gekoppeld die hoger ligt dan de normale last (fiche stedenbouwkundige last). Door de toegelaten 
dichtheid in het RUP laag te houden en afwijkingsmogelijkheden in te bouwen in functie van 
stedenbouwkundige lasten worden private partijen zelfs vragende partij om lasten te realiseren.

Een ander nadeel van het RUP is dat, bij het opnemen van veel gedetailleerde voorschriften, wel een 
heel goede motivatie vanuit de goede ruimtelijke ordening nodig is om projecten te weigeren die 
aan alle voorschriften voldoen. Tegelijk bevat een contouren-RUP noodgedwongen generieke regels, 
die overal in een zone van toepassing zijn. Een contouren-RUP kan dus weinig rekening houden met 
specifieke omstandigheden, tenzij bepaalde sites apart gedetailleerd worden behandeld. Generieke 
stedenbouwkundige voorschriften zijn minder geschikt om de kwaliteit van verdichtingsprojecten en 
hun goede inpassing in de directe omgeving ook te sturen. Het RUP bevat dus best ook een aantal 
kwalitatieve voorschriften die de nodige kwaliteitstoeten bij verdichtingsproject opleggen: zie hiervoor 
fiche beeldkwaliteit. 
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Het RUP is zeker aangewezen in de gevallen waarbij de beleidsvisie te fel in strijd is met het bestaande 
vergunningenkader (verkavelingen, BPA’s,…). Deze kunnen immers door het RUP ineens worden 
opgeheven (in tegenstelling tot de verordening).

 ⌂ En wat met de tijdelijke bouwstop?

Gemeenten experimenteerden reeds met beslissingen rond zogenaamde tijdelijke bouwstop, op twee 
manieren. Enerzijds zijn er gemeenten die, in afwachting van een visie op woonzonering, tijdelijk geen  
vergunningen op bv. meergezinswonen afleveren. Ondanks het feit dat dit de markt kan afschrikken, 
bestaat hiervoor geen juridische basis en zijn de mogelijkheden (reikwijdte, tijdsspanne) beperkt.

Een andere werkwijze is het tijdelijk onbebouwbaar maken van gronden die voorlopig niet nodig zijn 
voor de woonbehoefte, via RUP-procedures. Of dit kan zonder planschade te riskeren, bespreken we in 
de fiche RUP.

 ⌂ BGO toepassen in vergunningsbeslissingen: juridisch risico!

Er kan niet voldoende benadrukt worden dat er juridische risico’s verbonden zijn aan een 
vergunningenbeleid dat gestoeld is op een “beleidsmatig gewenste ontwikkeling”. Dergelijke 
beslissingen kunnen, indien ze louter of voornamelijk verwijzen naar de BGO, worden vernietigd 
in beroep. Dit gebeurde anno 2019 bv. nog in een dossier binnen het woonomgevingsplan 
Rijkevorsel. Het is van groot belang dat in elke vergunningsbelissing de visie op de woonzonering 
wordt hernomen en wordt aangevuld met een heel concrete beoordeling van de concrete 
site en haar omgeving. Daarnaast is het van belang dat de gemeente, bij de goedkeuring 
van haar woonzoneringsplan, geen formulering gebruikt die erop zou wijzen dat het plan de 
vergunbaarheid vastlegt, zoals een RUP of verordening dit zou doen. We verwijzen hiervoor 
ook naar de thematische instrumentenfiche ‘vergunnen op basis van beleidskeuzes’.

 ⌂ Woningtypologie regelen per verordening: teveel juridische discussie

Of woningtypologie een zaak is die in een verordening kan worden geregeld, is juridisch 
gezien zeer twijfelachtig. Gaat het immers om bestemmingsvoorschriften –dit zijn 
‘substantiële ordeningsmaatregelen’ die in een RUP thuishoren en niet in een verordening– 
of gaat het om om een nadere verfijning en regulering, die in een verordening kan? Juristen 
verschillen hierover van mening. De verwarring ontstond toen beslist werd om in de VCRO 
de mogelijkheden van verordeningen limitatief te maken, maar hierin in 2014 toe te voegen 
“de versterking van de leefbaarheid en aantrekkingskracht van steden en dorpskernen”. 
Reeds tijdens de totstandkoming van deze wijziging werd in de voorbereiding gesteld dat het 
problematisch zou zijn om hieronder het uitsluiten van bepaalde bestemmingen te bevatten. 
De basisdiscussie, die tot heden niet lijkt uitgeklaard, blijft dus of het uitsluiten van bepaalde 
woningtypes, terwijl wonen op zich toelaatbaar blijft, een essentieel ordeningsvoorschrift 
vormt dan wel een verfijning. Gezien deze grote onduidelijkheid, hanteert de provincie 
Vlaams-Brabant anno 2020 het standpunt dat dit soort voorschriften in een RUP thuishoren 
en niet in een verordening.
Over het feit dat een verordening regels kan bevatten m.b.t. het wijzigen van het aantal 
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woonentiteiten in bestaande gebouwen, is geen discussie. Let wel: dit geldt niet meer bij sloop 
en nieuwbouw!

Indien de gemeente per se via een verordening woningtypologieën wil regelen, zal dit alleszins 
uitdrukkelijk gemotiveerd moeten worden vanuit de elementen die de VCRO aanreikt (art. 
2.3.1):
• de versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van steden en dorpskernen
• de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid, de bruikbaarheid en de schoonheid van 

de wegen, de toegangen en de omgeving ervan, evenals het ruimtelijk waarborgen van 
een adequate mobiliteit

• de bewerkstelliging van een vermenging van kavels, woningen en woonvoorzieningen die 
tegemoetkomen aan de behoeften van diverse maatschappelijke groepen

De visie die aan de grond ligt van de woonzonering, moet dus uitdrukkelijk uitleggen hoe ze 
tegemoetkomt aan deze aspecten.  
 

 ⌂ Omzendbrief RO 2017/01: kansen voor projecten met overeenkomst en/of van 
algemeen belang?

Bij de opmaak van een woonzoneringsplan, lijkt het interessant om de mogelijkheden in ’t oog 
te houden die de omzendbrief RO 2017/01 bebouwd-onbebouwd biedt: voor een uitgebreide 
bespreking zie  de thematische instrumentenfiche ‘vergunnen op basis van beleidskeuzes’. 
Opgelet: bepaalde delen van deze omzendbrief werden in 2020 vernietigd, het is dus 
aangewezen om de redenering over te nemen maar niet naar de omzendbrief te verwijzen.

Deze bespreekt enerzijds de mogelijkheden om voor projecten met overeenkomst bouwheer-
overheid, af te wijken van stedenbouwkundige voorschriften en bv. een groter programma toe 
te laten dan normaal vergunbaar. De redenering van de omzendbrief kan als middel gezien 
worden om punctueel, voor projecten die expliciet bijdragen aan het gemeentelijk beleid, 
een regelluw kader toe te passen. Maar opgelet: de omzendbrief is slechts een advies, en 
reeds gedeeltelijk vernietigd. De toepassing ervan voor afwijkende projecten houdt altijd een 
juridische onzekerheid in. Het is dus af te raden om een al te strikt regelgevend kader op te 
maken, in de veronderstelling dat er voor de kernversterkende projecten dan wel een afwijking 
kan worden verkregen. Bovendien moet het algemeen belang wel degelijk aantoonbaar zijn!

Bemerking: dezelfde omzendbrief formuleerde ook aanbevelingen die konden helpen als 
onderbouwing voor de gemeentelijke beslissing om buiten de kernen een uiterst restrictief 
beleid te voeren. chter, deze redenering is ondertussen door de Raad van State onwettig 
bevonden. 

 ⌂ Voorschriften die ruimtelijk rendement hinderen in de kern, versneld wijzigen

Voor een RUP’s en BPA’s bestaat ook de versnelde procedure, die toelaat om een aantal 
voorschriften die het kernversterkend beleid hinderen, binnen een heel korte procedure te 
herzien of op te heffen. Deze procedure kan interessant zijn om de nodige versoepelingen aan 
te brengen binnen de zones die beleidsmatig zijn afgebakend als ‘te versterken woonkern’, of 
in specifieke transformatiezones. Zie voor de versnelde procedure de fiche RUP.

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN

De provincie Antwerpen heeft een omzendbrief beleidsmatig gewenste ontwikkelingen (2016) 
die duidelijkheid schept en aangeeft onder welke voorwaarden (afgeleid uit rechtspraak en 
rechtsleer) zij als beroepsinstantie rekening kan houden met BGO bij de beoordeling van 
stedenbouwkundige en verkavelingsaanvragen in graad van beroep. Opgelet: naar aanleiding 
van recente rechtspraak (m.b.t. het woonomgevingsplan Rijkevorsel) is deze momenteel in 
herziening. Contactpersoon: Levin Versweyver, dienst omgevingsberoepen 

REFERENTIES: gezoneerde visies woonverdichting (enkel vastgelegd als BGO) 

Van de hierboven geschetste werkwijze voor een woonzoneringsplan –een door college of 
gemeenteraad goedgekeurde visie op alle aspecten van woonverdichting, toe te passen in de 
vergunningverlening- zijn nog niet zo veel voorbeelden teruggevonden die begin 2020 reeds 
formeel zijn goedgekeurd. Wel zijn er reeds een aantal gemeenten in voorbereidingsfase:

• Met steun van de provincie Vlaams-Brabant werd een ‘beleidskader leefbare dorpen 
Getestreek’ ontwikkeld, dat deze principes integreert.

• Rijkevorsel heeft een Woonomgevingsplan met richtlijnenboek (2016). Opgelet: in 
2019 werd een weigeringsbeslissing voor appartementenbouw, gebaseerd op dit 
woonzoneringsplan, vernietigd (RvVb-A-1819-0879). De vernietiging werd enerzijds 
veroorzaakt door het te beperkte in concreto onderzoek van de site in haar omgeving: 
er werd te vlot naar het plan verwezen. Anderzijds had de RvVB bedenkingen bij de 
manier waarop het woonomgevingsplan werd geformuleerd, als zijnde de verschillende 
vastgestelde regels die volgens haar beoordeling in feite binnen een RUP thuis horen. 

• Gemeente Brasschaat ontwikkelde een gezoneerde visie op woonverdichting, in 
samenhang met versterking van de handelscentra. De startnota voor de doorvertaling in 
een contouren-RUP werd in de zomer van 2020 ter inzage gelegd: www.brasschaat.be/
RUP-kernversterking

• Gemeente Hove werkte in 2019 een ‘vlekkenplan’ uit dat aangeeft voor verschillende 
zones op welke wijze er nog kan worden getransformeerd en verdicht in de verkavelingen. 
Het selecteert ook specifieke transformatiezones. Het plan zal voorlopig gehanteerd 
worden als gemeentelijke visie op de goede RO: www.hove.be/vlekkenplan

• Stad Lommel werkte in 2019 en voorjaar 2020 een zeer gedetailleerd woonzoneringsplan 
uit, ter verdere uitvoering van de bouwmeesterscan. Ook dit plan zal voorlopig gehanteerd 
worden als gemeentelijke visie op de goede RO.

• Gemeente Boortmeerbeek heeft een omgevingsanalyse met woonzonering uitgevoerd, 
en start eind 2020 met de omzetting in een RUP. 

• In het kader van deze toolkit, werd voor de Vlaams-Brabantse kernen Bierbeek-dorp, 
Leefdaal, Huldenberg-dorp, Werchter, Rotselaar-dorp en Elewijt een aanzet van 
woonzoneringsplan uitgewerkt, met de bedoeling dat de colleges deze goedkeuren. Deze 
plannen bestrijken niet de volledige gemeente; ze moeten op gemeentelijk niveau nog 
worden aangevuld.

Daarnaast werken heel wat gemeenten met een woningtypetoets, eveneens een niet-
verordenend instrument om de mogelijkheden voor woonverdichting af te toetsen: stad Kortrijk, 
stad Gent, stad Antwerpen,… Ze bevatten bv. (niet-verordenende) regels m.b.t. het behoud 
van eengezinswoningen, toelaatbaarheid van compactere woonvormen e.d., uitgaande van 
scoring op een reeks criteria die te maken hebben met het perceel, z’n onmiddellijke omgeving 
en z’n ligging. Mortsel ontwikkelde een toets waarbij heel gestructureerd te werk werd gegaan.

https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-stedenbouwkundige-beroepen/NO_Omzendbrief_beleidsmatig_gewenste_ontwikkelingen_20160219_TG.pdf
http://www.rijkevorsel.be/bouwen-en-wonen/woonomgevingsplan-met-richtlijnenhandboek
https://www.brasschaat.be/RUP-kernversterking 
https://www.brasschaat.be/RUP-kernversterking 
http://www.hove.be/vlekkenplan
http://www.boortmeerbeek.be/omgevingsanalyse-boortmeerbeek
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De gemeentelijke visie op transformaties in het woonweefsel en woonverdichting kan ook 
afgeleid worden uit gemeentelijke beeldkwaliteitsplannen of kernenstudies.  Hierbij zijn 
voorbeelden van visiedocumenten die een gedetailleerde analyse van de structuur van het dorp 
combineren met een soort woningtypetoets, kwaliteitsvoorwaarden bij vernieuwingsprojecten 
én een (aanzet van) zoneringsplan, bv.: 

• Heist-op-den-Berg liet dorpskarakterschetsen voor enkele kleinere kernen uitvoeren, 
die de wenselijke ontwikkelingen in deelzones schetsen.  De uitspraken blijven redelijk 
algemeen op niveau van  strategieën.

• Wuustwezel maakte een kernstudie op: een soort woningtypetoets, die duidelijk maakt 
waar meergezinswoningen toegelaten zijn, waar eengezinswoningen verplicht zijn en 
waar tweewoonsten mogelijk zijn. 

Tenslotte vermelden we nog dat een aantal gemeenten een tijdelijke bouwstop invoerden, 
in afwachting van hun visie op de gewenste woonverdichting. Dit was bv. het geval in Malle, 
in Wuustwezel, Oostrozebeke. Hiervoor bestaat geen juridische grondslag. 

REFERENTIES: verordenende instrumenten: klassieke werkwijze  

Op gemeentelijk niveau bestaan tal van voorbeelden die bepaalde aspecten van 
woonverdichting verordenend regelen, per RUP of verordening. Dit lijkt echter door de band 
nogal gefragmenteerd te gebeuren: men regelt bv. slechts bepaalde types woonverdichting; men 
regelt wel de verschijningsvorm van dichtere projecten of legt bepaalde kwaliteitsvoorwaarden 
op, maar men vergeet na te regelen waar deze verdichting aangewezen is; of men regelt 
slechts voor enkele specifieke zones wat kan maar heeft geen regeling voor wat daarbuiten 
mogelijk is;… Het is onhaalbaar om voor elk aspect van woonverdichting mogelijke referenties 
te overlopen. We geven hier enkele grote lijnen of opvallende initiatieven mee.

Een aantal gemeenten maakten in het verleden contouren-RUP’s meergezinswoningen op: 
Bertem, Brasschaat, Boechout, Heist-op-den-Berg,… Deze RUP’s beperken zich voornamelijk tot 
bepalen waar appartementen verboden zijn. Ze doen door de band geen uitspraken over andere 
vormen van woonverdichting. Ze zorgen ook niet voor kwaliteitsvolle verdichtingsprojecten 
waar er geen verbod heerst; Boechout heeft daarom het RUP gecombineerd met 
kwaliteitsvoorwaarden voor meergezinswonen in haar algemene bouwcode. 

Andere gemeenten zetten de klassieke aanpak in lijn met de BPA-aanpak verder, waarbij in 
specifieke zones bepaalde woontypes en bouwwijzen worden toegelaten of geweerd. Of ze 
voerden per RUP een aantal gerichte correcties door op verouderde BPA’s: gemeente Essen 
heeft bv. een “RUP Herziening centrum-BPA’s m.b.t. meergezinswoningen”; gemeente Mol 
maakte vanuit deze optiek een nieuw RUP op voor haar centrumgebied. Deze RUP’s kunnen, 
door hun detailgraad, slechts beperkte gebieden behandelen. Maar toch: gemeente Herselt 
maakte recentelijk dergelijke RUP’s op voor elk van de woonkernen.

Een tussenvorm is het “RUP Woonfragmenten Leuven”. Dit RUP weert de volledige 
woonverdichting en dynamische functies in de lintbebouwing, via enkele generieke 
voorschriften, die hier en daar aangepast en aangevuld worden conform het karakter van het 
specifieke lint en z’n directe omgeving. www.leuven.be/bpas-en-rups-kessel-lo 

Het hoeft geen betoog dat tal van steden en gemeenten kwaliteitsvoorwaarden van 
verdichtingsprojecten per verordening regelen, al dan niet geïntegreerd in een algemeen 
bouwreglement: voorwaarden aan meergezinswoningen, bij verkavelingen,… Voor een 
bespreking hiervan verwijzen we naar de fiche ‘beeldkwaliteit bewaken’.
 
REFERENTIES: verordenende instrumenten: innovatieve werkwijze

http://www.heist-op-den-berg.be/dorpskarakterschetsen
http://www.wuustwezel.be/sites/default/files/files/ct_nieuwsbericht/250615_wuustwezel-visienotawoningtypetoets_def_25_juni_2018.pdf
https://www.leuven.be/bpas-en-rups-kessel-lo
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Gemeente Brasschaat werkt aan een contouren-RUP kernversterking -dit is eind 2019 nog 
in opmaak- o.m. ter vervanging van het verouderde RUP meergezinswonen. Het bepaalt 
waar verschillende vormen van woonverdichting (appartementen, maar ook opsplitsingen 
van woningen, inbreiding in binnengebieden,…) toegelaten zijn. Tegelijk bakent het de 
winkelgebieden af. Er wordt gewerkt met de figuur van de ‘projectbrief’ als basis van de 
kwaliteitscontrole op verdichtingsprojecten.

Minder gemeenten namen het initiatief om de woonverdichting per verordening te regelen. 
Zoals hierboven betoogd is de verordening qua instrument ook niet de aangewezen oplossing. 
Voor de volledigheid toch enkele voorbeelden: 

• gemeente Rotselaar - verordening “Wonen in Meervoud”: deze bakent delen van de 
woonkernen af in functie van gewenste verdichting of niet, en bepaalt per zone onder welke 
voorwaarden appartementen en groepswoningbouw zijn toegelaten. Het tegengaan van 
verdichting buiten de woonkernen kon volgens de provincie niet opgenomen worden 
om bovenstaande redenen. Opmerking: de verdichtingszones zijn zeer ruim bemeten in 
vergelijking met de groeibehoefte, de gemeente plant dan ook een herziening. 

• stad Tongeren - verordening woonkwaliteit : naast voorschriften woonkwaliteit regelt deze 
verordening ook woningopsplitsing, herbestemming en nieuwe meergezinswoningen, 
met een differentiatie naar de ligging in het stadscentrum, stedelijke wijken en het 
buitengebied.

Gemeenten namen ook al initiatieven om bepaalde gebieden per RUP voorlopig te blokkeren 
voor ontwikkeling: we verwijzen voor deze bespreking naar de fiche RUP. 

CONCLUSIES REGELING WOONVERDICHTING
Een onderbouwde gezoneerde visie op woonverdichting is een noodzaak voor elke gemeente; 
om de woonbehoefte en de verdichtingspotenties op de meest geschikte plekken tegen 
elkaar af te wegen en zo een eenduidig vergunningenbeleid te kunnen hanteren. Op enkele 
maanden tijd moet een dergelijke visie kunnen worden opgemaakt.
Door de visie goed te keuren, te bespreken met de provincie en deze publiek bekend te 
maken, kan ze in het vergunningenbeleid mogelijks een rol spelen als ‘beleidsmatig gewenste 
ontwikkeling’. Men moet echter elke vergunning blijven apart motiveren vanuit de goede 
RO! Het werken met BGO houdt een juridisch risico in. Ze kan wel nuttig zijn om de visie al 
uitgebreid aan de praktijk te toetsen alvorens ze verordenend vast te leggen.
Het contouren-RUP, niet de verordening, is het geëigende instrument om de gezoneerde 
visie op woonverdichting te verankeren in het vergunningenbeleid. De procedure neemt wel 
bijna 2 jaar in beslag, maar kan op lange termijn een krachtige basis vormen voor ruimtelijk 
beleid, o.a. om verordeningen of andere beleidsmaatregelen of reglementen ruimtelijk te 
differentiëren.

http://www.rotselaar.be/stedenbouwkundige-verordeningen
http://www.tongeren.be/verordening-woonkwaliteit-november-2018 
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BELEIDSVISIES IN VERGUNNINGEN 
(& BOUWSTOP ?)

Vele gemeenten zijn niet bij machte om stelselmatig het verordenend vergunningenkader aan te passen 
aan de actuele beleidsvisies over gewenste ruimtelijke ontwikkelingen. Niet alle structuurplannen zijn 
overal doorvertaald in RUP’s; veelal wordt er nog gegund op basis van het gewestplan en evt. BPA’s 
of verkavelingsvergunningen. Bovendien is zelfs het formele beleidskader waarbinnen RUP’s worden 
opgemaakt, de structuurplannen, niet steeds actueel. Vele bestaande structuurplannen zijn heel wat 
jaren oud, waardoor de onderbouwing en planhorizon voor bepaalde thema’s zijn verstreken. De 
afweging tussen woonbehoefte en gewenste woonontwikkeling is een typisch voorbeeld. Ook werden 
in de voorbije jaren thema’s belangrijk die in de structuurplannen gewoon nog niet werden besproken. 
Hier is het ruimtelijk energiebeleid een typisch voorbeeld, of de opkomende deelmobiliteit die de 
parkeerbehoefte kan beïnvloeden. Gemeenten zijn volop bezig met het uitwerken van het gewenste 
beleid op deze vlakken, om hun vergunningenbeleid en hun strategische projecten hierop af te kunnen 
stemmen.

Aangezien een beleidsplan ruimte heel wat voorbereiding vraagt en een lange procedure moet 
doorlopen hebben veel gemeenten visie opgemaakt die voor deelgebieden of rond specifieke thema’s 
het gewenste ruimtelijke beleid beschrijven: “beleidsmatig gewenste ontwikkelingen” (BGO). In 
de thematische instrumentenfiches wordt op verschillende plaatsen verwezen naar dergelijke 
thematische beleidsvisies, goedgekeurd door het college en evt. ook de gemeenteraad, die bv. kunnen 
worden beschouwd als voorbereiding voor een thematisch beleidskader i.k.v. beleidsplan ruimte. 
Ze weerspiegelen de interpretatie van het college (en de gemeenteraad) op vlak van gewenste 
woonverdichting en woningtypologie in onderscheiden zones (fiche woonverdichting afbakenen), 
op vlak van afbakening van winkels binnen woongebied (fiche winkelgebieden afbakenen), op vlak 
van beeldkwaliteit en kwalitatieve inbreiding (fiche beeldkwaliteit bewaken), … Analoog werken 
gemeenten aan masterplannen voor strategische sites, structuurschetsen of beeldkwaliteitsplannen 
voor dorpskernen,… die de gewenste ontwikkeling verbeelden.

We onderzoeken hier de mogelijkheden om in de vergunningverlening rekening te houden met 
beleidsvisies, zonder dat deze al doorvertaling kregen in verordenende regels. We onderzoeken ook de 
mogelijkheden om van voorschriften af te wijken die niet meer stroken met de actuele beleidsvisies. 

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Potentieel gelinkt aan alle 
kernversterkende strategieën
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WIJZE VAN VERANKERING
We beschrijven hieronder in welke mate en onder welke voorwaarden een beleidsmatig gewenste 
ontwikkeling als basis kan dienen voor het vergunningenbeleid en het sturen van kernversterkende 
projecten. Daarnaast zijn er verschillende manieren om af te wijken van bestaande voorschriften 
i.k.v. het ‘ruimtelijk rendement’. Of streng op te treden op plekken waar ruimtelijk rendement niet 
aangewezen is. Ook deze bespreken we hieronder.

 ⌂ Beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO) gebruiken in de vergunning (?)

Juridische basis
Voor plannen en visies die als BGO kunnen worden omschreven, bestaat op zich geen wettelijke basis. 
Wel stelt de VCRO (art. 4.3.1 §2) uitdrukkelijk dat de vergunningverlener met de BGO ‘kan’ (niet ‘moet’) 
rekening houden bij het nemen van vergunningsbeslissingen.

Geen vaste procedure, wel ‘regels’
Een BGO is een gemeentelijk ‘plan dat niet past binnen de decretaal voorziene (ruimtelijke) instrumenten’. 
In die zin bestaan er geen procedures. Wel kan uit verschillende bronnen1 afgeleid worden dat de BGO :
• minstens door het college moet worden goedgekeurd; de rechtspraak vereist een duidelijk en 

concreet ruimtelijk beleid, dat voldoende duidelijk werd vastgelegd;
• bij voorkeur ook door de gemeenteraad wordt goedgekeurd; om toepasbaar te zijn in de 

beroepsprocedure eerste aanleg is dit voor sommige provincies een vereiste;
• kenbaar gemaakt moet worden aan het ruime publiek2; minstens op een vlot te vinden en logische 

plaats op de gemeentelijke website.

De gemeente kan extra bekendmaking organiseren: informatie-moment, via lokale pers, een (informeel) 
openbaar onderzoek in de periode van voorbereiding van de beslissing over de BGO, ,… 
De gemeente kan ervoor kiezen om tijdens de voorbereiding adviezen, bv. van de gecoro, in te winnen. 
Het is bovendien zeer aangewezen om het advies van relevante hogere overheden in te winnen; zeker 
van de Deputatie aangezien zij de vergunningverlenende instantie in beroep vormt.

Hoe toepassen in de vergunningen?
Onder bepaalde voorwaarden kan de gemeente in de beoordeling van projecten en vergunningsaanvragen 
rekening houden met BGO. De voorwaarden m.b.t. de BGO zijn dat:
• de BGO voor het brede publiek kenbaar is gemaakt2; minstens op de gemeentelijke website en bij 

voorkeur ook via andere kanalen (infomoment, lokaal infoblad, evt. Belgisch Staatsblad)
• de BGO voldoende precies is, zodat bij voorbaat duidelijk is voor initiatiefnemers welk gevolg de 

BGO inhoudt; hierbij zijn echter wel kanttekeningen te maken: zie hieronder;
• bepaalde beroepsinstanties3 eisen van de lokale overheid een engagement dat de BGO gevolgd 

wordt door de opmaak van een verordenend kader (RUP of verordening); in die zin wordt ook 
verwacht dat niet enkel college maar ook gemeenteraad de BGO heeft goedgekeurd;

• de BGO past binnen het ruimtelijk beleid van de hogere overheden; in beroep kan de BGO natuurlijk 
niet worden gevolgd indien de Deputatie deze strijdig acht met het eigen beleid; om die reden 
wordt de BGO best voorbesproken met de diensten ruimtelijke planning en bouwberoepen van de 
provincie, en slechts lokaal goedgekeurd mits positief advies of verslag van gunstige bespreking.

Van belang is bovendien dat:
• de legaliteitstoets, m.n. de toetsing aan de verordende voorschriften (BPA, verordening,…), 

voorgaat op de toetsing aan de BGO, die deel uitmaakt van de beoordeling van de goede RO; 
nochtans is hierin marge (zie verder);

1    Rondzendbrief provincie Vlaams-Brabant 'Gemeentelijke beleidsmatige ontwikkelingen' d.d. 07-01-2021; Rondzendbrief provincie 
Antwerpen ‘Gemeentelijke  beleidsmatige ontwikkelingen’ d.d. 14-02-2016; VCRO art. 4.3.1; arresten: RvVb/S/1617/0702, 28 maart 2017; 
RvVb/A/1718/1056, 26 juni 2018; RvVb/A/1516/1333, 5 juli 2016

2  “Een beleidsmatig gewenste ontwikkeling vereist wel dat zij voldoende duidelijk vastgelegd en openbaar gemaakt is. (Art. 4.3.1 VCRO).”

3  Dit wordt door de provincie Vlaams-Brabant geëist. Ook de provincie Antwerpen legt dit op.
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• de vergunningverlening in de beoordeling van de goede RO in eerste instantie een beoordeling 
moet maken van de concrete situatie, rekening houdend met de plaatselijke situatie, de bestaande 
toestand in de directe omgeving; een loutere verwijzing naar de BGO volstaat absoluut niet;

• de vergunningverlener ook in concreto moet onderzoeken of het project strookt met de principes 
van de BGO; zomaar verwijzen naar de ligging van de site in een bepaalde zone van het ‘plan’ in 
kwesties volstaat niet;

• de beginselen van behoorlijk bestuur worden gerespecteerd (gelijkheidsbeginsel, redelijkheid,…)

Toch juridische onduidelijkheid en een zeker risico 
Zelfs met het volgen van alle aanbevelingen, houdt werken met BGO als basis voor vergunningen een 
risico in. De behandeling door de Raad voor Vergunningsbetwistingen is immers wisselend.

Ondanks het feit dat de toetsing aan de bestaande voorschriften moet gebeuren en in principe op de 
eerste plaats komt (legaliteitstoets), lijkt het vanuit recente rechtspraak4 toch mogelijk om ongewenste 
ontwikkelingen te weigeren vanuit tegenstrijdigheid met een BGO. De BGO weerspiegelt immers de 
‘goede ruimtelijke ordening’ die naast de toets aan de voorschriften kan gebeuren. Eenvoudig gezegd:   
het is niet omdat iets binnen het gewestplan mogelijks vergunbaar is, dat dit moet worden vergund als 
het niet strookt met de gemeentelijke visie op de goede RO.

In een ander geval5 oordeelde de Raad dan weer dat het niet toekomt aan een BGO om concrete 
bepalingen te regelen over bouwwijzen, woningtypologie,… omdat dit in principe aan een RUP toekomt. 
Een weigeringsbeslissing die grotendeels op dit BGO werd gestoeld, werd vernietigd. Opnieuw is het ten 
stelligste aan te raden om in elke vergunningsbeslissing dus de redenering van de BGO kort te hernemen 
en vooral een concrete afweging te maken van de goede ruimtelijke ordening voor de site in kwestie. 
Bij de vaststelling van de BGO mag niet de indruk gewekt worden dat deze zou stedenbouwkundige 
voorschriften vastleggen zoals een RUP of verordening doen.

Opgelet: het is bovendien in principe niet mogelijk om een gewenste ontwikkeling zomaar te vergunnen 
in afwijking van de voorschriften. Dit kan enkel bij een specifiek aantal decretaal bepaalde mogelijkheden 
(of onder de afwijkingsmogelijkheden die in het RUP, BPA, verordening zelf al waren ingebouwd; zie 
verder). Een BGO dient dus niet om vergunbaar te maken wat volgens voorschriften onvergunbaar is.

Vooral geschikt voor communicatie van de gemeentelijke visie en sturen van de markt
De gemeenten beschouwen de BGO dus best als een manier om haar visie over de gewenste 
ontwikkelingen helder vast te leggen:
• voor zichzelf, in functie van een consistent ruimtelijk beleid:
• voor eigenaars en potentiële kopers, i.f.v. een sturing van de markt naar de correcte plaatsen.

Indien de gemeente een middel zoekt waarbij zij elke vergunning eenvoudig kan toetsen aan de 
voorschriften, zonder veel bijkomende motivatie, en wenst dat dit standhoudt in alle beroepstrappen, 
zal zij eerder naar het RUP of (voor bepaalde zaken) de verordening moeten grijpen.

 ⌂ Afwijken van  of versneld herzien van voorschriften i.k.v. ruimtelijk rendement

Voor het toelaten van verdichtingsoperaties in de woonkernen, werd in 2018 aan de VCRO extra 
mogelijkheden toegevoegd om af te wijken van verouderde voorschriften die het ‘ruimtelijk rendement’ 
belemmeren: oude BPA’s of RUP’s, oude verkavelingsvergunningen,... We verwijzen hiervoor naar de 
fiche RUP. De gemeente kan in haar beleidsvisie of ‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling’ verduidelijken, 
in welke gebieden of in welke gevallen zij een dergelijke afwijking in functie van ‘ruimtelijk rendement’ 
wil overwegen, en in welke gevallen zij helemaal niet van plan is om het ruimtelijk rendement te laten 
opdrijven. Aangezien het om een afwijkingsregeling gaat, kan de gemeente perfect aanvragen blijven 
weigeren die bv. verdichting zouden veroorzaken op minder geschikte plekken, om deze verdichting 

4  RvVb/A/1718/1056, 26 juni 2018:
“Eventuele beleidsmatig gewenste ontwikkelingen die mee in rekening worden gebracht, maken deel uit van de beoordeling van 
de overeenstemming van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening en niet van de beoordeling van de overeenstemming met de 
toepasselijke voorschriften (legaliteitstoets). Hieruit volgt dat een vergunning geweigerd kan worden indien het vergunningverlenende 
bestuursorgaan oordeelt dat de aanvraag onverenigbaar is met een goede ruimtelijke ordening zoals blijkt uit een beleidsmatig gewenste 
ontwikkeling, ongeacht of deze bindend is voor de overheid of voor de bestuurden.”

5  RvVb/A/1819/0879, 16 april 2019, vernietiing van eenw eigeringsbeslissing op basis van het woonomgevingsplan Rijkevorsel
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juist te sturen naar de meest geschikte kernversterkende locaties. Omgekeerd zal het van belang zijn 
om, bij afwijkingen om te kunnen verdichten, goed te motiveren vanuit de lokale omstandigheden (en 
niet enkel de BGO, zoals hierboven geschetst).

Voor een RUP (en BPA’s) bestaat ook de versnelde procedure, die toelaat om een aantal voorschriften 
die het kernversterkend beleid hinderen, binnen een heel korte procedure te herzien of op te heffen. 
Deze procedure kan interessant zijn om de nodige versoepelingen aan te brengen binnen de zones die 
beleidsmatig zijn afgebakend als ‘te versterken woonkern’, of in specifieke transformatiezones. Deze 
werkwijze is zeker geschikt waar de belemmerende voorschriften van te recente datum zijn om van af 
te wijken (fiche RUP).

 ⌂ Overblijvende interessante bepalingen uit omzendbrief RO 2017/01

De omzendbrief RO 2017/01, voluit genaamd “Een gedifferentieerd ruimtelijk transformatiebeleid 
in de bebouwde en onbebouwde gebieden”, besprak hoe de gemeenten reeds binnen het bestaande 
decretale kader een stimulerend beleid kunnen voeren binnen de zogenaamde ‘bebouwde gebieden’, 
en een uiterst restrictief beleid in de zogenaamde ‘onbebouwde gebieden’, te interpreteren als buiten 
de woonkernen. Delen van de omzendbrief, met name uitspraken over het zeer restrictieve beleid 
buiten de bebouwde gebieden, werden in het voorjaar van 2020 vernietigd door de Raad van State. De 
redenering van de omzendbrief blijft interessant, maar deze aanpak kan dus in de vergunningverlening 
niet worden overgenomen. Einde 2020 blijven echter de uitspraken over mogelijkheden binnen de 
bebouwde gebieden wel overeind.

Afwijkende kernversterkende projecten via ‘akkoord’ met de gemeente
De omzendbrief bespreekt een aantal mogelijkheden om in de bebouwde gebieden reeds aan verdichting 
te werken zonder veel extra planlast. Bebouwde gebieden zijn daarbij grosso modo gedefinieerd als de 
stedelijke gebieden, de geselecteerde kernen, de overige geselecteerde woonconcentraties en bepaalde 
bedrijventerreinen.

De brief benadrukte het regelluw kader voor werken van algemeen belang. Voor werken van algemeen 
belang kan in zekere mate afgeweken worden van de vigerende voorschriften. Dit geldt met name 
voor alle handelingen van algemeen belang met beperkte ruimtelijke impact (VCRO art. 4.4.7§2), mits 
voorafgaande bespreking in een projectvergadering. De omzendbrief wees op het feit dat alle PPS-
constructies als handeling van algemeen belang moeten worden beschouwd. Om als PPS te kunnen 
worden aangeduid, is een overeenkomst tussen de bouwheer en een overheid nodig. De overheid 
hoeft daarbij helemaal niet op te treden als bouwheer of grondeigenaar; een meer ‘regisserende’ 
of ‘flankerende’ rol van deze overheid is voldoende. Het is daarbij uiteraard aangewezen dat er een 
duidelijke link kan worden gelegd tussen het project en de beleidsdoelstellingen van de gemeente of 
werken van algemeen belang. Mits overeenkomst gemeente-bouwheer en mits het volgen van de 
procedure voor de werken van algemeen belang met beperkte ruimtelijke impact – dit impliceert een 
verplichte projectvergadering – kan dus in theorie een denser project worden vergund dan toegelaten 
door gewestplan, RUP, BPA of verordening. 

Maar opgelet, de omzendbrief interpreteerde zeer voluntaristisch. In de rechtspraak wordt gesteld dat 
de afwijkingsmogelijkheden strikt geïnterpreteerd moeten worden. Het gebruik van deze redenering is 
dan ook juridisch onzeker, en wordt best zeer selectief toegepast. 

Conclusies:
• Deze omzendbrief bood een interessante redenering om in overleg te gaan met de ontwikkelaar of 

initiatiefnemer. Door de toepassing van deze PPS-vorm vermijdt de ontwikkelaar de lange wachttijd 
die met een RUP samengaat. Anderzijds heeft de gemeente via de verplichte overeenkomst een 
sterk wapen in handen om de aspecten van algemeen belang af te dwingen. 

• Aangezien er discussie bestaat of de redenering van de omzendbrief volledig juridisch correct is en 
deze in 2020 gedeeltelijk werd vernietigd, wordt geadviseerd om de werkwijze enkel toe te passen 
voor projecten met een zeer ruim draagvlak, zodat geen beroepsprocedures moeten worden 
verwacht. Een doorgedreven participatietraject is daarom ten stelligste aangeraden. Immers, er 
kan geen sluitende garantie gegeven worden dat deze redenering stand houdt bij de Raad voor 
Vergunningsbetwistingen. Hoe beperkter de afwijking, hoe groter uiteraard de kans op slagen. 
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• De Cel Vlaamse en strategische Investeringsprojecten (VIP) staat ter beschikking om afwijkende 
projecten van algemeen belang te ondersteunen en te adviseren. Zij ondersteunen de gemeente 
zowel op procedureel-juridisch vlak als op vlak van kwaliteitsbewaking en controle op het 
kernversterkend karakter.

• De gemeente zal, bij het goedkeuren van de hierboven besproken visie op woonverdichting, best 
verwijzen naar de terminologie van de omzendbrief maar niet naar de brief zelf. Zij verduidelijkt 
daarbij welke zones als onbebouwd worden beschouwd – dit zijn de zones buiten de afgebakende 
kernen - en welke als bebouwd. Zij kan daarbij ook al uitspraken doen over de wenselijkheid van de 
afwijkingsprocedures i.k.v. PPS, naargelang het onderscheid tussen de ‘te consolideren kern’, de ‘te 
versterken kern’ en de specifieke transformatiezones. Zo vermijdt ze discussie over de ligging van 
een project in bebouwd of onbebouwd gebied (bij onduidelijkheid wordt dit standaard uitgeklaard 
in een projectvergadering).

• Bij het verlenen van vergunningen voor projecten, gebaseerd op art. 4.4.7§2, is het van belang de 
motivering niet te stoelen op de omzendbrief, aangezien deze geen correcte basis vormt voor het 
verlenen van de vergunning. De verwijzing van de omzendbrief naar de afwijkingsmogelijkheid en de 
classificatie van het project als zijnde van algemeen belang, worden best in de vergunningsbeslissing 
overgenomen.

• De gemeenten wordt geadviseerd om, na het verlenen van de vergunning, alsnog het ruimtelijk 
vergunningenkader aan te passen. Dit heeft geen haast en kan bv. gekoppeld worden aan een 
ander RUP-proces dat de gemeente reeds voorziet.

Ter info: geen behoeftestudies nodig voor kernversterking
De omzendbrief benadrukt daarnaast dat in de bebouwde gebieden voor transformatie- en 
vernieuwingsprocessen alvast geen behoeftestudies nodig zijn in plannings- of vergunningsprocedures, 
tenzij opgelegd door de regelgeving. Uiteraard blijft de toets aan de goede ruimtelijke ordening verplicht 
en moet bv. de relatie met het voorzieningenniveau en de ontsluiting in acht worden genomen. 

Basis voor een verkavelingsstop buiten de kernen ??
Dezelfde omzendbrief bespreekt ook het beleid voor de ‘onbebouwde’ gebieden en bespreekt hoe de 
gemeenten hier maximaal beperkend kunnen optreden. Met veel goede wil, kan deze opgevat worden 
als een onderbouwing voor een verkavelingsstop buiten de kernen; zie volgend punt.

 ⌂ Kan een (tijdelijke) bouw- of verkavelingsstop op ongeschikte plaatsen?

Terwijl in 2018 een aantal aanpassingen werden doorgevoerd aan de VCRO die het gemakkelijker 
moeten maken om het ruimtelijk rendement op te drijven, was het omgekeerde niet het geval. Er 
lijken vandaag niet veel instrumenten voorhanden om beleidsvisies hard te maken met aanduiding 
van zones waar elke ontwikkeling zou moeten worden gestopt. Tenminste, niet zonder de minwaarde 
van de gronden te moeten vergoeden (via RUP met planschade, via opkoop van de gronden,…). We 
bespreken hier de beperkte mogelijkheden om beleidsvisies voor te ‘bevriezen’ of ‘ontdichten’ gebieden 
te benaderen of de ongewenste verdichting toch te temperen.

Toch het (absolute) minimum vergunnen, vanuit de goede RO 
Een belangrijke eerste stap die de gemeente kan nemen, is het vergunnen van het absolute minimum 
aan ‘harde’ functies en gebouwen, daar waar er geen gedetailleerde stedenbouwkundige voorschriften 
zijn (zoals de landelijke woonlinten, verkavelingszones zonder verkavelingsvoorschriften op BPA’s,…). 
Bv. maximaal 1 woning per lot. De gemeente kan hier ten volle de beoordeling van de goede ruimtelijke 
ordening laten spelen. Naast concrete argumenten vanuit de omgeving – bv. bewaren open landschap, 
vermijden verdichting op louter autogerichte locaties, … - kan ze ook een aantal beleidsdoelstellingen 
mee in rekening brengen, zoals hierboven (BGO en/of omzendbrief) besproken.

Een algemene tijdelijke bouwstop voor bepaalde types projecten ?
Een aantal gemeenten voerden – naar aanleiding van een veelheid aan verdichtingsvragen – een 
tijdelijke ‘bouwstop’ in. Eigenlijk gaat het om een tijdelijke stop op appartementenprojecten, ook in de 
kern. Het meest gecommuniceerde voorbeeld is Wuustwezel, dat een stop inlaste van 2016 tot 2018. 
Maar ook andere gemeenten, zoals Malle, Oostrozebeke en Berlaar, namen een gelijkaardige tijdelijke 
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maatregel. De gemeenten drukten op de pauzeknop om tijd te hebben om een verdichtingsvisie uit 
te werken. Het gaat hier vooral over een communicatieve maatregel die de marktdruk tijdelijk moet 
wegsturen van de gemeente en wellicht ook moet helpen de lokale onvrede te sussen. Of een dergelijke 
bouwstop juridisch hard kan worden gemaakt is hoogst onzeker en sommige gemeentelijke beslissingen 
hierrond werden ook vernietigd.

Omzendbrief RO2017/01 over de onbebouwde gebieden: suggesties voor een verkavelingsstop?
De omzendbrief RO2017/01 benadrukte dat conform het doelstellingenartikel 1.1.4 van de VCRO 
steeds de behoeften van alle maatschappelijke activiteiten tegen elkaar moeten worden afgewogen en 
getoetst aan de actuele inzichten in de maatschappelijke behoeften. De omzendbrief stelde dat nieuwe 
ontwikkelingen voor bijkomende woon- of werkfuncties in de onbebouwde gebieden énkel toelaatbaar 
zijn op basis van een grondig onderbouwde behoefte- en voorzieningenstudie, en een afweging of de 
behoeften voor wonen en werken niet in de kernen kunnen worden opgevangen. Om dit ook na te 
kijken vereiste de omzendbrief zelfs een projectvergadering. Deze bepalingen werden echter voorjaar 
2020 vernietigd door de Raad van State.

Zonder dat dit letterlijk in de omzendbrief beschreven stond, zou deze instructie kunnen worden gelezen 
als een basis voor een verkavelingsstop buiten de kernen. Immers, de verkaveling van percelen voor 
woningbouw impliceert een nieuwe ontwikkelingsmogelijkheid. Voor het merendeel van de gemeenten 
is er een veel grotere verdichtingspotentie in de kernen dan de behoeften voor de volgende 2 decennia. 
Het blijft echter essentieel om dit per individueel project te onderzoeken en te onderbouwen. De 
omzendbrief wijst slechts op een mogelijkheid die het ‘doelstellingenartikel’ 1.1.4 VCRO biedt, om 
nieuwe ontwikkelingen buiten de kernen gemotiveerd te weigeren. Maar een sterke juridische basis 
biedt dit zeker niet! Naar de Omzendbrief kan hiervoor niet rechtstreeks worden verwezen, wel naar 
de VCRO.

De omzendbrief benadrukt bovendien de mogelijkheid om de zonevreemde rechten zeer strikt te 
interpreteren. Ze wijst ook op de natuurtoets als mogelijke basis voor het weigeren of beperken van de 
ontwikkelingen in het onbebouwd gebied, ongeacht de gebiedsbestemming.

Tijdelijk bouwverbod in RUP’s ?
Natuurlijk kunnen gemeenten RUP’s opmaken om voor bouwen bestemde gebieden onbebouwbaar te 
maken. Maar daarbij hoort een vergoeding van de planschade, tenzij tot onteigening wordt overgegaan. 
In de instrumentenfiche RUP bespreken we of dit kan door het bouwverbod als tijdelijk te formuleren.
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CONCLUSIES BGO & BOUWSTOP

VERGUNNEN OP BASIS VAN BELEIDSMATIG GEWENSTE ONTWIKKELINGEN ?

• Er bestaat momenteel geen eenduidigheid in de rechtspraak in hoeverre 
vergunningsbeslissingen kunnen gestoeld worden op beleidsvisies die we aanduiden als 
‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling’ zoals een masterplan of een gezoneerde visie op 
woonverdichting, zonder doorvertaling in verordening of RUP.

• Om enige kans te maken in beroep, is het alleszins noodzakelijk om de visie BGO formeel 
vast te stellen (minstens college), goed publiek bekend te maken, en voorafgaand af te 
toetsen bij de provincie.

• Op basis van een BGO lijkt het in ieder geval realistischer om aanvragen te weigeren dan ze 
te vergunnen als ze ingaan tegen de geldende voorschriften.

• Ook blijft het belangrijk dat de vergunningsbeslissing steeds gebaseerd is op een concrete 
beoordeling van het dossier, ook in haar onmiddellijke omgeving; een loutere verwijzing 
naar de eerder goedgekeurde visie (BGO) is niet voldoende, en de redenering van de BGO 
moet kort worden hernomen in de vergunningsbeslissing.

• De kans lijkt groter in de gevallen waar geen gedetailleerde voorschriften bestaan of er 
geen tegenstrijd mee is, omdat hier de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 
overweegt. Toch werd in 2019 ook een weigering vernietigd, omdat deze sterk gestoeld 
was op de BGO en de BGO teveel het karakter had van een sort informeel RUP.

• Een doorvertaling van de visie in RUP of verordening blijft dus de veilige weg.

AFWIJKEN VAN VOORSCHRIFTEN I.F.V. BELEIDSMATIG GEWENSTE ONTWIKKELINGEN 

• De VCRO voorziet tal van mogelijkheden om in de kernen, in functie van ruimtelijk 
rendement, van voorschriften af te wijken; storende RUP’s en BPA’s kunnen versneld 
worden herzien.

• Specifiek geval zijn projecten van algemeen belang met beperkte ruimtelijke impact. 

EEN BOUW- OF VERKAVELINGSSTOP ?
• Om zonder planschade of onteigening een bouwstop door te voeren, bestaat geen 

echte juridische basis. Wel suggereert de omzendbrief van 2017/01 mogelijke pistes 
om verkavelingen buiten de kernen sterk te bemoeilijken. In de instrumentenfiche over 
afbakenen woonverdichting doe we suggesties om de verspreide ontwikkelingen tot een 
minimum te beperken. In de fiche over RUP’s hieronder bespreken we de kansen via 
tijdelijke verkavelingsverboden.
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

Vlaanderen publiceerde midden 2020 een leidraad beleidsmatig gewenste ontwikkelingen

Rondzendbrief provincie Vlaams-Brabant over de toepasbaarheid van gemeentelijke 
beleidsmatig gewenste ontwikkelingen in de beoordeling van stedenbouwkundige en 
verkavelingsaanvragen in beroep 

Rondzendbrief provincie Antwerpen over de toepasbaarheid van beleidsmatig gewenste 
ontwikkelingen in de vergunningverlening in beroep (opgelet, deze is begin 2020 in herziening)

Voor toepassingen van BGO in de praktijk, verwijzen we naar de andere thematische fiches.

De Vlaamse omzendbrief RO2017/01 bebouwd/onbebouwd 

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Beleidsmatig%20gewenste%20ontwikkelingen.pdf
https://www.vlaamsbrabant.prod.dropsolid-sites.com/sites/default/files/media/files/2021-01/omzendbrief-beleidsmatig-gewenste-ontwikkelingen-dt-210107.pdf
https://www.provincieantwerpen.be/content/dam/provant/drem/dienst-stedenbouwkundige-beroepen/NO_Omzendbrief_beleidsmatig_gewenste_ontwikkelingen_20160219_TG.pdf
https://omgeving.vlaanderen.be/ruimtelijk-transformatiebeleid-omzendbrief
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STEDENBOUWKUNDIGE LAST 
OPLEGGEN 
AAN (WOON-) VERDICHTING

Een stedenbouwkundige last is verbonden aan de omgevingsvergunning. Ze legt aan de 
vergunninghouder op om, naast de uitvoering van het vergunde project, andere investeringen te 
(helpen) realiseren. Het gaat om bijkomende taken (die in principe de overheid toekomen en) die 
voortvloeien uit de vergunde werken. Ze moeten ervoor zorgen dat de gevolgen van het project worden 
opgevangen. Een gemeentelijk systeem van stedenbouwkundige lasten kan dus ingezet worden om 
de investeringen die nodig zijn om de kernen ook bij woonverdichting leefbaar te houden, (deels) te 
laten dragen door de bouwheren. De last moet natuurlijk in verhouding staan tot het voordeel dat de 
bouwheer haalt uit het project.

Lasten kunnen opgelegd worden binnen de projectsite zelf, maar ook erbuiten, zo lang ze in relatie 
staan tot het vergunde project. Een klassiek voorbeeld is de aanpassing van een kruispunt, dat veel 
meer verkeer verwerkt na realisatie van een grootschalig inbreidingsproject. Een ander voorbeeld is 
de creatie van extra publiek groen. Ook investeringen in de duurzame ontsluiting van de omgeving – 
trage wegen, fietsinfrastructuur, openbaar vervoer, deelwagens – kunnen als last worden beschouwd, 
aangezien zij er mee voor zorgen dat de verkeers- en parkeerdruk onder controle blijft. Ook een 
aandeel betaalbare woningen voor doelgroepen, de vroegere sociale last, kan onder de vorm van 
stedenbouwkundige last worden opgelegd. Zelfs bijdragen in gemeenschapsvoorzieningen, zoals een 
gemeentelijke kinderopvang, school of ontmoetingsruimte, kunnen als last worden beschouwd.

De last kan daarbij verschillende vormen aannemen: gratis grondafstand voor de realisatie van publiek 
domein of openbare en nutsvoorzieningen, uitvoering van bepaalde werken, betaling van een financiële 
bijdrage die de overheid toelaat om de investeringen uit te voeren,...

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Potentieel gelinkt aan alle 
kernversterkende strategieën
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WIJZE VAN VERANKERING

Het instrument van de stedenbouwkundige last is ingeschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening (art. 4.2.20) en het Omgevingsvergunningsdecreet (art. 75-77). 

Let op: Het instrumentendecreet, waarvan het voorontwerp in juli 2018 werd goedgekeurd, zal de 
regeling nog verder verfijnen. Kijk daarom na de inwerkingtreding van het instrumentendecreet na, of 
deze info reeds werd geactualiseerd. 

De gemeente heeft verschillende mogelijkheden om de stedenbouwkundige lasten toe te passen. De 
last opleggen, gebeurt steeds via de omgevingsvergunning.

 ⌂ Ad hoc: beoordeling per omgevingsvergunning

De gemeente kan ervoor kiezen om dossier per dossier te beslissen of een stedenbouwkundige last 
aan een project (bouw of verkaveling) wordt opgelegd. In principe is hiervoor geen extra kader of 
voorafgaande beleidsbeslissing nodig (zie wel de aandachtspunten). 

Het grote voordeel van de ad hoc benadering is dat de last geval per geval kan worden bepaald en 
dus ook een optimalisatie van de grootte van de last mogelijk is. In principe kan de gemeente de last 
gewoon opleggen, maar: een goed onderhandelingsproces tijdens het vooroverleg is zeer aangewezen; 
wellicht een noodzaak in het geval van niet-financiële lasten die moeten worden uitgevoerd.  

Bij deze ad hoc toepassing is het van groot belang dat de beslissing omtrent type en omvang van de 
last zeer goed gemotiveerd wordt (zie aandachtspunten). In de beslissing moet duidelijk zijn waarom 
het ene project wel belast wordt en andere projecten niet. Er kan immers een schijn van partijdigheid 
ontstaan -dit zou indruisen tegen het gelijkheidsbeginsel- waarbij de gemeente kan worden beticht van 
‘verkopen’ van vergunningen of net het ‘tegenwerken’ van projecten door ze te belasten.

 ⌂ Gebaseerd op een intern richtkader

De gemeente kan er ook voor kiezen om een intern richtkader, een ‘reglement stedenbouwkundige 
lasten’ uit te werken, waarin ze bij voorbaat haar beleid rond stedenbouwkundige lasten vastlegt. 
Bij het opleggen van de last n.a.v. een omgevingsvergunning, kan voor de motivering dan naar dit 
reglement worden verwezen. In zo’n reglement wordt best opgenomen:

• Aan welk type project in ieder geval een stedenbouwkundige last zal worden opgelegd:
• Bv. enkel bij grotere ontwikkelingsprojecten vanaf x m² of x woonentiteiten
• Bv. elke realisatie van bijkomende woonentiteiten
• Bv. elke realisatie van projecten die een bepaalde referentiedichtheid overschrijden

• Hoe zij de aard van de last bepaalt:
• Bv. principieel in situ of in de directe omgeving, maar financieel indien de uitvoering door de 

vergunninghouder moeilijk haalbaar of weinig zinvol is
• Bv. steeds financieel voor kleinere projecten, voor grotere projecten conform het principe 

hierboven
• Hoe zij de omvang van de last bepaalt:

• Bv. een vaste kost per gerealiseerde woning of m² (evt. boven de referentiedichtheid)
• Bv. een business case per project
• In welke gevallen er afwijkingen worden toegestaan of opgelegd:
• Bv. bepaalde projecten die van de last zijn vrijgesteld (sociale woningen, projecten waarvoor 

reeds een overeenkomst werd afgesloten die de compenserende inspanningen van de 
vergunninghouder regelt,…)

• Bv. omstandigheden die ertoe kunnen leiden dat nog een extra last wordt opgelegd (bv. bij 
mogelijke effecten op het watersysteem of de ecologische structuur, bij afwijkingen van de 
parkeernorm, bij minder goed ontsloten locaties,…)
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Voor het vastleggen van het interne richtkader zijn geen decretale procedures. Minstens het college 
keurt het reglement goed als basis voor het vergunningenbeleid, dat onder haar bevoegdheid valt. 
Desgevallend kan ook de gemeenteraad het reglement goedkeuren, ter bevestiging van deze werkwijze 
als beleidsmatig gewenste ontwikkeling in het ruimtelijk beleid (zie fiche beleidsvisies als basis voor 
vergunningen). De gemeente kan tenslotte, naar eigen goeddunken, kiezen of zij een adviesronde en 
publieke inspraak organiseert over het reglement in het kader van opmaak of evaluatie. Een formeel 
openbaar onderzoek is dit echter niet. Dit heeft als voordeel de flexibiliteit: vlotte procedures voor 
opmaak en herziening zijn mogelijk.

Daarnaast is het intern richtkader niet verordenend. Gemotiveerde afwijkingen zijn mogelijk zodat er 
veel marge is voor project-specifieke onderhandelingen. Dit biedt flexibiliteit, maar heeft ook als nadeel 
dat de beroepsinstanties door het reglement niet zijn gebonden.  Om de kansen te verhogen dat de 
regeling ook in eerste beroepstrap wordt gevolgd, is het zeker zinvol het reglement op voorhand met 
de provincie te bespreken (zie fiche beleidsvisies in vergunningen) en voldoende publiek kenbaar te 
maken (zie verder). 

 ⌂ Per gemeentelijke stedenbouwkundige verordening

Een gelijkaardige inhoud kan ook opgenomen worden in een stedenbouwkundige verordening. 
De toepassing ervan wordt dan verordenend, en dus ook verplicht voor de beroepsinstanties. Een 
procedure die voldoende openbaarmaking garandeert, is nu verplicht: zie fiche stedenbouwkundige 
verordening. Doordat de regeling verordenend wordt voor elke aanvrager, vervalt elke mogelijke schijn 
van partijdigheid ten voordele of ten nadele van de bouwheer. 

De verordening heeft wel als nadeel dat afwijking niet meer mogelijk is. Dit kan echter vermeden 
worden door enige flexibiliteit en mogelijkheid tot afwijking in te schrijven in de voorschriften zelf. 
Het is dus aangewezen om op voorhand goed te regelen in welke gevallen een project niet onder het 
toepassingsgebied kan vallen of in welke gevallen de gemeente kan overgaan tot het opleggen van 
extra lasten.

Een ontwerp van stedenbouwkundige verordening is beschikbaar in de studie ‘Inzet van lasten bij 
omgevingsvergunningen’ (2019) i.o.v. Departement omgeving (zie referenties). 

 ⌂ Andere werkwijzen, die juridisch gezien geen ‘stedenbouwkundige last’ zijn

Gemeenten kunnen in een RUP voorschriften opnemen die al aankondigen welke stedenbouwkundige 
lasten kunnen worden opgelegd naar aanleiding van bepaalde ontwikkelingen. Dit kan bijvoorbeeld 
door op te leggen dat ten laatste tegelijk met het realiseren van een bepaalde inbreidingszone ook een 
bepaalde ontsluiting moet worden gerealiseerd of een bepaald ander gebouw moet worden gesloopt,…  
Ook voor het RUP ligt de procedure met de nodige bekendmaking vast: zie fiche RUP. Op deze wijze 
is het voor de initiatiefnemer bij voorbaat duidelijk dat hij met extra ontwikkelingskosten rekening zal 
moeten houden. Echter, in tegenstelling tot de verordening, bestaat er geen juridische basis om de 
lasten in een RUP te regelen. Het gaat dus over voorschriften die voorwaarden formuleren waaraan 
voldaan moet zijn tegelijk met of voorafgaandelijk aan de uitvoering van een omgevingsvergunning, en 
bv. in de vorm van een stedenbouwkundige last aan de vergunning kunnen worden opgelegd.

Courante praktijk is ook het vastleggen van de werken die de ontwikkelaar zal uitvoeren in een 
publiekrechtelijke overeenkomst tussen ontwikkelaar, gemeente en eventuele andere partijen die in 
het project zijn betrokken: zie fiche publieke grondregie. Een overeenkomst die reeds is afgesloten op 
het moment van indienen van de vergunningsaanvraag kan het opleggen van stedenbouwkundige 
lasten onnodig maken. Indien de gemeente beschikt over een verordening stedenbouwkundige lasten 
die geen afwijkingsmogelijkheid heeft voorzien, zal in de vergunningsbeslissing het uitvoeren van deze 
werken als last moeten worden overgenomen.
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Vele steden en gemeenten beschikken ook over een gemeentelijk belastingreglement dat een belasting 
oplegt per eenheid, bv. per woonentiteit, m² vloeroppervlakte of m³. Deze belastingreglementen 
lijken erg op de richtkaders hierboven beschreven, maar zijn juridisch gezien géén reglementen 
stedenbouwkundige last. De stedenbouwkundige last is immers een retributie, die moet worden 
ingezet om de gevolgen van een specifiek project op te vangen (zie specifieke aandachtspunten). Bij 
een belastingreglement dat niet als ‘retributie’ wordt gekwalificeerd, bestaat er geen rechtstreekse 
link tussen de geïnde middelen en de wijze waarop ze worden geïnvesteerd. De procedure voor en 
inhoudelijke mogelijkheden van een belastingreglement zijn beschreven in fiche heffingen en premies.

 ⌂ Pro en contra van de lastenregeling en het belastingsregelement.

Op volgende bladzijde tonen we de pro en contra van de verschillende mogelijkheden (deels gebaseerd 
op het onderzoek ‘Inzet van lasten bij omgevingsvergunningen’ uit 2019). Deze tabel en de volgende 
overwegingen kunnen helpen om de keuze te maken tussen een regeling stedenbouwkundige last en 
een belastingreglement:

• Administratieve last: 
• een belasting is op administratief vlak eenvoudig af te handelen. De omvang van de belasting 

is eenduidig vastgelegd en hoeft niet in de vergunningsbeslissing berekend noch gemotiveerd.
• bij een intern richtkader of een verordening die de voorkeur leggen bij een realisatie van lasten in 

natura, zal vergunning per vergunning een afweging gemaakt moeten worden en gemotiveerd 
in de vergunningsbeslissing.

• Motivering besteding middelen: 
• de inkomsten van de belasting moeten niet verplicht besteed worden in de omgeving van het 

project. Er is dus geen motiveringsplicht rond deze besteding.
• bij het toepassen van de stedenbouwkundige last moet duidelijk zijn dat ze besteed worden 

om de gevolgen van het project te helpen dragen. Bij het toepassen als financiële last, moet de 
gemeente erover waken dat verhelderd wordt waar en hoe de middelen worden besteed (zie 
specifieke aandachtspunten).

• Communicatieve gevolgen:
• een belastingreglement brengt middelen naar de gemeente, die niet per se worden aangewend 

om de gevolgen van verdichting in de kern te helpen dragen. De link met kernversterking is 
minder duidelijk, zowel voor projectontwikkelaars als voor de omwonenden van projecten. Dit 
kan het draagvlak aantasten voor zowel de belasting als voor de kernversterkende projecten.

• een regeling stedenbouwkundige last verplicht de gemeente om een directe link te leggen 
tussen een vergunning voor verdichting en de bijdrage van deze vergunning aan de omgeving, 
de voorzieningen, de mobiliteit,… Op communicatief vlak is dit dus een sterker instrument.



136

ad hoc last aan 
vergunning

intern richtkader
stedenbouwkundige 

verordening
belastingsreglement ad hoc overeenkomst

flexibiliteit in 
toepassingswijze + flexibiliteit per case + enige flexibiliteit 

(gemotiveerd afwijken) ‐ toepassingwijze ligt vast ‐ toepassingwijze ligt vast + flexibiliteit per case

+ optie lasten in natura of 
financieel mogelijk + optie lasten in natura of 

financieel mogelijk + optie lasten in natura of 
financieel mogelijk ‐ enkel financiële last 

mogelijk + optie lasten in natura of 
financieel mogelijk

+ optimalisatie last o.b.v. 
business case mogelijk ‐

weinig flexibiliteit in 
omvang last, geen 
optimalisatie

‐
weinig flexibiliteit in 
omvang last, geen 
optimalisatie

‐
weinig flexibiliteit in 
omvang last, geen 
optimalisatie

+ optimalisatie last o.b.v. 
business case mogelijk

administratieve last + geen reglement dus geen 
voorafgaande procedure + korte procedure en geen 

vormvereisten ‐ procedure verordening te 
doorlopen + korte procedure en 

beperkte vormvereisten + korte procedure en 
beperkte vormvereisten

+
geen nood om afwijkingen 
en uitzonderingen te 
voorzien in regeling

+
mogelijkheid tot afwijken 
kan vlot voorzien in 
regeling

‐
mogelijkheid tot afwijken 
of vrijstellen uitvoerig in 
verordening te regelen

‐
mogelijkheid tot afwijken 
of vrijstellen uitvoerig in 
reglement te regelen

+
geen nood om afwijkingen 
en uitzonderingen te 
voorzien in regeling

‐ zware motiveringslast op 
niveau vergunning +

beperkte motiveringslast 
per vergunning (last in 
natura of financieel, 
afwijkingen,…)

+
beperkte motiveringslast 
per vergunning (last in 
natura of financieel, 
afwijkingen,…)

+
geen motiveringslast per 
vergunning (tenzij 
afwijking)

‐ zware motiveringslast op 
niveau vergunning

vrijheid besteding 
'opbrengsten' ‐

overheid moet relatie 
tussen project en 
besteding middelen 
motiveren

‐
overheid moet relatie 
tussen project en 
besteding middelen 
motiveren

‐
overheid moet relatie 
tussen project en 
besteding middelen 
motiveren

+
geen 
motiveringsverplichting 
besteding opbrengsten

‐
overheid moet relatie 
tussen project en 
besteding middelen 
motiveren

aanvechtbaarheid en 
beroep ‐ niet bindend in beroep, 

hoge kans op aanvechting ‐
niet bindend in beroep, 
hoge kans op aanvechting 
(zeker bij afwijkingen)

+ bindend, ook voor 
deputatie + toepasbaar ook bij 

vergunning in beroep + kleine kans op aanvechting 
(tenzij derden)

transparantie en 
gelijkheid ‐ niet transparant voor 

bevolking noch bouwheer ‐
minder transparant voor 
bevolking en bouwheer 
(o.w.v. mogelijke afwijking)

+ transparantie voor allen + transparantie voor allen ‐ niet transparant voor 
bevolking noch bouwheer

‐
geen uniformiteit, 
objectiviteit vereist zware 
motivering

+
eerder objectief en 
uniform toegepast (tenzij 
afwijkingen)

+ objectief en uniform 
toegepast + objectief en uniform 

toegepast ‐
geen uniformiteit, 
objectiviteit vereist zware 
motivering
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ad hoc last aan 
vergunning

intern richtkader
stedenbouwkundige 

verordening
belastingsreglement ad hoc overeenkomst

flexibiliteit in 
toepassingswijze + flexibiliteit per case + enige flexibiliteit 

(gemotiveerd afwijken) ‐ toepassingwijze ligt vast ‐ toepassingwijze ligt vast + flexibiliteit per case

+ optie lasten in natura of 
financieel mogelijk + optie lasten in natura of 

financieel mogelijk + optie lasten in natura of 
financieel mogelijk ‐ enkel financiële last 

mogelijk + optie lasten in natura of 
financieel mogelijk

+ optimalisatie last o.b.v. 
business case mogelijk ‐

weinig flexibiliteit in 
omvang last, geen 
optimalisatie

‐
weinig flexibiliteit in 
omvang last, geen 
optimalisatie

‐
weinig flexibiliteit in 
omvang last, geen 
optimalisatie

+ optimalisatie last o.b.v. 
business case mogelijk

administratieve last + geen reglement dus geen 
voorafgaande procedure + korte procedure en geen 

vormvereisten ‐ procedure verordening te 
doorlopen + korte procedure en 

beperkte vormvereisten + korte procedure en 
beperkte vormvereisten

+
geen nood om afwijkingen 
en uitzonderingen te 
voorzien in regeling

+
mogelijkheid tot afwijken 
kan vlot voorzien in 
regeling

‐
mogelijkheid tot afwijken 
of vrijstellen uitvoerig in 
verordening te regelen

‐
mogelijkheid tot afwijken 
of vrijstellen uitvoerig in 
reglement te regelen

+
geen nood om afwijkingen 
en uitzonderingen te 
voorzien in regeling

‐ zware motiveringslast op 
niveau vergunning +

beperkte motiveringslast 
per vergunning (last in 
natura of financieel, 
afwijkingen,…)

+
beperkte motiveringslast 
per vergunning (last in 
natura of financieel, 
afwijkingen,…)

+
geen motiveringslast per 
vergunning (tenzij 
afwijking)

‐ zware motiveringslast op 
niveau vergunning

vrijheid besteding 
'opbrengsten' ‐

overheid moet relatie 
tussen project en 
besteding middelen 
motiveren

‐
overheid moet relatie 
tussen project en 
besteding middelen 
motiveren

‐
overheid moet relatie 
tussen project en 
besteding middelen 
motiveren

+
geen 
motiveringsverplichting 
besteding opbrengsten

‐
overheid moet relatie 
tussen project en 
besteding middelen 
motiveren

aanvechtbaarheid en 
beroep ‐ niet bindend in beroep, 

hoge kans op aanvechting ‐
niet bindend in beroep, 
hoge kans op aanvechting 
(zeker bij afwijkingen)

+ bindend, ook voor 
deputatie + toepasbaar ook bij 

vergunning in beroep + kleine kans op aanvechting 
(tenzij derden)

transparantie en 
gelijkheid ‐ niet transparant voor 

bevolking noch bouwheer ‐
minder transparant voor 
bevolking en bouwheer 
(o.w.v. mogelijke afwijking)

+ transparantie voor allen + transparantie voor allen ‐ niet transparant voor 
bevolking noch bouwheer

‐
geen uniformiteit, 
objectiviteit vereist zware 
motivering

+
eerder objectief en 
uniform toegepast (tenzij 
afwijkingen)

+ objectief en uniform 
toegepast + objectief en uniform 

toegepast ‐
geen uniformiteit, 
objectiviteit vereist zware 
motivering
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 ⌂ Lasten hebben een directe relatie met het project!

De stedenbouwkundige last is een retributie en géén belasting. De gemeente kan daarom 
de stedenbouwkundige last niet inzetten om de gemeentekas te spijzen en de inkomsten in 
te zetten voor haar algemene taken. Ze kan hiermee ook geen werken financieren die geen 
directe relatie hebben met het vergunde project. Zij kan bv. niet eisen dat de ontwikkelaar 
een infrastructuurwerk uitvoert dat niet dient tot ontsluiting van het project of de wijk / het 
stadsdeel waarin het zich situeert. Zij kan ook geen recurrent beleid via de lasten bekostigen, 
zoals de exploitatie- of renovatiekost van een gemeenschapsvoorziening die door het project 
geen gewijzigd gebruik zal kennen, of de heraanleg van stoepen die sowieso heraangelegd 
moeten worden, met of zonder project. De lasten kunnen enkel ingezet worden om de gevolgen 
van de vergunde projecten op te vangen. Daarom zal de gemeente steeds moeten verklaren 
hoe de opgelegde (evt. financiële) lasten zich verhouden tot de effecten van de projecten.

Opmerking: de directe relatie tussen project en opgelegde last wordt vanuit onderzoek wel in 
vraag gesteld. Mogelijks wordt dit punt nog versoepeld t.a.v. de situatie voorjaar 2020.

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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 ⌂ Financiële last of lasten ‘in natura’ - uitvoerbaar door vergunninghouder

Lasten kunnen worden opgelegd in de vorm van gratis grondafstand, maar enkel indien de 
gronden zullen dienen voor functies van algemeen belang, infrastructuren of publiek domein.

Ook de uitvoering van bepaalde werken kan zowel binnen als buiten de site worden opgelegd. 
Denk bijvoorbeeld aan de capaciteit van een kruispunt verhogen, een zachte verbinding 
realiseren of opwaarderen,... Bij het opleggen van een last in natura kan een borg worden 
geëist. De last moet echter door de vergunninghouder uitvoerbaar zijn zonder bijkomende 
beoordeling vanwege de overheid. Dit betekent dat er geen last kan worden opgelegd die 
een nieuwe omgevingsvergunning vereist! De opgelegde werken worden dan beter in de 
omgevingsvergunning opgenomen. Omwille van de uitvoerbaarheid kan er ook voor een 
financiële last worden gekozen, die de gemeente dan toelaat zelf uit te voeren. 

Het nadeel van lasten in natura is dat niet elk project zich leent tot het opleggen van een zinvolle 
last. Terwijl wel elke woonverdichting de gemeente dwingt tot bijkomende investeringen in de 
kern op vlak van gemeenschapsvoorzieningen, publieke ruimte en groen, verbetering van de 
duurzame ontsluiting,… Zeker voor kleinschaliger woonverdichtingsprojecten op kleine sites 
is het vaak weinig zinvol om op de site bijkomende voorzieningen van algemeen belang te 
realiseren. Ze zijn ook te klein van omvang om te kunnen belasten met een verbetering van de 
duurzame ontsluiting. Tegelijk kan een sterke verdichting in de kern ook een gevolg zijn van 
een veelheid aan kleinschalige verdichtingsprojectjes. Daarom lijkt het opportuun om een 
combinatie van systemen te voorzien, waarbij lasten in natura worden toegepast waar zinvol, 
en een financiële last in de andere gevallen.

De gemeente kan inderdaad beslissen om lasten op (woon)verdichting als financiële last op te 
leggen. Deze vorm van last staat anno 2019 nog niet letterlijk in de regelgeving, maar wordt 
erdoor niet uitgesloten. 

• Enerzijds kan de financiële last berekend worden o.b.v. de raming van de nodige 
investeringen die logischerwijze zouden worden opgelegd, maar niet door toedoen van 
de vergunninghouder kunnen worden gerealiseerd. Het gaat bv. om werken buiten de site 
die de gemeente liever zelf uitvoert.

• Anderzijds kan de gemeente een vast financieel bedrag per ‘eenheid’ (bv. per woonentiteit 
of m², evt. boven de referentiedichtheid) opleggen. Het grote voordeel van deze werkwijze 
is de lage administratieve kost: er moeten geen business cases worden opgemaakt. Het 
nadeel is dat de gemeente dit bedrag niet kan optimaliseren. Een te hoog bedrag kan 
ertoe leiden dat moeilijker te ontwikkelen maar correct gelegen percelen blijven liggen, 
omdat er geen marktconforme ontwikkeling meer mogelijk is. 

Bij het opleggen van financiële lasten, verdient het aanbeveling dat de gemeente op 
regelmatige tijdstippen rapporteert over de wijze waarop de ontvangen gelden zijn besteed 
in de omgeving van de vergunde projecten. Zo garandeert de gemeente dat de lasten wel 
degelijk dienen om de gevolgen van de belaste projecten op te vangen. Hierbij kan wel degelijk 
gewerkt worden met een soort fonds dat de financiële lasten van verschillende projecten 
bundelt, alvorens over te gaan tot de creatie van bv. een nieuw park of nieuwe trage weg. Dit 
moet wel in de omgeving van de betreffende projecten gebeuren.

Opmerking: momenteel is de financiële last niet uitdrukkelijk vermeld in het decreet. Ook het 
opleggen van een waarborg is niet uitdrukkelijk geregeld. Mogelijks worden deze aspecten na  
afwerken van deze toolkit (voorjaar 2020) nog verder aangevuld en verfijnd. Het aspect van 
de uitvoerbaarheid door de vergunninghouder wordt mogelijks nog versoepeld. 
 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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 ⌂ Omvang lasten staat in verhouding tot de omvang van het project

De omvang van de last moet in verhouding staan tot het voordeel dat de aanvrager krijgt n.a.v. 
het vergunde project enerzijds en het nadeel voor de gemeente anderzijds. Het is daarom 
aanbevolen om te verhelderen wat als ‘voordeel’ voor de bouwheer wordt beschouwd, 
waarop de last wordt berekend. Hiervoor kan de gemeente bv. vertrekken van de omvang van 
het project uitgedrukt in m² vloeroppervlakte of in aantal woonentiteiten, evt. naar type. Het 
‘voordeel’ kan echter ook geïnterpreteerd worden als de toestemming om méér woonenteiten 
of meer vloeroppervlakte te bouwen dan bij een invulling aan normale dichtheid (woningtypes 
en volumetrie zoals dominant in de omgeving voorkomend).

Bij een regeling waarbij de last geheven wordt per m² vloeroppervlakte of per (woon)
entiteit, zal de goede verhouding globaal moeten worden gemotiveerd, op het moment van 
goedkeuring van het reglement of de verordening. Bij de bepaling van de last per dossier, 
zal deze bepaald moeten worden op basis van een business case, waarbij een raming wordt 
opgemaakt van de kosten die het project veroorzaakt en van de meeropbrengsten dankzij te 
toegelaten verdichting. 

 ⌂ Regel goed de afwijkingsmogelijkheden

Bij het vastleggen van (een richtkader of) een verordening die een gelijke last oplegt per eenheid 
(bv. m² of woonentiteit), is het aanbevolen zeer goed na te denken over het toepassingsgebied 
en over een afwijkingsregeling. Welke projecten wil je vrijstellen van stedenbouwkundige 
lasten (buiten het toepassingsgebied); bv. sociale woningen, andere vormen van betaalbaar 
wonen die door de overheid worden geregeld, erfgoed… ? Onder welke omstandigheden 
wil je de mogelijkheid hebben om de lasten nog te verstrengen; bv. bij het aansnijden van 
sites die om méér maatregelen vragen op vlak van ontsluiting of compensaties die niet als 
voorwaarde kunnen worden opgelegd; in wijken waar de parkeerdruk reeds extreem hoog is,... 
Het reglement of de verordening legt best vast volgens welke werkwijze over de afwijkingen 
wordt beslist. 

 ⌂ Een progressieve belasting goed regelen

Een gemeente kan het meer billijk achten om kleine projecten, bv. opsplitsing naar twee 
woningen, beperkter te belasten en grotere projecten per woning zwaarder te belasten. 
Hiervoor zijn verschillende argumenten denkbaar: men wil de kleine eigenaar niet te sterk 
treffen, er leeft een vermoeden dat de winstmarges op de grotere projecten groter zijn, zodat 
hier van een grotere meerwaarde kan worden uitgegaan,… Anderzijds moet de gemeente 
ook beseffen dat zeer veel kleine woonverdichtingsprojecten evenzeer een belangrijke groei 
veroorzaken.

Indien de gemeente wil werken met een zeer lage last op de eerste bijkomende woningen, 
bouw in je reglement een bepaling in die vermijdt dat grotere projecten kunnen worden 
opgesplitst.

Indien de gemeente alle nieuwe woningen gelijk wil belasten met een redelijk hoog bedrag, 
overweeg dan of je je belasting of last wel oplegt aan alle nieuwe woningen, ook de eerste 
woning op een bouwperceel, of enkel aan de ‘verdichting’, waarbij er nieuwe loten worden 
gecreëerd of meerdere woningen per perceel. 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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 ⌂ Een ruimtelijk gedifferentieerde last?

In de fiche gedifferentieerde heffingen en premies bespreken we of een ruimtelijk 
gedifferentieerde heffing kan ingezet worden om het kernversterkend beleid en de vrijwaring 
van de open ruimte te sturen. Hier bespreken we onder meer de mogelijkheid om de last in 
te zetten als middel om verspreide ontwikkelingen meer te belasten dan ontwikkelingen in de 
kernen.

 ⌂ Maak het reglement bekend en voer vooroverleg

De gemeente maakt best publiek bekend dat bij de vergunning van projecten een last wordt 
of kan worden opgelegd. Dit kan het draagvlak voor woonverdichting in de kern bij de brede 
bevolking vergroten. Het wordt duidelijk dat de projectontwikkelaar verplicht bijdraagt tot 
de kwaliteitsverbetering in de omgeving van het project. De gemeente legt hierbij ook uit 
waartoe de opgelegde lasten bijdragen. Anderzijds is het essentieel dat potentiële bouwheren 
op de hoogte zijn van (de vermoedelijke omvang van) de last alvorens tot investering in een 
site over te gaan. Zo zal de last mee worden ingecalculeerd bij de bepaling van de aankoopprijs 
van een site en verkleint de kans op beroepsprocedures. 

Bij het opleggen van een last in natura is het bovendien essentieel dat voldoende vooroverleg 
wordt gepleegd. De kans bestaat immers dat de werken in natura deel moeten uitmaken 
van het vergunningsdossier of dat er andere maatregelen moeten worden voorbereid die een 
uitvoering door de vergunninghouder mogelijk maken. Ook indien de last niet bestaat uit een 
financieel bedrag per eenheid maar wordt gebaseerd op de berekening van een business case, 
is een grondige samenwerking eigenlijk onmisbaar.

 ⌂ Lasten niet verwarren met voorwaarden

De stedenbouwkundige last mag niet verward worden met de voorwaarden bij een 
omgevingsvergunning. De voorwaarden worden opgelegd om het project vergunbaar te maken 
in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening. Klassieke voorwaarden zijn bv. dat de 
vereisten zoals geformuleerd in het advies brandweer of advies van de waterwegbeheerder 
worden gerespecteerd. Of dat een zichtscherm wordt gerealiseerd om inkijk te vermijden. 
Lasten zijn daarentegen bedoeld om noodzakelijke werken of investeringen door de overheid 
die ontstaan naar aanleiding van de komst van het project, te helpen dragen. De grens is 
niet altijd 100% duidelijk. Let in je vergunningsbeslissing daarom vooral goed op een correcte 
bespreking van de voorwaarden (goede ruimtelijke ordening) en de lasten (helpen dragen 
bijkomende werken vanwege de overheid). Het onderscheid is belangrijk in het kader van de 
handhaving. 

 ⌂ Handhaving

Bepaal in de vergunningsbeslissing zeker een termijn waarbinnen de last moet zijn 
uitgevoerd. Leg eventueel voor lasten in natura een financiële waarborg op en regel de 
(eventueel gefaseerde) vrijgave ervan. Een stedenbouwkundige last niet naleven is geen 
stedenbouwkundig misdrijf (in tegenstelling tot het niet uitvoeren van de voorwaarden). 
Handhaving valt bijgevolg onder de bestuursdwang. 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN

• Studie met tal van aandachtspunten: Vandekerckhove, B., De Waele, A., Meeus, R., 
Morisse, B. (2019) Inzet van lasten bij omgevingsvergunningen, i.o.v. Departement 
omgeving

• Vlaanderen heeft een online handleiding lasten en voorwaarden
• Ook in de online instrumentengids van de Vlaamse Overheid is een sectie opgenomen 

m.b.t. de stedenbouwkundige lasten  

REFERENTIES en PRAKTIJKVOORBEELDEN

• Algemeen: In de bovengenoemde studie “Inzet van lasten bij omgevingsvergunningen” 
vindt u tal van praktijkvoorbeelden 

Intern richtkader: 
• Antwerpen reglement stedenbouwkundige ontwikkelingskosten, Geel reglement 

stedenbouwkundige ontwikkelingskosten, Londerzeel (Reglement Wonen voor grote 
projecten), Hemiksem reglement wonen

Verordeningen - afgebakend toepassingsgebied: 
• Hasselt: verordening financiële bijdrage voor werken in openbaar domein binnen de 

RUP’s Blauwe Boulevard 
• Aalst: voorbereiding verordening stedenbouwkundige lasten voor i.k.v. de ontwikkeling 

van projectgebied ‘De Kaaien’;
• Zoutleeuw heeft eind 2019 een verordening in voorbereiding die enkel voor de verspreide 

woonkavels een stedenbouwkundige last oplegt. De bedoeling is om de extra kosten 
van het verspreid wonen door te rekenen naar de bouwheer. De last kan natuurlijk ook 
afremmend werken voor ontwikkelingen buiten de kern. 

Belastingreglement: 
• Verschillende gemeenten hebben al jaren ervaring met belasting op nieuwe woningen 

of bouwvolumes: Londerzeel (voor kleine projecten – een aanpassing wordt einde 2019 
onderzocht), Sint-Pieters-Leeuw, Blankenberge,…

• Oud-Heverlee keurde einde 2019 een belastingsreglement op bijkomende woningen 
goed: dit start met een laag bedrag voor de eerste woning, en belast progressief méér 
naarmate het project uit meer woningen bestaat.

RUP’s met voorschriften die de te verwachten stedenbouwkundige lasten weerspiegelen: 
• Leuven - RUP’s Vaartkom en RUP’s Benedenstad bevatten duidelijke bepalingen over de 

condities waaraan moet zijn voldaan om bepaalde ontwikkelingszones te realiseren; ze 
kunnen dus eenvoudig meegenomen worden als last in de vergunningen.

Overeenkomst gemeenteraad - ontwikkelaar: 
• tal van voorbeelden van overeenkomsten op projectbasis: in studie hierboven
• stad Hasselt hanteert het principe dat in de woonuitbreidingsgebieden die conform de 

stedelijke afbakening kunnen worden aangesneden, een stedenbouwkundige last wordt 
afgesproken via overeenkomst gemeenteraad-ontwikkelaar

http://docplayer.nl/157917034-Inzet-van-lasten-bij-omgevingsvergunningen.html
http://docplayer.nl/157917034-Inzet-van-lasten-bij-omgevingsvergunningen.html
https://omgeving.vlaanderen.be/handleiding-lasten-en-voorwaarden-bij-een-stedenbouwkundige-vergunning
https://www.instrumentencodex.be
https://instrumentengids.login.kanooh.be/lasten
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

CONCLUSIES STEDENBOUWKUNDIGE LAST

De gemeente heeft een waaier aan instrumenten om te werken met stedenbouwkundige 
lasten of iets soortgelijks, waarvan geen enkele duidelijk te prefereren valt: per dossier, via 
belastingsreglement, intern richtkader of stedenbouwkundige verordening. De gemeente zal 
daarom de afweging moeten doen op basis van de pro en contra, hierboven besproken en in 
de tabel samengevat.

De gemeente heeft ook een waaier aan keuzes wat te belasten: elke nieuwe woning of enkel de 
verdichting. Woonentiteiten of m². En of ze de last of belasting gelijkstelt voor kleine en grote 
projecten, dan wel progressief werkt. De gemeente kan zelfs kiezen om een stedenbouwkundige 
last enkel in bepaalde zones te heffen. Ook hier zijn er geen voorkeurscenario’s en kiest de 
gemeente op basis van eigen afweging.

Omtrent de aard van de lasten, financieel of in natura, lijkt zich wel een aanbeveling af te 
tekenen. Bouw je reglement zo op, dat de gemeente bepaalt of de last in natura zinvol is op 
of nabij deze site. Zo niet, betaalt men cash een vooraf bepaald bedrag. Er moet dan niet 
over elk project onderhandeld worden; de gemeente kan de inspanningen om te komen tot 
een goed akkoord of goed onderbouwde opgelegde beslissing, concentreren op de meest 
strategisch gelegen sites. De rest kan dan eenvoudiger financieel worden afgehandeld. Zorg 
ervoor dat wie een last in situ moet uitvoeren, niet ook de (volledige) financiële last betaalt, 
dus voorzie hiervoor vrijstellingen als je werkt met een combinatie van ad hoc lasten met een 
belastingsreglement.
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Om invulling te geven aan de strategieën ‘handel en lokaal ondernemerschap in kern versterken’ en 
‘open ruimte buiten de kern ontdichten’, kan de gemeente winkelarme gebieden afbakenen waar 
(bepaalde categorieën) handel ongewenst zijn. Ze kan ook verschillende soorten winkelgebieden 
afbakenen waar (bepaalde categorieën) handel toegelaten zijn of zelfs verplicht worden, bv. om een 
attractief kernwinkelgebied te stimuleren. Dergelijke afbakening kadert bij voorkeur in een gemeentelijk 
detailhandelsvisie. De gemeente kan, ter uitvoering van die visie, kiezen voor werkwijzen die gaan van 
stimuleren en ontraden tot verordenend vastgelegde verboden en verplichtingen.

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Handel en lokaal ondernemerschap 
versterken in de kernen

Attractieve functie aanbieden voor 
bovenlokale  bezoekers 

Open ruimte buiten de kern ontdichten

AFBAKENEN VAN WINKELGEBIEDEN

STATUUT & KADER

Het lokale beleid omtrent de winkelgebieden is ingebed in het decreet Integraal Handelsvestigingsbeleid 
van juli 2016 (zie referenties). Dit decreet heeft als doel om op de correcte plaatsen duurzame 
vestigingsmogelijkheden voor kleinhandel te creëren, ongewenste kleinhandel in linten en op 
bedrijventerreinen te vermijden en kernwinkelgebieden te versterken. Op deze wijze wordt bijgedragen 
aan de leefbaarheid in de kernen, aan een duurzame mobiliteit en aan een toegankelijk aanbod 
voor consumenten. Om beter te kunnen sturen wordt een onderscheid gemaakt in vier categorieën 
van kleinhandelsactiviteiten: voeding, persoonsuitrusting, planten-bloemen-tuinbouw, overige. Het 
decreet behandelt zowel de opmaak van de visie, de gewenste planningsinitiatieven, de uitvoering via 
het vergunningenbeleid en de handhaving.

De instrumenten die uitvoering geven aan deze visie zitten niet enkel verankerd in dit decreet. Ook de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) en het decreet Omgevingsvergunningen vormen de basis. 
De visie op de onderscheiden winkelgebieden en winkelarme gebieden kan immers een verordenend 
kader krijgen door stedenbouwkundige voorschriften. De gewenste handelsontwikkelingen worden, 
naast andere acties, ook gestuurd door de omgevingsvergunningen, waaronder de vergunning voor 
kleinhandelsactiviteiten. 
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WIJZE VAN VERANKERING

 ⌂ De gemeentelijke kleinhandelsvisie

Gemeenten kunnen een gemeentelijke kleinhandelsvisie opmaken of samenwerken rond een 
intergemeentelijke kleinhandelsvisie. De opmaak van zo’n visie is niet verplicht. Ze wordt formeel 
goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen en door de gemeenteraad bekrachtigd. 
Het is aanbevolen ze voorafgaandelijk voor te leggen aan het Vlaams Comité voor Kleinhandel voor 
(niet-bindend) advies. De visie wordt overgemaakt aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De 
visie is een openbaar document dat ook voor de bevolking raadpleegbaar wordt gemaakt.

De visie vertrekt van een grondige analyse van de bestaande toestand. De handleidingen onder 
‘referenties & handleidingen’ bieden hiervoor de nodige handvaten. De visie beschrijft vervolgens de 
gewenste toekomstige situatie vanuit de doelstellingen die het decreet formuleert. De leidraad Integraal 
Handelsvestigingsbeleid geeft opnieuw de nodige handvaten. De visie duidt het volgende aan:

• de gewenste kleinhandelsconcentraties waar kleinhandel wordt gestimuleerd, zoals 
kernwinkelgebieden in stads- of dorpskernen en specifieke kleinhandelszones (de winkelrijke en de 
clustergebieden); 

• zones waar kleinhandel kan zonder dat men deze wil stimuleren of beperken;
• de zones waar kleinhandel niet wenselijk is, waar bepaalde categorieën van kleinhandel niet 

wenselijk zijn of waar beperkingen opgelegd worden m.b.t. de oppervlakte: de winkelarme of 
winkelvrije gebieden.

De visie behandelt daarbij zowel de grotere handelszaken waarvoor de kleinhandelsvergunning 
verplicht is (vanaf 400m²) als de kleinere handelszaken.

 ⌂ Visie als formeel beleidskader of beleidsmatig gewenste ontwikkeling?

De (inter-)gemeentelijke kleinhandelsvisie kan opgenomen worden in het gemeentelijk ruimtelijke 
structuurplan of in een gemeentelijk beleidskader als onderdeel van het gemeentelijke beleidsplan 
ruimte (zie fiche beleidsplan ruimte). Belangrijke tegenstrijdigheden tussen een verouderd structuurplan 
en de kleinhandelsvisie kunnen zelfs aanleiding zijn tot structuurplanherziening of overstap naar een 
beleidsplan ruimte. Een provinciaal beleidsplan ruimte kan trouwens ook een stuk structuurplan 
schrappen, dat niet conform haar doelstellingen is. 

De kleinhandelsvisie kan echter ook beschouwd worden als ‘beleidsmatig gewenste ontwikkeling’ (BGO). 
De visie vormt op zich geen rechtszekere toetsingsgrond in het vergunningenbeleid, maar vormt wel 
een belangrijke houvast. Enerzijds mag een vergunning worden geweigerd indien het aangevraagde 
onverenigbaar is met de doelstellingen van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid, dewelke in de 
gemeentelijke visie concreet zijn doorvertaald. Anderzijds kan de visie, indien publiek bekend gemaakt, 
beschouwd worden als beleidsmatig gewenste ontwikkeling waarmee in de vergunningverlening 
rekening kan worden gehouden. Het is belangrijk om dan wel de visie en haar onderbouwing in grote 
lijnen over te nemen in de vergunningsbeslissing; een loutere verwijzing naar de visie is onvoldoende 
(zie fiche beleidsvisie hanteren in vergunningen). Bovendien moet de vergunningsbeslissing zeer sterk 
gemotiveerd zijn om te voldoen aan de Europese dienstenrichtlijn: zie specifieke aandachtspunten. 

 ⌂ Doorvertaling in RUP’s mogelijk

De gemeenten kunnen ervoor opteren om de kleinhandelsvisie door te vertalen in verordenende 
voorschriften in ruimtelijke uitvoeringsplannen (zie fiche RUP). Indien er geen gemeentelijke 
kleinhandelsvisie bestaat, moet het RUP kaderen binnen de provinciale en Vlaamse kleinhandelsvisies. 
Ook de conformiteit met het ruimtelijk structuurplan (of beleidsplan ruimte) moet aangetoond, tenzij 
er gemotiveerd kan van worden afgeweken.
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Het RUP brengt de bestemmingsvoorschriften waar nodig in overeenstemming met de kleinhandelsvisie: 
handel toegelaten of niet. Het RUP kan daarbij betrekking hebben op alle kleinhandel en dus ook 
uitspraken doen over kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte kleiner dan 400m² 
(maar opgelet: zie specifiek aandachtspunt m.b.t. vergunningsplicht). 

Het RUP kan ook meer gedetailleerde voorschriften bevatten. Indien er geen bestemmingswijzigingen 
nodig zijn, kan er zelfs gewerkt worden met een zogenaamd contouren-RUP, dat enkel dergelijke 
voorschriften bevat:

• minimale of maximale oppervlakten regelen voor een of meerdere categorieën van kleinhandel;
• bepaalde categorieën handel uitsluiten of verplichten;
• de verweving met andere functies regelen;
• ruimtelijk ordenen van het gebied, de inrichtingsprincipes vastleggen;
• …

Of het verstandig of toegelaten is om ook de categorieën van verplichte, toegelaten of uitgesloten 
handelszaken verder te gaan detailleren in ‘branches’ wordt behandeld onder de specifieke 
aandachtspunten. Opnieuw merken we op dat recente rechtspraak ertoe heeft geleid dat er een 
zeer zware motiveringsplicht is ontstaan omwille van de Europese dienstenrichtlijn: zie specifieke 
aandachtspunten.

Voor bestaande handelsconcentraties, handelslinten of solitaire handelszaken die als ongewenst 
worden beschouwd (gelegen in de winkelarme of -vrije gebieden), kan het RUP een uitdoofbeleid 
inhouden door kleinhandel uit te sluiten. De bestaande handelszaken worden zonevreemd. Of hierbij 
planschade moet worden betaald is voorlopig redelijk onduidelijk en zal wellicht afhangen van de 
herbestemmingsmogelijkheden van gronden of gebouwen. Hierbij moet worden opgemerkt dat 
in de meeste gebieden de regeling zonevreemde gebouwen wel een herbouw toelaat. Maar voor 
grote handelszaken, die onder de verplichting tot kleinhandelsvergunning vallen, kan wél de nieuwe 
kleinhandelsvergunning worden geweigerd. 

Tot slot kan het RUP ook de vrijstellingen van vergunningsplicht voor ‘tijdelijke’ kleinhandelsactiviteiten 
beperken (zie hieronder).

 ⌂ Doorvertaling in een gemeentelijke verordening is moeilijker

De gemeente kan ook kiezen voor een doorvertaling van de kleinhandelsvisie in een gemeentelijke 
stedenbouwkundige verordening (fiche verordening). De mogelijkheden zijn echter veel beperkter dan 
in een RUP.

De stedenbouwkundige verordening kan in principe geen bestemmingen vastleggen. De belangrijkste 
functie van een verordening i.k.v. het handelsvestigingsbeleid bestaat uit het verfijnen van het 
bestaande kader waarin de bestemmingsvoorschriften zijn vastgelegd (RUP, gewestplan, BPA). De 
verordening kan bv. minimale of maximale oppervlakten voor alle handel of bepaalde categorieën 
handel opleggen. Ze kan bepaalde voorschriften opleggen die verweving kunnen stimuleren (bv. 
toegang tot de verdiepingen i.k.v. wonen boven winkels),… 

Ook kan de verordening de vrijstellingen van vergunningsplicht voor ‘tijdelijke’ kleinhandelsactiviteiten 
(zie hieronder) beperken.

Daarenboven bestaat een beperkte mogelijkheid om de functiewijzigingen te sturen. Zo kan er verboden 
worden dat bestaande kleinhandelsactiviteiten in bv. het kernwinkelgebied worden omgezet naar 
andere functies. Ook kunnen bepaalde ongewenste categorieën worden uitgesloten. In de winkelarme 
gebieden kan de verordening verbieden dat bestaande niet-handelsactiviteiten, bv. een woning, worden 
omgezet naar (bepaalde categorieën van) handel. De stedenbouwkundige verordening kan daarbij 
ook uitspraken doen over kleinhandelsbedrijven met een netto handelsoppervlakte kleiner dan 400m². 
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Maar let op: dergelijke regeling rond functiewijziging geldt enkel bij bestaande gebouwen. Zodra er 
sprake is van sloop en nieuwbouw worden de bestemmingen niet meer geregeld door de verordening 
en valt men terug op het planningskader: RUP, gewestplan, BPA. 

De verordening is daarom een minder krachtig instrument dan een RUP. Ze is niet geschikt voor het 
volledig uitsluiten van handel in winkelarme gebieden die bv. in woongebied liggen. Ze is ook niet 
geschikt om in alle gevallen handel te verplichten in een kernwinkelgebied.

 ⌂ Toepassing in de kleinhandelsvergunning

Voor kleinhandel vanaf 400m² netto vloeroppervlakte, zowel bij nieuwbouw als in bestaande 
gebouwen, geldt de verplichting tot omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten, kortweg de 
kleinhandelsvergunning; deze laat één of meerdere categorieën kleinhandel toe op de locatie in kwestie. 
Als de vestiging gepaard gaat met vergunningsplichtige werken, wordt de kleinhandelsvergunning 
geïntegreerd in deze omgevingsvergunning. Ook bij bepaalde wijzigingen in oppervlakte of bij bepaalde 
wijzigingen in handelscategorieën, is een kleinhandelsvergunning verplicht: zie hiervoor de hieronder 
vermelde leidraad integraal handelsvestigingsbeleid, hfdst. 6.1.

Kleinere handelszaken vallen niet onder de vergunningsplicht i.k.v. het decreet handelsvestigingsbeleid. 
Dat betekent dat de wijziging van een voedingszaak van 100m² naar een kledingzaak zonder andere 
vergunningsplichtige werken geen vergunning behoeft. Echter, indien een vergunningsaanvraag 
voor het bouwen of verbouwen van een pand wordt beoordeeld, kunnen de voorschriften van een 
RUP of verordening wel voorwaarden en beperkingen inhouden die betrekking hebben op kleinere 
handelsoppervlakten. Zie de specifieke aandachtspunten.

Ook zijn er vrijstellingen van vergunningsplicht voor kleinhandelsactiviteiten van meer dan 400m², voor 
zover deze beperkt zijn in de tijd: hier gelden de decretale vrijstellingen tenzij een RUP of verordening 
hier wel voorschriften rond bevat.

De gemeenten zijn in de meeste gevallen bevoegd voor het verstrekken van de kleinhandelsvergunning, 
tenzij voor de gevallen waar het decreet Omgevingsvergunning (art.15) en het decreet Integraal 
Handelsvestigingsbeleid (art.11) de bevoegdheid aan provincie of Gewest toewijzen. Aangezien 
de kleinhandelsvergunning een omgevingsvergunning vormt, volgt ze de procedure van de 
omgevingsvergunning. Of het gaat om een procedure ‘gewone’ dan wel ‘vereenvoudigde’ 
omgevingsvergunning, is helder uitgelegd in de hieronder vermelde leidraad integraal 
handelsvestigingsbeleid, hfdst. 6.1. De leidraad bevat in hfdst. 6.2 ook een goed overzicht van de 
afwegingscriteria die kunnen worden gehanteerd bij de vergunningsbeslissing. Opnieuw moet opgemerkt 
worden dat rekening moet worden gehouden met de gevolgen van de Europese dienstenrichtlijn bij de 
uitwerking van de motivatie: zie specifieke aandachtspunten.

 ⌂ Tal van aanvullende acties om het kleinhandelsbeleid vorm te geven

Uiteraard is het vastleggen van de mogelijkheden in voorschriften niet de enige vorm van ondersteuning 
van het handelsbeleid in de kernen.

Aanvullend aan de doorvertaling in RUP’s en/of stedenbouwkundige verordening heeft het decreet 
integraal handelsvestigingsbeleid ook de figuur van de handelsvestigingsconvenant in het leven 
geroepen. Die wordt afgesloten tussen de gemeente enerzijds en anderzijds de handelaars, 
ontwikkelaars, handelsverenigingen,… Het bevat bv. afspraken over middelen voor het beheer van een 
specifiek handelsgebied, over gezamenlijke initiatieven en hun financiering, over parkeerbeleid,…
 
Daarnaast bestaan er tal van flankerende en stimulerende maatregelen: corrigeren van het 
winkelaanbod door een actief aantrekkings- en ondersteuningsbeleid voor bepaalde handelstypes, 
een correct beleid rond mobiliteit en publieke ruimte, verhogen van aantrekkelijkheid door events, 
huisstijl,…. De gemeente kan haar noden en de daarbij horende acties gestructureerd  in kaart brengen 
door de opmaak van een Strategisch Commercieel Plan. De Vlaamse overheid ontwikkelde hiervoor 
een gedetailleerde handleiding.
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 ⌂ Europese dienstenrichtlijn dwingt om de keuzes zeer goed te onderbouwen

Naast de bepalingen van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid, moeten de 
gemeenten ook rekening houden met de Europese dienstenrichtlijn. Deze vereist een 
verregaande motiveringsplicht indien de gemeente beperkingen wil opleggen aan de 
mogelijkheden om handel te voeren. De gemeenten nemen deze verplichting best niet te licht 
op, want de Dienstenrichtlijn kan gehanteerd worden als argument om overheidsbeslissingen 
omtrent beperkingen op handel, zoals de vaststelling van RUP’s of het weigeren van 
kleinhandelsvergunningen, te vernietigen1. Immers, de Dienstenrichtlijn beoogt het wegnemen 
van belemmeringen voor diensten in de Europese Unie door o.m. het versterken van de 
rechten van de consumenten en bedrijven. De richtlijn streeft dan ook naar het afschaffen 
van discriminerende eisen en van restrictieve voorwaarden. De rechtspraak stelde al dat 
de toetsing van een vestigingsvraag aan economische behoeften of weigering van nieuwe 
bedrijven om bestaande bedrijven te beschermen, niet kunnen.

Concreet betekent dit dat er aan verschillende vereisten voldaan moet zijn om een ‘territoriale 
beperking’ op te leggen en een bepaald type handel in een zone te weren:

• Discriminatieverbod 
• Noodzakelijkheid vanuit dwingende redenen van algemeen belang: argumenten vanuit 

ruimtelijke beleidsvisies zijn hier mogelijke onderbouwingen; de keuze om bepaalde 
categorieën te verbieden of verplichten moet gebaseerd zijn op niet-economische 
dwingende redenen van algemeen belang en gebaseerd op de goede ruimtelijke 
ordening. Niet-economisch betekent dat bv. dreigende concurrentie met reeds bestaande 
handelszaken geen goede onderbouwing vormt. Wel kan aangetoond worden dat de 
‘branchering’ ervoor zorgt dat bv. inwoners van de gemeente op een aanvaardbare 
afstand van hun woonplaats hun geregelde inkopen kunnen doen, dat de branchering 
bijdraagt aan een duurzame mobiliteitsoplossing, dat het gebrek aan ‘branchering’ zou 
zorgen voor een grondige ontwrichting van het voorzieningenaanbod.

• Evenredigheid: de gemeente moet aantonen dat de opgelegde beperking enerzijds 
geschikt is om de doelstelling van algemeen belang te bereiken; anderzijds moet bekeken 
worden of hetzelfde doel niet met een minder ingrijpende beperking kan worden bereikt. 
Dit is de voorwaarde die het meest aanleiding geeft tot discussies.

De VVSG heeft een zeer overzichtelijke website waarop de motiveringsvereisten i.k.v. de 
Europese Dienstenrichtlijn overzichtelijk zijn uitgelegd en de gevolgen van enkele Arresten zijn 
toegelicht: zie handleidingen.

 ⌂ Voorschriften m.b.t. handelszaken onder 400m² ?

Gemeentelijke RUP’s en verordeningen kunnen uitspraken inhouden m.b.t. de toelaatbaarheid 
van of grenzen aan handelszaken van de onderscheiden categorieën. Je kan dus vastleggen 
dat in een bepaalde zone, de handelszaken van een bepaalde categorie zijn uitgesloten, of bv. 
maar toegelaten worden onder of boven bepaalde oppervlaktegrenzen. 

Hierbij hoort wel een belangrijke bedenking. Zonder vergunningsplichtige werken is de 
inname van een gebouw voor een nieuwe handelszaak onder de 400m² vloeroppervlakte 
niet vergunningsplichtig. Een nieuwe winkel van 350m² in een andere handelscategorie is 
dan mogelijks niet toegelaten. Maar de kans bestaat dat initiatiefnemers hiervan niet op de 
hoogte zijn omdat zij de voorschriften niet (laten) nakijken wegens geen vergunningsplicht. 
Een regeling in RUP of verordening voor dergelijke kleinere zaken kan dus later een 
handhavingsprobleem veroorzaken.

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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Gemeenten kunnen overwegen om per verordening de ingebruikname van een pand voor een 
nieuwe handelszaak of een handelszaak van een andere categorie meldingsplichtig te maken. 
Op die wijze kan aan de initiatiefnemer worden bekendgemaakt dat de melding niet conform 
is. 
 

 ⌂ In voorschriften de 4 categorieën verder verfijnen tot sub-categorieën?

Omdat sommige categorieën van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid, vooral de 
categorie 4 ‘overige’, zeer verschillende soorten handelszaken bevatten, stelt zich de vraag 
in hoeverre voorschriften binnen een categorie ook kunnen verfijnen, door enkel bepaalde 
‘branches’ binnen de categorie toe te laten of te verbieden. 

Behalve de vereisten van de Europese Dienstenrichtlijn, zoals hierboven omschreven, lijken 
er niet onmiddellijk juridische beperkingen om in de kleinhandelsvisie of zelfs het RUP dat dit 
doorvertaalt in voorschriften nog verdere sub-categorieën in te voeren en dus slechts bepaalde 
‘branches’ binnen de categorieën uit te sluiten of toe te laten. Hierbij wel enkele bedenkingen.

• Het wijzigen van het handelsaanbod binnen eenzelfde categorie is, tenzij er andere 
vergunningsplichtige werken worden uitgevoerd, niet vergunningsplichtig, net als bij het 
vorige aandachtspunt. Het handhaven van een verbod op bepaalde branches is dus zeer 
moeilijk.

• Ook geldt opnieuw de Europese Dienstenrichtlijn. De gemeente zal moeten motiveren dat 
het verbod op bepaalde ‘branches’ nog evenredig is met de beoogde doelstellingen.

 ⌂ Bevoegdheden van de provincie?

Voor de provincie staan gelijkaardige instrumenten ter beschikking als voor de gemeente. Zij 
kan haar eigen kleinhandelsvisie opmaken en deze al dan niet opnemen in haar ruimtelijke 
beleidskaders of doorvertalen in PRUP’s en verordeningen. Er zijn voor haar echter beperkingen 
ingevoerd.

Zo kan de provincie in PRUP’s ook de verplichte of uitgesloten bestemmingen regelen. Zij kan bv. 
kleinhandelszones of winkelarme gebieden afbakenen. De provincie kan echter niet uit eigen 
beweging onderscheid maken tussen de categorieën van handel. Wil zij hierover bepalingen 
opnemen, dan kan dit enkel op vraag van de gemeente i.k.v. haar handelsvestigingsbeleid.

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!

1  belangwekkend arrest in dit kader: RvVb nr. A-1819-1167 
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN

• Korte uitleg bij en een link naar het decreet integraal handelsvestigingsbeleid vindt u op 
deze site van het Agentschap Innoveren & Ondernemen 

• Leidraad integraal handelsvestigingsbeleid, ontwikkeld in het kader van het Efro-project 
KWAZ van VVSG en Agentschap Innoveren & Ondernemen (laatste revisie februari 2018)

• Leidraad bij de opmaak van een strategisch commercieel plan (2012). Deze leidraad is is 
wat ouder, maar bevat wel goede handvaten voor de analysefase i.k.v. opmaak van een 
kleinhandelsvisie, en het flankerend beleid.

• Een aanpak voor de detailhandel langs steenwegen vind je in het EFRO-project 
‘Baanbrekend winkelen’, een studie opgemaakt in opdracht van enkele provincies en 
hogere overheden: 

• Duidelijke uitleg over de gevolgen van de Europese Dienstenrichtlijn vind je op de website 
van de VVSG

REFERENTIES

• Inspirerende voorbeelden van handelskernversterking in het algemeen via www.
detailhandelvlaanderen.be/ 

• Heel wat steden en gemeenten beschikken reeds over een visie op het 
handelsvestigingsbeleid: Landen, Lommel, Merelbeke, Kortrijk, Heusden-Zolder, Knokke, 
Herentals, Deinze,… Ze zijn eenvoudig te vinden door te googelen met de term ‘strategisch 
commercieel plan’

• RUP’s met afbakening van winkelgebieden:
• Provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant ontwikkelden samen met de betrokken 

gemeenten een visie op de N10 van Lier tot Aarschot, met opdeling in verschillende 
types winkelgebieden en winkelarme gebieden. De provincie Antwerpen werkt 
momenteel aan het PRUP N10 dat minstens de winkelarme gebieden zal regelen. Dit 
zit einde 2019 in fase startnota. (Voor onderdelen in Heist-op-den-Berg bestaat al een 
PRUP N10 i.k.v. de afbakening en werkt men aan een gemeentelijk RUP i.k.v. deze 
visie). Provincie Vlaams-Brabant zal in 2021 volgen met het PRUP voor de N10 op 
haar grondgebied. Dit wordt een overdruk-RUP dat de bestemmingen behoudt maar 
beperkingen oplegt aan de detailhandel.

• Gemeentelijke verordeningen winkelgebieden: hiervan zijn tal van voorbeelden:
• Afbakening en regeling bepaalde winkelgebieden: Arendonk, Oudenaarde, (Lier: 

vernietigd) 
• Specifieke bepalingen die het kernwinkelgebied moeten ondersteunen, zoals wonen 

boven winkels: Tongeren, Leuven, Hasselt,…
• Beperkingen op oppervlaktes handelszaken: Nieuwpoort

• Gestructureerde aanpak van het hele handelsbeleid via Strategisch Commercieel Plan: 
• Tal van gemeentelijke voorbeelden

• Verschillende provincies bieden aan de gemeenten ‘detailhandelscoaches’ aan, die 
gemeenten bijstaan om een Strategisch Commercieel Plan op te maken, zoals de provincie 
Antwerpen (info). De provincie Vlaams-Brabant zal in 2020 een gekijkaardige werking 
opstarten. 

https://www.vlaio.be/nl/andere-doelgroepen/lokale-besturen/integraal-handelsvestigingsbeleid/integraal
https://www.detailhandelvlaanderen.be/detailhandelsbeleid/leidraad-integraal-handelsvestigingsbeleid
https://www.vlaanderen.be/publicaties/het-strategisch-commercieel-plan-een-leidraad-voor-lokale-besturen
https://www.vlaamsbrabant.be/economie-landbouw/detailhandel-en-handelskernversterking/detailhandel/index.jsp
https://www.vvsg.be/kennisitem/vvsg/integraal-handelsvestigingsbeleid-en-de-europese-dienstenrichtlijn?query=europese%20dienstenrichtlijn
https://www.detailhandelvlaanderen.be/  
https://www.detailhandelvlaanderen.be/  
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/dese/deis/detailhandelsbeleid/detailhandelcoaches.html
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CONCLUSIES AFBAKENING WINKELGEBIEDEN

Ook voor het afbakenen van winkelgebieden kan de gemeente kiezen tussen een waaier 
aan mogelijkheden: werken op basis van een beleidsvisie, of doorvertalen van de visie in 
verordenende voorschriften.

Net als bij de afbakening van woonverdichting kan de gemeente ervoor kiezen om niet 
over te gaan tot opmaken van een RUP of verordening. Omdat het decreet Integraal 
Handelsvestigingsbeleid met haar decretale doelstellingen een duidelijk kader biedt voor 
gemeentelijke visievorming en vergunningverlening, vormt dit een stevige juridische basis voor 
het vergunnen vanuit beleidsmatig gewenste ontwikkelingen. Toch blijft de gemeente verplicht 
om geval per geval zeer goed te motiveren. Houd hierbij goed rekening met de criteria van de 
Europese Dienstenrichtlijn.

Als de gemeente voor een doorvertaling in verordenende voorschriften kiest, blijkt de 
stedenbouwkundige verordening belangrijke nadelen te hebben ten opzichte van het RUP. 
De verordening is niet bij machte om handel bij (sloop en) nieuwbouw te verplichten of uit 
te sluiten. Daarvoor heb je een RUP nodig. De verordening kan natuurlijk wel afmetingen, 
kwaliteitsvoorwaarden,... opleggen. Wil de gemeente echt naar een gezoneerd beleid gaan 
met winkelvrije gebieden en verplichte winkelgebieden, dan kiest ze voor een RUP. Opnieuw 
moeten RUP of verordening goed gemotiveerd worden, rekening houdend met de criteria van 
de Europese Dienstenrichtlijn. Bovendien blijft de handhaving van voorschriften voor winkels 
onder de 400m² een uitdaging...
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In elke kern komen elementen voor:
• die uniek en typisch zijn voor die kern, die de eigenheid (“het DNA”) van een kern uitmaken, die 

beeldbepalend zijn voor een kern; 
• waar mensen zich mee identificeren of waar een bepaalde waarde aan wordt gehecht;
• die we willen bewaren in de toekomst.

Die elementen zijn niet alleen objecten of gebouwen, maar ook publieke ruimtes die hiermee 
samenhangen (vb. dorpsplein), structuren (een begraafplaats, een dries, een buurtweg, ... ), patronen 
(bepaald verkavelingstype, ...), infrastructuren en groene elementen (solitaire boom, haagstructuren, 
een park of tuin ...) en soms zelfs onzichtbaar erfgoed (archeologie) die een zekere historische, artistieke, 
wetenschappelijke of maatschappelijke waarde hebben. 
Soms is naast het erfgoedobject ook de ruimtelijke logica of patroon waarbinnen dit object functioneert 
of tot stand is gekomen van belang; dan is er naast louter objectgerichte benadering ook een 
gebiedsgerichte benadering nodig.

Waardevol onroerend erfgoed kan 3 verschillende statuten hebben, die elk andere rechtsgevolgen met 
zich meebrengen:

1. Geïnventariseerd erfgoed:
• 1A.Erfgoed opgenomen in de wetenschappelijke inventaris op Vlaams niveau: hiervan is een 

beschrijving en documentatie aanwezig, maar de opname in de wetenschappelijke inventaris heeft 
geen rechtsgevolgen. Het Agentschap inventariseert erfgoed dat op Vlaams niveau van belang is, de 
gemeenten inventariseren lokaal erfgoed en kunnen dit laten toevoegen aan de wetenschappelijke 
inventaris (volgens een procedure beschreven in het MB 17/07/2015).

• 1B. Erfgoed opgenomen in een lokale inventaris of lijst: de gemeente kan een eigen inventaris 
aanleggen van lokaal waardevol erfgoed. Bij de opmaak van een RUP of verordening kan de 
gemeente voor items van deze eigen inventaris specifieke voorwaarden opnemen. De gemeente 
bepaalt hierdoor zelf in welke mate ze aan de opname in de lokale inventaris rechtsgevolgen 
koppelt.

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Belangrijkste bestaande beeldkwaliteit 
beschermen en valideren

Beeldkwaliteit en inpasbaarheid van 
ontwikkelingsprojecten bewaken

VOORWAARDEN ERFGOED EN 
BEELDBEPALENDE GEBOUWEN

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1025678&datum=&geannoteerd=false&print=false
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2. Vastgesteld erfgoed: dit is een selectie van de wetenschappelijke inventaris, die per MB 
vastgesteld werd. Aan de opname in een vastgestelde inventaris zijn beperkte rechtsgevolgen 
gekoppeld (vb. motivatie bij vergunningsbeslissingen, informatieplicht, ...);

3. Beschermd erfgoed: erfgoed dat beschermd werd als monument, cultuurhistorisch 
landschap, stads- of dorpsgezicht of archeologische site. Beschermd erfgoed is onderworpen 
aan uitgebreide rechtsgevolgen. 

Opmerking: Deze trapsgewijze indeling is er zowel voor bouwkundig erfgoed als voor 
archeologisch erfgoed en landschappelijk erfgoed. Er is dus ook een wetenschappelijke 
inventaris voor landschappen, een vastgestelde landschapsatlas en beschermde 
cultuurhistorische landschappen. Eens een waardevol landschap in een RUP wordt 
afgebakend spreekt men van een “erfgoedlandschap”. 

In deze fiche wordt besproken hoe het behoud van lokaal erfgoed via instrumenten van 
ruimtelijke ordening kan geregeld worden en hoe erfgoed als maatgevende grootheid kan 
worden ingezet bij de beoordeling van nieuwe ingrepen. (Dit is dus niet de sectorale aanpak!)
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WIJZE VAN VERANKERING

 ⌂ Inleiding

Een gemeente waar erfgoed een belangrijk thema is en die hoge ambities heeft inzake erfgoed kan 
ervoor kiezen om zich te laten erkennen als onroerenderfgoedgemeente om zo ruimere bevoegdheden 
te verwerven op vlak van lokaal erfgoedbeleid. Een overzicht van gemeenten die de erkenning op zak 
hebben is beschikbaar op de website van het Agentschap Onroerend Erfgoed. Om zo’n erkenning te 
bekomen moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden.

Los van een erkenning kan elke gemeente heel wat aspecten omtrent lokaal erfgoed zelf regelen. Elke 
gemeente kan:

• haar erfgoed inventariseren, al dan niet met trajectbegeleiding van het Agentschap Onroerend 
Erfgoed. Indien dit gebeurt volgens de in het MB vastgelegde procedure kan het erfgoed 
opgenomen worden in de wetenschappelijke inventaris, waarna het kan vastgesteld worden en de 
rechtsgevolgen voor de vastgestelde inventarisitems van toepassing worden. Erfgoedinventarisatie 
vergt uiteraard een specifieke expertise en is een tijdsintensieve bezigheid. Een intergemeentelijke 
onroerenderfgoeddienst (IOED) kan omtrent inventarisatie ook taken opnemen;

• een visie ontwikkelen over lokaal erfgoed (en dit al dan niet integreren in een ruimtelijk beleidsplan, 
cultuurbeleidsplan, ...); 

• deze visie eventueel doorvertalen in niet-verordenende documenten die als ondersteuning kunnen 
dienen voor concrete beslissingen, zoals een beeldkwaliteitsplan;

• verordenende instrumenten maken ter behoud en ondersteuning van lokaal erfgoed (RUPs, 
verordening, ...);

• het omgaan met erfgoedwaarden integreren in de beoordeling van vergunningsaanvragen.

Sectorale instrumenten uit de erfgoedsector kunnen uiteraard ook ingezet worden. Het onroerend 
erfgoeddecreet van 12 juli 2013 vormt de basis voor het (sectorale) beleid rond erfgoed. In het decreet 
wordt de bevoegdheidsverdeling tussen erfgoedactoren, de verschillende vormen van inventarisatie, 
beheer en bescherming van erfgoed en de hiermee samenhangende financieringsmogelijkheden 
geregeld. Erfgoed dekt hierbij een ruime lading: gebouwen, landschappen, archeologie, gehelen en 
relicten, roerend erfgoed, varend erfgoed, houtig erfgoed, …

Het Vlaams Gewest blijft inzake sectorale beschermingsmogelijkheden het belangrijkste beleidsniveau, 
al kan een gemeente die ontvoogd is haar taken- en bevoegdhedenpakket aanzienlijk verruimen. Zo 
houdt het Gewest de touwtjes in handen bij beschermingen (als monument, stads- en dorpsgezicht, 
cultuurhistorische landschappen) en bij de opmaak beheersplannen (al zoekt het Gewest wel naar een 
geïntegreerde aanpak waarbij eigenaars en gemeente zo veel mogelijk betrokken worden). 

Gemeenten kunnen de opmaak van een beheersplan bij eigenaars van beschermd erfgoed promoten.  
Een beheersplan omvat een gebiedsgerichte visie die rekening houdt met alle aanwezige erfgoedvormen. 
Eigenaars met een goedgekeurd beheersplan op zak hebben geen afzonderlijke toelating meer nodig 
voor de werken die in het plan worden vrijgesteld en kunnen gebruik maken van erfgoedpremies voor 
bepaalde ingrepen. Natuur- en erfgoedbehoud kunnen ook samen worden behandeld in een zgn. 
geïntegreerd beheersplan waarin de verschillende beheersdoelstellingen vanuit natuurbehoud én 
onroerend erfgoed samen in één afgestemde gebiedsgerichte visie worden opgenomen. 

https://www.onroerenderfgoed.be/overzicht-van-de-erkende-onroerenderfgoedgemeenten
https://www.onroerenderfgoed.be/een-erkende-onroerenderfgoedgemeente
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 ⌂ Een visie op lokaal erfgoed

Elke gemeente kan haar waardevol en belangrijk erfgoed in kaart brengen en aangeven op welke wijze 
ze erfgoed wil bewaren en een rol wil laten spelen bij kernversterking. 

De gemeente brengt hiertoe eerst haar wordingsgeschiedenis in kaart en inventariseert de belangrijke 
erfgoedobjecten en -gehelen op haar grondgebied (“bestaande erfgoedstructuur”). Op basis van dit 
onderzoek kan bepaald worden welke historische en landschappelijke objecten of structuren vandaag 
nog aanwezig zijn, en welke “structuurbepalend” (maatgevend zijn voor of waardevolle dragers vormen 
voor toekomstige ontwikkelingen).

In principe kunnen 2 types waardevol erfgoed onderscheiden, benoemd en beschreven worden:
• ‘objecten’: panden, groenelementen, ... die op zich waardevol genoeg zijn om te behouden;
• ‘gehelen’ of ‘clusters’: 

• zones waar niet de objecten zelf zeer waardevol zijn maar waarvan de waarde in het geheel ligt 
(structuur, homogeniteit, ...);

• zones met veel waardevolle objecten waarvoor behoud van de ruimtelijke context belangrijk is;
• een cluster kan ook ruimtelijk verspreide items bevatten die belangrijke  erfgoedkenmerken 

gemeen hebben (typologie, functie, historische periode of stijl, ontwerper,…), vb. een cluster ‘19e 
eeuwse arbeiderswoningen’, een cluster ‘modernistsiche woningen van architect X’, ‘art deco 
woningen’, …

Om waardevol erfgoed een plaats te kunnen geven in een beleid gericht op behoud en vernieuwing 
wordt niet alleen gekeken naar de loutere erfgoedwaarde (gebaseerd op de culturele en/of historische 
betekenis van een relict) maar wordt ook in kaart gebracht welke rol erfgoed kan spelen bij vernieuwing 
en in welke mate het ruimtelijk maatgevend is. In erfgoedliteratuur worden deze aspecten als volgt 
benoemd:
1. De gebruikswaarde heeft betrekking op de mate waarin het relict aan actuele gebruiksvragen 

kan beantwoorden (programma’s, activiteiten, infrastructuren, verwachtingen met betrekking tot 
comfort, …) en of het bijvoorbeeld een rol kan spelen in het versterken van het voorzieningenaanbod, 
ruimte voor kleinhandel of woonverdichting. 

2. De locuswaarde komt overeen met de mate waarin een relict de grotere ruimtelijke structuur 
ondersteunt of een bepalend deel is van een groter kwalitatief geheel (gebouwenensemble, 
erfgoedgeheel, consistent straatbeeld, etc.). Deze waarde moet noodzakelijk in relatie met de 
omgeving worden geëvalueerd. 

3. De belevingswaarde wordt bepaald door de mate waarin een relict, geheel of landschap een 
waardevol beeld biedt of door de wijze waarop het als een beeld wordt ervaren.

Door de gewenste ontwikkeling voor erfgoed te onderzoeken (in relatie tot de uitdagingen waar 
een kern voor staat) en op welke wijze nieuwe ontwikkelingen rekening moeten houden met een 
erfgoedobject of -context, wordt erfgoed een onderdeel van een toekomstgericht verhaal. Zo vermijden 
we een star discours louter gericht op een status quo en kan de erfgoedstructuur als een sturend kader 
voor de ruimtelijke ontwikkeling van een kern worden ingezet. Zo’n kader kan onderdeel zijn van een 
beleidsplan ruimte zodat het in de hieruit voortvloeiende instrumenten ook kan opgenomen worden.
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 ⌂ Erfgoedbeleid via een RUP of verordening regelen

Een RUP of verordening kan voor waardevol erfgoed een groot aantal aspecten regelen. Dit kan in een 
thematisch RUP/verordening ‘erfgoed’ of in een RUP/verordening die, ook andere zaken regelt. We 
bespreken verderop welk instrument het meest geschikt lijkt. De volgende zaken kunnen deel uitmaken 
van de voorschriften:

• Een vrijstelling voor bepaalde werken kan vervangen worden door een meldingsplicht, een 
meldingsplicht door een vergunningsplicht. Dit geeft een gemeente meer slagkracht om ongewenste 
ingrepen tegen te gaan.

• Er kunnen extra voorwaarden m.b.t. het waardevolle erfgoed zelf worden opgelegd, gaande 
van integraal behoud van bepaalde erfgoedobjecten of delen ervan, over behoud van 
vormkarakteristieken, behoud van functie, ...

• In bepaalde zones of erfgoedclusters kunnen voorschriften worden opgelegd waarbij 
vormparameters worden opgelegd die ervoor moeten zorgen dat nieuwe projecten bestaand erfgoed 
niet overschaduwen (nok- en kroonlijsthoogte, aantal bouwlagen, traveemaat, materiaal,...).

• Er kan bepaald worden dat voor werken aan erfgoeditems (van een gemeentelijke inventaris of 
aangeduid in het RUP) of objecten die zich binnen een bepaalde perimeter of cluster bevinden, 
een uitgebreide motivatie moet worden opgemaakt bij elke vergunningsaanvraag (bouwhistorisch 
profiel).

• Door in de voorschriften het ‘behoud van de erfgoedwaarden’ op te leggen, wordt bij de opmaak 
van een RUP of verordening de waardering doorgeschoven naar het moment van de vergunning.
• Dit principe (‘behoud door waardering’) kan worden opgenomen voor een gebied of zone. 

Hierdoor kunnen veel objecten tegelijk worden opgenomen en moeten de erfgoedwaarden van 
elk relict op zich niet gekend zijn bij opmaak van het RUP of de verordening. Bij deze aanpak 
wordt het behoud van de erfgoedwaarden als principe voor het volledige gebied ingeschreven 
maar heeft niet elk element binnen het gebied evenveel erfgoedwaarden. Op het moment 
van de vergunningsaanvraag moet worden afgewogen of dit principe ook voor het project in 
kwestie geldt. De vergunningsaanvraag moet in beeld brengen wat de erfgoedwaarden van 
het relict zijn en hoe hiermee is omgegaan in het voorgestelde project. 

• Het principe van ‘behoud door waardering’ kan ook worden opgenomen voor een relict of geheel. 
Om het behoud van de erfgoedwaarden van een object in voorschriften te kunnen opleggen, 
moet er op zijn minst een vermoeden zijn van de aanwezigheid ervan. Deze erfgoedwaarden 
moeten niet exact in kaart gebracht zijn, maar er moet voldoende kennis zijn om in te schatten 
welke werken al of niet toelaatbaar zijn, wil men de erfgoedwaarden niet schaden. Deze 
methode heeft verder als voordeel dat ze een transformatie van een relict of geheel mogelijk 
houdt op voorwaarde dat de voorgestelde werken de erfgoedwaarden respecteren. In die 
gevallen waar de waarde niet in het relict op zich ligt, maar vooral stadslandschappelijk is, zou 
in het uiterste geval ook sloop van het relict kunnen worden toegestaan op voorwaarde dat de 
nieuwbouw een meerwaarde betekent voor het stadslandschap

Opgelet: ga niet té licht over het doorschuiven van het onderzoek naar de vergunningsfase. 
Het zorgvuldigheidsbeginsel en de rechtszekerheid vereisen dat de gevolgen van het plan toch 
voorzienbaar zijn voor het publiek. Daarom is een onderzoek naar de bestaande erfgoedwaarden 
toch aangewezen. 

• Erfgoed vraagt meestal niet om een andere bestemming, maar wel om een andere manier van 
omgaan met de toegelaten functies binnen de bestemming. In die gevallen kan er binnen een 
bepaalde bestemmingszone (RUP) een overdrukzone voor het erfgoed worden voorzien, die 
voor het erfgoed minder of meer kan toelaten dan in het onderliggende bestemmingsgebied 
om resp. de ontwikkelingsdruk op de erfgoedwaarden af te remmen dan wel om meer 
ontwikkelingsmogelijkheden en een bredere herbestemming mogelijk te maken. Dit is vooral zinvol 
voor het erfgoed waarvoor de decretale afwijkingsmogelijkheden voor zonevreemd erfgoed niet 
gelden.

• Een overdrukzone (in een RUP) die meer toelaat voor erfgoed in een bepaalde bestemming kan de 
ruimere mogelijkheden naar bestemming, densiteit, inrichting, … koppelen aan de voorwaarde van 
behoud. Transformatie of sloop wordt hierdoor niet onmogelijk. Het behoud is niet afdwingbaar, 
maar het wordt wel aantrekkelijker gemaakt door er ‘lusten’ aan te koppelen. Deze overdrukzone 
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kan onderdeel zijn van een ruimer opgezet RUP (dat naast erfgoed ook andere kwesties regelt) of 
van een thematisch RUP voor erfgoed, dat bv. alleen bestaat uit overdrukzones voor erfgoed.

Zowel verordening als RUP kunnen beperkingen opleggen of extra mogelijkheden instellen die het 
hergebruik van erfgoed kunnen faciliteren. Een RUP heeft als voordeel dat het heel gebiedspecifiek kan 
inspelen op erfgoed, terwijl een verordening een meer generiek instrument is.

Indien de gemeente de volgende zaken verordenend wenst op te leggen, is het RUP het meest 
geëigende instrument:
• Uitspraken over de mogelijke bestemmingen of functies;
• Uitspraken over individuele erfgoedelementen, zoals behoud van bepaalde onderdelen van 

gebouwen, specifieke voorwaarden bij verbouwing,…;
• Ruimere invullingsmogelijkheden of andere afwijkingen voor waardevol erfgoed op voorwaarde 

dat erfgoed behouden/hersteld wordt.

Een verordening is dan weer het meest geschikt om het volgende te regelen
• Verruiming van de meldings- of vergunningsplicht.

Beide instrumenten zijn bruikbaar voor het regelen van de volgende zaken:
• Algemene voorschriften die gelden voor alle elementen van een bepaalde categorie – bv. alle 

elementen van de Vlaamse Inventaris - binnen afgebakende contouren (met uitzondering van de 
toegelaten functies): verbod op sloop, verplicht behoud van de elementen, extra motiveringsplicht 
bij de vergunning, algemeen geformuleerde principes zoals het ‘behoud door waardering’,…

Voor de procedures van een RUP of verordening verwijzen we naar de fiches (fiches RUP en verordening).

 ⌂ Erfgoedaspecten opnemen in een beeldkwaliteitsplan

Hiervoor verwijzen we naar de fiche sturen op beeldkwaliteit

 ⌂ Erfgoedbeleid op niveau van vergunningen

Een lokale erfgoedvisie kan argumenten aandragen m.b.t. het al/niet voldoen aan de ‘goede ruimtelijke 
ordening’: cultuurhistorische aspecten maken hier immers deel van uit (V.C.R.O, art 4.3.2, §2.). Bij een 
vergunningsaanvraag is er een uitgewerkt project voor handen, waarvan de concrete impact op het 
onroerend erfgoed kan ingeschat worden.

Beschermd erfgoed (V.C.R.O. art. 4.4.6) en ook relicten en gehelen opgenomen in de vastgestelde 
inventaris onroerend erfgoed kunnen afwijken van de bestemmingsvoorschriften (B.V.R. 
28.11.2003 art. 10). Deze aspecten maken de betekenis van goede bestemmingsvoorschriften 
voor onroerend erfgoed van minder belang dan de inrichtings- en beheersvoorschriften.

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN

• de Inspiratienota Lokaal Erfgoedbeleid van het Agentschap Onroerend Erfgoed 
• het Handboek Verankeren van erfgoed in ruimtelijk beleid van het Agentschap Onroerend 

Erfgoed

REFERENTIES

Lokale erfgoedvisies:
• De stad Lommel liet een beeldkwaliteitsplan opmaken voor Werkplaatsen, een kern met 

een uitgesproken industrieel verleden. In het beeldkwaliteitsplan worden richtlijnen 
geformuleerd zowel op niveau van de structuur van de kern als op perceelsniveau 
(nieuwbouwmogelijkheden, verbouwingmogelijkheden van bestaand erfgoed, …).

Verordeningen omtrent erfgoed: Vele steden en gemeenten hebben verordeningen die de 
mogelijkheden regelen voor erfgoedelementen of voor zones waarin erfgoedwaarden een 
belangrijke factor zijn:

• De erfgoedverordening van de stad Leuven integreert object- en gebiedsgerichte 
benadering van erfgoed: 

• De erfgoedverordening van de stad Mechelen bevat voorschriften voor het volledige 
CHE-gebied en voor het geïnventariseerd erfgoed

• De stad Ieper heeft een ‘gemeentelijke stedenbouwkundige verordening ter 
vrijwaring van het woonklimaat en het waardevol bouwkundig erfgoed’. Naast een 
aantal generieke regels wordt bijzondere aandacht besteed aan de omgang met 
wederopbouwarchitectuur, typerend voor Ieper. Een aantal handelingen worden 
aanvullend vergunningsplichtig gemaakt, er wordt een sloopverbod ingesteld voor 
waardevolle gebouwen en er worden regels geformuleerd over de verhouding van 
nieuwbouw t.o.v. de bestaande bebouwing.

RUP’s met erfgoedbepalingen: Ook het opnemen van specifieke bepalingen rond 
beeldbepalende elementen in gemeentelijke RUP’s is courante praktijk:

• In de RUP’s Tiensesteenweg van de stad Leuven zijn erfgoedelementen (inclusief 
elementen opgenomen die nog geen statuut hadden voorafgaand aan het RUP) die 
als te bewaren zijn aangeduid en waarvoor bijkomende voorwaarden opgelegd. Dit 
aspect is aangevochten bij de Raad van State, die oordeelde dat de voorschriften 
rechtsgeldig waren. 

• RUP Sint-Bernardusabdij, Bornem: een gebiedsgericht RUP om een antwoord te geven 
aan de herbestemming van de abdij en de omliggende zone. Hierbij zijn er inrichtings- 
en beheersvoorschriften opgemaakt, niet alleen voor de gebouwen, maar ook voor de 
verschillende types open ruimte rondom de abdij.

• RUP Centrum Borgloon: in dit RUP worden in sommige zones specifieke criteria 
opgelegd m.b.t. ruimtelijke kwaliteit en contextuele inpassing. Voor waardevol 
erfgoed zijn aangepaste bestemmings- en inrichtingsvoorschriften gekoppeld aan het 
behoud van de erfgoedwaarde.

• RUP Centrum Rijmenam: hierin is voor niet-beschermde waardevolle gebouwen een 
categorisering gemaakt op basis van de cultuurhistorische waarde, gekoppeld aan 
specifieke voorschriften inzake inrichting en beheer. 

http://www.onroerenderfgoed.be/sites/default/files/2019-05/inspiratiedocument%20lokaal%20onroerend%20erfgoedbeleid%20mei%202019.pdf
http://www.vlaanderen.be/publicaties/handboek-verankeren-van-erfgoed-in-ruimtelijk-beleid-1
https://www.vlaanderen.be/publicaties/handboek-verankeren-van-erfgoed-in-ruimtelijk-beleid-1 
http://www.leuven.be/erfgoedpand
https://www.mechelen.be/files/uploads/document/stad_mechelen_stedenbouwkundige_verordening_web__2_1.pdf?lang=nl
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CONCLUSIES VOORWAARDEN ERFGOED

Elke beleidsinitiatief omtrent lokaal erfgoed begint bij een goed begrip van het aanwezige 
lokale erfgoed. Welke gebouwen, gehelen, plekken, structuren,… zijn onlosmakelijk verbonden 
met de geschiedenis van een gemeente, zijn “typisch” voor de gemeente, bepalen de identiteit 
van een plek en hebben een zekere erfgoedwaarde? Welke items mogen niet verloren gaan 
omdat ze zo kenmerkend of uniek zijn dat ze onmogelijk door “iets nieuws” kunnen vervangen 
worden? Welke structuren zijn maatgevend voor nieuwe ontwikkelingen en hoe houden we 
deze leesbaar?

Vervolgens is het een kwestie van prioriteiten te bepalen: is er “sloopgevoelig” erfgoed 
aanwezig dat zonder een vorm van bescherming een vogel voor de kat is, of uniek erfgoed dat 
een specifieke regeling vereist om een duurzaam toekomstperspectief te krijgen? Op welke 
evoluties die potentieel bedreigend zijn voor erfgoed moet eerst ingegrepen worden of welke 
kansen dienen zich aan om lokaal erfgoed te laten bijdragen aan kernversterking?

Afhankelijk van de uitdaging waar de gemeente op erfgoedvlak voor staat, kan ze gebruik 
maken van een gamma aan mogelijkheden, ook al is de gemeente zelf niet ontvoogd op vlak 
van erfgoed. De wetenschappelijke en vastgestelde inventaris geven een vaak een goede 
basisset van waardevol erfgoed, maar soms kan het nodig zijn om bijkomende inventarisatie uit 
te voeren. Vanuit een goed onderbouwde inventaris kan de stap naar een visie en instrumenten 
gezet worden. Hierbij is een cruciaal om na te gaan welke rol erfgoed in een gemeente kan 
opnemen, te zoeken naar een toekomstgerichte herbestemming (en het loutere conservatieve 
aspect te overstijgen: erfgoed hoeft niet onder een stolp geplaatst te worden). Herbestemming 
is de beste garantie op behoud. Zowel RUP als verordening bieden mogelijkheden om voor 
grotere gehelen of afzonderlijke panden voorwaarden op te leggen of mogelijkheden te creëren 
die een zinvolle en kwalitatieve herbestemming toelaten. 
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Bij kernversterking die gepaard gaat met verdichting rijst de vraag hoe een gemeente nieuwe 
ontwikkelingen kan laten bijdragen aan het behoud en versterken van de eigenheid van de kern. Of 
met andere woorden: waaraan moeten nieuwe projecten voldoen, zodat het karakter van de kern 
behouden blijft én er tegelijk een antwoord kan gegeven worden op een aantal actuele ruimtelijke 
uitdagingen? Vb. hoe integreren we kleine woonentiteiten om een vergrijzende bevolking en kleinere 
huishoudens te huisvesten in een dorpsstructuur met hoofdzakelijk grondgebonden gezinswoningen? 
Behalve de keuzes die op niveau van de kern worden gemaakt (verdichtingszones, groenstructuren...)
en worden behandeld in de andere instrumentenfiches spelen hier ook belangrijke kwesties op vlak van 
beeldkwaliteit. Met beeldkwaliteit bedoelen we de ruimtelijk-visuele kwaliteit van bebouwing, publieke 
ruimte en landschappelijke structuren. Hierbij horen vragen als: past een nieuw gebouw naast het 
historische gemeentehuis; heeft het dorpsplein een inrichting die een veelheid aan gebruik toelaat 
maar tegelijk de sfeer van het dorp adem, enzovoort? 

Een beeldkwaliteitsplan (BKP) definieert de bestaande en gewenste beeldkwaliteit voor specifieke 
plekken in een kern, voor bepaalde zones of belangrijke wegen, pleinen en infrastructuren. De 
beeldkwaliteit wordt in een BKP zoveel mogelijk uitgelegd en kwalitatief beschreven op basis van een 
grondige analyse van de kern. 
Fundamenteel is kwaliteit echter nooit volledig te objectiveren en in regels te vatten, het is een 
‘veldeigenschap’, afhankelijk van zowel de ruimtelijke als maatschappelijke context. Er blijft dus altijd 
een subjectieve factor van interpretatie en appreciatie: voldoet project X aan de vooropgestelde kwaliteit 
zoals beschreven in het BKP; is dit wat we willen op deze plek? Een goed project past zich niet alleen in 
in zijn ruimtelijke context en is functioneel, duurzaam en gebruiksvriendelijk: het heeft ook impact op de 
publieke ruimte en geeft betekenis aan een plek. Dit impliceert dat een onderbouwde beoordeling van 
projecten hoe dan ook noodzakelijk blijft. Een gestructureerd debat in een kwaliteitskamer bestaande 
uit experten op vlak van architectuur, stedenbouw, erfgoed en publieke ruimte maakt zo’n onderbouwde 
beoordeling mogelijk en laat toe om een zo accuraat mogelijke en gedragen definitie van kwaliteit te 
ontwikkelen en projecten bij te sturen in de gewenste richting.

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Beeldkwaliteit en inpasbaarheid van 
ontwikkelingsprojecten bewaken

Belangrijkste bestaande beeldkwaliteit 
beschermen en valideren

STUREN OP BEELDKWALITEIT BIJ 
NIEUWBOUW
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WIJZE VAN VERANKERING

 ⌂ Algemeen: een statuut voor BKP of kwaliteitskamer?

Noch beeldkwaliteitsplan noch kwaliteitskamer hebben een juridische grondslag in de VCRO of een 
ander decreet. Zij hebben op zich dan ook geen verordenend karakter. Het zijn instrumenten die 
aanvullend op de klassieke instrumenten worden aangewend om de puntjes op de i te zetten in zones 
met een bijzondere waarde of waar een hoog ambitieniveau op vlak van beeldkwaliteit wenselijk is. Er 
zijn evenwel mogelijkheden om het ‘soortelijk gewicht’ van deze instrumenten te verhogen:

• Een beeldkwaliteitsplan kan door het college en de gemeenteraad als “beleidsmatig gewenste 
ontwikkeling” en kan tot op zekere hoogte en onder bepaalde voorwaarden aangewend worden 
als toetsingskader voor de goede ruimtelijke ordening bij de beoordeling van projecten en 
vergunningsaanvragen (zie fiche beleidsvisies als basis voor vergunningen).

• Het BKP kan ook opgenomen worden in een ruimtelijk beleidskader (zie fiche beleidsplan ruimte).
• Een aantal elementen uit een BKP kunnen opgenomen worden in een RUP of verordening: het gaat 

dan om een aantal kwantificeerbare aspecten van bebouwing en publiek domein zoals schaal (aantal 
bouwlagen, kroonlijsthoogte, traveemaat, profiel van een straat, ...), materiaal- of kleurgebruik, of 
te beschermen waardevolle of beeldbepalende gebouwen, bomen, structuren. Het afbakenen van 
erfgoedclusters (fi che behouden van waardevol erfgoed) in een RUP of verordening laat toe om 
afwegingen te maken over de wenselijkheid van nieuwe projecten in een erfgoedcontext, al blijft 
een kwaliteitsbeoordeling altijd vatbaar voor interpretatie. Het nadrukkelijk aandacht vestigen 
op beeldkwaliteit in een aantal gevoelige zones in een RUP of verordening (gekoppeld aan voor 
regels m.b.t. “goede inpassing” en “harmonie met bestaande”, …) maakt het makkelijker om 
vergunningsbeslissingen te onderbouwen. 

• De kwaliteitskamer kan een deelverzameling zijn van de GECORO (een adviesorgaan dat wel 
omschreven is in de VCRO) of samenvallen met de GECORO. De samenstelling van de GECORO 
moet dan wel bedacht zijn op deze opgave. Adviezen van de GECORO zijn niet bindend, maar als 
het college afwijkt van een advies wordt dit best wel gemotiveerd.  

• Gemeenten die ontvoogd zijn op vlak van erfgoed (“onroerend erfgoedgemeente”) kunnen hun 
adviesraad erfgoed inzetten als kwaliteitskamer (in zones waar erfgoed een rol speelt).

• De gemeente kan beroep doen op (experts uit) een intergemeentelijke erfgoeddienst om de rol van 
kwaliteitskamer over te nemen.

 ⌂ Opmaak van een beeldkwaliteitsplan (BKP)

Om te komen tot een onderbouwd beeldkwaliteitsplan worden een aantal stappen doorlopen.

STAP 1: Analyse en inventarisatie: welke waardevolle elementen en structuren zijn aanwezig?
• Wat is de ontstaansgeschiedenis van een kern? Welke stedenbouwkundige principes liggen aan de 

grondslag van een kern?
• Hoe zijn de verschillende opeenvolgende ingrepen / fases in de ontwikkeling afleesbaar (of niet)?
• Wat zijn de meest waardevolle, typische of beeldbepalende gebouwen, gehelen, publieke ruimtes 

en landschapselementen in de kern (erfgoedobjecten en gehelen)?

STAP 2: Visievorming: Landschappelijke dragers (historische en “nieuwe”) van de kern selecteren:
• Welke landschappelijke dragers structureren de kern? 
• Wat is de hoofdstructuur van de publieke ruimte? Welke types publieke ruimte zijn aanwezig?
• Welke bijzondere plekken of herkenbare weefsels en wijken zijn er? 
• Wat zijn (maatschappelijk/ruimtelijk) belangrijke plaatsen in een kern? 
• Welke waardevolle elementen en structuren worden bewaard en zijn bepalend voor verdere 

ontwikkeling? Wat zijn de kwaliteiten van deze dragers (opbouw en schaal bebouwing, profiel 
publiek domein, materialen, ...)?

• In welke zones is de beeldkwaliteit ondermaats of zijn er ingrepen gebeurd die storend zijn?
• Wat zijn ontwikkelingen of uitdagingen die toelaten om nieuwe dragers in een kern te introduceren?
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Het resultaat van deze oefening is een visie of structuurschets, waarin de gewenste landschappelijke 
structuur wordt beschreven (met bijzondere plekken, zones, infrastructuren die typisch zijn voor een kern 
of van publieke betekenis zijn en de ruimtelijke karakteristieken zoveel mogelijk worden uiteengezet).

STAP 3: Selecteren van strategische zones waar het sturen van de beeldkwaliteit belangrijk is
In veel zones is inmengen met de bestaande context op hoofdkenmerken voldoende. Daar is geen BKP 
nodig en volstaat een beleid gericht op “harmonie” zoals veelal vastgelegd in een RUP of verordening. 
Op basis van de visie of structuurschets kunnen echter wel plekken of structuren worden aangeduid 
waar een extra kwaliteitsinspanning wenselijk is. Voor deze zones kunnen in een BKP extra vereisten 
worden opgelegd (met betrekking tot materiaalgebruik, geleding, relatie gelijkvloers-publiek domein, 
inrichting publiek domein, ...). Zones waar een BKP zinvol kan ingezet worden zijn: 
• “Gevoelige zones” met veel waardevol erfgoed, historisch belangrijke plaatsen, toeristisch 

interessante zones;
• Samenhangende en/of homogene wijken waar de gebouwen in se niet waardevol zijn, maar waar 

het bewaren van het beeld van collectiviteit voorop staat (vb. tuinwijk);
• Belangrijke publieke ruimtes in de kern (dorpsplein, winkelstraat, schoolstraat, publieke groene 

ruimte...);
• Zones of plekken waar er een mismatch is tussen de betekenis en de beeldkwaliteit of waar de 

beeldkwaliteit ondermaats is (vb. steenweg);
• Grote nieuwe ontwikkelingen en strategische projecten;
• Zones die bijdragen aan de leesbaarheid van de ruimtelijke structuur: vb. randzone kern-open 

ruimte, “binnenkomen in een kern”, ...
 
STAP 4: de bestaande beeldkwaliteit beschrijven voor de geselecteerde zones, plekken of structuren
• Opbouw van de bebouwing (type bouwblok, schaal, hoogte, traveemaat, geleding, dakvorm, 

samenhang of verschil, functie gelijkvloers, woningtype ...);
• Vormgeving van bebouwing en/of publieke ruimte (vormgeving, materialen, kleuren, ornamenten...);
• Voorkomen van bijzondere en/of beeldbepalende gebouwen of publieke ruimtes;
• Relatie tussen bebouwing en publieke ruimte;
• Beschrijving van de betekenis en van een zone, plek, publiek domein 
• Collectieve waarden/ belevingswaarde in kaart brengen via bevraging/gesprekken
• “Wat deze plek of wijk uniek maakt is ....”

STAP 5: Kwaliteitseisen voor nieuwe bebouwing of ingrepen in publiek domein opstellen
• Eisen m.b.t. bebouwing:
• Mate waarin nieuwe bebouwing qua opbouw moet aansluiten bij bestaande bebouwing (rooilijn, 

hoogte of schaal, afwerken wanden bouwblok, ...) of waar er een bewuste correctie nodig is;
• Relatie gelijkvloers – publiek domein (vb. geen blinde gevels, hoogte gelijkvloers, openheid 

gelijkvloers, publieke functie of leefruimte aan straatzijde, inrichting voortuinen...)
• Integratie van parkeren, balkons, toegangen, ...
• Gebruik van materialen voor gevels, daken, schrijnwerk, afsluitingen...
• Eisen m.b.t. inrichting publieke ruimte:
• Het vooropgestelde gebruik van de publieke ruimte
• Opbouw van het profiel (afgestemd op rol in verkeersstructuur), rooilijn, stoep, fietsvoorzieningen, 

parkeervakken, plantvakken, afsluitingen ...
• Inrichting van kruispunten, oversteekplaatsen, ...
• Materiaalgebruik, legverbanden, verlichting, straatmeubilair, reclamevoering ...
• Gebruik van groen (soorten, hoogte, beheer, ...), water, ...
• Vereisten i.v.m toegankelijkheid en duurzaamheid
• Integratie van kunst



IN
ST

R
U

M
E

N
TE

N
 (T

)
IN

ST
R

U
M

E
N

TE
N

 (J
)

ST
R

A
TE

G
IE

Ë
N

R
O

LL
E

N
U

IT
D

A
G

IN
G

E
N

163

 ⌂ Kwaliteitskamer (KK) 

Kwaliteit blijft echter een subjectief gegeven zodat geen instrument een onderbouwd gesprek over 
kwaliteit volledig kan vervangen. Kwaliteit is immers een veldkenmerk afhankelijk van de ruimtelijke 
en maatschappelijke context. Hoe we ruimtelijke kwaliteit beoordelen is mede afhankelijk van een 
onderliggend waardenpatroon: wat vinden we maatschappelijk relevant of belangrijk voor een plek? 
Een gesprek over ruimtelijke kwaliteit veronderstelt dan ook dat we het referentiekader waarbinnen 
dit soort afwegingen gebeuren expliciteren zodat vanuit verschillende hoeken kan bepaald worden hoe 
voor een bepaald project een gedragen set van gewenste kwaliteiten kan gedefinieerd worden.
De kwaliteitskamer -een groep deskundigen of stakeholders die een gesprek aangaan over de 
kwaliteit van een project- is gestoeld op het idee dat een gesprek het meest geëigende “instrument” 
is om te sturen op kwaliteit. Kwaliteit kan hierbij heel ruim bekeken worden: van woonkwaliteit, over 
stedenbouwkundige kwaliteit, architecturale kwaliteit, …

Een zinvol gesprek over de kwaliteit van een voorgenomen plan of project veronderstelt tenminste:
• dat het gesprek op het juiste moment wordt gevoerd;
• dat de juiste stakeholders aanwezig zijn;
• dat er voldoende expertise aanwezig is;
• dat het gesprek gestructureerd verloopt en met argumenten onderbouwd wordt;
• dat er een beleidskader aanwezig is dat toelaat het project te situeren binnen een gewenste visie 

op de ruimtelijke ontwikkeling van een ruimer geheel (om “ad hoc” beoordelingen te overstijgen).
Dit vergt engagement van de deelnemers (zij moeten zich voorbereiden, verdiepen in de beleidscontext, 
hun opmerkingen staven,...) en ook engagement van het bestuur om ernstig om te gaan met de 
uitkomst van een dergelijk gesprek. 

Een kwaliteitskamer hoeft zich uiteraard niet te buigen over elk project in een gemeente, ze kan zich in 
functie van de uitdagingen die zich in een bepaalde gemeente stellen focussen op bijvoorbeeld:
• Strategische en grote projecten;
• Kleinere projecten die afwijken van de regelgeving;
• Projecten gelegen in zones waar een BKP voor werd opgesteld of in zones met veel erfgoed.

De kwaliteitskamer brengt een onderbouwd advies uit over de kwaliteit van een project, toetst of een 
project beantwoordt aan de in een BKP (of een ander kader) beschreven ambitieniveau, en gaat in 
gesprek met de gemeente en de bouwheer/ontwerper hierover.

Het advies van de kwaliteitskamer is gericht op:
• In de voorbesprekingsfases: het bijsturen van het project, het zo eenduidig en concreet mogelijk 

beschrijven van de verwachte kwaliteiten, het aangeven van de mate waarin het voorstel hieraan 
voldoet, welke aanpassingen nodig zijn, voor welke onderdelen bijkomend ontwerpend onderzoek 
gewenst is en waarom; 

• In eindfase: het motiveren van de vergunningsbeslissing (en het al dan niet opleggen van bijkomende 
voorwaarden).

De samenstelling van een kwaliteitskamer gebeurt in functie van belangrijkste uitdagingen waar 
een kern voor staat (architectuur, erfgoed, publiek domein, mobiliteit, groen, ...), bv. via een publieke 
oproep met opgave van de vereiste expertise. Voor een kleinere gemeente kan het interessant zijn aan 
te sluiten bij de kwaliteitskamer van een buurgemeente of gebruik te maken van de initiatieven die veel 
intercommunales opzetten. 

De werking van een kwaliteitskamer wordt geregeld in een huishoudelijk reglement waarin courante 
zaken (aanwezigheid, vergoeding, opbouw adviezen, aanwezigheid bouwheer/ontwerper, wijze van 
verslaggeving, ...) worden vastgelegd. 
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

Heel wat RUPs en verordeningen bevatten (enigszins evidente) voorschriften gericht op 
het regelen van “de goede ruimtelijke ordening” of “harmonie met de omgeving”. Deze 
voorschriften handelen echter alleen over het kwantificeerbare deel van wat we in een 
bepaalde zone gerealiseerd willen zien (aantal bouwlagen, dakvorm, kroonlijsthoogte,…) en 
vormen een absoluut minimum waaraan projecten moeten voldoen. Ze zijn nodig, maar in 
sommige zones onvoldoende om kwaliteit te sturen. Een beeldkwaliteitsplan moet dit niveau 
overstijgen en het aandurven om de gewenste kwaliteit te beschrijven en/of te verbeelden.

BEELDKWALITEITSPLANNEN

Vele gemeenten werken met beeldkwaliteitsplannen voor delen van hun kernen. Deze 
behandelen veelal de kwaliteiten van het publieke domein. Ze bekijken eventueel hoe, in grote 
lijnen, nieuwe ontwikkelingen kunnen ingepast worden in de bestaande context. 
• In het beeldkwaliteitsplan Kortrijk worden voor de binnenstad, een aantal architecturaal 

waardevolle stadswijken en kernen in de rand een aantal basisprincipes geformuleerd 
die de leidraad vormen om bouwmogelijkheden in de verschillende zones in te schatten. 
Daarnaast zijn er ook concrete erfgoed- en ontwerpcriteria opgesteld in zonefiches. De 
keuzes worden sterk onderbouwd vanuit de wordingsgeschiedenis van een zone, helder 
uitgelegd en to-the-point vertaald in concrete richtlijnen. 

• Het beeldkwaliteitsplan Oud-Heverlee 
• Het beeldkwaliteitsplan Landen

Sommige BKP’s gaan verder en bekijken hoe nieuwe ontwikkelingen kunnen bijdragen aan de 
beeldkwaliteit van de kern:
• De Lommelse beeldkwaliteitsplannen voor de woonkernen: deze doen uitspraken over 

de versterking van de landschappelijke kwaliteit, en bekijken in ruwe lijnen hoe geplande 
(her)ontwikkelingsprojecten kunnen bijdragen aan of zich inpassen in deze kwaliteiten.

• Het beeldkwaliteitsplan Nijlen vertrekt vanuit een lezing van de bestaande kwaliteiten 
en typerende kenmerken van de dorpskern, om van daaruit enkele aanbevelingen te 
formuleren over de inpassing van nieuwbouw op vlak van gevelgeleding e.d. (op te vragen 
via ruimte@nijlen.be of telefonisch: 03/410 02 11)

Een speciaal geval is de checklist grote projecten van de gemeente Londerzeel, die de 
factoren bespreekt waarop hun kwaliteitsbeoordeling is gestoeld: groen, mobiliteit, inrichting 
onbebouwde ruimte,...

https://www.kortrijk.be/beeldkwaliteitsplan
http://buur.be/project-item/beeldkwaliteitsplan-oud-heverlee/ en https://www.oud-heverlee.be/beeldkwaliteitsplan-oud-heverlee
http://buur.be/project-item/beeldkwaliteitsplan-oud-heverlee/ en https://www.oud-heverlee.be/beeldkwaliteitsplan-oud-heverlee 
https://www.landen.be/beeldkwaliteitsplan-land-en-stad
https://www.lommel.be/product/322/beeldkwaliteitsplan-bkp
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CONCLUSIES STUREN OP BEELDKWALITEIT

Kwaliteit laat zich nooit helemaal in regels vatten. RUP’s en verordeningen laten over het 
algemeen toe om ongewenste ontwikkelingen tegen te gaan en bepalen zo de minimale 
kwaliteitsvereisten die aan nieuwe projecten kunnen worden opgelegd. Het in algemene termen 
formuleren van de gewenste kwaliteit is echter veel moeilijker en overstijgt het afvinken van 
louter meetbare criteria als bouwhoogte, aantal bouwlagen,… Nochtans zijn er in elke gemeente 
zones waar een hoger ambitieniveau inzake architecturale en stedenbouwkundige kwaliteit 
wenselijk is.  Om hier een antwoord op te bieden kan de gemeente een beeldkwaliteitsplan 
opmaken voor “gevoelige” zones, waarin de gewenste beeldkwaliteit zo precies mogelijk 
beschreven en verbeeld wordt.  Gestructureerde en onderbouwde gesprekken met deskundigen 
laten toe om vanuit een ruim perspectief afgewogen beslissingen te maken over de kwaliteit 
van projecten. Gemeenten kunnen hiervoor hun GECORO inschakelen of gebruik maken van de 
kwaliteitskamers die door verschillende intercommunales werd samengesteld.

i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

KWALITEITSKAMERS

Veel steden en gemeenten werken met kwaliteitskamers om grote projecten of projecten in 
gevoelige zones op te volgen:

• Verschillende steden werken met een kwaliteitskamer voor grotere projecten
• Mechelse kwaliteitskamer 
• Gentse kwaliteitskamer 

• Verschillende intercommunales bieden de gemeenten de mogelijkheid om (evt. tegen 
vergoeding) beroep te doen op intergemeentelijke kwaliteitskamers voor advies van 
externe experts, bv. 
• kwaliteitskamer ad hoK ontstond uit de samenwerking tussen Interleuven, 

Haviland en IGEMO
• de intercommunale Veneco heeft Vakwerk als kwaliteitskamer
• intercommunale IOK heeft de kwaliteitskamer IKRO

• Ook zijn er voorbeelden van gemeenten die op eigen initiatief een intergemeentelijke 
kwaliteitskamer organiseren; zo bv. Zoutleeuw, Linter, Hoegaarden, Kortenaken, 
Geetbets en Landen, die op termijn ook een intergemeentelijke GECORO zou worden.

https://www.mechelen.be/kwaliteitskamer
https://persruimte.stad.gent/156004-gent-kiest-stadsbouwmeester-en-installeert-kwaliteitskamerBKP 
https://www.haviland.be/ad-hok
https://www.veneco.be/nl/dienstverlening-aan-gemeenten/kwaliteitskamer-vakwerk
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Het belang van een voldoende ruim aanbod aan groen in een woonomgeving is amper te overschatten. 
Groen (onder al zijn vormen: van kijkgroen en straatbomen, over private tuinen en publieke parken, 
tot landbouwgebieden en bossen, beekvalleien,...) draagt bij aan de gezondheid van bewoners, aan de 
woon- en leefkwaliteit van buurten, creëert mogelijkheden voor ontmoeting, sport en spel, draagt bij 
aan de ecologische structuur, ondersteunt natuurwaarden en vervult een belangrijke functie op vlak 
van klimaatadaptatie en -mitigatie (koeling, waterberging, CO2-vastlegging, ...).

Naarmate kernen verdichten zal parallel met het stijgend aantal woonentiteiten en bewoners extra 
ruimte voor groen moeten gemaakt worden. Dit is geen louter kwantitatieve opgave. Belangrijker dan 
de totale oppervlakte groen is het ontwikkelen van een samenhangend netwerk aan toegankelijke en 
goed beheerde groenblauwe ruimten, evenwichtig verspreid over de oppervlakte van de kernen en hun 
directe omgeving. Dit wordt vastgelegd in een “groenplan”.

Toch is het soms ook zinvol om kwantitatieve minima m.b.t. groen te benoemen (“groennormen”). 
Deze laten toe om eenduidig stappen te zetten in de richting van een groter publiek groenareaal en de 
vorderingen te monitoren. Bovendien laten kwantificeerbare grootheden zich makkelijker vatten in de 
regels van traditionele planningsinstrumenten, waardoor bv. het realiseren van extra groen in nieuwe 
projecten eenvoudig afdwingbaar kan gemaakt worden. Groennormen laten toe om ruimte te claimen 
voor publiek groen.

Opmerking: De term groennorm wordt hier gebruikt met betrekking tot publiek groen. Privaat groen 
speelt uiteraard ook een rol in de kwaliteit van de groenstructuur, maar kan veel beter geregeld worden 
in een verordening of RUP, gekoppeld aan voorschriften over bebouwing.

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Kern vergroenen en publiek groennetwerk 
creëren

Relatie versterken tussen kern en agrarisch 
en natuurlijk landschap

Ontwikkelingsprojecten inzetten voor lokale 
meerwaarde in de omgeving

Duurzaamheid van bouwprojecten bewaken

Sociale cohesie in de kern stimuleren

VERGROTEN VAN GROENAREAAL
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WIJZE VAN VERANKERING

 ⌂ Groenplan

In Vlaanderen wordt het instrument ‘groenplan’ nog niet systematisch toegepast. De Vlaamse overheid 
promoot via het Agentschap Natuur en Bos (ANB) het Harmonisch Park- en Groenbeheer en heeft een 
handleiding uitgewerkt voor het opmaken van groenplannen. In deze handleiding wordt een groenplan 
gedefinieerd als ‘een richtinggevend beleidsdocument voor wat betreft de gewenste kwantiteit en 
kwaliteit van het groen’.

‘Groen’ wordt hierbij ruim geïnterpreteerd, gaande van bermen, pleinen, begraafplaatsen, bomenrijen, 
plantsoenen, individuele bomen tot volledige parken. Het plan bepaalt de rol die groen kan spelen 
binnen een gemeentelijk grondgebied. Het groenplan wordt gebruikt als kader voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen en andere stadsontwikkelingsprojecten. Het geeft aan wat de minimale groene 
randvoorwaarden zijn om tot een duurzaam groenblauw netwerk te komen.

 ⌂ Hoe wordt een groenplan opgemaakt?

STAP 1: Inventarisatie van het bestaande groen, parken, historische domeinen, ...
• Kwantitatieve analyse

• Areaal aan parken, sportvelden, speelterreinen, bossen, agrarische zones, beekvalleien ...
• Kwalitatieve analyse

• Toegankelijkheid en bereikbaarheid (versus barrières) van verschillende groenzones bepalen;
• Gebruikswaarde en belevingswaarde voor verschillende groepen beoordelen;
• Groenkwaliteit (biodiversiteit, natuurwaarde, ...) beoordelen;
• Specifieke elementen: water, erfgoed, kleine landschapselementen...
• ....

STAP 2: In kaart brengen van ‘tekortenzones’, missing links en zones met potenties
‘Tekorten’ aangeven:
• Behaalt de gemeente de globale Vlaamse streefnorm per inwoner?
• Beschikt elke inwoner over woon-, buurt-, wijkgroen, ... binnen de vooropgestelde afstanden?
• Welke delen van de woonkern vertonen tekorten voor bepaalde functieniveaus? 
• Waar zijn ‘blinde vlekken’ in groenkaart? 
• Waar zijn er barrières of missing links?

Tekorten kunnen zowel kwantitatief geëvalueerd worden door de bestaande voorraad groen te 
vergelijken met de normen, als meer kwalitatief waarbij aan verschillende zones een (intuïtieve) 
waardering wordt gegeven, van ‘zeer groene wijk’ tot ‘groenarme, versteende wijk’. 

Een subjectieve beoordeling is gebaat bij een onderbouwing door bewoners: klopt hun perceptie van 
de wijk met de beoordeling gemaakt door de planner? Een participatieve oefening met bewoners kan 
hier dan ook zinvol zijn.

Naast de tekorten moeten ook de zones aangegeven worden waar bijkomend groen kan gerealiseerd 
worden (‘potenties’):
• Waar liggen restpercelen, braakliggende percelen of percelen die herontwikkeld kunnen worden 

met bijkomend groen;
• Waar liggen grote private tuinen die potentieel ingeschakeld kunnen worden in een groen netwerk?
• Waar liggen zeer diepe tuinzones waarvan een deel zou kunnen functioneren als collectieve/

publieke groenzone?
• Waar zijn extra doorsteken tussen groengebieden mogelijk?
• Welke publieke ruimtes zijn zo gedimensioneerd dat er extra groen mogelijk is?
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STAP 3: Gewenste groenstructuur in kaart brengen
De gewenste (blauw)groene structuur van een kern geeft het gewenste netwerk van blauwgroene 
ruimtes en verbindingen voor langzaam verkeer in samenhang met de verschillende zones binnen een 
kern en de grotere landschappelijke structuur.

Volgende principes liggen aan de basis van een robuuste en kwalitatieve groene structuur:
• De groenstructuur van een kern is geënt op de landschappelijke onderlegger en versterkt deze; 
• De fijnmazige groenstructuur in de kern verbindt de kern met de grotere openruimtegebieden 

rondom de kern;
• Binnen de kern wordt gestreefd naar een evenwichtig gespreid groen netwerk; 
• Niet alle groene plekken in een kern hebben een zelfde rol of betekenis: verschillende groengebieden 

nemen -afhankelijk van hun ligging en specifieke eigenschappen- andere rollen op: van een 
hoogdynamische recreatieve functie tot wild natuurgebied dat beperkt toegankelijk is;

• In elke wijk wordt gezocht naar ruimte voor wijkgroen op loopafstand van de woning;
• Privaat groen draagt ook bij aan de kwaliteit van een wijk.

Op basis van deze visie op de lokale groenstructuur kan een gemeente doelstellingen, prioriteiten en 
maatregelen opstellen.

STAP 4: Prioriteiten en maatregelen
• In welke zones zijn ingrepen het meest urgent? 

• Zijn er belangrijke groengebieden die vandaag nog geen bescherming hebben en/of in een 
“harde” bestemmingszone liggen en waarvoor een juridische bescherming (via RUP) zich 
opdringt? 

• Zijn er zones die zo belangrijk, waardevol en/of bedreigd zijn dat onteigening zich aandient? 
• Welke acties hebben het meeste impact op het verbeteren van de groenstructuur?

• Aankoop van interessante terreinen door gemeente; zie fiche actieve grondregie
• Overeenkomsten afsluiten met eigenaars van groot groengebied; zie fiche actieve grondregie
• Aanpassing van het beheer of de inrichting voor een groengebied; dit kan vb. met een de 

opmaak van natuurbeheerplan (ANB heeft over dit onderwerp een uitgebreide handleiding) of 
via overeenkomsten met eigenaars;

• Het realiseren van groen opleggen bij de herontwikkeling van een gebied (zie fiche 
stedenbouwkundige lasten opleggen); 

• Zijn er topics die een generiek beleid vergen (vb. inrichting van voortuinen regelen, dakgroen 
opleggen in bepaalde zones)? (zie fiche verordening)

• Welke gebieden zijn interessant om aan te kopen voor de gemeente? Zie fiche actieve grondregie
• Welke delen van het publiek domein vergen een aangepast ontwerp (met meer groen)?
• Zijn er acties die bewoners kunnen ondernemen om hun buurt te vergroenen?

• groenslingers, geveltuinen, ... 
• maar ook: buurtmoestuin beheerd door bewoners, ...

Opmerking: een onderdeel van het groenplan kan een “bomenplan” zijn. Sommige gemeenten (vb. 
Gent) hebben een inventaris van waardevolle bomen (op publiek en/of privaat domein) en een 
planmatige aanpak om het bomenbestand in de toekomst te beheren en uit te breiden.
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 ⌂ Een groenplan juridisch verankeren?

• Een gemeente kan op basis van een groenplan een thematisch RUP Groen opmaken waarin wordt 
vastgelegd: 
• Welke zones een groene bestemming houden of krijgen. Zones die van een harde bestemming 

(genre “wonen”, “bedrijvigheid”, …) naar een groene bestemming worden omgezet, zullen 
mogelijk aanleiding geven tot het betalen van planschade. Dit aspect wordt behandeld in de 
fiche RUP.

• Welke groene landschapselementen bewaard dienen te worden (solitaire boom, bomenrijen, 
haagstructuren, ..);

• Hoe deze zones ingericht worden;
• Hoe groenzones beheerd dienen te worden; 
• Hoe bepaalde ontwikkelingsmogelijkheden die een meerwaarde genereren gekoppeld worden 

aan het verhogen van de publieke toegankelijkheid. 
• Waar er doorsteken voor langzaam verkeer gerealiseerd worden (overdruk in bestemming of 

bestemmingsvoorschrift);

• Bepaalde maatregelen kunnen generiek in een verordening worden geregeld: 
• Het opleggen van groendaken (vanaf een bepaalde dakoppervlakte);
• De inrichting van voor-, zij- en achtertuinen;
• Het voorzien van groen in de aanleg van het publiek domein bij verkavelingen met wegenis;
• Het voorzien van een aandeel publiek groen bij verkavelingen of projecten waarbij 

meergezinswoningen, woonverdichting, andere vormen van ontwikkeling worden gerealiseerd; 
• Het gebruik van bepaalde soorten bomen en planten.

• Een gemeente kan een belastingsreglement opmaken waarin voor grotere projecten en 
verkavelingen een belasting wordt opgelegd, om ontbrekend groen te compenseren of om bij te 
dragen aan het realiseren en beheren van groengebieden (‘groenfonds’). 

• Op niveau van een vergunning:
• Kan een goed onderbouwd groenplan ook argumenten leveren die bij de beoordeling van 

vergunningen kunnen benut worden.
• kan het voorzien van groen ook als stedenbouwkundige last opgenomen worden (zie fiche 

stedenbouwkundige last).

Opmerking: Het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu voorziet de mogelijkheid 
een natuurbeheersplan op te maken, voor een terrein dat wordt beheerd of in de toekomst zal worden 
beheerd ten behoeve van het natuurbehoud. Een natuurbeheerplan wordt opgemaakt door een 
beheerder of groep van beheerders, met instemming van de eigenaar, om in een bepaald terrein, 
beheerd ten behoeve van het natuurbehoud, bepaalde doelstellingen (i.v.m. ecologie, bosbeheer, 
landschap, cultuurhistorie, recreatie…) te realiseren. 
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 ⌂ Groennormen

De uit 1993 daterende AMINAL-normen zijn groennormen die per type groen (buurtgroen, 
stadsdeelgroen, ...) een minimaal areaal en een maximale afstand tot de woning vastleggen. Dit zijn 
streefnormen (ze hebben dus geen bindend karakter). 

Afstandscriteria en oppervlakte voor verschillende functiegebieden

• Woongroen is groen dat vooral een esthetische functie heeft en dat mee het karakter van 
een woonomgeving bepaalt. Het kan diverse vormen aannemen: van gemeenschappelijke 
voortuinstroken tot een beeldbepalende solitaire boom op een klein plantsoen. 

• Buurtgroen heeft een sociaal-recreatieve functie. Het zijn de groene ruimten waar mensen elkaar 
ontmoeten of de hond uitlaten, waar ouders komen met kinderen, waar kinderen kunnen spelen. 
De klemtoon ligt er op rustige, stille recreatie.

• Wijkgroen zou iedereen moeten vinden op minder dan 800 meter van zijn woonplaats. De 
grotere oppervlakte biedt op zich mogelijkheden tot een meer gevarieerde functie-invulling. Hoe 
gevarieerder de functies, hoe groter de bevolkingsgroep die zich richt naar dat groen.

• Stadsdeelgroen is beschikbaar binnen de 1600 meter. Zijn het geen parken maar bijvoorbeeld 
bossen of natuurgebieden, dan zijn ze minimaal 30 ha groot. Zijn het parken, dan is een minimale 
oppervlakte van 10 ha voldoende omdat parken ontworpen en ingericht zijn om op die kleinere 
oppervlakte op een meer intensieve wijze functies te vervullen. Zo kunnen parken een hogere 
recreatiedruk aan dan bossen en natuurgebieden

• Stadsgroen is bedoeld voor elke inwoner van de stad of gemeente. Stadsgroen vindt iedereen 
binnen de 3200 meter en is minstens 60 ha groot. 

• Stadsbossen situeren zich bij voorkeur binnen de 5 kilometer van de stad en zijn optimaal gezien 
meer dan 200 ha groot.

functieniveau maximum afstand minimum areaal

woongroen < 150 m

buurtgroen < 400 m > 1 ha

wijkgroen < 800 m > 10 ha (park > 5 ha)

stadsdeelgroen < 1600 m > 30 ha (park > 10ha)

stadsgroen < 3200 m > 60 ha

stadsbossen < 5000 m > 200 ha
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Normen waarbij areaal gekoppeld wordt aan aantal inwoners of woonentiteiten per type gebied

Deze normen gaan ervan uit dat het groenareaal per gemeente variabel is in functie van de lokale 
behoeften en mogelijkheden. Zo zal in het buitengebied waar al veel open ruimte aanwezig is, minder 
nood zijn aan groen dan in dichtbevolkte steden waar bebouwing domineert.

ANB - normen: 
• Grootstedelijk gebied: 30 m²/inwoner
• Regionaal stedelijk gebied: 25 m²/inwoner
• Structuurondersteunend kleinstedelijk gebied: 20 m²/inwoner
• Kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau: 15 m²/inwoner
• Buitengebied: 10 m²/inwoner

Varianten: 
Nederland heeft een lange planningstraditie waarin allerlei vormen van groennormen opduiken. In de 
Nota Ruimte wordt voor de G30 centrumsteden als (richtinggevende) norm 75m² groen per woning 
binnen 500m van de woning gehanteerd.
De stad Gent legt zichzelf op om over het volledige grondgebied 10m² publiek groen per inwoner te 
voorzien binnen 400m loopafstand van de woning in een park van minstens 1 ha groot.

Hoe de ‘juiste’ groennorm bepalen voor een kern, zone of project?

Het heeft weinig zin om de Vlaamse streefnormen ‘zomaar’ op een grondgebied toe te passen. Om 
op het terrein resultaten te boeken op basis van groennormen moet in de eerste plaats een correcte 
norm voor een kern, zone of project bepaald worden. Een groennorm dient in essentie om in zones met 
een groentekort een ruimer groenareaal te kunnen realiseren en het tekort te corrigeren. Dit kunnen 
zones zijn waar vandaag reeds een tekort is of zones waar verdichtingsprojecten gepland zijn die het 
aanwezige groen verder onder druk dreigen te zetten.

Vooraleer een correcte groennorm kan worden vastgelegd, moet er dus in elk geval een goed beeld 
zijn van de bestaande groenstructuur, de zones binnen een kern die minder bedeeld zijn op vlak van 
groenvoorzieningen en de mogelijkheden om de groenstructuur uit te bouwen (zie ook stappenplan bij 
‘groenplan’).

Op basis van deze oefening kan een kern voor zichzelf een ambitieniveau bepalen en dit al/niet 
uitdrukken in:
• Een globale groennorm voor de kern. Deze globale norm geeft vooral de intentie weer van een 

lokaal bestuur om werk te maken van een groenere gemeente en dient in de eerste plaats om 
beleidsbeslissingen te evalueren (is eerder een statement, wordt niet juridisch vastgelegd);

• Groennormen voor specifieke probleemzones, bedoeld om het areaal lokaal op te krikken;
• Groennormen voor nieuwe projecten, die ervoor zorgen dat nieuwe ontwikkelingen hun steentje 

bijdragen aan een ruimer aanbod aan publiek groen.

Om te bepalen of en waar er in een kern een groentekort is, kunnen de eerder besproken Vlaamse 
streefnormen gehanteerd worden:
• Behaalt de kern de globale streefnorm per inwoner (volgens type kern)?
• Beschikt elke bewoner over woon-, buurt-, wijkgroen, ... binnen de vooropgestelde afstanden? 

(GIS-analyse)

In zones met een tekort kunnen ontwikkelingsprojecten (naast andere maatregelen) ingezet worden 
om het groenareaal te corrigeren: voor dergelijke projecten kan een groennorm worden opgelegd 
(RUP, verordening, verkaveling, stedenbouwkundige last) die garandeert dat het project voorziet in 
de eigen behoefte aan groen maar ook een meerwaarde genereert voor de omliggende woonwijken. 
Een groennorm juridisch verankeren in een zone die vandaag reeds quasi volledig bebouwd is en met 
een groentekort kampt, is niet erg zinvol: een groennorm op perceelsniveau vastleggen brengt geen 
zoden aan de dijk, hier zullen andere acties nodig zijn (aankopen, erfpachten, overeenkomsten, ...).
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 ⌂ Hoe een groennorm juridisch verankeren?
 
Gebiedspecifiek een groennorm in een RUP vastleggen (zie ook fiche RUP) :
• In zones voor nieuwe ontwikkeling (verkaveling, inbreidingsproject, stadsontwikkelingsproject, 

reconversie): minimaal te realiseren areaal aan publieke groene ruimte opleggen in relatie 
tot het programma (minimum aantal m²groen per inwoner, woonentiteit, xxm² gerealiseerde 
vloeroppervlakte, ...) ;

• In verschillende bestemmingszones: specifieke groennormen voor verkavelingen, bedrijvenzones,...
• Naast publiek groen kan een RUP ook voorschriften bevatten m.b.t. het private groen dat in projecten 

moet voorzien worden (afmetingen en inrichting van tuinzones, inrichting van groendaken,…). De 
minimale oppervlaktes hiervoor zijn afhankelijk van het type woningen én van het aanbod aan 
publiek of collectief groen in het project. 

Generiek groennormen vastleggen in een verordening (zie ook fiche verordening): 
• In voorschriften m.b.t. verkavelingen of grote woonprojecten kan het realiseren van een minimum 

aan publiek of collectief (onverhard) groen opgenomen worden in functie van de grootte van het 
project (vb. aantal loten, aantal woonentiteiten, gerealiseerde vloeroppervlakte);

• Analoge voorschriften kunnen uiteraard opgemaakt worden voor niet-woonzones.
• Een verordening kan (net zoals een RUP) bepalingen omtrent privaat groen opnemen. Dit gebeurt 

courant in algemene verordeningen en “bouwcodes” (waarin bv. een minimale diepte en breedte 
van private tuinen wordt opgenomen).
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

Vlaanderen maakte een set richtlijnen opmaak groenplan op. 

Stad Gent heeft een thematisch RUP Groen: hierin worden bestaande en nieuwe groengebieden 
beschermd (aangepaste bestemming) en wordt bosuitbreiding, natuurontwikkeling en de 
aanleg van nieuwe parken mogelijk gemaakt. De stad heeft ook een bomenplan.

De Bouwcode van Mortsel bevat generieke voorschriften inzake de verplichte realisatie van 
een groendak, een groennorm voor grote projecten en voorschriften om bestaande bomen 
zoveel mogelijk te vrijwaren van kap (en indien dit niet mogelijk is herbeplanting te voorzien).

In Kasterlee is er een “belastingreglement ontspanningszones en groenvoorzieningen”: alle 
grotere projecten (vanaf 10 wooneenheden) dragen een belasting af aan de gemeente voor 
de aanleg van groenzones (bedrag varieert van 250 tot 1250€);

Het collegebesluit stedenbouwkundige ontwikkelingskosten van stad Geel, die voor grote 
projecten een stedenbouwkundige last oplegt die kan dienen om groen aan te leggen of te 
beheren. 

Het project Groen Lint in Oostende is een mooi voorbeeld van een geïntegreerd project voor 
strategische groengebieden

CONCLUSIES VERGROTEN GROENAREAAL

Een uitgebalanceerd en goed verbonden netwerk van kwalitatieve groene ruimtes biedt een 
uitgebreide resem van ecosysteemdiensten aan een gemeente. Het is -zeker in combinatie 
met kernversterking en verdichting- een opgave waar gemeentes alleen maar bij kunnen 
winnen. 

Een groenplan vormt een goede basis om als gemeente keuzes te kunnen maken over waar 
de investeringen in bijkomende groen het meest dringend en essentieel zijn. Om uitvoering te 
geven aan een groenplan, kan een gemeente (naast strategische aankopen en het vergroenen 
van het publiek domein) een aantal stedenbouwkundige instrumenten inzetten, om zones 
een groene bestemming te geven en een aantal aspecten omtrent inrichting en beheer vast 
te leggen, dan wel om een minimum aan groen bij een ontwikkeling op te leggen. 

https://www.vlaanderen.be/publicaties/draaiboek-groenplan-richtlijnen-bij-het-opmaken-van-lokale-groenvisie
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/gemeentelijke-rups-en-bpas/plannen-procedure/rup-169-groen
https://stad.gent/nl/groen-milieu/bermen-en-bomen/bomenplan-van-de-stad-gent
https://www.mortsel.be/bouwcode
https://www.kasterlee.be/product/836/belasting-ontspanningszones-en-groenvoorzieningen
https://www.geel.be/stedenbouwkundige-ontwikkelingskosten
https://www.oostende.be/groenlint
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Bij het vergunnen van verbouwingen en nieuwbouwprojecten is het courant gemeentelijk beleid om 
op te leggen dat de parkeerbehoefte van nieuwe projecten wordt gerealiseerd door de bouwheer op 
privaat domein. Eventueel kan er afgeweken of financieel gecompenseerd worden voor sites waar dit 
niet mogelijk is. Voor een regeling van deze parkeernormen en afwijkingsmogelijkheden bestaan tal 
van mogelijkheden. Nu het ruimtelijk beleid zich steeds meer richt op het concentreren van nieuw 
programma in kernen die goed bereikbaar zijn per openbaar vervoer, rijst de vraag of we voor dit 
geconcentreerde programma wel dezelfde parkeerbehoefte moeten veronderstellen als elders. Er zal, 
om de verdichte kernen verkeersleefbaar te houden en de parkeerdruk te beheersen, in de alternatieve 
vervoersmodi moeten worden geïnvesteerd. Anderzijds wil geen enkele gemeente riskeren dat het 
tekort aan private parkeerplaatsen zomaar op het openbaar domein wordt afgewenteld. 

De gemeenten denken dus best goed na, ten eerste, welke een zinvolle toekomstgerichte parkeernorm is. 
Deze zal niet hoger liggen dan het gemiddelde autobezit (gemiddeld 1,2/woning). Extra parkeerplaatsen 
trekken immers net meer wagens naar de kern. De gemeenten klaren ook uit waar in de kernen het 
wenselijk is om een lager autobezit te stimuleren (zoals bv. in de stationsomgevingen, waar een 
maximum van 1 of zelfs lager aangewezen kan zijn). Men zal dan merken dat het parkeeraanbod ook 
mee het mobiliteitsprofiel van de toekomstige bewoners zal bepalen. Woonprojecten met een lager 
aanbod trekken automatisch een publiek aan dat niet verknocht is aan 2 wagens, en open staat voor 
de alternatieven. Het instellen van zones met lagere parkeernormen en zelfs maximumnormen moet 
dus samengaan met het vergroten van dit alternatieve aanbod. Daarnaast werkt een beperkende 
parkeernorm, als middel om het wagenbezit te doen dalen, het beste indien gecombineerd met een 
beperkt aanbod van langparkeren op het openbaar domein en een strenge handhaving. Het publiek 
parkeren en bewonersparkeren op het openbaar domein, wordt in deze fiche echter niet behandeld.

Om te zorgen dat een verlaagde parkeernorm, onder het gemiddeld autobezit, samen gaat met de 
uitbouw van een alternatief mobiliteitsaanbod kunnen gemeenten een regeling uitwerken die oplegt 
dat het bouwen van minder parkeerplaatsen (verplicht of op initiatief van de bouwheer) verplicht samen 
gaat met investeringen in de alternatieven. Hierbij rijzen verschillende specifieke aandachtspunten die 
we in deze fiche behandelen.

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Aangepast parkeerbeleid ontwikkelen

Verkeersluw dorpshart creëren en verkeer 
correct rond of door de kern sturen 

(FLEXIBELE?) REGELING PRIVAAT 
PARKEREN
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WIJZE VAN VERANKERING 

PARKEERNORMEN OPLEGGEN

Het opleggen van parkeerverplichtingen, zowel voor minimum- als maximumnormen, kan op 
verschillende wijzen. Hetzelfde geldt voor de afwijkingsbepalingen en de compensaties indien niet aan 
de normen wordt voldaan.

 ⌂ Ad hoc opleggen aantal parkeerplaatsen per omgevingsvergunning

De gemeente zou kunnen beslissen om per omgevingsvergunningsdossier te beslissen welke 
parkeervoorzieningen worden opgelegd. De verplichting tot het voorzien van parkeerplaatsen en 
fietsenstallingen valt dan volledig binnen de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening die tot 
voorwaarden aan de vergunning kan leiden. De gemeente moet dan de motivering voor het aantal 
opgelegde parkeerplaatsen geval per geval uitschrijven. Ze zal ook geval per geval moeten stipuleren 
hoe en ten laatste wanneer aan de voorwaarde moet zijn voldaan. Het niet-naleven hiervan valt in 
principe onder de stedenbouwkundige handhaving tenzij er in de omgevingsvergunning kan verwezen 
worden naar een bestaande regeling, bv. een belastingsreglement (fiche heffingen en premies), die 
deze situatie ondervangt.

De verplichting tot voorzien van parkeerplaatsen wordt bij voorkeur geformuleerd als voorwaarde, niet 
als stedenbouwkundige last: zie specifieke aandachtspunten.

Nadelen van deze werkwijze zijn: weinig garanties dat de gemeente gevolgd wordt in beroep; keer per 
keer uitgebreide motivering nodig; verplichtingen tot realisatie en wijze van controleren moet steeds 
worden verduidelijkt. Het grote voordeel is een grote beoordelingsvrijheid en flexibiliteit om in te spelen 
op de specifieke voorstellen van de bouwheer.

 ⌂ Parkeernormen in een intern richtkader: een parkeerrichtlijn

De gemeente kan er ook voor kiezen om een intern richtkader, een parkeerrichtlijn, uit te werken. Hierin 
legt ze vast welke parkeerverplichtingen of –beperkingen in normale omstandigheden zullen worden 
opgelegd. Bij het formuleren van de voorwaarden in een omgevingsvergunning kan voor de motivering 
naar deze parkeerrichtlijn worden verwezen. Deze kan als volgt worden opgebouwd:

• Onderscheid tussen verschillende zones waarin je een ander beleid voor het private parkeren wil 
voeren. Vlakbij een station of een goed uitgerust mobipunt wil de gemeente bv. een lager autobezit 
stimuleren. In sterk verdichte stukken van de woonkern wil ze misschien soepeler omgaan met 
mogelijkheden om parkeren buiten de projectsite te organiseren, dan in een verkaveling. In een 
(toekomstig) autovrij of autoluw gebied wil de gemeente wellicht geen bijkomende parkeergarages 
gerealiseerd zien.

• Bepaal de minimumnormen per woning of m² functie die de bouwheer moet voorzien. De norm 
vertrekt in principe vanuit het veronderstelde wagenbezit in deze zone. Onderbouw deze bij 
voorkeur door een onderzoek naar het feitelijke wagenbezit. Vanuit beleidsdoelstellingen kan het 
opportuun zijn om, in zones met veel alternatieven, het veronderstelde wagenbezit aan de lage 
kant in te schatten.

• Beschrijf helder in welke gevallen de bouwheer van de minimumnorm kan afwijken. Leg op dat, bij 
afwijking, verplicht vervangende maatregelen worden genomen: zie hieronder. 

• Leg evt. in de zones waar je het bestemmingsverkeer per auto wil beperken ook maximumnormen 
voor autoparkeerplaatsen op. Overweeg om, in geval van maximumnormen die lager liggen dan 
het veronderstelde autobezit, compensaties te verplichten (zie eveneens hieronder). 

• Leg vast waar de parkeerplaatsen mogen worden voorzien: enkel op de projectsite, op een bepaalde 
afstand van de projectsite, al dan niet op het nog aan te leggen en over te dragen openbaar 
domein,...

• Bepaal wat ‘voorzien’ inhoudt indien het niet gaat om parkeerplaatsen in het project zelf: moet het 
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gaan om nieuwe plaatsen, mag je langdurig gehuurde plaatsen inbrengen,...
• Bepaal de minimale kwaliteitsvereisten voor de plaatsen, hun ligging, hun toegankelijkheid, aantal 

plaatsen voor uitzonderlijke voertuigen en gehandicapten,…
• Bepaal binnen welke termijn de parkeerplaatsen moeten zijn gerealiseerd en hoe de opvolging en 

handhaving plaatsvindt.

Voor het vastleggen van een parkeerrichtlijn zijn geen decretale procedures. Minstens het college 
keurt het reglement goed als basis voor het vergunningenbeleid, dat onder haar bevoegdheid valt. 
Desgevallend kan ook de gemeenteraad het reglement goedkeuren en deze regeling aanduiden als 
beleidsmatig gewenste ontwikkeling (zie fiche beleidsvisies in vergunningen). De gemeente kan tenslotte, 
naar eigen goeddunken, kiezen of zij bepaalde adviezen inwint en publieke inspraak organiseert over 
de parkeerrichtlijn in het kader van opmaak of evaluatie. Een formeel openbaar onderzoek is dit echter 
niet. Dit heeft als voordeel de flexibiliteit: vlotte procedures voor opmaak en herziening zijn mogelijk.

De parkeerrichtlijn is niet verordenend. Gemotiveerde afwijkingen zijn mogelijk zodat er veel marge 
is voor projectspecifieke onderhandelingen. Dit biedt flexibiliteit, maar heeft ook als nadeel dat de 
beroepsinstanties niet door het reglement zijn gebonden. In het kader hiervan kunnen wel afspraken met 
de deputatie worden nagestreefd. Om de kansen te verhogen dat de regeling ook in eerste beroepstrap 
wordt gevolgd is het zeker zinvol de parkeerrichtlijn op voorhand met de provincie te bespreken en 
voldoende publiek kenbaar te maken (zie fiche beleidsvisies in vergunningen).

 ⌂ Parkeernormen in een verordening

Het vastleggen van parkeernormen in een verordening (zie fiche verordening) is wijdverbreide 
praktijk. Dit kan via een gemeentelijke parkeerverordening of door opname van parkeervoorschriften 
in een ruimere stedenbouwkundige verordening type algemene bouwverordening, verordening 
meergezinswonen,...
De inhoud kan gelijkaardig zijn aan de regeling in de parkeerrichtlijn. Het wordt echter belangrijker om 
de afwijkingsmogelijkheden van de norm goed te regelen: zie specifieke aandachtspunten. Immers, 
van een verordenend parkeervoorschrift kan in principe niet worden afgeweken!

 ⌂ Parkeernormen in een RUP

Ook in een RUP (link juridische fiche RUP) kunnen gebiedspecifieke parkeernormen worden opgenomen. 
Deze voorschriften gaan voor op de eventuele parkeerrichtlijn of op de parkeerverordening (zie 
specifieke aandachtspunten). Hierbij gelden dezelfde aanbevelingen als bij de verordening. 

 ⌂ Andere werkwijzen?

Bij gebrek aan een verordenend kader in RUP of verordening kunnen afspraken over het private 
parkeeraanbod en investeringen in aanvullende mobiliteitsmaatregelen op niveau van een project 
opgenomen worden in een overeenkomst tussen gemeente, bouwheer en eventuele andere betrokken 
partijen. Hierbij gelden wel enkele aandachtspunten: zie fiche actieve gemeentelijke grondregie. 

Een zeer specifieke vorm van overeenkomst hieromtrent kan het handelsconvenant zijn, in het geval 
van grootschaliger handelsontwikkelingen of ontwikkelingen in een kernwinkelgebied of een andere 
afgebakende winkellocatie: zie ook fiche afbakenen winkelgebieden. In dergelijke convenant kunnen 
afspraken over parkeren en andere mobiliteitsoplossingen worden vastgelegd.
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AFWIJKINGEN EN COMPENSATIES REGELEN

Omdat het kernversterkend beleid er enerzijds op gericht is om zo veel mogelijk mensen te stimuleren 
om gebruik te maken van alternatieven voor autoverkeer, lijkt het (op ’t eerste gezicht: zie specifieke 
aandachtspunten) weinig opportuun om als parkeernorm uit te gaan van het huidige autobezit of zelfs 
meer. Anderzijds kunnen te lage parkeernormen de parkeerlast op het openbaar domein afwentelen: 
wat nadelig is voor bepaalde kernversterkende strategieën als kern vergroenen of verkeersluw 
dorpshart creëren. Daarom voorziet de gemeente best in haar regeling de mogelijkheid of soms 
zelfs de verplichting om een lager aanbod aan parkeerplaatsen te laten samengaan met verplichte 
investeringen in de alternatieve modi. 

Het realiseren van ‘te weinig’ parkeerplaatsen, indien toegestaan, kan dus mogelijk gemaakt 
worden indien dit gepaard gaat met investeringen in de alternatieven voor privaat wagenbezit. Dit 
kan gaan over gegarandeerd aanbod van deelwagens of bakfietsen, het ter beschikking stellen van 
abonnementen voor dergelijke deelvoertuigen aan de kopers, het bijdragen in de exploitatiekost van de 
deelvoertuigen gedurende een bepaalde periode, het ter beschikking stellen van abonnementen op het 
openbaar vervoer aan kopers of huurders voor een bepaalde periode, het ter beschikking stellen van 
elektrische fietsen en deelbakfietsen gedurende een bepaalde periode, maatregelen m.b.t. informatie 
over de beschikbare alternatieven naar de gebruikers,…

 ⌂ Uitklaren waar en hoe mag worden afgeweken en welke compensatie nodig is

In de parkeerrichtlijn, in de verordening of het RUP wordt dan het volgende geregeld:
• Wat betekent ‘te weinig’ plaatsen? Klassiek gaat dit over ‘minder dan berekend via de norm’. 

Als de minimumnorm lager ligt dan het verwachte normale autobezit, of als een maximumnorm 
verhindert het normale autobezit te realiseren, kan als referentie ook het (kwantitatief uitgedrukte) 
normaal verwachte autobezit worden gebruikt.

• In welke gevallen kan er worden toegestaan dat te weinig plaatsen worden gerealiseerd? 
• Het lijkt opportuun om te benadrukken dat de realisatie van te weinig plaatsen mits financiële 

compensatie geen automatisch recht is, zelfs als er een compenserende regeling bestaat. Bij 
de beoordeling van de draagkracht van een bepaalde site moet de overheid in principe eerst 
bekijken of het bouwprogramma niet best wordt beperkt tot datgene wat ter plaatse kan 
worden opgevangen indien zij geen mogelijkheid ziet om de compenserende maatregelen zelf 
uit te voeren of indien zij het programma overdreven acht voor de site in kwestie.

• Daarnaast zijn er de klassieke vrijstellingen: eengezinswoningen in de rij indien niet als 
groepswoningbouw gerealiseerd, monumenten en erfgoedpanden,…

• Tenslotte zijn er de gevallen waarbij de compenserende maatregelen worden genomen.
• Hoe worden de compenserende maatregelen bepaald? 

• De gemeente beschrijft hoe de compenserende maatregelen worden bepaald en onderbouwd. 
Daartoe vereist zij idealiter een motiveringsnota die de volgende punten bespreekt: 
onderzoek naar het verwachte autobezit; voorstel van verlaagd parkeeraanbod; voorstel van 
compenserende maatregelen; analyse van de haalbaarheid van het gebruik van de aangeboden 
alternatieven; voorstel van maatregelen die het gebruik van de aangeboden alternatieven kan 
verzekeren

• Eventueel somt de gemeente op welke soorten investeringen kunnen worden opgenomen 
in de compenserende maatregelen; gegarandeerd aanbod van deelwagens of bakfietsen, 
abonnementen voor dergelijke deelvoertuigen of openbaar vervoer bij verkoop van de woning, 
dekking risico exploitatie deelvoertuigen, duidelijke informatieverstrekking over het alternatieve 
aanbod,… De gemeente zal hierbij dus eisen dat niet enkel de plaats voor de alternatieve modi 
wordt aangeboden, maar dat ook het gebruik ervan wordt gefaciliteerd.

• De gemeente bepaalt of de kost van de compenserende maatregelen ook kan worden 
vervangen door een financiële compensatie, die gebaseerd is op de geraamde kostprijs van 
de compenserende maatregelen. Een alternatief is dat de compensatie eenvoudigweg beperkt 
wordt tot het betalen van een vervangende geldsom per ontbrekende parkeerplaats.

De afwijkingsregeling van het richtkader of van de parkeervoorschriften in verordening of RUP, kan als 
volgt worden vastgelegd. 
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 ⌂ Manier 1: Motiveringsnota gekoppeld aan een overeenkomst

De parkeerrichtlijn, de verordening of het RUP kunnen het mogelijk maken dat de minimum parkeernorm 
niet wordt gerealiseerd mits het toevoegen van een motiveringsnota gekoppeld aan een overeenkomst of 
eenzijdige verbintenisverklaring over de compenserende maatregelen. De ontwikkelaar maakt de nota 
op en treedt in overleg met de gemeente tot de inhoud op punt staat. Op basis van de nota kan dan een 
overeenkomst tussen bouwheer, lokale overheid en eventuele andere partijen die de compenserende 
maatregelen zullen uitvoeren, worden opgemaakt (aandachtspunten zie fiche actieve publieke 
grondregie). Een alternatief is een eenzijdige verbintenis vanwege de aanvrager om de voorgestelde 
compenserende maatregelen uit te voeren. Nota en overeenkomst of verbintenisverklaring worden 
toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. Het nakomen van de bepalingen uit de overeenkomst (die de 
bouwheer moet uitvoeren) of uit de eenzijdige verbintenis, wordt dan opgelegd als voorwaarde bij de 
omgevingsvergunning. Indien ontbrekend of indien er geen behoorlijke compenserende maatregelen 
worden voorgesteld, wordt de vergunning geweigerd.

De overeenkomst of eenzijdige verbintenisverklaring omvat een bepaling over een borg, op basis van 
de raming van de kost van de voorgestelde compenserende maatregelen, om de uitvoering ervan 
desgevallend over te nemen. 

Dezelfde parkeerrichtlijn, verordening of RUP kan bepalen of eenzelfde soort afwijking mogelijk is mits 
financiële compensatie:
• Per ontbrekende parkeerplaats: zie hieronder
• Op basis van een raming van de kost van de voorgestelde compenserende maatregelen

 ⌂ Manier 2: Motiveringsnota gekoppeld aan een stedenbouwkundige last

Het voorzien van compenserende maatregelen voor het ontbreken van parkeerplaatsen, hetzij financieel 
hetzij in natura op een manier die het eigen private project overstijgt, kan ook beschouwd worden 
als een stedenbouwkundige last (zie: fiche stedenbouwkundige last opleggen). Opnieuw vereist de 
parkeerrichtlijn, de verordening of het RUP dat een motiveringsnota zoals hierboven beschreven wordt 
toegevoegd aan de vergunningsaanvraag. In dit geval is het niet nodig om tegelijk al een overeenkomst of 
eenzijdige verbintenis toe te voegen. De gemeente neemt op in haar parkeerrichtlijn, haar verordening, 
of het RUP dat de compenserende maatregelen zullen worden opgelegd als stedenbouwkundige last. 

 ⌂ Manier 3: Belastingsreglement op het ontbreken van parkeerplaatsen

Een derde soort regeling voor het ondervangen van een tekort aan parkeerplaatsen, de belasting op 
het ontbreken van parkeerplaatsen, is courante praktijk maar werpt wel enkele vragen op.
De verordening of het RUP kan de mogelijkheid inhouden dat bij vergunningen met te weinig 
parkeerplaatsen ten opzichte van de parkeernorm een belastingsreglement op het ontbreken van 
parkeerplaatsen in werking treedt. Dit belastingsreglement legt een forfaitair bedrag op voor elke 
parkeerplaats die onybreekt om de norm te bereiken.

In het belastingsreglement bepalen de gemeenten het tarief, eventuele vrijstellingen, het tijdstip 
van de vaststelling en de wijze van inning van de belasting. Opgelet: wat wordt beschouwd als ‘het 
ontbreken’ van de parkeerplaatsen, wordt niet in het belastingsreglement vastgelegd. Dit hoort thuis 
in de verordening of het RUP. Ook is het aangewezen dat de verordening of RUP verduidelijkt in welke 
omstandigheden er akkoord kan gegaan worden met het vervangen van de parkeerverplichtingen door 
de compenserende belasting. De gemeenten vermijden zo dat het belastingsreglement ongewild wordt 
ingezet om programma’s met sterke verkeersattractie toch te vergunnen zonder dat parkeeroplossingen 
of compenserende maatregelen voorhanden zijn.  

Het is niet zo evident om deze werkwijze ook toe te passen wanneer er geen verordenende parkeernorm 
bestaat, bv. als er enkel een richtlijn is. Er is dan geen zekere basis om de heffing te innen. Bovendien is 
de courante praktijk, waarbij de belasting wordt geheven op het niet aanleggen van parkeerplaatsen 
die wel in de omgevingsvergunning werden opgelegd maar in de feiten niet werden gerealiseerd, 
eigenlijk niet wettig. Het niet realiseren van die plaatsen maakt immers een stedenbouwmisdrijf uit. 
Een belasting kan niet in plaats treden van een straf…
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 ⌂ Teveel aan parkeerplaatsen nuttig inzetten? 

Het gemeentelijk beleid voor het privaat parkeren kan ook inhouden dat op bepaalde plekken 
méér private plaatsen worden gerealiseerd dan nodig voor het eigen programma, met de 
bedoeling deze in te zetten voor programma’s in de omgeving die moeilijker ontsluitbaar 
zijn, zoals voorzieningen of gewoon bewonersparkeren voor de ruimere buurt. Bij voorkeur 
komt het beheer van dit overschot aan parkeerplaatsen terecht bij een beheerder die 
vraag en aanbod op elkaar kan afstemmen. Dit beleid wordt op zich niet besproken in deze 
instrumentenfiche. Wel is het belangrijk ook met dit aspect rekening te houden bij de opmaak 
van een parkeerrichtlijn of verordening. Indien immers gewerkt wordt met maximumnormen 
(eventueel in combinatie met minimumnormen), moet de richtlijn of verordening ook bepalen 
onder welke voorwaarden kan afgeweken worden van de maximumnorm. Uiteraard zal 
een extra motivering van de mobiliteitsimpact opgelegd worden. Indien de gemeente een 
beheer voor private bewonersparkeerplaatsen heeft of wil opzetten, kan ook hier gewerkt 
worden met een overeenkomst tussen bouwheer en beheersentiteit, of met een eenzijdige 
verbintenisverklaring.

 ⌂ Voorwaarde, stedenbouwkundige last of belasting?

Aangezien de mobiliteitseffecten deel uitmaken van de beoordeling goede ruimtelijke ordening, 
lijkt het aangewezen om de verplichting tot realisatie van parkeerplaatsen in (de buurt van) 
het project als voorwaarde bij een omgevingsvergunning te formuleren. Deze voorwaarde 
negeren is een stedenbouwkundig misdrijf en valt onder de bijbehorende handhaving. 
Zodra echter op basis van de toegevoegde motiveringsnota blijkt dat een lager parkeeraanbod 
aanvaardbaar kan zijn mits het nemen van compenserende maatregelen, begeven we ons 
in de schemerzone. Een behandeling als stedenbouwkundige last i.p.v. voorwaarde is dan 
denkbaar, zeker als er gekozen wordt voor een financiële bijdrage die de lokale overheid in staat 
moet stellen om de gevolgen van het verdichtingsproject op te vangen. Beide lijken dus een 
mogelijke optie. Uitgebreide info over de stedenbouwkundige last in fiche stedenbouwkundige 
last. 

 ⌂ Parkeren in situ of buiten de projectsite ?

Bij de realisatie van een compact programma in centra die goed ontsloten zijn per fiets en 
openbaar vervoer is het niet steeds evident om de parkeerbehoefte op de site zelf op te vangen. 
Dan vallen immers mogelijks goed gelegen sites uit de boot. Het lijkt dus logisch om toe te laten 
dat parkeerplaatsen op redelijke wandelafstand van de site ook ingezet worden, b.v. plaatsen 
in projecten die een overaanbod mogen voorzien. De gemeente kan in haar parkeerrichtlijn 
of in de voorschriften bv. opnemen dat parkeerplaatsen op een afstand van bijvoorbeeld 300 
of 400 m kunnen ingezet worden voor het project, voor zover de aanvrager aantoont deze 
te hebben verworven of gehuurd voor een periode van min. 27 jaar. Vooraleer de gemeente 
dit toelaat, zal zij echter een goed zicht moeten hebben op de registratie van de link tussen 
parkeerplaatsen en vergunningen. Immers, met gebrekkige opvolging riskeren bestaande 
parkeerplaatsen keer op keer worden aangeduid als horend bij nieuwbouwprogramma. De 
gemeente kan daarom bv. overwegen om enkel nieuw gerealiseerde parkeerplaatsen buiten 
de site als parkings ‘op afstand’ toe te laten.

 ⌂ Verhouding afwijkende parkeernormen RUP en recentere parkeerverordening

Er bestaat discussie over de vraag of een parkeerverordening de bepalingen van een ouder 
RUP mag ‘verstrengen’. Geldt, in het geval de nieuwe verordening een hogere minimumnorm 
of een lagere maximumnorm oplegt dan het bestaande RUP, de RUP-norm? Of mag de 
verordening als aanvullende bepaling op het RUP (m.n. een verstrenging bovenop het RUP) 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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worden beschouwd? De Raad voor Vergunningsbetwistingen oordeelde reeds dat het tweede 
correct is: een strengere parkeernorm in een verordening moet niet als ‘strijdig’ met het RUP 
worden beschouwd en kan aanvullend op het RUP worden toegepast. Aangezien dit standpunt 
onder juristen sterk gecontesteerd is, lijkt hierover het laatste woord nog niet gezegd. 

 ⌂ Fietsnormen

Het spreekt voor zich dat een duurzame mobiliteit ook gebaat is bij het vastleggen van normen 
voor fietsenstallingen. De aanbevelingen voor de implementatie zijn gelijkaardig.

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!

i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN

• Fietsberaad Vlaanderen behandelt in haar Cahier 5 “Van parkeer- en stallingsnormen 
naar een mobiliteitsnorm” de evoluties in het denken over parkeren en doet suggesties 
voor normen voor fietsenstallingen en een aangepaste parkeernorm: 

REFERENTIES

Parkeerverordening of parkeernormen in een stedenbouwkundige verordening:
• Gemeente Boechout – Bouwcode, deel 5. Parkeren: Boechout werkt met verschillende 

zones (kerngebieden, wijken, linten&solitairen). Binnen deze zones zijn er 
minimumnormen voor auto’s. Voor afwijkingen van de bouwcode zijn mogelijkheden 
ingebouwd, b.v. indien in de motivatie bij de vergunningsaanvraag een duidelijke 
meerwaarde kan worden aangetoond, in functie van herbestemming van bestaande 
gebouwen,… Er is geen specifieke regeling voor compensaties in dergelijk geval.  

• Stad Antwerpen - Algemene Bouwcode, hfdst. mobiliteit: voor auto’s zijn er 
verschillende minimumnormen per zone (centrumgebied, centrumschil, overig gebied) 
en onderscheiden normen voor grote en kleine projecten. De verordening verwijst 
naar een financiële compensatie bij het niet realiseren van auto- of fietsstalplaatsen. 
Ze bevat een afwijkingsmogelijkheid mits motivatie. Bovendien bevat ze een reeks 
kwaliteitsvoorwaarden, waaronder voorzieningen voor elektrische wagens. Buiten de 
financiële compensatie is er geen regeling ingebouwd voor compensaties bij het niet 
realiseren van de minimumnorm. 

• Stad Gent: het Gentse Algemeen Bouwreglement – hfdst.3 Parkeerplaatsen legt een 
aantal beperkingen op in haar: een verbod op bijkomende publieke parkeerplaatsen 
binnen R40/N430, een verbod op bijkomende parkeerplaatsen zonder bijhorend 
woongebied binnen de P-route, en een verbod op opritten naar parkeerplaatsen in het 
voetgangersgebied. Het aantal parkeerplaatsen dat moet of mag worden opgericht, 
met respect voor deze beperkingen, wordt niet in haar verordening geregeld. Gent 
gebruikt hiervoor eerder richtlijnen.

• Gemeente Rotselaar – verordening ‘Wonen in Meervoud’ hfdst. 5 Parkeren bevat de 
normen voor parkeren bij woningen. Er worden twee onderscheiden zones aangeduid. 
De verordening voorziet afwijkingsmogelijkheden mits motivatie en meerwaarde voor 
de omgeving, en verwijst daarbij uitdrukkelijk naar initiatieven voor autodelen, maar 
legt niet expliciet compenserende maatregelen op. 

https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/Cahier-No5-Parkeren-DEF.pdf
https://fietsberaad.be/wp-content/uploads/Cahier-No5-Parkeren-DEF.pdf
https://www.boechout.be/omgeving-openbare-werken/verbouwen/bouwcode
https://www.boechout.be/omgeving-openbare-werken/verbouwen/bouwcode 
https://www.antwerpen.be/docs/Stad/Stadsvernieuwing/Bestemmingsplannen/SVO_11002_233_10007_00002/SVO_11002_233_10007_00002_Index_sv.html 
https://stad.gent/nl/wonen-verbouwen/omgevingsvergunning/omgevingsvergunning-bouwen/bouwvoorschriften/algemeen-bouwreglement-stad-gent
https://www.rotselaar.be/stedenbouwkundige-verordeningen
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CONCLUSIES REGELING PRIVAAT PARKEREN

De gemeenten hebben een hele waaier aan mogelijkheden om het realiseren van 
parkeerplaatsen aan private projecten ‘op te leggen’. De aantallen kunnen ad hoc 
per omgevingsvergunning worden bepaald. Of ze liggen bij voorbaat vast per entiteit 
(woning, m²,…) in een niet-verordenend parkeerreglement, verordenend in een RUP of 
parkeerverordening. De keuze voor de werkwijze volgt, zoals ook bij andere thema’s, uit de 
balans die de gemeente moet maken: meer flexibiliteit voor maatwerk (ad hoc of richtlijn), 
of meer zekerheid dat de normen worden gevolgd in beroep (verordenend)? Een eenduidige 
aanbeveling is er dus niet.

Wel moeten de gemeenten zich realiseren dat het bouwen van parkeerplaatsen autobezit 
faciliteert en aanmoedigt. In een duurzame kernversterking stimuleren we liever de 
alternatieve modi: de schaarse ruimte wordt dan minimaal door parking ingenomen en de 
groei van het bewoners- en werknemersverkeer van en naar de kern blijft beperkt. Daarom 
zijn de volgende twee aandachtspunten meer essentieel dan het instrument op zich.

Minimum parkeernormen liggen nooit hoger dan het verwachte gemiddelde autobezit. In 
bepaalde zones waar veel mobiltieitsalternatieven voorhanden zijn, kan de norm verder 
omlaag, of kan men zelfs werken met maximumnormen.

De gemeenten hebben bovendien mogelijkheden om ontwikkelaars te doen bijdragen aan 
de uitbouw van de alternatieven: door geld in ’t laatje of, voor grote projecten, door hen 
zelf de alternatieven te laten realiseren. Hiervoor zijn verschillende mogelijkheden: via 
overeenkomsten of verbintenisverklaringen van de bouwheer i.k.v. een vergunningsaanvraag, 
via opgelegde stedenbouwkundige last aan de vergunning, via een belastingsreglement dat 
doet betalen waar er vergunningen met ‘te weinig’ parkeerplaatsen zijn afgeleverd.

De belangrijkste inspanning voor de gemeente zal er dus in bestaan eerst een goede visie uit 
te werken op een gezoneerde parkeernorm – waar kan de minimumnorm verder omlaag – 
en de manier waarop ze de bouwheren wil doen mee investeren in de alternatieven voor de 
auto. Pas daarna komt de uitwerking van het instrument: zonder formele procedure (ad hoc 
toepassing, richtlijn) of verordenend.

i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

Parkeerrichtlijnen:
• Stad Gent Nota Parkeerrichtlijnen Fiets en Auto: niet verordenende richtlijn met 

minimum en soms maximum normen, verschillend in onderscheiden zones. De richtlijn 
behandelt expliciet in welke gevallen en mits welke motivatie, van de norm kan worden 
afgeweken. 

https://stad.gent/nl/mobiliteit-openbare-werken/parkeren/parkeerrichtlijnen-voor-ontwikkelaars
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Verschillende kernversterkende strategieën zijn gebaat bij systemen waarbij het recht om te bouwen 
-een ‘harde’ ontwikkeling– wordt opgeheven op plekken die niet als kernversterkend kunnen worden 
beschouwd zodat de ontwikkelingen naar de correcte kernversterkende sites worden gestuurd. Om 
te vermijden dat de gemeente vooral moet focussen op het blokkeren van ontwikkelingen buiten de 
kernen, zou een ruil van bouwrechten een meer budgetneutrale  oplossing kunnen zijn. Het opmaken 
van blokkerende RUP’s gaat in vele gevallen gepaard met planschade. In omgekeerde zin komen 
de planbaten van nieuwe ontwikkelingskansen de gemeente niet toe. Dit verhindert uiteraard veel 
gemeenten om via RUP’s een “planologische ruil” te doen.

Ruilen van bouwrechten is vandaag om twee redenen niet evident. Ten eerste bestaan er nog niet veel 
instrumenten om tegelijk bouwrechten en gronden te ruilen. De herverkaveling met planologische ruil 
is wél al beschikbaar (zie fiche herverkaveling met planologische ruil). In de voorbije jaren werden ook 
voorbereidingen getroffen om het instrumentarium te verruimen. 

Een tweede reden is fundamenteler en meer ruimtelijk van aard. Voor het opvangen van de groei is 
in de meeste gemeenten geen extra ‘hard’ bestemde ruimte vlak tegen de kern nodig. De dichtheid in 
de meeste kernen is dermate laag, dat de voorspelde groei gemakkelijk kan opgevangen door dichte 
projecten waar er al bouwrechten zijn. De uitdaging bestaat er daarom in om bouwrechten aan lage 
dichtheid op ‘fout’ gelegen locaties –denk bv. aan stukken verkaveling in watergevoelig gebied– te 
ruilen tegen het recht om denser te bouwen in de kernen. Maar daarvoor zijn eind 2019 de instrumenten 
nog onbestaande en in onderzoek. 

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Woonverdichting afbakenen en sturen

Open ruimte buiten de kern ontdichten

Relatie versterken tussen kern en agrarisch ...

Kern vergroenen en publiek groennetwerk creëren

Ontwikkelingsprojecten inzetten voor lokale ...
 

Belangrijkste bestaande beeldkwaliteit beschermen ...

Handel en lokaal ondernemerschap in de kern ...

Zorgaanbod en gemeenschapsvoorzieningen in de ...

RUILEN VAN BOUWRECHTEN
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WIJZE VAN VERANKERING

 ⌂ RUP’s opmaken met planschade 

De gemeente kan een RUP opmaken waarbij ze tegelijk: 
• een aantal slecht gelegen bouwlocaties (waardevolle open ruimte, geïsoleerde percelen ...) omzet 

naar een zachte bestemming zodat ze onbebouwbaar worden
• een zone met ‘zachte’ bestemming die echter voor kernversterkende ontwikkeling kan zorgen –bv. 

een ingesloten openruimtekamer met agrarische bestemming– (deels) omzet naar  bebouwbaar.
De procedure voor een RUP is heel duidelijk geregeld, zie hiervoor fiche RUP.

Tot op het moment van finaliseren van deze toolkit (voorjaar 2020) is de plannende overheid 
planschade verschuldigd. De gemeente zal dus de planschade betalen die volgt uit een gemeentelijk 
RUP, op een enkele uitzondering na (bv. gedeeltelijke tussenkomst Rubiconfonds bij de omzetting van 
signaalgebieden). Deze wordt bepaald via een gerechtelijke procedure. De omvang van de planschade 
is daarom bij voorbaat moeilijk in te schatten. De planbaten n.a.v. het bebouwbaar maken van de 
kernversterkende locatie komen terecht in het planbatenfonds en worden van hieruit herverdeeld. 
Herbestemmingen naar typische bestemmingen voor de kernen, zoals ‘wonen’ of gemengde stedelijke 
functies, worden dus niet automatisch teruggestort aan de gemeente in kwestie. 

Deze vorm van ruilen van bouwrechten is voor de gemeente budgettair dus zeer zwaar. Ze betaalt de 
planschade voor de openruimtebestemmingen, maar geniet niet de inkomsten van de planbaten voor 
kernversterkende herbestemmingen. Als de kernversterkende site gemeentelijke eigendom is, betaalt 
men zelfs twee keer. Onder de ‘specifieke aandachtspunten’ bespreken we een aantal mogelijke pistes 
om dit probleem te omzeilen. 

Opgelet, voor de regeling planbaten en planschade is een herziening voorgesteld in het voorontwerp 
van Instrumentendecreet. Volgens dit voorontwerp zou Vlaanderen tussenkomen in planschade voor 
de woonuitbreidingsgebieden. Ook de afhandeling en de omvang van planschade zouden veranderen: 
de berekening van de planschade, momenteel een gerechtelijke procedure, zou ambtelijk worden 
afgehandeld. De vergoeding voor planschade zou worden opgetrokken van 80% naar 100%, maar 
ook de planbaten zouden worden verhoogd van 30% naar 50%. Over het instrumentendecreet is bij 
afronding van deze toolkit nog geen duidelijkheid.

 ⌂ De herverkaveling met planologische ruil: een te weinig gebruikt instrument

Een interessant instrument dat specifiek in het leven geroepen is voor het ruilen van bouwrechten is de 
herverkaveling (uit kracht van wet) met planologische ruil. Hierbij worden tegelijkertijd eigendommen 
geruild (vastgelegd in een grondruilplan) en met een RUP voor de betreffende percelen een ‘harde’ met 
een ‘zachte’ bestemming geruild. De hele regeling planbaten-planschade vervalt. Er wordt gestreefd 
naar akkoord van alle eigenaars maar indien nodig kan dit gedwongen gebeuren. Het grondruilplan 
bepaalt de financiële regeling die zorgt dat
• de eigenaars en gebruikers die door de ruil verlies lijden worden vergoed;
• de eigenaars en gebruikers die door de ruil van een waardevermeerdering genieten, moeten 

bijpassen;
• het globale saldo –er wordt steeds gestreefd naar een minimalisering hiervan– wordt door de 

initiatiefnemer (bij een gemeentelijk RUP dus de gemeente) gedragen of genoten.

Bij een evenwichtige ruil van nieuwe bouwmogelijkheden met de situatie voorheen kan dit dus een 
redelijk budgetneutrale oplossing zijn voor het ruilen van bouwrechten. Aangezien er gestreefd wordt 
naar een akkoord met alle eigenaars en de waarden moeten berekend voor elk perceel, is dit instrument 
wel enkel nuttig bij een beperkt aantal eigenaars. Ook is het instrument momenteel enkel toepasbaar 
voor een één-op-één ruil tussen een ‘harde’ en een ‘zachte’ bestemming.

Voor dit instrument werd een aparte fiche aangemaakt met meer gedetailleerde informatie: fiche 
herverkaveling planologische ruil.
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Opgelet, het voorontwerp van Instrumentendecreet voorziet een aantal belangrijke aanpassingen aan 
dit instrument. Interessant is vooral dat het toepassingsgebied inhoudelijk zou worden verruimd naar 
complexere ruiloperaties en naar ruiloperaties waarbij ook de verhoging van de bouwdichtheden in 
kernversterkende projecten kan worden ‘geruild’ tegen het onbebouwbaar maken van slecht gelegen 
bouwgronden.

 ⌂ De verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR): nog niet operationeel

Momenteel bestaat er nog geen instrument dat toelaat om op grotere schaal bouwrechten uit te ruilen 
tussen eigenaars van verspreide, minder wenselijk gelegen, bouwloten en eigenaars van gebieden 
waar de bouwdichtheid wordt verhoogd.

De verhandelbare ontwikkelingsrechten zouden een dergelijk systeem zijn dat werkt op basis van het 
verkopen van ontwikkelingsrechten in ‘sending sites’ en het kopen van ontwikkelingsrechten voor wie 
de bouwmogelijkheden wil verhogen in de ‘receiving sites’. Omdat het instrument nog niet bestaat en 
gezien de grote onzekerheden die bij het afronden van deze toolkit (voorjaar 2020) nog bestaan binnen 
de voorbereidingen voor dit instrument, wordt het instrument nog niet besproken. 

 ⌂ Out of the box: afwijking voor PPS-project gekoppeld aan overeenkomst?

Een creatieve piste, waarvan de juridische basis zeker verder moet worden onderzocht door de 
initiatiefnemende gemeente, kan bestaan uit de volgende werkwijze. 

De gemeente onderhandelt met de eigenaars van enerzijds een slecht gelegen bouwgrond –bv. een 
ontsloten stuk woongebied aan de uiterste rand van de kern waarvan de bebouwing een belangrijk 
landschappelijk zicht zou ontnemen- en anderzijds de site voor een kernversterkend project dat reeds 
een ‘harde’ bestemming heeft –bv. een groot perceel met uit te doven opslagfunctie in het hart van 
de kern-. De tweede site is van die aard dat een zwaarder programma dan normaal vergunbaar -bv. 
omgeving met louter 2 bouwlagen zonder precedenten van inbreiding of schaalvergroting- ruimtelijk 
kan worden verdedigd. De onderhandeling leidt tot een overeenkomst tussen de betrokken eigenaars 
die aan de gemeente wordt overgemaakt, waarbij: 
• de betrokken eigenaars zich engageren tot het niet bebouwen van de slecht gelegen percelen, 

indien er een vergunning wordt bekomen voor het kernversterkend project;
• de betrokken eigenaars elkaar onderling financieel compenseren; 
• de eigenaars van de slecht gelegen percelen zich engageren om, indien er later een RUP wordt 

opgemaakt dat de gronden onbebouwbaar maakt, m.b.t. de mogelijke planschade geen initiatieven 
te nemen (geen ‘startfeit’ creëren of het vorderingsrecht niet uitoefenen);

De gemeente maakt de eigenaar duidelijk dat zij zonder de overeenkomst i.k.v. de voorgestelde ruil, 
zal uitgaan van de harmonieregel als goede ruimtelijke ordening en densere projecten zal weigeren. 
Opmerking: dit is natuurlijk een juridisch niet zo stevige onderbouwing. Het zou beter zijn dat een 
verordenend kader bepaalt welke de normaal vergunbare dichtheden zijn en onder welke voorwaarde 
in bepaalde zones hiervan kan worden afgeweken. We verwijzen hiervoor naar de fiche woonverdichting 
sturen. 

Indien het boogde kernversterkende project niet past binnen de bestaande detailvoorschriften (BPA, 
verkaveling, RUP), kan de opmaak van een RUP met planbaten worden vermeden indien het een 
project van algemeen belang met beperkte ruimtelijke impact van het type PPS betreft. We bespraken 
reeds in de fiche beleidsvisies in vergunningen dat dit eerder een ruim begrip is. Om deze afwijking 
te bekomen is het nodig een projectvergadering te organiseren en is het aangewezen zich te laten 
begeleiden door de cel VIP (Vlaamse Investerings Projecten). Een vergunningsaanvraag die vergezeld 
gaat van een overeenkomst waaruit duidelijk de aspecten van algemeen belang blijken, zou immers 
kunnen beschouwd worden als een handeling van algemeen belang waarvoor afwijkingen van de 
voorschriften mogelijk zijn.
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 ⌂ Kunnen bij een RUP ‘planologische ruil’, planschade en planbaten worden verevend? 

Een interessante situatie lijkt te ontstaan wanneer de gronden die in aanmerking komen voor 
planbaten en planschade in dezelfde eigendom zijn. Immers, de VCRO bepaalt (art. 2.6.2§2, 
tweede lid) dat de planschade wordt geweigerd als de eiser in het bezit is van onroerende 
goederen die baat hebben bij een RUP of ‘werken uitgevoerd op kost van de overheid’ indien er 
geen planbaten zijn betaald. Een ruil van bestemmingen voor gronden die reeds in eenzelfde 
eigendom zijn zou dan op ‘t eerste gezicht mogelijk zijn met een eenvoudig RUP en zonder 
bijkomende kosten voor de gemeente. Echter, het is helemaal niet zeker dat Vlaanderen 
afstand zou kunnen doen van de planbatenvordering in een dergelijk geval...

Een piste die momenteel wordt onderzocht bestaat erin om voor gemeenten die een 
planologische ruil doorvoeren met het oog op kernversterkend en openruimtebeleid, wel 
rechtstreeks een verevening van planbaten en planschade door te voeren. De redenering 
zou zijn dat de planologische ruil kan worden beschouwd als een ‘activeringsproject’ in de 
zin van het decreet grond- en pandenbeleid – de meeste vormen van planbateninkomsten 
gaan immers naar het Grondfonds dat dergelijke projecten ondersteunt – en dat er aldus 
kan worden verantwoord dat de plannende gemeente voor haar planologische ruil wordt 
ondersteund. Vanuit het Grondfonds zouden dan een gewestelijke subsidie kunnen worden 
verleend, die bv. overeenkomt met de geleden planschade. Wellicht gaat dit best gepaard 
met een administratief contract of convenant tussen de plannende overheid, het Gewest en 
eventuele andere actoren relevant voor het project van de planologische ruil; contract dat de 
vereisten voor een activeringsproject verder invult. Voorlopig zijn er geen gevallen bekend 
waar dit principe al is toegepast, en blijft ook dit een onzekere piste.

 ⌂ Kan de planschade worden vermeden? 

De gemeenten wordt ook geadviseerd om de voorwaarden waaronder geen recht op 
planschade ontstaat in acht te nemen: we verwijzen hiervoor naar de fiche RUP. 

 ⌂ Oplossingen voor de planbaten? 

Interessant om weten voor de gemeente is dat planbaten voortkomend uit een gemeentelijke 
bestemmingswijziging naar ‘bedrijvigheid’ vanuit het planbatenfonds naar de betrokken 
gemeente worden doorgestort. Het verdient aanbeveling om te onderzoeken of zones voor 
gemengde stedelijke projecten onder de gebiedscategorie bedrijvigheid kunnen vallen.

In het geval de gemeente zelf voor planbaten komt te staan, omdat gemeentelijke gronden voor 
kernversterkende projecten worden herbestemd, kan men volgende pistes in ’t oog te houden. 
Een vrijstelling van planbaten geldt als de gronden onteigend worden of aangekocht in der 
minne ten algemene nutte. De gemeente kan afspraken maken hierover met een overheidspartij 
die het kernversterkend project zal uitvoeren (bv. sociale huisvestingsmaatschappij). Ook 
intercommunales zijn vrijgesteld van planbaten. Een overdracht aan de intercommunale kan 
dus ook planbaten helpen vermijden.

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

Alagemeen:
• De provincie Vlaams-Brabant liet een onderzoek uitvoeren in het kader van de 

‘proeftuin Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ naar instrumenten op regionale schaal 
die de groei van het woonaanbod verplaatst naar de kernen. Het onderzoek is bij de 
finalisering van deze toolkit (voorjaar 2020) nog niet afgerond en dus niet beschikbaar.

Aspect planbaten en planschade:
• Via deze link is heel wat informatie te vinden over het aspect planbaten. Het gaat 

vooral over de technische richtlijnen, maar bij de ‘veelgestelde vragen’ is ook heel wat 
info te vinden over vrijstellingen e.d. 

• Algemene info over de planschade is te vinden via deze link

Herverkaveling met planologische ruil:
• Zie link fiche herverkaveling planologische ruil

Verhandelbare ontwikkelingsrechten:
• Voorbereidend onderzoek i.o.v. het Departement Omgeving is gebundeld in 

‘Departement Omgeving (2016) Adviesnota verhandelbare ontwikkelingsrechten’. 
• De provincie Antwerpen liet een onderzoek uitvoeren naar de haalbaarheid van het 

VOR-systeem, op basis van doorgerekende voorbeelden in de regio van Heist-Op-Den-
Berg. Het onderzoek is nog niet gepubliceerd.

Afwijkingen voor PPS-projecten o.b.v. omzendbrief RO2017/01:
• Zie link fiche vergunnen op basis van beleidsvisies

https://omgeving.vlaanderen.be/planbaten-veelgestelde-vragen
https://omgeving.vlaanderen.be/planschade-plancompensaties
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/handle/acd/229959
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CONCLUSIES RUILEN BOUWRECHTEN

Voor het ruilen van bouwrechten –nieuw of meer programma toelaten op 
kernversterkende sites en tegelijk het bouwen onmogelijk maken op ongewenste 
plekken– bestaan begin 2020 nog maar nauwelijks instrumenten tenzij de gemeenten 
veel planschade betalen voor het onbebouwbaar maken van de ongewenste 
bouwmogelijkheden. Indien de gemeente bouwrechten wil ruilen met gemeentelijke 
gronden betaalt ze zelfs ook nog eens de planbaten. We onderzochten in deze fiche of 
er dan toch manieren zijn om bouwrechten te ‘ruilen’ zonder de minwaarde te moeten 
vergoeden. 

De enige juridisch goed geregelde werkwijze is de herverkaveling met planologische 
ruil. Het toepassingsgebied is begin 2020 echter nog heel beperkt (een grond met 
‘harde’ bestemming versus een kernversterkende grond die nu toch nog een ‘zachte’ 
bestemming heeft). Er is ook nog niet zo veel ervaring met dit instrument, waardoor 
de procedures -alhoewel dit strikt genomen binnen het bestek van een RUP, ca. 2 jaar, 
zou moeten kunnen- in de praktijk vele jaren aanslepen. Voordeel is dat de VLM deze 
projecten begeleidt en expertise inbrengt.

Daarnaast omschreven we een aantal creatieve denkpistes, waarvan vandaag niet 
100% duidelijk is of ze juridisch helemaal sluitend zijn:

• De discussie loopt over het doorstorten van planbaten vanuit Vlaanderen naar de 
gemeente die planschade betaalt i.k.v. een ‘planologische ruil’. Dit is momenteel 
echter nog niet geregeld voor nieuw woongebied.

• De gemeenten kunnen ad hoc ruiloperaties onderhandelen met eigenaars van 
goed en slecht gelegen gronden en hierbij experimenteren met overeenkomsten 
(financiële onderlinge vergoeding van eigenaars) en verbintenisverklaringen (niet 
vorderen van planschade). Opnieuw een erg creatieve piste waarbij de gemeente 
zich best laat adviseren door juristen. 

• Voor een herbestemming van kernversterkende gemeentelijke gronden naar een 
harde bestemming kan de gemeente creatief sturen naar de gevallen waarin de 
eigenaar geen planbaten moet betalen: bv. als de intercommunale eigenaar is.

• Voor het vermijden van planschade zijn er nog enkele creatieve oplossingen: door 
het opmaken van voorschriften die bepaalde bouwloten sowieso onbebouwbaar 
maken (minimale afmetingen en/of een verkavelingsverbod opleggen in de linten), 
door streng toezicht op de vereiste van de uitgeruste weg, door het inroepen 
van de aspecten van goede ruimtelijke ordening bij onvoldoende ontsluiting, 
wateroverlast,… Ook hier kan nooit 100% gegarandeerd worden dat deze werkwijze 
standhoudt binnen de rechtspraak.

De regeling voor grootschalige verhuis van bouwrechten, het systeem van verhandelbare 
ontwikkelingsrechten, is begin 2020 nog niet definitief decretaal geregeld en zeker niet 
operationeel. De gemeenten houden best deze ontwikkelingen in ’t oog.
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De gemeente kan haar kernversterkend beleid kracht bijzetten aan de hand van heffingen en 
premies. Heffingen (belastingen) kunnen ingezet worden om beleidsmatige redenen, om ongewenste 
ontwikkelingen te ontraden of juist te stimuleren. Zo werden bv. de ‘activeringsheffing’ op onbebouwde 
percelen of de heffing op leegstaande bedrijfsruimten in het leven geroepen om de bestaande 
bouwkavels of bedrijfspanden in gebruik te doen nemen. Heffingen kunnen ook ingezet worden om 
middelen te verzamelen voor de gemeentelijke taken. Hiermee kunnen de gevolgen van de ‘belaste’ 
acties worden gemilderd, maar de opbrengst hoeft in de meeste gevallen daarvoor zelfs niet ingezet 
te worden. Premies vormen voor de initiatiefnemers een extra stimulans tot de gewenste actie; een 
slooppremie kan bv. de vervanging van een woning door een energiezuinige nieuwbouw stimuleren.

Essentieel voor het thema kernversterking is dat bepaalde acties wenselijker geacht worden in de 
te versterken delen van de woonkernen dan erbuiten. Zo is het bv. onlogisch is om een heffing op 
onbebouwde percelen toe te passen buiten de woonkern. Anderzijds zou het logisch kunnen zijn dat een 
gemeente kiest om slechts gemeentelijke renovatiepremies uit te keren waar ze de vernieuwing van het 
woningaanbod wil stimuleren; bv. in de woonkern en niet in de verspreide bebouwing erbuiten. Ook 
kan het logisch zijn om buiten de woonkern een slooppremie te geven zonder herbouw, terwijl binnen 
het te versterken deel van de woonkern een slooppremie slechts kan mits vervangende nieuwbouw. 
De vraag stelt zich daarom of en hoe gemeentelijke premies en heffingen ruimtelijk kunnen worden 
gedifferentieerd. We focussen in wat volgt op de heffingen omdat hierover meer bronnen bestaan.

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Potentieel gelinkt aan alle strategieën 

RUIMTELIJK GEDIFFERENTIEERDE 
HEFFINGEN (EN PREMIES) I.V.M. 
BOUWEN
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WIJZE VAN VERANKERING

 ⌂ Minimale inhoud van het belastingsregelement

Het belastingsreglement bevat:
• het belastbaar feit of de belastbare grondslag 
• het aanslagjaar (of de aanslagjaren) waarop de belasting betrekking heeft; 
• de aanwijzing van de belastingplichtige (de eigenaar, de houder, de exploitant, …); 
• de aanslagvoet en de berekeningsbasis
• de wijze van inning: door middel van kohieren of contant
• bij voorkeur: beschrijving en motivering van vrijstellingen of verminderingen 

 ⌂ Relevante soorten belastingen en heffingen m.b.t. kernversterking

Verderop zijn een aantal soorten heffingen wat grondiger besproken, we sommen ze nu al op zodat de 
lezer een idee heeft over welke soorten het kan gaan:
• activeringsheffing (onbebouwde woonkavels)
• onroerende voorheffing
• leegstandsbelasting 
• verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare gebouwen en woningen 
• belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen
• speciaal geval: stedenbouwkundige lasten op bv. nieuwbouw woningen of nieuwbouw volume

 ⌂ Marges waarmee moet worden rekening gehouden

De gemeente is vrij om een belasting te heffen die zij nodig acht, met enkele beperkingen: 

• zaken die reeds op een andere wijze, bv. door Vlaanderen, zijn belast mogen niet nogmaaks belast 
worden (non bis idem principe).

• beperkingen die voortkomen uit allerlei heel specifieke beperkingen die opgenomen zijn 
in verschillende wetten. Enerzijds zijn er tal van zaken die niet mogen worden belast (vee, 
ontspanningstoestellen, verschillende soorten opcentiemen,…). Ook kunnen bepaalde instellingen 
(openbare instellingen, intercommunales,…) niet onderworpen worden aan bepaalde belastingen. 
De omzendbrief KB/ABB 2019/2 somt deze op in art. 1.4 (zie handleidingen en referenties).

Voor het kernversterkend beleid zijn er dus enkele mogelijkheden om aspecten van bouwen, verharden, 
ontsluiten,… te belasten of financieel te stimuleren op de juiste plekken. 

Daarnaast moet rekening gehouden worden met een aantal algemene principes.

• Het hoofddoel van een belasting is financieel, maar een beleidsmatig nevendoel is zeker mogelijk. 
Hoge heffingen kunnen toegepast worden om onwenselijke acties te ontmoedigen. Verlagingen of 
vrijstellingen van heffingen kunnen toegestaan worden bij gewenste acties of gedragingen. 

• Maar opgelet: een belasting kan nooit een bestraffend karakter hebben, daarvoor dienen de 
straffen en sancties. In die zin is bv. een belasting heffen op ontbrekende parkeerplaatsen die in de 
omgevingsvergunning waren opgelegd geen correcte werkwijze.

• Belastingreglementen moeten wel rekening houden met het gelijkheidsbeginsel en de beginselen 
van behoorlijk bestuur. Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat gelijke toestanden op dezelfde manier 
belast worden. Onderscheiden categorieën moeten dus objectief en redelijk verantwoord zijn. De 
verantwoording wordt bij voorkeur in het reglement zelf opgenomen, desnoods in het ambtelijk 
dossier dat tot het reglement heeft geleid. Vanuit de principes van behoorlijk bestuur wordt gesteld 
dat de heffingen ook billijk, redelijk en evenredig zijn ten aanzien van de belastingplichtigen, zodat 
ze draaglijk blijven voor particulieren en ondernemingen. Helaas zijn er geen duidelijke bepalingen 
voor wat nog billijk, redelijk of evenredig zou zijn, en hangt dit af van rechtspraak. Ze moeten 
voldoende bekendgemaakt en voorspelbaar zijn. 
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 ⌂ Ruimtelijke differentiatie lijkt zeker mogelijk

In eenzelfde situatie zal elkeen in principe op dezelfde manier moeten worden belast. Ook het geven van 
een premie is onderworpen aan dezelfde algemene juridische beginselen van gelijkheid en behoorlijk 
bestuur. De vraag stelt zich dus of een beleidsvisie op de wenselijkheid van bepaalde ontwikkelingen in 
verschillende zones een aparte situatie is die tot verschillende behandeling kan leiden. Bij gebrek aan 
veelvuldige rechtspraak kan hier momenteel (nog) geen eenduidig antwoord op worden gegeven.

Opmerking: Op Vlaams niveau loopt bij het finaliseren van deze toolkit (voorjaar 2020) het onderzoek 
‘Financieringsmechanismen van gemeenten en hun impact op het (boven)lokale openruimte 
beleid’. De onderzoekers bekijken welke juridische grenzen/beperkingen er gelden om de open 
ruimte als parameter in de gemeentelijke financieringsmechanismen mee in rekening te nemen en 
om de financieringsmechanismen (geografisch) te differentiëren. De resultaten van dit onderzoek 
zijn momenteel nog niet bekend. Mogelijks zal dit rapport een eenduidig antwoord geven op de 
randvoorwaarden waarbinnen ook gemeentelijke heffingen en premies i.v.m. bouwprojecten kunnen 
worden gedifferentieerd. 

Alleszins lijkt het ruimtelijk differentiëren van belastingen niet onmogelijk. Dit kan afgeleid worden uit 
enkele gegevens.
• Sinds kort hebben de steden en gemeenten de mogelijkheid om binnen hun grondgebied de 

gemeentelijke opcentiemen te differentiëren. Hiermee kunnen ze het bedrag van de onroerende 
voorheffing laten variëren bv. per buurt, of volgens categorie belastingplichtige (bv. bedrijven 
en particulieren). Op deze manier kan een gemeente o.a. bijdragen aan de heropleving van een 
stationsbuurt, kan ze de bevolking aanmoedigen om in de stadskern te komen wonen of kan ze 
zelfstandigen dat extra duwtje in de rug geven om een winkel te openen in het kernwinkelgebied. 
Deze differentiatie heeft enkel betrekking op de gemeentelijke opcentiemen, niet de gewestelijke 
basisheffing.

• De omzendbrief KB/ABB 2019/2 bespreekt in art. 3.5 de activeringsheffingen. Hierin wordt 
uitdrukkelijk verwezen naar de mogelijkheid om tarieven te differentiëren binnen duidelijk 
afgebakende zones. De afbakening moet wel objectief gemotiveerd zijn (zie hiervoor de specifieke 
aandachtspunten). 

We durven daarom voorlopig aannemen dat de gemeenten de ruimtelijke differentiatie van belastingen 
en premies kunnen toepassen mits het aanvaarden van enig juridisch risico. Rechtspraak of de resultaten 
van bovengenoemde studie zullen de marges verder moeten verduidelijken.

De gemeente zal alleszins moeten kunnen steunen op een goede motivatie, waarbij de verschillende 
zones eenduidig zijn afgebakend (zie bv. de fiche woonzonering) en waarin de beleidsdoelstellingen voor 
de zones goed zijn uitgelegd. Ze zal ook goed moeten motiveren waarom de belasting dan ruimtelijk 
moet gedifferentieerd worden uitgaande van de beleidsvisie en het verschil in situatie tussen de zones. 

Op het eerste gezicht zou het logisch kunnen lijken dat, naarmate de visie op de zones meer formeel en 
verordenend werd vastgelegd bv. in een RUP, er een grotere kans bestaat dat het ruimtelijk onderscheid 
ook bij de toezichthoudende overheid en in de rechtspraak zal worden aanvaard. Het is echter vooral 
van belang om de redenen voor de gezoneerde aanpak in het reglement zelf goed te onderbouwen: zie 
specifieke aandachtspunten.

 ⌂ Procedure

De procedure voor de vaststelling van een gemeentelijk belastingreglement is redelijk vrij. De beslissing 
tot heffing ligt bij de gemeenteraad, en enkel daar. De gemeenteraad kan wel het college machtigen 
om de tarieven vast te stellen.

Bij het vaststellen van een belastingreglement kan de gemeenteraad ervoor kiezen om eerst een 
onderzoek de commodo et incommodo te houden, een openbaar onderzoek waarin burgers en 
belanghebbenden hun bezwaren kunnen uiten. Dit wordt behoorlijk aangekondigd, duurt minstens 15 
dagen en wordt afgesloten met een proces-verbaal. De gemeenteraad is echter niet verplicht om met 
de resultaten rekening te houden. 
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Het belastingreglement en het besluit over de tarieven moeten worden bekendgemaakt, minstens op 
de gemeentelijke website, binnen de 10 dagen nadat het werd aangenomen. Het reglement wordt ook 
toegevoegd aan het register van gemeentelijke reglementen en verordeningen. Het moet bovendien 
onmiddellijk worden bezorgd aan de toezichthoudende overheid.

De wijze van vestiging, incohiering en beslechten van geschillen zijn duidelijk beschreven in de 
omzendbrief KB/ABB 2019/2 “betreffende de gemeentefiscaliteit”.

 ⌂  Motivering in het belasting- of premiereglement zelf overnemen!

Het is niet aangewezen om in een belastingreglement voor de ruimtelijke differentiatie 
louter te verwijzen naar een ander beleidsdocument, zoals een RUP met onderscheiden 
zones qua woonbeleid, of een college- of gemeenteraadsbesluit dat de principes van bv. het 
woonverdichtingsbeleid vastlegt. De criteria voor vermindering of vrijstelling van een heffing 
moeten herhaald en voldoende gespecifieerd worden in de motivering van het reglement. 
Daarom kan dus ook niet zomaar gesteld worden dat een RUP of verordening een betere 
onderbouwing vormt voor een ruimtelijk gedifferentieerde belasting of premie, dan bv. een 
beslissing over een beleidsmatig gewenste ontwikkeling.

 ⌂ Belasting voor allen – vrijstellen en differentiëren

Het belastingreglement kan vertrekken van een basistarief dat overal geldt, om van daaruit te 
differentiëren. Vrijstellingen worden ingevoerd in zones waar de belasting het gewenst beleid 
tegenwerkt (bv. activeringsheffingen in woongebied buiten de woonkernen). Verhogingen 
worden doorgevoerd waar de belasting het gewenst beleid ondersteunt of waar goede 
redenen zijn om hoger te belasting (bv. hogere opcentiemen buiten de woonkernen, waar het 
wonen een grotere last legt op de gemeentelijke taken).

 ⌂ Sturen via belastingen steeds een nevendoel

Belangrijk om te vermelden blijft dat fiscale inkomsten in hoofdzaak bedoeld zijn om de 
algemene werking van een overheid te financieren. Indien de lokale overheid wenst via de 
fiscaliteit ook sturend op te treden, moet dit ‘in proportie staan tot het doel van de heffing en 
sturing’. Vanuit de toezichthoudende fiscale overheid wordt het principe gehanteerd dat als 
er beter met andere instrumenten kan ‘gestuurd’ worden dit eerder is aangewezen. Overleg 
daarom goed met de toezichthouder wanneer er plannen zijn voor een dergelijk sturend 
reglement.

 ⌂ Bijkomende info over een aantal heffingen

Een aantal gekende vormen van belastingen zijn relevant voor kernversterking. We bespreken 
ze hieronder kort en beperken ons tot de zaken die te maken hebben met (woon)gebouwen. 
Voor een volledig overzicht verwijzen we naar de bijlage bij omzendbrief KB/ABB 2019/2 .

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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De activeringsheffing (onbebouwde woonkavels):
De activeringsheffing op onbebouwde percelen in woongebied en bouwkavels is geregeld 
in het Decreet Grond- en Pandenbeleid (boek 3 ‘activering van gronden en panden’, Titel II, 
hfdst.2). Een geactualiseerd register onbebouwde percelen is nodig: het bevat de onbebouwde 
percelen en kavels waarop in principe woningbouw mogelijk is. Gemeenten met een 
structureel onderaanbod zijn verplicht deze belasting te heffen, andere gemeenten zijn vrij. 
De gemeenten kunnen zelf bepalen aan wie zij vrijstellingen verleent van deze heffing (indien 
zij dit niet regelt gelden de algemene decretale vrijstellingen). De omzendbrief KB/ABB 2019/2 
vermeldt hier uitdrukkelijk de mogelijkheid om de tarieven te differentiëren naargelang de 
ligging: “Het is aannemelijk dat bepaalde onbebouwde gronden door hun ligging meer 
aanzetten tot grondspeculatie dan andere. Om die reden kan het redelijk zijn om zones af te 
bakenen binnen de gemeente waarbinnen andere tarieven gelden. De afbakening van deze 
zones moet duidelijk zijn en objectief gemotiveerd zijn.”. 

Het verdient dus aanbeveling om duidelijk te bepalen en te motiveren waar de vrijstellingen 
gelden, bv. buiten de afgebakende woonkernen omdat woonontwikkeling hier niet wenselijk 
wordt geacht. Binnen de woonkernen kan overwogen worden om, mits inachtname van de 
minimumtarieven die het decreet oplegt, nog verder te differentiëren zodat de heffing bv. 
toeneemt in de zones waar de gemeente prioritair wil verdichten en versterken. 

De onroerende voorheffing:
Zoals hierboven besproken, is het mogelijk om de gemeentelijke opcentiemen op de 
onroerende voorheffing ruimtelijk te differentiëren. Op deze wijze kan het wonen in de te 
verdichten delen van de woonkern financieel aantrekkelijker gemaakt worden, en het wonen 
op minder geschikt gelegen plaatsen meer worden belast. 

De leegstandsbelasting: 
Ook omtrent de leegstandsbelasting zijn er nog steeds enkele relevante zaken geregeld in 
het Decreet Grond- en Pandenbeleid. Het decreet voorziet geen verplichtingen of bindende 
bepalingen m.b.t. het heffen van een dergelijke belasting. De gemeenten zijn vrij om te 
beslissen of zij een leegstandsheffing willen invoeren. Indien zo, wordt dit best gestoeld op een 
geactualiseerd leegstandsregister; ook dit is echter facultatief. Het decreet bevat momenteel 
enkel nog bepalingen i.v.m. dit leegstandsregister (art. 2.2.6). Het vormt nog steeds een goede 
basis voor de bepaling wat onder leegstand valt. De gemeente bepaalt echter zelf in haar 
belastingsreglement het tarief van de heffingen, de vrijstellingen en de procedures voor het 
behandelen van klachten en geschillen.

Het decreet regelt de afstemming tussen het leegstandsregister en de Vlaamse inventaris 
ongeschikte of onbewoonbare woningen. Echter, het onderscheid tussen een tweede verblijf, 
een leegstaande woning en een verwaarloosde woning kan onduidelijk zijn: zorg bij de 
opmaak dus voor een helder onderscheid!

In de zones buiten de kern waar de gemeente het wonen niet per se wil stimuleren kan 
het opportuun zijn om de leegstandstarieven ofwel sterk te verlagen, ofwel vrijstellingen 
te verlenen. In tegenstelling tot de activeringsheffing, bespreekt de omzendbrief KB/ABB 
2019/2 niet de mate waarin deze belasting kan worden gedifferentieerd. Gezien de algemene 
beginselen, hierboven besproken, lijkt eenzelfde redenering als bij de activeringsheffing te 
kunnen worden aangehouden.

Verwaarloosde, ongeschikte en onbewoonbare gebouwen en woningen:
Op dezelfde manier kan men redeneren dat een belasting op verwaarloosde, ongeschikte of 
onbewoonbaar verklaarde woningen niet dezelfde moet zijn binnen de woonkernen en het 
verspreide wonen buiten de kernen. Een gemeente kan redeneren dat het verkrot karakter 
niet per se financieel moet worden bestraft (bv. indien de woning niet wordt bewoond).

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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Voor wat betreft de verwaarloosde gebouwen ligt opnieuw de bevoegdheid volledig bij 
de gemeenten. Zij kunnen hiervoor een register van verwaarloosde gebouwen bijhouden. 
Het decreet van 22-12-1995 (programmadecreet 1996), art. 2.5 biedt nog handvaten voor 
de definitie van verwaarlozing, relatie met leegstand en bevoegdheid m.b.t. het register 
verwaarloosde gebouwen. 

Het beleid rond ongeschikte en onbewoonbare gebouwen en woningen blijft door Vlaanderen 
geregeld. Ook deze regeling is te vinden in het Programmadecreet 1996, aangevuld met 
bepalingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit (art. 2.5.1 – 2.5.7 en art. 3.1.0). De vaststelling 
van ongeschikt of onbewoonbaar gebeurt door Vlaanderen en wordt in principe met een 
Vlaamse gewestelijke heffing belast. De gemeente kan opcentiemen heffen. Ze kan ook zelf 
een belasting heffen via een gemeentelijk belastingreglement; hiervoor legt het decreet 
minimale belastingtarieven op. Onder bepaalde voorwaarden vervalt dan de gewestelijke 
belasting. Gezien het hier om aanvullingen gaat op een gewestelijke belasting, lijkt het 
zeker aangewezen om advies in te winnen van de toezichthoudende overheid vooraleer een 
ruimtelijke differentiatie van deze belasting, of de opcentiemen, te overwegen.

Belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen:
De belasting op het ontbreken van parkeerplaatsen is besproken in fiche regeling privaat 
parkeren.

 ⌂ Een speciaal geval: ruimtelijk gedifferentieerde stedenbouwkundige lasten

Zoals eerder besproken is een stedenbouwkundige last geen belasting maar een retributie. 
Ze dient als vergoeding voor de extra taken voor een lokale overheid ten gevolge van de 
handeling die aan de stedenbouwkundige last is onderheven, bv. de realisatie van een nieuw 
woningbouwprogramma. We beschreven in de fiche stedenbouwkundige last wel hoe vele 
gemeenten ook een belastingsreglement inzetten voor een gelijkaardige doelstelling.  De 
inspanningen van de overheid om een nieuw programma, bv. nieuwe woningen, te voorzien van 
alle nodige gemeenschapsvoorzieningen -wegherstellingen, sneeuwruiming, groenonderhoud 
langs straten, postbedeling,…- zullen verschillen naargelang de ligging van het project. Het 
lijkt daarom niet onlogisch om een ruimtelijke differentiatie aan te brengen in een intern 
richtkader of een verordening m.b.t. stedenbouwkundige lasten, dat uitgaat van een bepaald 
basisbedrag per nieuwe of extra woonentiteit, per extra volume bouwprogramma,… Dezelfde 
redenering geldt bij belastingsreglementen die erg lijken op een regeling stedenbouwkundige 
last. Voor een bespreking van de mogelijke regelingen stedenbouwkundige last; zie fiche 
stedenbouwkundige last. 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN EN ONDERZOEKEN

• Over de gemeentelijke belasting bestaat een recente omzendbrief KB ABB 2019/2 over de 
gemeentefiscaliteit

• Het Agentschap Binnenlands Bestuur maakte een model voor een gemeentelijk 
belastingsreglement

• Specifiek voor het leegstandsregister en de leegstandsbelasting, kan naar deze website  
van Wonen Vlaanderen worden verwezen 

• Hoe de differentiatie van de gemeentelijke opcentiemen te regelen is, ook aan de hand 
van concrete voorbeelden, besproken op deze website van de Vlaams overheid over de 
onroerende voorheffing

• Het onderzoek ‘Financieringsmechanismen van gemeenten en hun impact op het (boven)
lokale openruimte beleid’ i.o.v. Agentschap Binnenlands bestuur is nog niet publiek 
beschikbaar.

REFERENTIES

• Alle bestaande gemeentelijke belastingen zijn te raadplegen via deze website van 
Agentschap Binnelands Bestuur
• Er zijn voorlopig geen voorbeelden gevonden van gemeenten die een ruimtelijke 

differentiatie van de opcentiemen op de onroerende voorheffing hebben doorgevoerd. 
• Zoutleeuw bereidt voorjaar 2020 een regeling stedenbouwkundige lasten op nieuwe 

woningen voor waarbij de lasten enkel buiten de afgebakende woonkern worden 
geheven. Op deze manier wenst de gemeente het bouwen buiten de kernen te 
ontmoedigen ten opzichte van woonverdichting binnen de kernen. Redenering is dat de 
verspreide bebouwing de gemeente met een hogere kost opzadelt dan de bebouwing 
binnen de kernen. De regeling is voorjaar 2020 nog niet publiek bekend gemaakt.

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/omzendbrief-kb-abb-20192-over-de-gemeentefiscaliteit
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/regelgeving/omzendbrief-kb-abb-20192-over-de-gemeentefiscaliteit
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/voorbeeldteksten/sjabloon-belastingreglement 
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/voorbeeldteksten/sjabloon-belastingreglement 
https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/leegstaande-woningen-opsporen-registreren-en-aanpakken
https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/leegstaande-woningen-opsporen-registreren-en-aanpakken 
https://belastingen.vlaanderen.be/OV_differentiering-gemeentelijke-opcentiemen
https://belastingen.vlaanderen.be/OV_differentiering-gemeentelijke-opcentiemen
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/financiering/fiscaliteit/overzicht-belastingen-gemeente
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CONCLUSIES RUIMTELIJK GEDIFFERENTIEERDE 
HEFFINGEN
Het onderzoek naar de mogelijkheden om ook via fiscaal beleid kernversterking te ondersteunen, 
zijn nog lopende. Bij gebrek aan rechtspraak is het nog niet 100% duidelijk hoe ver een gemeente 
hierin kan gaan. Maar vanuit de bestaande regelgeving zijn er voldoende indicaties dat het in 
principe kan. 

De gemeenten moeten alleszins bij de opmaak van belastingsreglementen, premie-reglementen 
en verordeningen die een financieel gevolg hebben, goed nadenken of ze dezelfde activiteit op 
elke plek van het grondgebied in dezelfde mate willen belasten of financieel ondersteunen. 
Zo is het een goed idee om een leegstandsheffing of een activeringsheffing (onbebouwde 
percelen) énkel binnen de woonkern te heffen. Of zelfs enkel binnen de te versterken delen 
van de woonkern voor gemeenten met een groot overschot aan bouwpercelen. Andersom kan 
het bv. nuttig zijn om op woonontwikkeling hogere stedenbouwkundige lasten op te leggen op 
bouwkavels die juridisch gezien bebouwbaar zijn maar de verspreide bebouwing in de hand 
werken. 

De procedure voor bv. een belastingsreglement is zeer eenvoudig. 

Het grootste werk zal zitten in een goede onderbouwing van de reden waarom een heffing of een 
premie niet over het hele grondgebied gelijk is. De gemeente moet deze motivering uitvoerig 
uitwerken in het dossier van het (belastings-)reglement zelf, en kan dus niet eenvoudigweg 
verwijzen naar een ander beleidsdocument. 
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Om de realisatie van projecten voor kernversterking te stimuleren zal de gemeente vaak niet toekomen 
met een correct beleidsmatig en verordenend kader. Kernversterkende projecten zijn vaak afhankelijk 
van het initiatief van de eigenaar of van een groep van eigenaars. De gemeente kan door een actief 
grondbeleid de activering van de juiste gronden voor kernversterking bevorderen. We bespreken 
hieronder kort een reeks mogelijke werkwijzen voor de gemeente -voor grondverwerving enerzijds, voor 
het activeren van gronden in andere handen anderzijds- zonder deze allemaal grondig uit te diepen.

• Belangrijke bron is de in 2019 gelanceerde instrumentengids van de Vlaamse Overheid waarin een 
hele reeks instrumenten besproken zijn die Vlaanderen aanbiedt.

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Potentieel gelinkt aan alle strategieën 

ACTIEVE GEMEENTELIJKE 
GRONDREGIE

https://instrumentencodex.be/
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WIJZE VAN WERKEN

GRONDVERWERVING

Om kernversterkende projecten goed te kunnen regisseren is grondbezit bij de gemeente uiteraard 
een zeer interessante uitgangspositie. Het verwerven van de meest strategisch gelegen projectsites (of 
minstens een deel ervan) is daarom een belangrijk instrument voor kernversterking. De projectsites die 
voor verdichting in aanmerking komen kunnen achteraf weer te gelde gemaakt worden. Het gaat dus 
vooral om voorfinanciering door de gemeente.

De gemeentelijke gronden kunnen ingezet worden om ofwel zelf een kernversterkend project uit te 
voeren, ofwel om de grond met de nodige voorwaarden aan te bieden aan de markt ter uitvoering 
van een kernversterkend project, ofwel om de grond net in te zetten voor andere doelstellingen (bv. 
waterbeheer, bosontwikkeling,…) wegens niet kernversterkend gelegen. 

De gemeente kan ook met andere overheden en instanties in overleg gaan om hen tot grondverwerving 
te stimuleren met de bedoeling het kernversterkend beleid te helpen uitvoeren.
• Via de instrumentenzoeker van de Vlaamse instrumentengids vindt u alvast een overzicht van een 

aantal instrumenten voor grondverwerving.

 ⌂ Grondverwerving door gemeente n.a.v. opportuniteiten

De gemeente kan trachten strategische gronden in handen te krijgen n.a.v. opportuniteiten: op basis 
van toevallige verkopen, na gesprekken met eigenaars van strategische gronden,… 

 ⌂ Voorkooprecht 

De gemeente kan actief werk maken van het vestigen en uitvoeren van voorkooprecht. Een recht van 
voorkoop kan op 13 verschillende manieren gevestigd worden. De instrumentengids van de Vlaamse 
Overheid bespreekt de meeste ervan of geeft de link naar de online informatie.

Voor de gemeenten en kleinere steden zijn eigenlijk vooral deze relevant:
• Via een RUP (ruimtelijk uitvoeringsplan), info hier
• In het kader van een complex project, info hier 
Het gaat wel steeds om langdurige en complexe procedures. Daarom lijkt het vooral nuttig dat 
gemeenten, telkens ze een planningsinitiatief nemen, goed nakijken voor welke sites een voorkooprecht 
nuttig is en in de al voorziene procedure van RUP of complex project kan worden geïntegreerd.

Via samenwerking met VLM of met de Sociale Huisvestingsmaatschappijen kan voor gemeentelijke 
projecten ook interessant zijn:
• Voorkooprecht i.k.v. instrumenten uit de instrumentenkoffer VLM: ruilverkavelingen, 

landinrichtingsprojecten, natuurbeheer in bepaalde soorten natuurgebieden: hier geldt het 
voorkooprecht ten gunste van de Vlaamse Grondenbank of evt. beherende natuurverenigingen. 
Meer info hier 

• Voorkooprecht in het kader van de Vlaamse Wooncode om bepaalde woningen en percelen,bestemd 
voor woningbouw, te verwerven om die vervolgens aan te wenden om sociale huur- of koopwoningen 
of sociale kavels te realiseren. Meer info hier

Voor de volledigheid vermelden we ook nog:
• Voorkooprecht in het kader van Stadsvernieuwing, waarmee gemeenteraden van de grootsteden, 

de regionale steden en de provinciale steden buiten het kader van de VCRO onroerende goederen 
kunnen verwerven voor de stadsvernieuwingsprojecten. Info hier 

• Voorkooprecht in een aantal heel specifieke gebieden, zoals de havengebieden.

https://instrumentengids.login.kanooh.be/vind-jouw-instrument?
https://instrumentengids.login.kanooh.be/voorkooprecht-voor-de-uitvoering-van-een-rup-0
https://instrumentengids.login.kanooh.be/voorkooprecht-complexe-projecten 
https://instrumentengids.login.kanooh.be/vind-jouw-instrument?f%5B0%5D=pas_41%3A42&search=voorkoop 
https://www.vlm.be/nl/themas/Vlaamsegrondenbank/evoorkooploket/soortenvoorkooprecht/Vlaamsewooncode/Paginas/default.aspx 
https://www.vlm.be/nl/themas/Vlaamsegrondenbank/evoorkooploket/soortenvoorkooprecht/stadsvernieuwing/Paginas/default.aspx
https://www.vlm.be/nl/themas/Vlaamsegrondenbank/evoorkooploket/soortenvoorkooprecht/stadsvernieuwing/Paginas/default.aspx 
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 ⌂ Onteigening

Voor de onteigening verwijzen we naar de aparte fiche onteigening.

 ⌂ Grondverwerving i.k.v. stedenbouwkundige lasten

De gemeente kan aan omgevingsvergunningen een stedenbouwkundige last koppelen. Deze kan ook 
een gratis grondafstand inhouden voor een functie van algemeen belang: een publieke groenruimte, 
een gemeenschapsvoorziening,... De manier waarop stedenbouwkundige lasten kunnen worden 
geregeld is uitgelegd in fiche stedenbouwkundige last. We bespreken ze daarom hier niet verder.

ACTIVERING GRONDEN VAN DERDEN

 ⌂ Lokale grondenbank (in functie van latere grondruil)

De gemeente (of een groep van gemeenten, of een hogere overheid zoals de provincie) kan een 
overeenkomst sluiten met de VLM omtrent de oprichting van een lokale grondenbank. Een lokale 
grondenbank wordt vooral opgericht om eigenaars en gebruikers van gronden waarmee de overheid 
een heel specifiek doel voor ogen heeft, een alternatief voor onteigening aan te bieden in de vorm van 
een nieuwe eigendom of een nieuw gebruiksgoed. Daardoor kan b.v. onteigening vermeden worden. 
Na de oprichting van de lokale grondenbank zal de VLM dan, op verzoek van en met de middelen 
van de gemeente (of andere overheid), aangeboden private gronden aankopen. Deze ‘wachten’ in de 
grondenbank op de geschikte ruiloperatie. Initiatiefnemers die in het bezit zijn van niet-kernversterkende 
gronden kunnen hun slecht gelegen eigendom via de grondenbank zo b.v. ruilen met goed gelegen 
gronden. De gemeente wordt na de ruiloperatie eigenaar van de slecht gelegen gronden, en kan deze 
inzetten voor projecten die de openruimtestructuren versterken. De projectontwikkelaar realiseert een 
project op een correcte gelegen locatie. U vindt de informatie over lokale grondenbanken hier in de 
Vlaamse instrumentengids.

Er bestaan momenteel een hele reeks lokale grondenbanken waarbij het initiatief meestal uitgaat 
van een Vlaamse instantie. Via deze link vindt u de informatie en een link naar enkele bestaande 
voorbeelden.

Voor kleinere gemeenten die slechts enkele kernversterkende projecten voor ogen hebben en waar de 
ruiloperaties beperkt zijn is dit natuurlijk een zware onderneming. Gemeenten kunnen wel de krachten 
bundelen en in overleg gaan met intercommunales of de provinciale overheid om te onderzoeken of er 
op bovenlokaal niveau een grondenbank kan worden opgericht.

 ⌂ PPS-constructies i.k.v. sturen ontwikkelingen op gronden van derden

De gemeente kan met eigenaars van goed gelegen gronden een publiek-private samenwerking aangaan 
om kernversterkende projecten uit te voeren. Er bestaat een ‘Praktische handleiding – draaiboek 
gebiedsontwikkeling’ uit 2018 van het Vlaams Kenniscentrum Publiek-Private Samenwerking, waarin 
de initiatiefnemer stap per stap door de opzet van een PPS-project i.f.v. gebiedsontwikkeling, wordt 
geloodst.

PPS is een samenwerkingsverband waarbij de overheid samenwerkt met een of meerdere private 
actoren om een project te realiseren: van het bouwen van infrastructuur over de realisatie van een 
gemeenschapsvoorziening tot de ontwikkeling van een specifiek kernversterkend project. In een 
klassieke PPS wordt er op de markt een partner gezocht die samen met de overheid op haar gronden 
een project ontwikkelt van A tot Z en eventueel ook de exploitatie verzorgt. Maar een PPS kan even 
goed aangegaan worden voor projecten waarbij de private partij alle grond inbrengt en de private 
ontwikkelaar samen met de gemeente een project realiseert waarin aspecten van algemeen belang 
zijn opgenomen. 

https://instrumentengids.login.kanooh.be/lokale-grondenbank
https://instrumentengids.login.kanooh.be/lokale-grondenbank
https://www.vlaanderen.be/publicaties/pps-publiek-private-samenwerking-praktische-handleiding-draaiboek-gebiedsontwikkeling
https://www.vlaanderen.be/publicaties/pps-publiek-private-samenwerking-praktische-handleiding-draaiboek-gebiedsontwikkeling
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Om van een PPS te kunnen spreken moet voldaan zijn aan 5 voorwaarden:
• Er moet sprake zijn van een concreet project; 
• Ten minste één publieke en één private partner zijn bij het project betrokken. De samenwerking 

kan ook bestaan uit een actieve rol van een private partner en een ‘meer regisserende rol’ van de 
overheid. Actief bouwheerschap van de overheid is niet vereist; 

• Er moet sprake zijn van een ‘institutioneel’ samenwerkingsverband – er wordt een nieuwe 
rechtspersoon opgericht door de actoren – of een ‘conventioneel’ samenwerkingsverband. Bij 
dit laatste wordt een convenant (administratieve overeenkomst) afgesloten, bv. afspraken over 
gemeenschapsvoorzieningen binnen het project, de toewijzing van zoveel woningen aan specifieke 
doelgroepen,… ; 

• Er moet sprake zijn van een vereniging van publieke en private belangen. Er zijn dus niet enkel private 
belangen aan de orde, maar ook specifieke maatschappelijke belangen: collectieve voorzieningen, 
substantiële publieke infrastructuren (andere dan de loutere wegenisaanleg binnen een project), 
bijzondere programmatische of duurzaamheidseisen in het kader van een beleidsmatig gewenste 
ontwikkeling,…; 

• De meerwaarden voor de publieke sector kunnen ook betrekking hebben op het sturen op ‘outcome’ 
in plaats van op ‘input’ en betreffen een “hogere kwaliteit” of een “extra maatschappelijk effect”.

Interessant hierbij is dat PPS-projecten zouden kunnen worden beschouwd als handelingen van 
algemeen belang. Hiervoor zouden, mits aantonen van de ‘beperkte ruimtelijke impact’ en mits 
gunstige advisering en een formele projectvergadering (conform bepalingen VCRO), afwijkingen 
van de stedenbouwkundige voorschriften mogelijk zijn. Deze methode werd alleszins gepresenteerd 
in Omzendbrief RO 2017/01 maar werpt wel heel wat vragen en aandachtspunten op. We verwijzen 
hiervoor naar de fiche beleidsvisies in vergunningen. 

Heel wat voorbeelden vindt u in de PPS-Databank van de Vlaamse overheid.

 ⌂ Grondruil tussen eigenaars ( al dan niet via herverkaveling)

Grondruil tussen eigenaars kan ervoor zorgen dat kernversterkende sites die vandaag een restgebruik 
kennen dat de eigenaar nog vele jaren in stand wil houden -opslag, paardenweitje, braakliggend wegens 
geen behoefte tot benutting- in handen komen van eigenaars die wel een kernversterkend project 
willen uitvoeren, maar hiervoor een fout gelegen grond op ’t oog hadden buiten de ‘te versterken’ kern. 
Voor grondruil waarbij ook bestemmingen zouden moeten worden omgezet, bestaat het instrument 
van de ‘herverkaveling met planologische ruil’. We verwijzen hiervoor naar de fiche herverkaveling met 
planologische ruil. 

Voor grondruil zonder aanpassing van bestemmingen lijkt momenteel de onderhandeling in der minne, 
waarbij de eigenaars op vrijwillige basis tot een onderlinge overeenkomst worden geleid, de meest 
geschikte optie.

 ⌂ Activering van gronden van andere overheden

De gemeente brengt in kaart, welke overheidsgronden er op haar grondgebied liggen die eventueel 
kunnen ingeschakeld worden in het kernversterkend beleid. Ze gaat in overleg met de eigenaars om te 
bekijken op welke wijze deze gronden best worden geactiveerd: grondverwerving door de gemeente, 
inbreng in de grondenbank, verkoop op de private markt met voorwaarden die tussen gemeente en 
overheidsinstantie zijn overeengekomen,... 

https://www.pps-databank.be/
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 ⌂ Een autonoom gemeentebedrijf als nuttig vehikel

• Voor alle aspecten die te maken hebben met grondverwerving en de voorbereiding van 
overeenkomsten i.k.v. activering van gronden van andere overheden vormt een autonoom 
gemeentebedrijf een nuttig vehikel. Informatie hierover vindt u via deze site van het 
Agentschap Binnelands Bestuur.

Hoe dit op te richten, de mogelijke rollen van een dergelijk AG en de aandachtspunten hierbij, 
maken geen deel uit van deze toolkit. 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!

https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/verzelfstandiging-en-samenwerking/gemeentelijke-verzelfstandiging/autonoom-gemeentebedrijf
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CONCLUSIES ACTIEVE GRONDREGIE

In deze fiche werd een oplijsting gegeven van instrumenten die kunnen helpen bij activering 
van de correct gelegen gronden in de kern, ten voordele van slechter gelegen gronden 
(bv. buiten de kern). Daarbij werden niet al deze instrumenten grondig uitgewerkt, zoals 
in sommige andere instrumentenfiches, maar verwijzen we vooral naar de bronnen die de 
gemeente op weg kunnen zetten. Globaal komt het volgende beeld naar voor. 

Er zijn een aantal decretaal onderbouwde instrumenten die ingezet kunnen worden voor 
grondverwerving (onteigening, voorkooprecht, grondafstand i.k.v. stedenbouwkundige lasten) 
of grondruil (herverkaveling, lokale grondenbank). Bij bijna al deze instrumenten horen lange 
procedures van enkele jaren. Ze worden daarom best gecombineerd met procedures die de 
gemeente toch wilde voeren. B.v. voorkoop, onteigening en een herverkaveling koppelen aan 
het gemeentelijk RUP dat de woonverdichting zal sturen. B.v. al een visie over grondafstand 
ontwikkelen bij de voorbereiding van de regeling rond stedenbouwkundige lasten. 

De gemeenten kunnen voor ingewikkelde instrumenten zoals een grondenbank best te rade 
gaan bij intercommunales of hogere overheden om deze instrumenten bovenlokaal op te 
zetten. 

Op kortere termijn kan de gemeente vooral inzetten op grondregie via overleg: met andere 
overheden die grond hebben, met eigenaars van kernversterkende gronden. Dit om te komen 
tot onderlinge akkoorden en samenwerkingen: onderlinge grondruil tussen eigenaars, PPS-
projecten, aankoop in der minne. Voor deze ‘instrumenten’ bestaat geen strikte procedurele 
regeling. De bijhorende termijnen zullen dan ook vooral afhangen van de vlotheid waarmee 
de partijen tot akkoorden kunnen worden gebracht.

i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN

Interessante bronnen zijn per werkwijze hierboven opgesomd. Algemene bronnen zijn

In de Vlaamse online instrumentengids kan men informatie over allerlei instrumenten voor 
grondverwerving en activering van gronden opzoeken, door te zoeken op termen of via 
thematische overzichten.
Peeters P., Dernau W., Swerts T. (2016), Publieke grondregie bij ruimtelijke realisaties: 
onderzoek naar instrumentele en bestuurlijk-organisatorische randvoorwaarden, uitgevoerd 
in opdracht van Ruimte Vlaanderen. Hfdst. 5.3 behandelt de contractering tussen overheid en 
private partijen. 

https://instrumentencodex.be/
https://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/docs/Onderzoek/Grondregie_Eindrapport_V2_20161201.pdf
https://www.ruimtevlaanderen.be/Portals/108/docs/Onderzoek/Grondregie_Eindrapport_V2_20161201.pdf
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In dit laatste deel van de toolkit worden een reeks instrumenten met een juridische basis 
besproken, die interessant zijn voor het thema kernversterking. Het overzicht is natuurlijk 
verre van volledig. We selecteerden in samenspraak met de klankbordgroep voor de opmaak 
van de toolkit een reeks instrumenten die courant worden gebruikt maar waarvan de 
mogelijkheden en innovaties nog niet helemaal gekend zijn. We selecteerden er ook enkele 
met grote potenties die nog weinig gebruikt worden in de praktijk. Mogelijk worden de 
toolkit op termijn nog aangevuld.

Bij elke fiche leggen we de link naar de strategieën voor kernversterking waarvoor ze 
nuttig zijn. Na een korte intro over het instrument bespreken we de juridische basis en de 
procedure in grote lijnen. Waar er recente aanpassingen in de regelgeving zijn die nieuwe 
kansen bieden, wordt dit expliciet behandeld. We bespreken, waar relevant, de draagwijdte: 
wat doet dit instrument wel en wat kan het niet? En we behandelen een reeks specifieke 
aandachtspunten: valkuilen, fouten die te vaak worden gemaakt, aandachtspunten vanuit 
de rechtspraak, en zo verder.
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INSTRUMENTEN JURIDISCH

• Beleidsplan ruimte
• Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
• Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
• Herverkaveling met planologische ruil
• Complex project
• Onteigening

202
208
218
224
230
236
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BELEIDSPLAN RUIMTE

De Vlaamse regering lanceerde in 2012 het ‘Groenboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’, dat de ideeën 
omvatte over de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van het Vlaamse Gewest. Dit mondde enerzijds 
uit in het ‘Witboek beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ (2016). Alvorens het Witboek kon worden herwerkt 
tot een ontwerp van Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) werd in 2018 door de Vlaamse Regering 
de Strategische Visie voor het BRV goedgekeurd. Het ontwerp BRV is nog in opmaak. Het BRV zal op 
termijn het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) vervangen.

Anderzijds kwam er een aanpassing van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (2017) die de 
ruimtelijke beleidsplanning introduceerde als vervanger van de ruimtelijke structuurplanning. Deze 
ruimtelijke beleidsplanning werd geïntroduceerd op dezelfde 3 planningsniveaus: het lokale, provinciale 
en Vlaamse. Sinds de wijziging van het onderdeel ‘planning’ in de VCRO kunnen gemeenten nog maar 
beperkt wijzigingen aanbrengen aan hun structuurplannen en zijn zij verondersteld hun ruimtelijk 
beleid vast te leggen in gemeentelijke beleidsplannen ruimte. Deze kunnen trouwens ook (geheel of 
deels) intergemeentelijk worden opgemaakt.

Beleidsplannen Ruimte bestaan enerzijds uit een Strategische Visie; dit is de lange termijnvisie met een 
planhorizon van verschillende decennia. Anderzijds bevat het een of meerdere ruimtelijke beleidskaders; 
deze zijn eerder operationeel voor de middellange termijn (10 à 15 jaar). Ze kunnen bv. thematisch of 
gebiedsgericht zijn. Ze bevatten ook actieprogramma’s.  

KORTE OMSCHRIJVING

 DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN

Potentieel gelinkt aan alle strategieën 

DIRECT GELINKTE THEMATISCHE
 INSTRUMENTENFICHES

Potentieel gelinkt aan alle thematische 
instrumentenfiches
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WETTELIJKE BASIS
Het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse bepalingen inzake ruimtelijke 
ordening, milieu en omgeving (de zgn. Codextrein) is op 20 december 2017 gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad. Het decreet werd gefaseerd van kracht. Een eerste deel artikelen zijn in werking getreden 
op 30 december 2017.

Dit decreet wijzigde onder meer de bepalingen over de ruimtelijke plannen in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening. De bepalingen over de beleidsplanning ruimte zijn bij de finalisering van de 
toolkit (voorjaar 2020) te vinden in hoofdstuk 1 van Titel II ‘Planning’ in de VCRO (art. 2.1.1 tot 2.1.13).

De Vlaamse Regering keurde op 30-03-2018 een uitvoeringsbesluit goed dat de procedure gedetailleerd 
vastlegt: “Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van nadere regels voor de opmaak, de 
vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van 
de Vlaamse Regering in het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning”

PROCEDURE
De procedure voor opmaak van een beleidsplan ruimte wordt hieronder getoond. 

Merk op dat de opmaak van een BR in principe steeds MER-plichtig is. Een screening volstaat normaliter 
niet (zie specifieke aandachtspunten). 

Ook bevat de procedure, net als voor de RUP’s, twee momenten van publieke inspraak: de kennisgeving 
en het openbaar onderzoek.

Na de definitieve vaststelling wordt het plan overgemaakt aan Vlaamse Regering en Deputatie, die 
voorbehoud kunnen formuleren. Daarna moet het plan nog gepubliceerd in het Belgisch Staadsblad; 
14 dagen later wordt het van kracht. 

Dezelfde procedure geldt bij het schrappen of toevoegen van beleidskaders of de herziening van 
onderdelen van het BR. Het is de bedoeling van de decreetgever dat een BR elke legislatuur minstens 
wordt geëvalueerd.

DRAAGWIJDTE INSTRUMENT
Het BR is, net zoals het structuurplan eerder, op zich niet verordenend naar particulieren. Dat betekent 
dat de uitspraken van het BR niet rechtstreeks kunnen gehanteerd worden om de beslissingen i.k.v. 
vergunningen te motiveren. Toch is een BR niet helemaal onbruikbaar binnen de vergunningverlening 
en het sturen van kernversterkende projecten. Net zoals bij de BGO kan de gemeente in de motivering 
van de goede ruimtelijke ordening gebruik maken van de visie in het ruimtelijk beleidsplan voor de 
aspecten die niet in detail zijn geregeld in verordenende plannen (zie hieronder). 

Net als de structuurplannen zijn de BR echter wel sturend voor het overheidshandelen. RUP’s, 
verordeningen, beslissingen i.k.v. complexe projecten moeten passen in de visie en beleidskader van 
het eigen BR. Bovendien moeten nu ook vergunningsaanvragen voor de eigen overheidsprojecten 
in het BR kaderen! Indien niet mogelijk moet de afwijking gemotiveerd worden vanuit onvoorzien 
gewijzigde behoeften of bepaalde dringende redenen. Dan nog mogen deze plannen het nastreven van 
de Strategische Visie niet hypothekeren.
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Stroomschema integratie van plan-MER in de opmaak of herziening van een provinciaal of 
gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (of Beleidskaders)

Bron: publicatie door Departement Omgeving

https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Visio-Beleidsplanning_schema_lokaal_MER_def%20vr%20website.pdf
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 ⌂ Relatie tussen (onderdelen van) beleidsplannen ruimte? 

In principes zijn de ruimtelijke beleidsplannen van de 3 bestuursniveaus -gewestelijk, provinciaal 
en gemeentelijk- ‘gelijkwaardig’. Een BR geeft wel verplicht aan hoe het zich verhoudt tot 
de ruimtelijke beleidsplannen van de andere niveaus. De decreetgever zorgde ervoor dat de 
hogere overheden bij bezwaren tegen delen van de gemeentelijke BR toch kan reageren. De 
Vlaamse Regering en de provincies kunnen voor ‘lagere’ beleidsplannen formeel voorbehoud 
formuleren n.a.v. hun definitieve vaststelling. Bovendien kunnen zij bij de vaststelling van de 
eigen ruimtelijke beleidskaders, en na inwinnen van advies van het betrokken bestuur, delen 
van ‘lagere’ beleidskaders aanduiden die  niet meer geldig zijn. Hetzelfde geldt trouwens voor 
‘lagere’ structuurplannen.

Binnen eenzelfde beleidsniveau zullen de beleidskaders steeds moeten passen binnen de 
Strategische Visie.

 ⌂ Wat met de structuurplannen? 

Voor de herziening van structuurplannen werd een uitdoofregeling uitgewerkt. Sinds 5 mei 2019 
kan er niet meer overgegaan worden tot een integrale herziening met definitieve vaststelling 
voor 5 mei 2020. Daarna kan enkel nog één beperkte herziening worden toegestaan. Zodra 
het beleidsplan ruimte definitief is, vervalt het volledige ruimtelijke structuurplan. Het BR kan 
dus niet stapsgewijs delen van het structuurplan vervangen.

Wel is het niet verplicht om een heel uitgebreide set van beleidskaders af te hebben om het 
structuurplan te kunnen vervangen. De strategische visie en één beleidskader vormen het 
minimum. De gemeente moet zich wel realiseren dat voor de niet behandelde thema’s een 
vacuüm ontstaat dat mogelijk nefast is bij de opstart van RUP’s. Voorlopig is het (voorjaar 
2020) nog onduidelijk welke de minimale set van beleidskaders vormt om een voldoende 
vervanging voor het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan te vormen.

 ⌂ De relatie met de RUP’s

Een RUP moet net als bij de structuurplanning kaderen binnen het BR. Meer bepaald moet 
de basis voor het RUP te vinden zijn in de beleidskaders (niet enkel in de Strategische Visie). 
Dit mag ook een beleidskader van het hogere niveau zijn. Het RUP hoeft er evenwel niet in 
vermeld te worden; het moet zich wel inschakelen in de operationalisering ervan.

Zo lang er geen gemeentelijk BR is blijven de gemeentelijke RUP’s kaderen binnen het eigen 
structuurplan. Tegelijk dreigt voorbehoud en ongeldigverklaring indien de RUP’s niet stroken 
met BR van provinciaal of Vlaams niveau.

 ⌂ Valt er te ontsnappen aan de MER-plicht? 

Voor een BR zal steeds, net zoals bij een RUP, een milieueffectbeoordeling moeten worden 
uitgevoerd. In theorie is het mogelijk dat een screening zou volstaan; of er een plan-MER 
moet worden opgemaakt, moet steeds in concreto worden beoordeeld. Het lijkt echter 
aannemelijk dat een BR in de meeste gevallen wel ergens een betekenisvol effect kan hebben. 
Bovendien werd bij de structuurplannen verwezen naar het feit dat deze niet als toetssteen 
voor vergunningen worden gehanteerd. Een BR is echter uitdrukkelijk wel een toetssteen voor 
de vergunningsbelissingen over de projecten van de overheid die het BR opmaakte. De facto 
is er bijgevolg van uit te gaan dat er steeds een MER moet worden opgemaakt. De online FAQ 
over de opmaak van beleidsplannen ruimte https://ruimtelijkeordening.be/NL/Info-op-maat/
Ambtenaar/Lokale-ruimtelijke-beleidsplanning verhelderen dit standpunt. 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!

https://ruimtelijkeordening.be/NL/Info-op-maat/Ambtenaar/Lokale-ruimtelijke-beleidsplanning
https://ruimtelijkeordening.be/NL/Info-op-maat/Ambtenaar/Lokale-ruimtelijke-beleidsplanning


208

i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN

Het departement Omgeving bundelde heel wat info over de aanpak van een gemeentelijk 
beleidsplan ruimte hier.

U kan heel wat praktische informatie rechtstreeks halen uit het uitvoeringsbesluit over de 
opmaak van beleidsplannen ruimte.

REFERENTIES

Stad Geel heeft ondertussen een gemeentelijke ruimtelijke beleidsplan Geel. 

Ook zijn er verschillende gemeenten bezig met voorbereiding; een aantal onder hen worden 
hiervoor ondersteund door Vlaanderen i.k.v. de ‘Pilootprojecten strategische visie Beleidsplan 
Ruimte Vlaanderen’, waaronder deze voor (inter-)gemeentelijke beleidsplannen ruimte. Meer 
info hier.

De provincies zijn bij afronding van de toolkit ook concreet bezig met de voorbereiding van 
hun provinciale beleidsplannen ruimte. Ze maken in dat kader gezamenlijk een strategische 
MER ruimtelijke beleidsplannen. Dit is de eerste van dit soort en kan in de toekomst eventueel 
dienen als voorbeeld voor een strategische MER voor gemeentelijke ruimtelijke beleidsplannen.

https://omgeving.vlaanderen.be/lokale-ruimtelijke-beleidsplanning
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029252&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1029252&datum=&geannoteerd=false&print=false
https://www.geel.be/Beleidsplanruimte
https://www.omgevingvlaanderen.be/intergemeentelijk-ruimtelijke-beleidsplannen
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(GEMEENTELIJK) RUIMTELIJK 
UITVOERINGSPLAN

Het RUP als instrument geeft de mogelijkheid om verordenend bestemmingen vast te leggen en hieraan 
stedenbouwkundige voorschriften te koppelen m.b.t. de inrichting of het beheer. 

Ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) overschrijven en vervangen het gewestplan, oude BPA’s of oude 
RUP’s, tenzij anders bepaald (bv. in een contour-RUP). De bepalingen van een RUP gaan voor op deze 
van een verordening, voor zover ze tegenstrijdig zijn. Het RUP vormt de basis voor het verlenen van 
omgevingsvergunningen. Talrijke afwijkingsmogelijkheden van de voorschriften zijn echter decretaal 
vastgelegd.

Een RUP kadert steeds in de uitvoering van de bestaande ruimtelijke structuurplannen en mag niet in 
strijd zijn met de bindende bepalingen van het structuurplan. Van de richtinggevende bepalingen kan 
enkel gemotiveerd en onder voorwaarden worden afgeweken. Op dezelfde manier zullen RUP’s moeten 
uitvoering geven aan de beleidskaders van de toekomstige beleidsplannen ruimte, tenzij gemotiveerd 
vanuit dringende behoeften of bepaalde dwingende redenen.

KORTE OMSCHRIJVING

Potentieel gelinkt aan bijna alle strategieën 

DIRECT GELINKTE THEMATISCHE
 INSTRUMENTENFICHES

Regeling (woon-)verdichting

Afbakenen van winkelgebieden

Voorwaarden erfgoed en beeldbepalende 
gebouwen

Vergroten groenareaal

Ruilen van bouwrechten

Regeling privaat parkeren

 DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN
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WETTELIJKE BASIS
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
De decretale bepalingen i.v.m. de RUP’s zijn terug te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) onder hoofdstuk II, sinds de inwerkingtreding herhaalde keren herzien. De gecoördineerde 
versie is hier integraal te raadplegen.

Uitvoeringsbesluiten 
Ter uitvoering van de VCRO zijn tal van uitvoeringsbesluiten m.b.t. de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
van kracht. Vermeldenswaardig zijn zeker:

• Uitvoeringsbesluit dat een reeks procedurele zaken regelt voor de normale procedure (opmaak 
en klassieke hierziening): Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde 
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke 
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen (17/02/2017)

• Uitvoeringsbesluit dat een reeks procedurele zaken regelt voor de versnelde herziening of opheffing 
van bestaande voorschriften: Besluit van de Vlaamse Regering inzake de herziening of de opheffing 
van stedenbouwkundige voorschriften van algemene en bijzondere plannen van aanleg en 
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening (11/01/2019)

Een RUP kan worden opgesteld door de gemeente, de provincie of het gewest, waarbij een 
RUP van lager niveau zich steeds moet conformeren aan een RUP en een structuurplan of 
beleidsplan ruimte van hoger niveau. 

De verplichte plan-milieu-effectenrapportage of screening en de beslissing of een dergelijke 
rapportage nodig is, is heden volledig in de RUP-procedure geïntegreerd.

De procedure voor de opmaak van een RUP neemt minstens ca. 1,5 jaar in beslag. Dezelfde 
procedureregels gelden in principe voor de herziening. Om sneller kleinere wijzigingen aan te 
brengen aan de RUP’s (en de oudere APA’s en BPA’s) werd in 2018 de versnelde procedure voor 
kleinere herzieningen in het leven geroepen. Beide procedures worden hieronder besproken.

KORTE OMSCHRIJVING

https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018245&geannoteerd=false
https://omgeving.vlaanderen.be/uitvoeringsbesluiten
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PROCEDURE RUP
Het traject bestaat uit een aantal fasen waarbij het resultaat (tussentijds) geconsolideerd wordt in een 
van volgende documenten: 
1. De startnota 
2. De scopingsnota
3. Het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan
4. Het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan
5. Het definitieve ruimtelijke uitvoeringsplan  

Samenstelling planteam
Het ontwerp van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgemaakt door een planteam; een in essentie 
ambtelijk team dat bestaat uit minstens één ruimtelijk planner, eventueel aangevuld met extra experts. 
Het planteam kan afhankelijk van de noden in de loop van de procedure worden gewijzigd.
Voor plannen waarvoor een plan-MER noodzakelijk is zullen logischerwijze MER-experts deel uitmaken 
van het planteam en moet ook de dienst MER in het planteam opgenomen. 

Opmaak start- en procesnota
De start- en procesnota geven de eerste planopties aan, onderbouwen en motiveren deze. De startnota 
bevat: geografische afbakening, beoogde plandoelstelling, context, reikwijdte, detailleringsgraad en 
te onderzoeken effecten. Indien het plan aanleiding lijkt te zullen geven tot aanzienlijke milieueffecten 
wordt uitgegaan van de opmaak van een plan-MER en worden de geplande onderzoeken hiervoor in de 
startnota opgenomen. Als het plan geen aanleiding lijkt te zullen geven tot aanzienlijke milieueffecten 
wordt dit gemotiveerd in de startnota (te vergelijken met de vroegere ‘plan-m.e.r.-screeningsnota’). 
Ook moet worden nagegaan met behulp van een RVR-toets of het plan invloed heeft op de risico’s en 
mogelijke gevolgen van een zwaar ongeval in een Seveso-inrichting. 
De procesnota is een op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel hoe 
het proces wordt gepland als hoe het effectief werd uitgevoerd. Het is een open, evolutief document 
met louter toelichtende waarde.   
De start- en procesnota van een gemeentelijk RUP worden in de regel door het college van burgemeester 
en schepenen goedgekeurd, alhoewel het decreet dit niet verplicht. Het college legt alleszins de 
startnota voor ter raadpleging en advies.

Raadpleging publiek en adviesvraag
Een eerste participatiemoment organiseren in een vroeg stadium van het proces helpt om het draagvlak 
én de kwaliteit van het uiteindelijke RUP te versterken. Het decreet voorziet minstens een raadpleging 
van de bevolking over de startnota gedurende 60 dagen en één verplicht participatiemoment. De 
bevolking wordt voor het begin van de raadpleging geïnformeerd over de terbeschikkingstelling van de 
startnota door een aanplakking in elke betrokken gemeente, een bericht in het Belgisch Staatsblad, een 
aankondiging in het gemeentelijke infoblad of op de gemeentelijke website. 
De bevoegde overheid vraagt ook advies over de startnota aan de verschillende adviesinstanties. Sinds 
1 juni 2018 verloop de adviesvraag verplicht via het digitaal platform. Het advies moet ook binnen een 
termijn van 60 dagen uitgebracht worden. 
Het college van burgemeester en schepenen bezorgt de startnota, adviezen, reacties, en het verslag van 
het participatiemoment aan de bevoegde dienst voor milieueffectenrapportage en veiligheidsrapportage 
binnen een termijn van tien dagen na het afsluiten van de inspraak/adviestermijn. 

Opmaak scopingsnota
De adviezen en inspraakreacties op de startnota worden door het planteam verwerkt in de 
scopingsnota. Deze bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen. Op deze 
wijze kan aangegeven worden hoe omgegaan zal worden met suggesties om het plan te verbeteren of 
worden aandachtspunten in functie van de effectonderzoeken beschreven. 
Indien in de startnota gemotiveerd wordt dat het plan geen aanzienlijke effecten kan hebben, dan moet 
de dienst MER dit in de scopingsnota bevestigen vóór de voorlopige vaststelling van het ontwerp-RUP. 
De dienst MER zal in deze fase rekening houden met de adviezen en resultaten van de participatie en 
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beslissen of een plan-MER al dan niet noodzakelijk is. 
De RVR-toets moet herhaald worden indien de contour of de inhoud van het geplande RUP wijzigen. 
Zoniet, kan de conclusie van de startnota worden overgenomen.

Opmaak voorontwerp-RUP
Na het openbaar maken van de scopingsnota wordt het voorontwerp-RUP uitgewerkt, desgevallend 
samen met de effectenbeoordeling, eventueel andere relevante onderzoeken, en alternatievenonderzoek.  
Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingsnota als procesnota 
wijzigen, de nieuwe versies zijn openbaar raadpleegbaar. Indien de inhoud van het RUP substantieel 
wijzigt, nieuwe onderzoeken nodig blijken of nieuwe actoren betrokken moeten worden, kan het nodig 
zijn om de scopingsnota en/of de procesnota te wijzigen en opnieuw openbaar te maken. Bij grondige 
wijzigingen is het aangewezen ook een nieuwe ‘eerste’ raadpleging te organiseren.

De onderzoeken en afwegingen monden uit in een voorontwerp van RUP. Dit bevat minstens:
• Een toelichtingsnota (die in de meeste gevallen voortbouwt op de scopingsnota) met de beschrijving 

en verantwoording van de doelstellingen, de relatie met de structuurplannen en ‘hogere’ RUP’s, 
beschrijving van de bestaande toestand en juridische context, de evaluatie van de milieu-effecten, 
de effecten qua ruimtelijke veiligheid en eventuele andere effectenbeoordelingen, de op te heffen 
bestaande voorschriften

• Een plan bestaande toestand
• Een grafisch plan met plancontour en grafische aanduiding van verordenende zones en aanduidingen
• De stedenbouwkundige voorschriften inzake bestemming, inrichting, beheer en normen m.b.t. 

betaalbaar wonen
• Een register planbaten en planschade (tenzij hiervan geen sprake)

Het gemeentelijk RUP kan ook andere onderdelen bevatten:
• Indien het RUP wordt opgemaakt in het kader van bepaalde instrumenten uit de instrumentenkoffer 

landinrichting: bv. een grondruilplan en een inrichtingsnota bij herverkaveling met planologische 
ruil,…

• Sinds de Codex-wijziging van 2017 (de zogenaamde ‘Codex-trein’) is het mogelijk aan het RUP ook 
een lijst toe te voegen van de instrumenten waarover samen met het RUP een beslissing wordt 
genomen om bv. de milieu-effecten te milderen

• Ook de opmaak van een onteigeningsplan kan nog steeds samen sporen met de procedure van het 
RUP; deze regeling is ondertussen niet meer in de VCRO te vinden maar in het onteigeningsdecreet: 
zie fiche onteigening.

Het college van burgemeester en schepen stuurt het voorontwerp van het RUP voor advies naar de 
deputatie, het dept. Omgeving, de gecoro en andere adviserende diensten zoals bij uitvoeringsbesluit 
bepaald. De gemeente kan kiezen om geen, een of meerdere plenaire vergaderingen over dit voorontwerp 
te organiseren met deze adviserende instanties. In RUP’s waarin uit voorgaande adviesrondes geen 
knelpunten bleken, is een formele plenaire vergadering niet nodig. In elk geval krijgen de betrokken 
adviesinstanties wel de mogelijkheid om hun advies schriftelijk uit te brengen. Van de adviezen en 
de plenaire vergadering wordt een verslag gemaakt dat verplicht aan de deelnemers van de plenaire 
vergadering wordt voorgelegd.

Opmaak ontwerp-RUP
Het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt aangepast, rekening houdend met deze adviezen, 
tot een ontwerp-RUP. De gemeenteraad stelt het ontwerp van het gemeentelijk RUP voorlopig vast en 
stuurt het ontwerp-RUP naar de deputatie, naar het departement en naar de Vlaamse regering.

Openbaar onderzoek
Het college onderwerpt het ontwerp-RUP aan een openbaar onderzoek van 60 dagen: de regels 
hiervoor zijn in de VCRO en uitvoeringsbesluiten vastgelegd. Tegelijk wordt het ontwerp-RUP bezorgd 
aan de deputatie en de Vlaamse Regering.
De adviezen, opmerkingen en bezwaren worden door de GECORO verwerkt; deze brengt binnen de 90 
dagen gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Dit is geen bindend advies, maar de gemeenteraad 
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zal moeten motiveren waarom zij eventueel van het advies afwijkt. 
Indien het ontwerp plan-MER, ontwerp RVR of het ontwerp RUP naar aanleiding van opmerkingen 
of bezwaren uit het openbaar onderzoek grondig wordt aangepast, kan het aangewezen zijn om een 
nieuw openbaar verzoek te organiseren, alvorens tot definitieve vaststelling over te gaan.  

Definitieve vaststelling RUP en finale kwaliteitsbeoordeling effectenbeoordeling
De gemeenteraad stelt binnen de 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het ruimtelijk 
uitvoeringsplan definitief vast. Het RUP wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en 
het volledige advies van de GECORO opgestuurd naar de deputatie en departement. De Vlaamse 
Regering en de deputatie beschikken over een termijn van 45 dagen om het besluit tot definitieve 
vaststelling te schorsen of vernietigen. Het RUP treedt in werking 14 dagen na bekendmaking van de 
gemeenteraadsbeslissing in het Belgisch Staatsblad. 

DRAAGWIJDTE INSTRUMENT

Een RUP kan voorschriften bevatten die van ruimtelijke aard zijn. Het regelt aspecten van bestemming 
(toegelaten functies), van inrichting (bouwwijzen, inrichting van de onbebouwde ruimte,..) en beheer. 
Het is perfect mogelijk om niet voor het volledige plangebied de bestemmingen vast te leggen maar 
enkel de bestaande bestemmingsvoorschriften aan te vullen met specifieke, meestal thematische, 
regelingen. Dergelijke RUP’s worden courant als ‘contouren-RUP’s’ of ‘overdruk-RUP’s’ benoemd, 
en bakenen bv. zones af waar extra eisen m.b.t. bescherming van beeldwaarde en erfgoed gelden, 
waar bepaalde woningtypes zijn uitgesloten, waar bepaalde specifieke functies zijn uitgesloten of aan 
voorwaarden onderworpen…

Hoe ver de voorschriften m.b.t. beheer kunnen strekken blijft een wat onduidelijk gegeven. Alleszins 
is het niet de bedoeling in ruimtelijke uitvoeringsplannen zeer specifieke sectorale bepalingen op te 
nemen. Zie ook ‘specifieke aandachtspunten’.

VERSNELD OPHEFFEN OF HERZIEN VAN 
VOORSCHRIFTEN IN BPA’S EN RUP’S

Deze versnelde procedure vindt zijn grondslag in de overgangsmaatregel VCRO titel VII, hfdst. IV, afd. 
2, art. 7.4.4/1. Ze geldt in principe voor BPA’s, maar voor RUP’s gelden quasi dezelfde mogelijkheden, 
m.u.v. de voorschriften over toegelaten functies. 

Het advies van de gemeentelijk stedenbouwkundige of omgevingsambtenaar geeft aan welke projecten, 
functies of activiteiten in se wel in overeenstemming zijn met de goede ruimtelijke ordening voor het 
plangebied, maar verhinderd worden door de bestaande stedenbouwkundige voorschriften die op het 
terrein vaak een beter ruimtelijk rendement en energiebesparende maatregelen in de weg staan. 

Op initiatief van het college van burgemeester en schepenen en na advies van de gemeentelijke 
stedenbouwkundige ambtenaar kunnen de voorschriften van BPA’s en RUP’s (RUP met uitzondering 
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van nr.8, toegelaten functies) worden herzien of opgeheven, voor: 
1. De perceelsafmetingen
2. Afmetingen en inplanting constructies 
3. De dakvorm en de gebruikte materialen
4. De maximaal mogelijke vloerterreinindex 
5. Het aantal bouwlagen
6. Voortuinstroken, tuinzones en tuinconstructies, binnenplaatsen, afsluitingen, buitenaanleg, 

bouwvrije en bufferstroken
7. Aantal toegelaten woongelegenheden of bedrijfseenheden per kavel
8. Toegelaten functies in bebouwbare zones of van bebouwde onroerende goederen
9. De parkeergelegenheden

Deze herziening of opheffing mag niet tot gevolg hebben dat de oppervlakte aan openbare groen- of 
recreatievoorzieningen kleiner wordt en moet stroken met de voorschriften van het gewestplan en 
gemeentelijk structuurplan of beleidsplan ruimte. Het neemt de vorm aan van een tekstuele wijziging 
en, zo nodig, een grafisch plan.

De procedure voor zulke herziening of opheffing van de voorschriften is kort. Ze begint met de procedure 
van de milieueffectscreening en de nota van de gemeentelijk omgevingsambtenaar die de versnelde 
procedure motiveert. Zodra de mer-screening is gebeurd, duurt de procedure maar even lang als een 
gewone RUP-procedure vanaf het ontwerp-RUP. De volgende stappen moeten worden doorlopen:
1. De gemeente wint advies in van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar of de 

gemeentelijke omgevingsambtenaar.
2. De gemeente toont aan in een plan-m.e.r.-screening dat de herziening of opheffing geen 

aanzienlijke milieueffecten zal hebben. Meestal zal een herziening enkel een beperkte wijziging 
van het plan inhouden waardoor er geen plan-m.e.r. nodig is (artikel 4.2.3, §3 DABM). Indien blijkt 
dat er wel plan-m.e.r. vereist is, is het aangewezen een nieuw RUP op te stellen. De gemeente 
doorloopt daarom de mer-screeningsprocedure (gelijkaardig aan de procedure die voor RUPs werd 
gehanteerd voor de decreetswijziging die MER en RUP-procedure integreerde): opmaak van de 
draft mer-screeningsnota, aanvraag lijst adviesinstanties bij de Vlaamse dienst MER; adviesvragen 
aan de adviserende instanties; verwerking adviesvragen tot aangepaste mer-screeningsnota; 
verzending naar dienst MER voor uitspraak over de plan-MER-plicht;

3. Het college van burgemeester en schepenen neemt initiatief tot herziening of opheffing van de 
voorschriften. 

4. De gemeente organiseert een openbaar onderzoek dat 30 dagen duurt over de geplande versnelde 
herziening (schriftelijke/ digitale opmerkingen en bezwaren van belanghebbenden) 

5. De gemeente wint advies in van de deputatie, het departement, de gecoro en andere instanties 
aangewezen door de Vlaamse Regering. Deze worden uitgebracht maximaal 30 dagen na het 
ontvangen van de vraag (kan geheel of gedeeltelijk samenvallen met het openbaar onderzoek).

6. De gemeenteraad beslist tot herziening of opheffing van de voorschriften binnen een termijn van 
maximaal 180 dagen na het ontvangen van de adviezen en/of het openbaar onderzoek. 

7. Het besluit van de gemeenteraad wordt onmiddellijk opgestuurd naar de deputatie en departement. 
Deze kunnen tot 45 dagen na ontvangst de herziening of opheffing nog schorsen of vernietigen. 

8. Het besluit treedt in werking 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad. 

De minimale duur bedraagt ca. 8 maanden.
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 ⌂ Plan-MER ?

Reeds in de startnota wordt er een plan-MER screening opgenomen waarin gemotiveerd 
wordt of het RUP al dan niet aanleiding kan geven tot aanzienlijke milieueffecten. Plan-MER-
plicht komt in de praktijk vaker niet dan wel voor. Dit is alleszins nodig indien het RUP :
1. een kader vormt voor de toekenning van een vergunning voor een project uit bijlage I, II 

of III van het project-MER-besluit (denk bv. aan een nieuwe autostrade of het bestemmen 
van een nieuw regionaal bedrijventerrein);

2. een passende beoordeling vereist omwille van de plaats (bv. waardevol natuurgebied).
De meeste gevallen worden via een screening in de startnota uitgeklaard. Na het verzenden 
van de startnota, adviezen, reacties op de publieke kennisgeving en het verslag van het 
participatiemoment zal de dienst MER bevestigen of al dan niet een plan-MER noodzakelijk is.

Als er wel een plan-MER noodzakelijk blijkt te zijn zal er een MER-deskundige voor de rest 
van het proces deel uitmaken van het planteam en zal de raadpleging van het publiek en 
adviesvraag opnieuw moeten worden gedaan met een aangepaste startnota. 

 ⌂ Aanpassingen tijdens procedure RUP ?

Gedurende het grootste deel van de procedure kunnen nog wijzigingen aan het plan worden 
aangebracht. In hoeverre deze aanpassingen ertoe moeten leiden dat adviesvragen of publieke 
inspraakprocedures moeten worden hernomen, is niet uitdrukkelijk bepaald. Bespreek dit met 
de provincie en het Departement Omgeving en houd ermee rekening dat een herneming nuttig 
kan zijn als de mogelijke effecten op de belanghebbenden grondig wijzigen (bv. veranderen 
van een geplande herbestemming, naar recreatie i.p.v. groengebied). 

In de fase definitieve vaststelling kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde ontwerp-
RUP alleen wijzigingen worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens 
het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren en opmerkingen, adviezen uitgebracht 
door de aangewezen diensten en overheden of uit het advies van de GECORO. In deze fase 
is er bovendien geen uitbreiding van de contour meer mogelijk zonder herneming van het 
ontwerp-RUP en nieuw openbaar onderzoek. Let er ook op dat waar nodig de beoordeling van 
de milieueffecten wordt aangepast en opnieuw geëvalueerd door de MER-cel.

 ⌂ Mogelijkheid om aanvullende instrumenten goed te keuren !

Het RUP als instrument geeft de mogelijkheid om verordenend bestemmingen vast te leggen, 
inrichting te regelen en beheersaspecten op te leggen. Andere specifieke maatregelen (milieu), 
die zouden moeten doorwerken naar omgevingsvergunningen die later worden aangevraagd, 
zijn niet ‘stedenbouwkundig’ van aard. Om zulke specifieke maatregelen te kunnen realiseren 
zijn er twee nieuwe instrumenten toegevoegd aan het RUP-instrumentarium. 

1. Een verbrede stedenbouwkundige verordening: hier kunnen ook niet-stedenbouwkundige 
voorschriften geformuleerd worden en ruimtelijk verordenend worden vastgelegd (zie 
art. 2.2.5., §2, 1ste lid van de VCRO en de fiche ‘gemeentelijke stedenbouwkundige 
verordeningen’). Denk bv. aan een verordening die de stedenbouwkundige lasten binnen 
bepaalde RUP-zones regelt.

2. Het formeel koppelen van specifieke overeenkomsten aan het RUP die kunnen bestaan uit 
allerhande overeenkomsten tussen diverse partners (overheid en privé) om de uitvoering 
van specifiek noodzakelijke maatregelen te kunnen garanderen (zie art. 2.2.5., §2, 2de 
lid van de VCRO). Denk bv. aan de realisatie van bepaalde infrastructuurwerken die de 
ontsluitbaarheid van een nieuw ontwikkelingsgebied moeten garanderen.

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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 ⌂ Uitgebreide mogelijkheden om van voorschriften af te wijken

De VCRO biedt een hele reeks mogelijkheden om in de omgevingsvergunning, na openbaar 
onderzoek, af te wijken van stedenbouwkundige voorschriften en verkavelingsvoorschriften: 
zie hoofdstuk IV van Titel 4 Vergunningenbeleid. Houd hiermee rekening bij het schrijven 
van de voorschriften. Het verdient ook aanbeveling om eerst de afwijkingsmogelijkheden 
grondig na te kijken alvorens over te gaan tot een herziening van een RUP of BPA dat bv. 
een strategisch kernversterkend project onmogelijk maakt. Hieronder enkele belangrijke 
afwijkingsmogelijkheden. Deze zijn uitgebreid te vinden onder VCRO, titel IV, hfdst. IV, afd. 1, 
art. 4.4.1. t.e.m. art. 4.4.9. 

In een vergunning kunnen alleszins beperkte afwijkingen worden toegestaan op de RUP-
voorschriften met betrekking tot de perceelsafmetingen, de afmetingen van de inplanting 
van constructies, de dakvorm en de gebruikte materialen. Afwijkingen kunnen niet worden 
toegestaan voor wat betreft de bestemming, de maximaal mogelijke vloerterreinindex en het 
aantal bouwlagen. 

Allerlei specifieke afwijkingsmogelijkheden zijn
1. Stabiliteitswerken 
2. Afwerkingsregel 
3. Sociaal-cultureel of recreatief medegebruik (tijdelijk gebruikt in afwachting van de 

realisatie van bestemming) 
4. Medegebruik inzake natuurschoon
5. Beschermde monumenten, stads- en dorpsgezichten en landschappen
6. Bepaalde handelingen in industriegebied
7. Afwijkingen van het gewestplan voor windturbines en andere installaties i.k.v. 

energieproductie of -recuperatie

Daarnaast bestaan reeds lang de afwijkingsmogelijkheden voor zonevreemde gebouwen, 
functies en constructies: VCRO ‘hoofdstuk IV Afwijkingen van stedenbouwkundige 
voorschriften, afd. 2 Basisrechten voor zonevreemde constructies’. 

Nieuwigheid sinds de goedkeuring van de decreetswijziging ‘Codex-trein’ in 2017 zijn de 
afwijkingen van voorschriften van een BPA dat ouder is dan vijftien jaar (art. 4.4.9/1). 
Afwijkingen kunnen niet toegestaan worden voor wat betreft wegenis, openbaar groen of 
erfgoedwaarden. Ze kunnen ook enkel op plaatsen met onderliggende ‘harde’ bestemming.

Voor de gemeente zijn vooral de afwijkingen voor handelingen van algemeen belang 
interessant. Wat beschouwd wordt als dergelijke handeling staat opgesomd in het 
uitvoeringsbesluit van 5-5-2000 (en latere wijzigingen). Handelingen van algemeen belang 
hebben o.m. betrekking op openbare wegen en leidingen, gebouwen en constructies 
opgericht voor het gebruik of de uitbating door de overheid of in opdracht ervan, scholen, PPS 
projecten…  Het uitvoeringsbesluit maakt (art. 3) bovendien een onderscheid: 

• De gemeente kan afwijken van alle stedenbouwkundige en verkavelingsvoorschriften 
voor werken met ‘beperkte ruimtelijke impact’ die zijn opgesomd in art.3 §1 van het 
uitvoeringsbesluit. Voor de handelingen uit §2, kan dit eventueel mits positieve evaluatie. 
De derde paragraaf laat toe dat dit voor alle andere handelingen kan, mits beoordeling 
van de beperkte ruimtelijke impact via een projectvergadering. Maar opgepast, dit zijn 
uitzonderingsregels die volgens de rechtspraak van de Raad voor Vergunningsbetwistingen 
restrictief moeten worden geïnterpreteerd.  

• Tot slot mag de overheid voor handelingen van algemeen belang afwijken van 
stedenbouwkundige voorschriften, op basis van een ontwerp van RUP, de zogenaamde 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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‘positieve anticipatie’. Dit kan, zodra het vergunningverlenende bestuursorgaan kennis 
heeft van de resultaten van het openbaar onderzoek met betrekking tot een ontwerp 
van nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan waarmee deze handelingen van algemeen belang 
verenigbaar zijn. 

Extra interessant worden deze afwijkingsbepalingen indien ook de redenering van de 
omzendbrief RO2017/01 bebouwd-onbebouwd hierbij wordt gelezen. Deze stelt dat PPS-
projecten als handelingen van algemeen belang worden beschouwd. Indien er een overeenkomst 
tussen gemeente en ontwikkelaar bestaat waarbij helder is dat een stuk gemeentelijk beleid 
via het private project wordt gerealiseerd, zou dit voldoende zijn om als PPS te kunnen worden 
beschouwd. Voor kernversterkende strategische projecten is dit een interessante piste, echter 
niet zonder risico. Meer uitleg in de fiche afbakening woonverdichting.

We merken ook nog even op dat in een RUP zelf ook mogelijkheden tot afwijken van 
voorschriften kunnen worden ingebouwd. Dan kan in de vergunningverlening van deze 
afwijking gebruik worden gemaakt zonder de extra procedurestappen (projectvergadering, 
openbaar onderzoek,...) die komen kijken bij een afwijking o.b.v. het decreet. Let wel goed op 
bij de formulering van de afwijkingsmogelijkheden in het RUP. Maak nooit de mogelijkheden 
van de bouwheer afhankelijk van een nieuwe overheidsbeslissing (genre ‘meer bebouwing 
kan mits door de gemeenteraad goedgekeurd inrichtingsplan’. Dergelijke bepalingen zijn niet 
wettig.

 ⌂ Planschade en opheffen van bouwmogelijkheden

Waar herbestemmingen worden doorgevoerd via een RUP, zullen planbaten worden gevorderd 
vanwege de eigenaar die meerwaarde door het RUP geniet. In geval van minwaarde heeft de 
eigenaar recht op een vergoeding in de vorm van planschade (bij het onbebouwbaar maken 
van bebouwbare gronden) of een kapitaal- of gebruikersschade (herbestemming van of 
nieuwe erfdienstbaarheden op landbouwgronden). We gaan hier niet in op alle details van de 
compensatieregelingen. 

Het aspect van planschade is echter zeer belangrijk voor beslissingen van gemeenten i.k.v. 
gemeentelijke RUP’s. Immers, op het moment van finalisering van deze toolkit (voorjaar 
2020) is de planschade nog steeds te betalen door de plannende overheid (de gemeente 
dus), een enkele uitzondering te na gelaten (bv. 60% tussenkomst vanuit het Rubikonfonds 
bij onbebouwbaar maken van gronden in signaalgebied of WORG). De planschade is moeilijk 
vooraf door de gemeente in te schatten. Ze volgt immers uit een gerechtelijke inschatting van de 
minwaarde (in tegenstelling tot de planbaten waarvoor er wel tarieven zijn bepaald). Daarom 
rijst de vraag of er manieren zijn om aan planschade te ‘ontsnappen’. Deze mogelijkheden zijn 
uiterst beperkt.

De gemeenten wordt geadviseerd steeds na te kijken wanneer er op basis van de decretale 
bepalingen geen planschade vereist is. Dit is het geval als het perceel stedenbouwkundig 
sowieso niet bebouwbaar was, bv. bij extreme helling, bv. bij extreme waterproblematiek, bv. 
een perceel dat te kleine omvang heeft om bebouwbaar te zijn volgens de regels van de goede 
ruimtelijke ordening, bv. een perceel dat onmogelijk veilig te ontsluiten is,... Bij finaliseren van 
deze toolkit (voorjaar 2020) geldt ook nog de vereiste van max. 50m tot de uitgeruste weg. 
Ook is er geen vergoeding bij waardeverminderingen van minder dan 20% van de waarde van 
het perceel. 

Verder werd bekeken of de planschade kan worden vermeden door van het onbebouwbaar 
karakter in een RUP een tijdelijke bepaling te maken. De basisbestemming verandert niet en 
de grond wordt niet definitief onbebouwbaar, maar moet het de facto nog een hele tijd blijven. 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!

https://omgeving.vlaanderen.be/plancompensaties-bij-bestemmingswijzigingen-of-erfdienstbaarheden
https://omgeving.vlaanderen.be/plancompensaties-bij-bestemmingswijzigingen-of-erfdienstbaarheden
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN
De Vlaamse overheid maakte reeds een uitgebreide handleiding waar de nieuwe RUP-
procedure opgedeeld wordt in verschillende stappen en de inhoud uitvoerig wordt besproken. 

Voor het decretale kader kan men het hoofdstuk over RUP’s in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening raadplegen. En hier vindt u onder de sectie ‘Planning’ het Besluit van de Vlaamse 
Regering inzake de herziening of de opheffing van stedenbouwkundige voorschriften van 
algemene en bijzondere plannen van aanleg en gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
met toepassing van artikel 7.4.4/1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, dus de 
versnelde herziening in functie van ruimtelijk rendement.

REFERENTIES
Van RUP’s zijn uiteraard eindeloos veel voorbeelden. We bespreken de interessante cases die 
goed aansluiten bij de kernversterkende strategieën, in de thematische instrumentenfiches. 
Hieronder echter nog enkele voorbeelden van RUP’s die een bouwstop bewerkstellingen:
• De gemeente Zoersel maakte twee RUP’s op: het ene om twee woongebieden om te zetten 

naar reservegebied voor wonen, en een tweede dat met een hele reeks binnengebieden in 
woongebied hetzelfde doet. Ze kunnen pas ontwikkeld kunnen worden nadat de behoefte 
hiertoe aangetoond wordt, via een woningbouwprogrammatie in een herziening 
structuurplan of beleidsplan ruimte.

• Gemeente Evergem bevroor 7 woonuitbreidingsgebieden tot 2040 en maakt momenteel 
RUP’s om ze definitief te schrappen.

• Het RUP Jachthoornlaan in Schilde bevriest woongebied als plancompensatie voor aan te 
snijden woonuitbreidingsgebieden. 

• Vergelijkbare initiatief in Kuurne, waar WUG Sint-Pieter werd bevroren tot 2040. 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
Of een dergelijke redenering juridisch stand houdt, is niet zeker. Alleszins zal de gemeente bij 
uitwerking van de voorschriften goed moeten opletten het tijdelijk karakter op overtuigende 
wijze te omschrijven. Men moet vermijden dat, vooraleer er toch tot bebouwing kan worden 
overgegaan, er opnieuw een beslissing van de overheid moet vallen (bv. door te eisen dat er 
eerst een door de gemeenteraad goedgekeurd masterplan moet komen of dat er nog een 
nieuw RUP nodig is dat de inrichting vastlegt). Wellicht kan het tijdelijk karakter aanvaard 
worden wanneer het onbebouwbaar karakter geldt tot een bepaald jaartal, onderbouwd 
vanuit de woningbehoeften, of totdat een woonbehoeftestudie de nood tot aansnijden 
aantoont. Dat vorderingen tot in deze context niet ingewilligd zouden worden, kunnen we 
echter niet garanderen.

In de thematische fiche ‘ruilen van bouwrechten’ onderzochten we tenslotte de mogelijke 
pistes voor het ruilen van bouwrechten (planologische ruil) waarbij planbate en planschade 
elkaar zouden kunnen opheffen. Behalve de herverkaveling met planologische ruil, zijn er bij 
de afwerking van deze toolkit (voorjaar 2020) geen juridisch solide en zekere oplossingen 
voorhanden, wel enkele creatieve mogelijke pistes.

Opmerking: Voorjaar 2020 is er nog geen beslissing genomen door de Vlaamse Regering 
over het Instrumentendecreet. Het voorontwerp voorzag allerlei wijzigingen aan de 
regeling planschade. Enerzijds zou Vlaanderen meer tussenkomen in planschade, bv. bij 
de watergevoelige openruimtegebieden en woonuitbreidingsgebieden. Anderzijds zou 
de planschade hoger oplopen door nieuwe berekeningswijzen. De gemeenten worden 
geadviseerd de evolutie goed op te volgen.

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/planmerrup/Stappenplan+opmaak+RUP
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018245&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1046252
https://codex.vlaanderen.be/PrintDocument.ashx?id=1018245&datum=&geannoteerd=false&print=false#H1046252
https://omgeving.vlaanderen.be/uitvoeringsbesluiten
http://www.zoersel.be/wonen-en-omgeving/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijk-uitvoeringsplan-rup
https://www.schilde.be/inwoners/wonen-en-bouwen/bouwen-en-verbouwen/plannen-en-voorschriften/ruimtelijke-uitvoeringsplann-0
https://www.schilde.be/inwoners/wonen-en-bouwen/bouwen-en-verbouwen/plannen-en-voorschriften/ruimtelijke-uitvoeringsplann-0
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GEMEENTELIJKE 
STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING

Stedenbouwkundige verordeningen kunnen opgemaakt worden door de gemeenten, de provincies 
en het Vlaams Gewest. De gemeente kan ter uitvoering van haar ruimtelijk beleid gemeentelijke 
verordeningen opmaken met algemene stedenbouwkundige voorschriften die gelden voor een deel of 
voor het geheel van haar grondgebied.

De opmaak van de verordening is (voorlopig) minder omslachtig dan voor een RUP, met een beperkter 
aantal procedurestappen. Ook is de verordening meer geschikt voor het regelen van heel gedetailleerde 
zaken die wat verder afstaan van echt ruimtelijke voorschriften, zoals detailvoorschriften over de 
uitrusting van gebouwen. Daarom is de verordening populair voor het vastleggen van ‘generiek’ beleid. 

Opgelet: recent werd de procedure wel verzwaard; zo is een openbaar onderzoek momenteel 
verplicht. Rechtspraak lijkt bovendien bijkomende voorwaarden te zullen opleggen, zoals de milieu-
effectenscreening. De voordelen van de verordening ten opzichte van het RUP op vlak van planlast, 
lijken dus te verminderen. Ook zijn de mogelijkheden van wat kan geregeld worden per verordening, 
verschillend van het RUP.

KORTE OMSCHRIJVING

Potentieel gelinkt aan bijna alle strategieën

DIRECT GELINKTE THEMATISCHE
 INSTRUMENTENFICHES

Voorwaarden erfgoed en beeldbepalende 
gebouwen

Stedenbouwkundige last opleggen aan 
(woon-)verdichting

Vergroten groenareaal

Regeling privaat parkeren

(Regeling (woon-)verdichting)

(Afbakenen van winkelgebieden)

 DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN
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WETTELIJKE BASIS
De decretale bepalingen i.v.m. verordeningen zijn te vinden in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 
(VCRO) onder titel II Planning, hoofdstuk III, art. 2.3.1 tot 2.3.3. 

Aanvullende relevante artikels in de VCRO zijn: art. 2.2.5 over de verbrede stedenbouwkundige 
verordening i.k.v. de opmaak van een RUP; art. 4.2.5 over de mogelijkheid om de meldings- en 
vergunningsplicht te verstrengen, en art. 4.4.1 §3 (lijst BPA’s kleine werken, zie hierboven).

Artikels 75 tot en met 77 van het decreet van 25 april 2014 bettreffende de omgevingsvergunningen 
beschrijven de lasten aan omgevingsvergunningen, die conform VCRO art. 2.3.2 §2 tweede lid, per 
gemeentelijke verordening te regelen zijn.

PROCEDURE
Initiatief college van burgemeester en schepen
Het college van burgemeester en schepen is belast met het opmaken van stedenbouwkundige 
verordeningen en neemt initiatief. 

MER-screening
Wellicht is bij de opmaak van een verordening een screening van de milieueffecten aangewezen; zie 
specifieke aandachtspunten.

Adviesvraag en openbaar onderzoek
Het college van burgemeester en schepenen legt het ontwerp van stedenbouwkundige verordening 
voor advies voor aan het departement, de deputatie en aan de GECORO. Het departement en de 
deputatie geven advies over de verenigbaarheid met de ‘hogere’ ruimtelijke plannen en verordeningen. 
De adviezen worden binnen de 30 dagen aan het college verleend.  

Het ontwerp van gemeentelijke stedenbouwkundige verordening wordt ook aan een openbaar 
onderzoek onderworpen. Dit duurt 30 dagen en wordt minstens aangekondigd in het Belgisch 
Staatsblad en via lokaal drukwerk. 

Definitieve vaststelling, kennisgeving en inwerkingtreding
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening definitief vast. 
Ze wordt samen met het gemeenteraadsbesluit en het GECORO-advies binnen de 10 dagen bezorgd aan 
de deputatie en het departement. Deze beschikken over een termijn van 45 dagen om de vaststelling 
te schorsen of vernietigen. 
Indien dit niet het geval is wordt de definitieve vaststelling bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad. 
De verordening treedt 10 dagen hierna in werking. 

Opheffing van een verordening
Voor de opheffing van een verordening is geen specifieke procedure bepaald. In principe kan dit dus 
met eenvoudige gemeenteraadsbeslissing.

DRAAGWIJDTE INSTRUMENT
Wat kan de stedenbouwkundige verordening regelen – de basis (art 2.3.1)?
De mogelijkheden voor een verordening zijn strikt bepaald in de VCRO. De belangrijkste toepassingen 
staan in art. 2.3.1:

• de gezondheid, de instandhouding, de stevigheid, de fraaiheid en de esthetische waarde van de 
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bouwwerken, de installaties en hun omgeving, en ook hun veiligheid, met name de beveiliging 
tegen brand en overstroming;

• de thermische en akoestische kwaliteit van de bouwwerken, de energiebesparingen en de 
energieterugwinning, de uitbouw van collectieve energievoorzieningen waarop desgevallend 
verplicht moet worden aangesloten;

• de instandhouding, de gezondheid, de veiligheid, de bruikbaarheid en de schoonheid van de 
wegen, de toegangen en de omgeving ervan, evenals het ruimtelijk waarborgen van een adequate 
mobiliteit;

• de aanleg van voorzieningen, met name de water-, gas- en elektriciteitsvoorziening, de 
verwarming, de telecommunicatie, de opvang van afvalwater en regenwater, de afvalophaling en 
de windmolens;

• de bewoonbaarheid van de woningen;
• het verbieden van werken waarvoor een omgevingsvergunning vereist is op bepaalde uren en 

dagen met het oog op het behoud van de leefkwaliteit en de doorgang van het langzaam verkeer;
• de toegang voor personen met een functiebeperking tot al dan niet bebouwde onroerende 

goederen of delen ervan toegankelijk voor het publiek, tot installaties en wegen;
• de gebruiksveiligheid van een goed dat toegankelijk is voor het publiek;
• de maatregelen inzake het ruimtelijk begrenzen van milieuhinder en het waarborgen van een 

adequate waterhuishouding;
• de aanleg van groen en beplantingen;
• de bewerkstelliging van een vermenging van kavels, woningen en woonvoorzieningen die 

tegemoetkomen aan de behoeften van diverse maatschappelijke groepen, met dien verstande 
dat voorschriften betreffende de creatie van een bescheiden woonaanbod opgenomen worden in 
bijzondere stedenbouwkundige verordeningen, onder de voorwaarden, vermeld in boek 4, titel 2, 
hoofdstuk 1, afdeling 1, van het decreet van 27 maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid;

• de versterking van de leefbaarheid en de aantrekkingskracht van steden en dorpskernen;

Aanvullend bepaalt het artikel dat verordening ook kunnen:
1. functiewijzigingen die in principe mogen, uitsluiten of voorwaarden eraan verbinden. Dit kan bv. 

toegepast worden om omzettingen van of naar handel te regelen i.k.v. de winkelgebieden. Door 
de onderliggende plannen verboden functies, kunnen echter niet vergunbaar worden gemaakt. 
En opgelet, een verordening regelt in principe geen bestemmingen. De beperkingen op de 
functiewijzigingen gelden enkel voor bestaande functies in bestaande gebouwen. Zodra er sprake 
is van (sloop en) nieuwbouw, gelden deze beperkende voorschriften niet en valt men terug op de 
bestemming die toelaatbaar is volgens de onderliggende plannen.

2. het wijzigen van het aantal woongelegenheden in een (bestaand) gebouw regelen. Dit kan bv. 
nuttig zijn om de visie op de gewenste woonverdichting te vertalen in voorschriften. Opgelet echter 
met het aangrijpen van dit artikel voor het regelen van nieuwbouw meergezinswoningen. Hiervoor 
lijkt de verordening niet het geëigende instrument: zie bespreking in thematische fiche afbakening 
woonverdichting. 

3. normen over de oppervlakte van functies en de afmetingen van gebouwen, constructies of 
publiciteitsinrichtingen invoeren.

Deze lijst is limitatief maar tegelijk natuurlijk heel ruim invulbaar. Zo kan de “versterking van de 
aantrekkingskracht van steden en dorpskernen” heel wat aspecten omvatten die te maken hebben met 
kernversterking. Voorschriften m.b.t. het concentreren van handel op de juiste plekken kunnen vanuit 
deze bepaling worden gemotiveerd. 

Al deze zaken kunnen ook in een RUP geregeld worden (VCRO art. 2.2.5 §2). In tegenstelling tot een 
RUP horen bepalingen over de toegelaten bestemmingen (m.u.v. functiewijzigingen) echter niet thuis in 
de verordening. De verordening heeft dus een beperkter toepassingsgebied dan een RUP.

Wat kan de stedenbouwkundige verordening regelen – aanvullende toepassingen?
Naast deze lijst voorziet de VCRO andere mogelijkheden die eigen zijn aan de verordening en niet een 
RUP. Zo is er de mogelijkheid tot het aanpassen van de meldings- en vergunningsplicht (art. 4.2.5). 
Verordeningen kunnen voor meldingsplichtige handelingen een vergunningsplicht invoeren en voor 
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vrijgestelde handelingen een meldingsplicht invoeren. Omgekeerd kan echter niet.

Ook kunnen gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen aan de aanvrager van een 
omgevingsvergunning technische en financiële lasten opleggen (VCRO art 2.3.2 §2). Hetzelfde recht 
is echter niet aan de provinciale verordeningen gegund. De lasten die kunnen worden opgelegd zijn 
geregeld in het omgevingsvergunningendecreet: zie ook fiche stedenbouwkundige lasten.

Enkel in het kader van de opmaak van een RUP kan ook een ‘verbrede’ stedenbouwkundige verordening 
opgemaakt worden waarin specifieke effectmilderende maatregelen zijn opgenomen, bv. heel specifieke 
milieumaatregelen of aspecten die buiten het normale toepassingsgebied van de verordening vallen. 
Dit wordt geregeld in art. 2.2.5 §2 VCRO. Het gebied waarop de verordening van toepassing is, hoeft 
niet overeen te komen met de contour van het RUP. Zie ook specifieke aandachtspunten.

Voor de volledigheid vermelden we nog dat de VCRO in art. 4.4.1. §3 stelt dat de verordening ook een 
lijst kan bevatten met BPA’s, RUP’s en verkavelingen waar geen tegenstrijd wordt verondersteld tussen 
de voorschriften en bepaalde kleine werken (onderhoudswerken, vrijgestelde werken).

Ruimtelijk toepassingsgebied
De verordening kan van toepassing zijn voor het gehele grondgebied of een deel ervan. De verordening 
kan dan ook verschillende voorschriften bevatten voor verschillende zones binnen het grondgebied. 

Verhouding met andere ruimtelijke instrumenten?
Hiërarchisch zijn stedenbouwkundige verordeningen ondergeschikt aan de plannen van aanleg en 
de ruimtelijke uitvoeringsplannen. De verordening geldt dus in principe niet voor die aspecten die 
geregeld zijn in een RUP of plan van aanleg. Er bestaat echter juridische discussie over de verhouding 
tussen nieuwe verordeningen die bepalingen van oudere RUP’s of BPA’s verstrengen: geldt bv. de lage 
minimumnorm van het BPA, of is de hogere minimumnorm van een recente verordening een aanvulling 
op het BPA? Dit is momenteel niet helder.

Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening zal indien nodig in overeenstemming moeten 
worden gebracht met de provinciale stedenbouwkundige verordening die zich op zijn beurt moet 
schikken naar de gewestelijke stedenbouwkundige verordening. (VCRO art. 2.3.1.). Ook staan in theorie 
de gewestelijke verordeningen boven bepalingen van gemeentelijke RUP’s en BPA’s

 ⌂ Mer-plicht voor verordening ?

Rechtspraak uit 2018 doet uitschijnen dat voor de opmaak van een verordening best ook een 
screening van de milieu-effecten wordt uitgevoerd, ondanks het feit dat dit momenteel nog 
niet in de procedureregels van de VCRO is opgenomen.

Omwille van het arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2018 wordt uit voorzorg best 
aangenomen dat stedenbouwkundige verordeningen, zowel op gewestelijk, provinciaal 
als gemeentelijk niveau, een plan of programma zijn zoals gedefinieerd in de plan-m.e.r.-
regelgeving. Voor elke stedenbouwkundige verordening die het kader vormt voor de 
toekenning van vergunningen voor projecten of waarvoor een passende beoordeling vereist 
is, moet dan een plan-MER of plan-m.e.r.-screening opgemaakt worden 

Bron:  toelichting op deze site van het departement Omgeving
 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!

https://omgeving.vlaanderen.be/toezichtsregeling%E2%80%AFop-stedenbouwkundige-verordeningen-%E2%80%93-goedkeuringsprocedure-opheffen-vcro%E2%80%AFartikel
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SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
 ⌂ De ‘verbrede’ verordening in het kader van een RUP

De bestaande stedenbouwkundige verordening zoals gedefinieerd in art. 2.3.1 van de VCRO 
is gewijzigd in de zin dat deze verordeningen ook voorschriften kunnen bevatten die niet 
‘stedenbouwkundig’ zijn, maar bijvoorbeeld eerder milieu-gerelateerd. Het is enkel mogelijk 
om in het kader van een RUP een dergelijk ‘verbrede’ stedenbouwkundige verordening te 
kunnen opmaken en dan specifiek om bepaalde effectmilderende maatregelen die essentieel 
zijn om aanzienlijke, in het plan-MER voorspelde milieueffecten, te kunnen voorkomen.

Het RUP bestaat uit bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften. De hieraan 
toegevoegde stedenbouwkundige verordening zal maatregelen of randvoorwaarden die 
resulteren uit het geïntegreerde planningsproces (en die niet stedenbouwkundig zijn en niet 
vertaald kunnen worden in bestemmingen) een juridisch kader geven. Voorbeelden van zulke 
zaken zijn leefmilieu, natuur, water, bodem,… Deze gebieden hoeven niet overeen te stemmen 
met de in het RUP afgebakende bestemmingen en hoeven zelfs niet noodzakelijk binnen de 
reikwijdte van het RUP-gebied te vallen. 

Optimaal wordt deze verordening als ontwerpverordening toegevoegd bij het ontwerp-RUP en 
ontwerp plan-m.e.r. voor de voorlopige vaststelling. Zo kan het gelijktijdig worden besproken 
op de plenaire vergadering, onderworpen worden aan een openbaar onderzoek en definitief 
worden vastgesteld samen met het RUP. 

De verordening kan ook opgemaakt worden nà het openbaar onderzoek van het voorlopig 
vastgestelde RUP en kan in dat geval worden opgemaakt op basis van dit openbaar onderzoek. 
In dat geval doorloopt de ontwerpverordening opnieuw een openbaar onderzoek (enkel voor 
verordening) en wordt de termijn voor de definitieve vaststelling van het RUP opgeschort.
(Meer info in dit deel van de online handleiding over de geïntegreerde procedure RUP-mer ) 

 ⌂ Afwijken van een verordening

Voor de mogelijkheden tot afwijking van een verordening wordt verwezen naar het hoofdstuk 
‘uitgebreide mogelijkheden om van voorschriften af te wijken’ in de fiche ‘RUP’ of naar de 
VCRO, titel IV, hfdst. IV, afd. 1, art. 4.4.1. t.e.m. art. 4.4.9. 

https://www.milieuinfo.be/confluence/display/planmerrup/Nieuwe+instrumenten
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

Van verordeningen zijn er eindeloos veel voorbeelden. We behandelen gekende referenties 
die relevant zijn voor de kernversterkende strategieën in de thematische instrumentenfiches.
Een volledig overzicht van alle bij het Vlaams Gewest gekende gemeentelijke verordeningen is 
te vinden op www.ruimtelijkeordening.be/nl-nl/Verordeningen

https://www.ruimtelijkeordening.be/nl-nl/Verordeningen
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HERVERKAVELING MET 
PLANOLOGISCHE RUIL

Herverkaveling met planologische ruil is een instrument voor zowel grondruil als aanpassing van 
bestemmingen. Het instrument zorgt voor het gelijktijdig inwisselen van een ‘harde’ met een ‘zachte’ 
gebiedsbestemming en een grondruil/herverkaveling tussen de eigenaars. Het instrument kan een 
oplossing bieden voor slecht gelegen woongebieden, industriegebieden, signaalgebieden,... indien er 
andere gebieden met zachte bestemming zijn die eigenlijk voor ontwikkeling in aanmerking komen. Wel 
is het instrument slechts geschikt bij een beperkt aantal eigenaars, omdat de gelijktijdige ruil tussen 
alle eigenaars moet worden georganiseerd. De slecht gelegen gebieden worden letterlijk geruild tegen 
gebieden met een andere stedenbouwkundige bestemming. Tegelijk met de grondruil / herverkaveling 
wordt een RUP opgemaakt voor de ruil van de bestemmingen. Hierbij vervalt de volledige regeling 
planbaten-planschade.

De drie planniveaus – gemeente, provincie en gewest - kunnen dit instrument hanteren. Wel moet 
Vlaanderen machtiging geven om het instrument te gebruiken en zijn er steeds taken binnen de 
procedure die aan het Vlaamse niveau toekomen en door de VLM of Landcommissie worden uitgevoerd. 
De VLM staat ter beschikking om de procedures te begeleiden en de gemeenten te ondersteunen.

Er wordt gestreefd naar een akkoord van alle eigenaars. Aangezien dit instrument ook ‘uit kracht van 
wet’ kan toegepast worden, kunnen de eigenaars ook gedwongen worden de ruil te aanvaarden.

KORTE OMSCHRIJVING

Woonverdichting afbakenen en sturen

Open ruimte buiten de kern ontdichten

Relatie versterken tussen kern en agrarisch ...

DIRECT GELINKTE THEMATISCHE
 INSTRUMENTENFICHES

Ruilen van bouwrechten

 DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN
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WETTELIJKE BASIS

Herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil staat vermeld in het decreet van 28 maart 2014 
betreffende de Landinrichting. Het decreet Landinrichting werd op 25 augustus 2014 gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad en trad op dezelfde dag in werking. Het decreet biedt een ‘instrumentenkoffer’ 
aan die moet toelaten plannen en projecten op het terrein vlugger, efficiënter én op maat te realiseren. 

Opmerking: de Vlaamse Regering keurde in 2018 het voorontwerp van instrumentendecreet goed, 
dat een aantal instrumenten stroomlijnt en wijzigingen aanbrengt. Ook voor de herverkaveling met 
planologische ruil zijn een aantal aanpassingen voorzien, vooral om het instrument breder toepasbaar 
te maken.

PROCEDURE
De procedure omtrent herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil verloopt in twee grote 
fasen. In de eerste fase, die van de inrichtingsnota, dient de gemeente in een inrichtingsplan uitgebreid 
haar doelstelling te motiveren via een ruimtelijke visie. Ze zal ook moeten verhelderen waarom ze net 
dit instrument wenst te gebruiken (de instrumentenafweging). Hierbij hoort een openbaar onderzoek. 
Alhoewel dit nergens zo geregeld is, lijken deze stappen, indien gewenst, perfect samen te kunnen 
sporen met de opmaak van de startnota van het RUP en de kennisgeving over deze startnota. In de 
tweede fase wordt de verdere procedure van een RUP doorlopen (vanaf fase voorontwerp) en wordt 
tegelijk de grondenruil geregeld. Hierbij bepaalt de Landcommissie de inbreng en toedeling van de 
gronden en de financiële regeling. 

Verkennend onderzoek
Hoewel dit niet verplicht wordt, voert de Landcommissie in de regel reeds een verkennend onderzoek 
uit naar de grondwaarden uit in de fase voor de opmaak en goedkeuring van het inrichtingsplan. Dit 
om af te toetsen of een ruiloperatie wel kans op slagen heeft. 

Inrichtingsnota herverkaveling – Startdocumenten RUP
Ter voorbereiding van de herverkaveling wordt een inrichtingsnota opgemaakt via volgende procedure:
• Opmaak inrichtingsnota (door initiatiefnemer, bv. gemeente, met ondersteuning van de VLM): 

hierin staat
• de omschrijving van het project 
• de instrumentenafweging
• het uitvoeringsprogramma (wie doet wat wanneer) 
• het financieringsprogramma (wie betaalt wat)

• Openbaar onderzoek inrichtingsnota
• Vaststelling inrichtingsnota (door initiatiefnemer bv. de gemeente)
• Goedkeuring inrichtingsnota (door VLM)
• Machtiging tot inzet instrument (door Vlaamse Regering, VLM verzorgt de procedure)

Tegelijk kunnen de voorbereidingen voor het RUP starten: opmaak start- en procesnota, kennisgeving 
over de startnota, verwerking van de resultaten in de scopingsnota. Voor de procedure van het RUP 
verwijzen we naar de  fiche RUP. 

Grondruilplan - RUP
De verdere procedure is omschreven in het Decreet Landinrichting art. 2.1.63 tot 2.1.65, voor wat 
betreft het grondruilplan en het verdere verloop van het RUP:
• Aanduiding plangebied van het RUP dat in aanmerking komt voor een herverkaveling uit kracht 

van wet met planologische ruil (Decreet landinrichting art. 2.1.63.)
• Omschrijven van het ‘blok’: lijst bestaande percelen en rechthebbenden op basis van kadaster + 

andere beschikbare gegevens 
• Opmaak voorontwerp RUP door de gemeente
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• Opmaak grondruilplan door de Landcommissie (VLM): 
• Beschrijving ‘inbreng’ (toestand voor de herverkaveling): welke eigenaar had welke percelen, 

welke gebruiker gebruikte wat, en bepaling van de ruilwaarde en de gebruikswaarde
• Beschrijving  ‘toedeling’ (toestand na de herverkaveling): analoog, maar nu voor de beoogde 

situatie en rekening houdend met de bestemmingswijziging
• Financiële regeling: evt. financiële compensaties voor de eigenaars en gebruikersvergoedingen 

voor de gebruikers, indien de waarde bij de toedeling kleiner is dan bij de inbreng. Er wordt 
steeds gestreefd naar een evenwicht. Indien dit niet mogelijk is, worden de verschillen door de 
initiatiefnemende overheid gedragen, of komen zij deze overheid te gunste.

• Plenaire vergadering
• Voorlopige vaststelling van ontwerp RUP incl. het grondruilplan 
• Openbaar onderzoek  RUP incl. grondruilplan. De betrokkenen in het grondruilplan worden 

rechtstreeks op de hoogte gebracht door de Landcommissie.
• Definitieve vaststelling RUP incl. grondruilplan.

Herverkavelingsakte 
Als het grondruilplan definitief is vastgesteld, gaat de Landcommissie zo nodig over tot de afpaling van 
de nieuwe percelen. Hiernavolgend wordt de instrumenterende ambtenaar belast met de opmaak van 
de herverkavelingsakte en het verlijden ervan

Tijdsduur
Daar er nog geen projecten tot een finale fase zijn gekomen kunnen we geen concrete uitspraken doen 
over een eventuele tijdsduur. Er dient wel rekening gehouden te worden met het openbaar onderzoek 
en eventuele beroepsmogelijkheden. 

DRAAGWIJDTE INSTRUMENT
Vandaag is het instrument slechts in beperkte gevallen toe te passen. Het moet gaan om een één-
op-één ruil van de eigendommen, samen met het omwisselen van de bebouwbare en onbebouwbare 
bestemming.

Opmerking: In de toekomst zal dit wellicht – zo leiden we af uit het voorontwerp van Instrumentendecreet- 
versoepeld worden. Zo zal de gelijktijdige ruil van verschillende bestemmingen mogelijk worden (bv. 
omzetting van woongebied naar natuurgebied op de ene locatie en omzetting van landbouwgebied 
naar woongebied op een andere locatie). Het instrument zal in de toekomst niet enkel inzetbaar worden 
op vlak van bestemmingen, maar zal ook trachten de bebouwbaarheid te gaan hergroeperen; bv. 
omzetting van een deel woongebied naar natuurgebied en behoud van woongebied in de rest van het 
projectgebied, dit in combinatie met verdichtingsmogelijkheden en herverkaveling van alle eigenaars 
in het gebied, zodat iedereen deel van de ontwikkelingsmogelijkheden krijgt. Dergelijke ruiloperaties 
zijn vandaag nog niet mogelijk. 
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 ⌂ Opheffing planbaten en planschade!

Er zijn geen planschadevergoeding, planbatenheffing en bestemmingswijzigingscompensatie 
verschuldigd wanneer het perceel is opgenomen in het grondruilplan. (Art. 7.3.5 en Art. 7.3.6, 
deel 7 slotbepalingen, titel 3, VCRO). Dit betekent dat de gemeente een slecht gelegen stuk 
‘harde’ bestemming kan omzetten in een openruimtebestemming zonder planschade. Houd 
uiteraard wel rekening met het evenwicht in de ruiloperatie, want...

 ⌂ Waardevermindering of –vermeerdering na de ruiloperatie voor de gemeente

De herverkaveling streeft naar een evenwicht in ruilwaarde of gebruikswaarde voor 
en na de herverkaveling. Is dit niet mogelijk, dan komt het saldo van compensaties of 
gebruikersvergoedingen ten laste of ten bate van de initiatiefnemende overheid. 

De eigenaars en gebruikers van de gronden worden gedurende het proces nauw betrokken en 
hebben verschillende inspraak- en beroepsmogelijkheden. Hier zijn ook regelingen voorzien 
voor lopende pachtovereenkomsten of andere gebruiksrechten. De over- of onder bedeling 
van gronden aan een eigenaar/gebruiker mag de vijf procent van de totale ruilwaarde/
gebruikswaarde van zijn vroegere percelen niet overschrijden, tenzij na toestemming van de 
eigenaar /gebruiker.

 ⌂ De kosten voor de gemeente

De gemeente dient de VLM te vergoeden voor een deel van hun taken, met name voor de 
opmaak van het grondruilplan door de Landcommissie. Indien de gemeente de VLM verzoekt 
om de inrichtingsnota op te maken, kan dat slechts mits vergoeding. De opvolgingstaken van 
de VLM (het voorleggen van de machtigingsbeslissing voor het inzetten van het instrument 
aan de regering, de begeleiding van de inrichtingsnota,…) gebeuren op kosten van Vlaanderen 
en dienen niet vergoed te worden

 ⌂ Beperk het aantal eigenaars

Herverkaveling met planologische ruil wordt het best toegepast in cases waarbij er een 
beperkt aantal eigenaars betrokken zijn. Dit maakt het haalbaar om een minnelijke regeling 
te bekomen over de ruil en bijhorende vergoedingen (planbaten/ planschadenregeling). 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN

• In de online instrumentengids van de Vlaamse Overheid is een sectie opgenomen m.b.t. 
herverkaveling met planologische ruil.  

• Ook de VLM heeft een online toolbox, de imago-toolbox , waarin instrumenten voor gebiedsgericht 
(open ruimte) beleid worden toegelicht. Een korte uitleg over de herverkaveling met planologische 
ruil is hier te vinden 

REFERENTIES

Bij het finaliseren van deze toolkit zijn er een vijftal procedures lopende. De meeste zitten nog in de 
voorbereidende fase inrichtingsnota. 

• In het polderdorp Nieuwmunster ligt een zone van 1,5 ha bestemd als woongebied in een 
beschermd dorpsgezicht. Via een herverkaveling uit kracht van wet met planologische ruil wordt 
dit woongebied verplaatst naar een plek waar het verkeerstechnisch en landschappelijk beter 
inpasbaar is. De ruil in Nieuwmunster (Zuienkerke) is ondertussen van kracht, meer info hier. 

• De provincie Antwerpen werkt aan het PRUP Kempense Meren II, dat oplossingen voor 
zandontginning, recreatie, natuurontwikkeling combineert. Het RUP zat einde 2019 in de fase 
scopingsnota. De inrichtingsnota met een instrumentenafweging vormt einde 2020 voorwerp van 
openbaar onderzoek. Info over het PRUP hier.

https://www.instrumentencodex.be
https://www.instrumentencodex.be/herverkaveling-uit-kracht-van-wet-met-planologische-ruil 
https://www.instrumentencodex.be/herverkaveling-uit-kracht-van-wet-met-planologische-ruil   
http://www.imagotoolbox.be
http://www.imagotoolbox.be/herverkaveling-uit-kracht-van-wet-met-planologische-ruil/ 
https://www.vlm.be/nl/projecten/Paginas/Nieuwmunster.aspx
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/kempense-meren/prup-kempense-meren-ii.html
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COMPLEX PROJECT

Het decreet complexe projecten heeft als doel om via één geïntegreerd proces zowel de noodzakelijke 
bestemmingswijziging door te voeren als de benodigde vergunningen te verlenen. Het decreet 
voorziet een aanpak voor projecten van groot maatschappelijk en ruimtelijk-strategisch belang die 
om een geïntegreerd vergunningen- en ruimtelijk planproces vragen. De projecten kunnen zowel 
publiek als privaat zijn en moeten volgens het decreet aan een aantal criteria voldoen: meervoudige 
probleemstelling, diverse belangen, impact op en meerwaarde ten aanzien van de woon- of 
milieukwaliteit, economie, mobiliteit, complexe omgeving, nood aan grote investeringen en een uniek 
beheer, ... Elk complex project is uniek en vereist maatwerk. Hierdoor is de nood aan transparantie, 
participatie, communicatie en een geïntegreerde samenwerking van groot belang.

KORTE OMSCHRIJVING

Potentieel gelinkt aan de meeste 
kernversterkende strategieën

 DIRECT GELINKTE STRATEGIEËN
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WETTELIJKE BASIS
Complexe projecten staan vermeld in het decreet van 25 april 2014 in het decreet betreffende complexe 
projecten. Het decreet betreffende complexe projecten werd op 21 januari 2015 gepubliceerd in het 
Belgisch Staatsblad en trad op 1 maart 2015 in werking. 

PROCEDURE
De procesaanpak kent 4 opeenvolgende fasen. De verkenningsfase, de onderzoeksfase en de 
uitwerkingsfase worden elk afgesloten met een beslismoment. Daarna volgt de uitvoeringsfase. Er 
zijn drie vaste beslismomenten (startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit) en twee openbare 
onderzoeken (ter voorbereiding van het voorkeurs- en projectbesluit). Hieronder wordt per fase concreet 
weergegeven waar op ingezet dient te worden volgens het decreet betreffende complexe projecten. De 
belangrijkste processen in de procedure worden toegelicht. 

Verkenningsfase
• Algemeen: Het doel van de verkenningsfase is tweeledig. Enerzijds bepaalt men een eenduidige 

probleemdefinitie en projectdoelstellingen die gedragen worden door zoveel mogelijk betrokkenen; 
anderzijds zet men de grote lijnen uit voor het verdere verloop van het project. 

• Procesnota: De procesnota houdt een globale omschrijving in van de analyse van betrokken actoren 
en belanghebbenden. Verder komt een uitgestippeld participatie- en communicatietraject en een 
procesaanpak aanbod. Er wordt ook reeds gekeken naar mogelijke samenwerkingsovereenkomsten. 
De procesnota wordt openbaar gemaakt. (Decreet art. 5, §2)

• Startbeslissing: Indien de Vlaamse regering, de provincieraad of de gemeenteraad tijdens de 
verkenningsfase van oordeel is dat een project tot complex project in aanmerking komt, neemt ze 
daarover een startbeslissing. Het project dient hiervoor een groot maatschappelijk en ruimtelijk 
strategisch belang te hebben. Dit blijkt indien ze aan één of meerdere van volgende vaststellingen 
voldoet: 
• de probleemstelling of het programma van het project is meervoudig en omvat diverse af te 

wegen belangen;
• het project is onontbeerlijk voor een noodzakelijke verbetering van de woonkwaliteit, de 

milieukwaliteit, de economische ontwikkeling en/of de mobiliteit;
• bij de afweging van de betrokken belangen is de maatschappelijke meerwaarde prominent;
• het project is ruimtelijk structurerend voor het gebied in kwestie of wordt voorzien in een 

complexe omgeving;
• het project heeft een grote rechtstreekse of onrechtstreekse socio-economische, ruimtelijke, 

leefmilieu-gerelateerde of verkeerskundige impact;
• het project houdt ongebruikelijke investeringen en inspanningen in op vlak van ontwikkeling en 

beheer. (Decreet art. 7, §1)

De startbeslissing bevat de doelstellingen omtrent een complex project. Ze houdt het engagement 
in van één van de bevoegde overheden om een proces op te starten. Deze startbeslissing is niet het 
akkoord van de overheid voor de realisatie van een complex project. Ze omvat wel het engagement 
dat de overheid wil aangaan. Uit deze startbeslissing vloeien dus geen rechten of plichten voort. De 
overheid die een startbeslissing neemt, bezorgt een afschrift aan de andere overheden. (Decreet art. 
7, §2)

Onderzoeksfase
• Algemeen: De onderzoeksfase gaat pas van start als de startbeslissing is genomen. Het doel van 

deze fase is om de beste oplossing te gaan kiezen uit een brede waaier van mogelijkheden. Het 
houdt dus het onderzoeken en afwegen van de verschillende mogelijkheden in.

• Alternatievenonderzoeksnota: De alternatievenonderzoeksnota wordt opgemaakt bij de start 
van de onderzoeksfase. Deze nota geeft de beschrijving van de doelstellingen en de geografische 
werkingssfeer van het geplande project. De nota beschrijft welke alternatieven er allemaal mogelijk 
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zijn en de wijze waarop de effecten van de redelijke alternatieven zullen worden onderzocht. Deze 
nota zorgt er ook voor dat alle onderzoeken gelijktijdig kunnen beginnen, dit met dezelfde informatie 
en startgegevens. Op basis van het uitgekomen resultaat en het gevoerde onderzoek worden 
alternatieven met elkaar vergeleken. Dit om te komen tot één oplossing die het ontwerp zal worden 
en zal opgenomen worden in het voorkeursbesluit. (Decreet art.8, §1). De procesverantwoordelijke 
bezorgt de alternatievenonderzoeksnota aan de dienst bevoegd voor milieueffectenrapportage en 
aan de door de Vlaamse Regering bepaalde adviesinstanties. (Decreet art. 8, §2)

• Geïntegreerd effectenonderzoek: Op basis van de resultaten uit de alternatievenonderzoeksnota, de 
adviezen en de opmerkingen van het publiek en de beslissing van de dienst milieueffectenrapportage 
wordt een geïntegreerd effectenonderzoek uitgevoerd. Het onderzoek omvat ten minste het 
ruimtelijke en het milieugerelateerde effectenonderzoek op strategisch niveau. De resultaten van 
het milieugerelateerde effectenonderzoek worden vastgelegd in een ontwerp van MER (Decreet 
art. 9). Op basis van de conclusies van de effectenonderzoeksrapporten worden een synthesenota 
en een voorontwerp van voorkeursbesluit opgemaakt. De procesverantwoordelijke bezorgt dit aan 
de adviesinstanties die uitgenodigd worden op een adviesvergadering. (Decreet art. 11)

• Synthesenota: De eindresultaten van het geïntegreerd onderzoek worden gebundeld in de 
synthesenota. Op basis van het onderzoek worden al de geformuleerde alternatieven getrechterd 
tot er nog maar één oplossing overblijft. Deze zal het voorwerp worden van het voorontwerp van 
voorkeursbesluit.

• Ontwerp van voorkeursbesluit: De bevoegde overheid stelt het ontwerp van voorkeursbesluit vast. 
(Decreet art. 14)

• Openbaar onderzoek De bevoegde overheid onderwerpt het ontwerp van voorkeursbesluit en het 
ontwerp van MER aan een openbaar onderzoek. Volgende documenten worden ter inzage gelegd: het 
ontwerp van voorkeursbesluit, de synthesenota, de effectenonderzoeksrapporten en de beslissing. 
(Decreet art. 15). De dienst, bevoegd voor milieueffectrapportage, beoordeelt de kwaliteit van het 
ontwerp van MER en toetst het ontwerp van MER inhoudelijk aan de beslissing. Ze beslissen over 
de goedkeuring of afkeuring van het MER en bezorgen dit aan de procesverantwoordelijke en aan 
de bevoegde instanties en autoriteiten waaraan advies werd verzocht. (Decreet art. 15/1)

• Voorkeursbesluit De bevoegde overheid stelt het voorkeursbesluit definitief vast. 
• Bekendmaking en inwerkingtreding: Het voorkeursbesluit wordt minstens bij uittreksel 

bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad na de definitieve vaststelling. (Decreet art. 17, §1). 
Een afschrift van het definitief vastgestelde voorkeursbesluit wordt gestuurd naar de Vlaamse 
Regering, de provincies en de gemeenten waarvan het gebied door het voorkeursbesluit geheel 
of ten dele wordt bestreken en de instanties en bevoegde autoriteiten waaraan om advies werd 
verzocht. (Decreet art. 17, §2). Het voorkeursbesluit treedt 10 dagen na de bekendmaking in het 
Belgisch Staatblad in werking. (Decreet art. 17, §3)

Uitvoeringsfase
De uitvoeringsfase volgt op de goedkeuring van het projectbesluit. Het doel hiervan is om de werken zo 
efficiënt mogelijk te laten verlopen. Verder is het noodzakelijk om de taken omtrent beheer, monitoring 
en de evaluatie van het project uit te voeren. 

Beslissingsbevoegdheden startbeslissing, voorkeursbesluit en projectbesluit
Het nemen van de startbeslissing en het vaststellen van het voorkeursbesluit of het projectbesluit komt 
toe aan de Vlaamse regering,  de provincieraad of de gemeenteraad. (Decreet art. 6)

Tijdsduur
Daar er nog geen projecten tot een finale fase zijn gekomen kunnen we geen concrete uitspraken 
maken over een eventuele tijdsduur. Er dient wel rekening gehouden te worden met het openbaar 
onderzoek en beroepsmogelijkheden
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DRAAGWIJDTE INSTRUMENT
Hoe de mogelijkheden van complexe projecten zich verhouden ten aanzien van de strategieën voor 
kernversterking op lokaal niveau, is momenteel nog wat onduidelijk. Er is nog weinig ervaring met dit 
instrument voor projecten van eerder lokaal belang. Het decretale kader laat extreem veel mogelijkheden 
open en is dus weinig concreet. Lopende processen die relevant kunnen zijn voor gemeenten, zijn nog in 
de startfase. Onderstaande informatie kan daarom in de toekomst nog worden verfijnd en aangevuld.

 ⌂ Afwijking van bestaande plannen mogelijk !

Het voorkeursbesluit kan afwijken van het richtinggevende en bindende gedeelte van de 
ruimtelijke structuurplannen. (Decreet art. 13, §1)

Het voorkeursbesluit kan afwijken van de voorschriften van plannen van aanleg en van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen. (Decreet art. 13, §2)

Indien men wil afwijken van de bindende bepalingen van een ruimtelijk structuurplan van 
een hoger bestuursniveau, moet men de schriftelijke instemming hebben van dat hoger 
bestuursniveau.

 ⌂ Beroep

Het beroep tegen een definitief vastgesteld projectbesluit kan geen betrekking meer hebben 
op de inhoud en de rechtsgevolgen van het voorkeursbesluit. Die zijn dus al ‘verworven’.

 ⌂ Aandacht voor een flankerend beleid

Milderende maatregelen of een flankerend beleid kunnen een bepaalde oplossing versterken 
bij de synthesenota en voorontwerp van voorkeursbesluit. Ze kunnen voortvloeien uit de 
gevoerde onderzoeken en het proces.

 ⌂ Geen vast te volgen procedure

Het decreet betreffende complexe projecten creëert een parallelle procedure. Dit wil zeggen 
dat de initiatiefnemer van het complex project de procedure niet exact dient te volgen. Hij kan 
er voor kiezen om de afzonderlijke procedures voor het bekomen van de vergunningen en het 
wijzigen van de ruimtelijke bestemmingen te doorlopen. 

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN

De Vlaamse regering heeft een methodiek ter beschikking gesteld in de vorm van een routeplanner 
complexe projecten. Het verduidelijkt de procesaanpak van de geïntegreerde besluitvormingsprocedure 
en loodst projectleiders, projectmedewerkers, adviesverleners, politieke besluitvormers en burgers 
doorheen het proces. U kan deze routeplanner via onderstaande link raadplegen:

REFERENTIES

Er zijn tal van complexe projecten lopend. Deze zijn echter vaak op een enorm grote schaal. Er worden 
vier voorbeeldprojecten beschreven die relevant kunnen zijn voor een gemeentelijke toolkit. 

• Herinrichting stationsomgeving Kessel (03/05/2016 - …): Het project is gesitueerd te Nijlen. Het 
houdt de transformatie in van de Lindekensbaan naar een gemengde woon-en werklocatie. 
Momenteel bevindt het project zich in de startbeslissing. 

• Project Kluisbos (01/07/2017 - …): Het project is gesitueerd te Kluisbergen. Het wil komen tot een 
evenwicht tussen de ecologische waarde van het Kluisbos en omliggende functies zoals wonen en 
recreatie. Momenteel bevindt het project zich in de startbeslissing.  

• Project stationsomgeving Geel (12/12/2016 - …): Het project is gesitueerd te Geel. Het houdt de 
herinrichting van de stationsomgeving van Geel naar een hoogwaardige en stedelijke woon- en 
werkomgeving in. Momenteel bevindt het project zich in de startbeslissing.  

• Verbeteren van de leefbaarheid in Klein-Rusland (26/02/2016 - …): Het project is gesitueerd te 
Zelzate. Het houdt het verbeteren van de leefbaarheid voor de bewoners van de woonwijk Klein-
Rusland in. Momenteel bevindt het project zich in de startbeslissing. 

 http://www.complexeprojecten.be/
 http://www.complexeprojecten.be/
https://www.nijlen.be/complex-project-lindekensbaan 
https://www.nijlen.be/complex-project-lindekensbaan  
http://www.kluisbergen.be/website/7414-www
http://www.kluisbergen.be/website/7414-www  
http://www.geel.be/product.aspx?id=3464
http://www.geel.be/product.aspx?id=3464  
http://gentsekanaalzone.be/klein-rusland/
http://gentsekanaalzone.be/klein-rusland/  
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ONTEIGENING

Onteigening is een rechtsmiddel waarbij de overheid bezit neemt van onroerende goederen die 
nodig zijn om werken van openbaar nut uit te voeren. Onteigening wordt pas ingeschakeld indien het 
algemeen belang dat vereist. 

Het realiseren van de doelstellingen van een ruimtelijk uitvoeringsplan kan aanzien worden als een 
aspect van algemeen nut. Om die reden kan aan een uitvoeringsplan een onteigeningsplan worden 
gekoppeld, dat hetzij samen, hetzij na het RUP wordt opgemaakt. Hierin moet wel de noodzaak van 
onteigenen grondig worden gemotiveerd vanuit het algemeen belang. De relatie tussen de RUP-
procedure en onteigening is door het onteigeningsdecreet (in werking2018) wel gewijzigd, opletten 
dus... 

KORTE OMSCHRIJVING

GELINKTE STRATEGIEËN

Potentieel gelinkt aan de meeste 
kernversterkende strategieën
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WETTELIJKE BASIS
De onteigening i.k.v. de realisatie van ruimtelijke plannen is geregeld in twee decreten: 
onteigeningsdecreet en VCRO. 

In februari 2017 werd het Vlaams Onteigeningsdecreet goedgekeurd (in werking sinds 1 januari 
2018). Het decreet bundelt de voorheen bestaande wetgeving. Tot dan waren verschillende wetten 
over onteigening van toepassing, sommige dateerden zelfs nog uit de vroege 19de eeuw. Met het 
Vlaams Onteigeningsdecreet en het uitvoeringsbesluit heeft de decreetgever één overkoepelende 
onteigeningsprocedure ingevoerd. Het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 bepaalt 
welke instanties mogen onteigenen en onder welke voorwaarden. Enkel wanneer de federale overheid 
zelf of één van haar gemachtigde instellingen een onteigening doorvoeren, zullen de oude federale 
onteigeningswetten nog van toepassing zijn. Het decreet en de uitvoeringsbesluiten zijn terug te vinden 
op de website: overheid.vlaanderen.be/onteigeningsdecreet .

Bij de inwerkingtreding van het onteigeningsdecreet, kwamen een aantal zaken uit de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening te vervallen. Toch zijn er hierin nog een aantal relevante aspecten terug te vinden: 
art. 2.4.3 t/m 2.4.9 en art. 7.4.9 t/m 7.4.10.

PROCEDURE (NIET SAMENLOPEND MET RUP)
De onteigeningsprocedure bestaat uit een bestuurlijke en een gerechtelijke fase. De belangrijkste 
stappen in de bestuurlijke fase worden in het schema hieronder aangegeven. We bespreken hier 
de ‘gewone’ onteigeningsprocedure. Hoe het verloop is bij de koppeling aan een RUP, wordt in de 
specifieke aandachtspunten behandeld.

Bestuurlijke fase
• Voorlopig onteigeningsbesluit: 

Het voorlopig onteigeningsbesluit bevat volgende elementen: Omschrijving van de te 
onteigenen onroerende goederen of de te onteigenen zakelijke rechten, omschrijving van 
het onteigeningsdoel van algemeen nut en de motivering van de onteigeningsnoodzaak, de 
vermelding van de onteigenende instantie en de rechtsgrond voor de onteigening.
Het voorlopig onteigeningsbesluit bevat volgende bijlagen: Onteigeningsplan: het 
onteigengingsdecreet bepaalt de minimale inhoud (art. 11) & Projectnota: deze bevat (art. 
12) een beschrijving van het geplande project en de te realiseren werken, realisatietermijnen, 
realisatievoorwaarden en beheersmodaliteiten (voor zover ze bepaalbaar zijn). Dit gaat dus 
verder dan de vereisten aan een onteigeningsplan dat samenloopt met een RUP, zoals we voor 
het onteigeningsdecreet gewoon waren.

• Minnelijke onderhandelingen (Decreet art. 15 en 16): De onteigenende instantie onderneemt 
een aantoonbare poging via onderhandelingen om het te onteigenen onroerend goed of 
zakelijk recht minnelijk te verwerven. 

• Openbaar onderzoek 30 dagen (Decreet art. 17-23): Minstens zeven dagen voor de aanvang 
van het openbaar onderzoek brengt de onteigenende instantie de desbetreffende eigenaars en 
houders van eventuele zakelijke rechten op de hoogte via een beveiligde zending. (Decreet art. 
18). Het openbaar onderzoek duurt dertig dagen. (Decreet art. 19)

• Zelfrealisatie (Decreet art. 24-27): Een eigenaar of een houder van een zakelijk recht over een 
onroerend goed kan tijdens het openbaar onderzoek een verzoek tot zelfrealisatie indienen bij 
de te onteigenende instantie. (Decreet art. 24, §1). Er is immers geen onteigeningsnoodzaak 
als het doel door de eigenaar(s) kan worden gerealiseerd. Je kan dan ook geen machtiging 
krijgen. Via een zelfrealisatieconvenant wordt dan de verbintenis vastgelegd om het project zelf 
te realiseren conform de voorwaarden. (Decreet art. 26)

http://overheid.vlaanderen.be/onteigeningsdecreet 
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• Machtiging: Alvorens tot opmaak van het definitieve onteigeningsbesluit te kunnen overgaan, 
moeten sommige instanties een machtiging bekomen. Gemeenten hebben echter géén 
machtiging meer nodig! Ze kunnen zelf wel machtiging tot onteigening verlenen aan de 
OCMW’s, hun autonome gemeentebedrijven, intergemeentelijke samenwerkingsverbanden.

• Definitief onteigeningsbesluit (Decreet art. 28-29): Na afloop van het openbaar onderzoek stelt 
de onteigenende instantie binnen een termijn van 90 dagen (geen verzoek tot zelfrealisatie) of 
160 dagen (verzoek tot zelfrealisatie) een definitief onteigeningsbesluit vast. Er kunnen alleen 
wijzigingen t.o.v. het voorlopige onteigeningsbesluit aangebracht worden, die voortvloeien uit 
de standpunten, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek.

• Bekendmaking (Decreet art. 30): De onteigenende instantie zendt binnen de vijftien werkdagen 
na de vast¬stelling een kopie van het definitieve onteigeningsbesluit en haar bijlagen 
per beveiligde zending aan de te onteigenen partijen. Een uittreksel van het definitieve 
onteigeningsbesluit wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

• Beroepen: Beroepen tegen het definitieve onteigeningsbesluit worden ingesteld bij de Raad 
voor Vergunningsbetwistingen (niet bij de Raad van State, aangezien het een administratieve 
rechtshandeling betreft). Indien de gerechtelijke fase wordt aangevat, door opstart van de 
onteigeningsprocedure voor de burgerlijke rechtbank, dan vervalt echter rechtsmacht van de 
Raad voor Vergunningsbetwistingen.

Gerechtelijke fase 
De procedure tot uitvoering van de onteigeningsplan verloopt dan verder via gerechtelijke weg, te 
beginnen bij het vredegerecht. De gerechtelijke fase wordt hier niet helemaal uitgewerkt, we verwijzen 
hiervoor naar de links onder ‘handleidingen en referenties’.

• Eerste aanleg: Indien de onteigenende instantie en de eigenaar niet tot een akkoord komen, 
zal de (vrede)rechter uitspraak doen over de wettigheid van de onteigening, een provisionele 
onteigeningsvergoeding bepalen en de omvang van de definitieve onteigeningsvergoeding bepalen.

• Beroep: Tegen het vonnis waarin de vrederechter uitspraak doet over de wettigheid van het 
definitieve onteigeningsbesluit of de definitieve onteigeningsvergoeding, kan beroep aangetekend 
worden bij de rechtbank van eerste aanleg.
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DRAAGWIJDTE INSTRUMENT
De gemeenten en provincies kunnen tot onteigening overgaan “in de gevallen waarin ze oordelen dat de 
onteigening noodzakelijk is voor de uitwerking van de infrastructuur of het beleid inzake respectievelijk 
de gemeentelijke en de provinciale aangelegenheden.” (Onteigeningsdecreet art.7). Dit is dus een 
zeer ruime bepaling. Maar let op: het is niet omdat het Onteigeningsdecreet een ruim omschreven 
toepassingsgebied heeft, dat de motivatieplicht niet zwaar zou zijn. Onteigenen moet steeds ten 
algemene nutte. Ook moet de gemeente aantonen dat ze onderhandeld heeft over aankoop, en moet 
ze eigenaars de kans bieden om een voorstel tot zelfrealisatie te doen, alvorens een machtiging kan 
worden bekomen.

Waar er een heel specifieke rechtsgrond voor onteigening wettelijk of decretaal is vastgelegd, wordt 
op basis van die rechtsgrond onteigend. De realisatie van een RUP kan een dergelijk geval zijn. De 
VCRO stelt immers uitdrukkelijk in art. 2.4.3: “Elke verwerving van onroerende goederen, vereist voor 
de verwezenlijking van de ruimtelijke uitvoeringsplannen, kan door onteigening ten algemenen nutte 
tot stand worden gebracht.” Hetzelfde geldt bovendien voor de verwezenlijking van de plannen van 
aanleg. In die zin is het mogelijk om een onteigeningsplan op te maken, gelijktijdig met of volgend op 
de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan.  

Als de onteigening plaatsvindt voor de realisatie van infrastructuren, publiek domein, 
gemeenschapsvoorzieningen of inrichtingswerken die de gemeenschap moeten beschermen (bv. 
waterbeheersingswerken), een publiek ontwikkeld bedrijventerrein,… zal hierover wellicht weinig 
discussie bestaan. Het feit dat een RUP een bepaalde ontwikkeling beoogt, zorgt echter slechts voor 
een vermoeden van algemeen nut. Onduidelijker zijn dus de onteigeningsplannen die de obstakels 
wegnemen voor private projecten, mogelijk gemaakt door een RUP. De onteigening zal onwettig zijn 
indien louter private belangen worden gediend. Maar de rechtspraak en het Onteigeningsdecreet 
sluiten niet a priori uit dat onteigening ook kan ter realisatie van projecten door private partijen. Dit 
indien het algemeen nut primeert. Een grondige motivatie hiervan is dus essentieel.
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 ⌂ Samenloop van onteigeningsplan met RUP ?
Een onteigeningsplan ter realisatie van een ruimtelijk uitvoeringsplan kan nog steeds samen 
lopen met de procedure van het RUP. Dit is een van de voorbeelden van ‘samenlopende 
procedure’ zoals geregeld in art. 31 onteigeningsdecreet. Hetzelfde is mogelijk bij een 
procedure ‘complex project’ (bij vaststelling van het voorkeurs- of projectbesluit) of bij de 
opmaak van een rooilijnplan.

De aanpak voor het ‘samenlopend’ onteigeningsplan blijft dezelfde, maar het openbaar 
onderzoek wordt geïntegreerd in het openbaar onderzoek over het ontwerp-RUP: het duurt 
dus even lang als dat van het RUP. Voor het openbaar onderzoek worden ook, naast de 
algemene aankondigingen, de onteigende personen rechtstreeks op de hoogte gebracht van 
de onteigening. De bezwaren tegen het plan worden ingediend en behandeld zoals deze tegen 
het RUP. Het definitieve onteigeningsbesluit mag dan pas vastgesteld worden nadat ruimtelijk 
plan definitief werd vastgesteld, en dit binnen de dertig dagen.

Het is wel oppassen geblazen met deze werkwijze indien de overheid die het RUP plant niet 
dezelfde is als de onteigenende instantie. Het is sterk aan te raden om enkel voor samenlopende 
procedures te kiezen als plannende en onteigenende instantie dezelfde zijn. Zoniet is het beter 
dat de onteigenende instantie zelf een onteigeningprocedure opstart ter uitvoering van het 
RUP. Ook moet de gemeente klaar staan met de projectnota die aan het onteigeningsplan 
moet worden toegevoegd; het beoogde project van algemeen belang moet bij opmaak van 
het project dus al redelijk helder omschreven zijn. 

 ⌂ Onteigeningsplan volgend op een RUP-procedure 
Ook als een RUP reeds is opgemaakt, kan er nog een onteigeningsplan worden opgemaakt ter 
uitvoering ervan. De VCRO (art. 2.4.4) voorziet deze mogelijkheid; het onteigeningsplan moet 
echter binnen de 5 jaar na de inwerkingtreding van het RUP vastgesteld worden.

 ⌂ Verval van het definitieve onteigeningsbesluit
Indien er binnen een termijn van vijf jaar na de datum van het definitieve onteigeningsbesluit 
de gerechtelijke onteigeningsprocedure niet is aangevangen, kan de eigenaar de te onteigenen 
instantie verzoeken van de onteigening van zijn goed of zakelijk recht af te zien. De onteigende 
instantie heeft 2 maand de tijd om hierop te antwoorden. Als ze dit niet doet, vervalt het 
onteigeningsbesluit voor het deel dat betrekking heeft op de onroerende goederen of het 
zakelijk recht van diegene die het verzoek heeft ingediend.

 ⌂ Doelneutraliteit en planologische neutraliteit 
Bij het bepalen van de vergoeding voor het onteigende onroerend goed wordt geen rekening 
gehouden met de waardevermeerdering of waardevermindering die voortvloeit uit het doel 
van de onteigening zelf of uit de uitvoering van werken waarvoor de onteigening is toegestaan.
(Trouwens ook niet met de waardevermeerdering die het goed heeft verkregen door onwettig 
uitgevoerde werken, handelingen of veranderingen). (Decreet art. 62)
Als wordt onteigend ter verwezenlijking van een ruimtelijk uitvoeringsplan, plan van aanleg, 
voorkeursbesluit of projectbesluit (complexe proejcten), wordt bij het bepalen van de waarde 
van het onteigende onroerend goed of zakelijk recht geen rekening gehouden met de 
waardevermeerdering of de waardevermindering die voortvloeit uit de voorschriften van dat 
ruimtelijk uitvoeringsplan, plan van aanleg, voorkeursbesluit of projectbesluit, ongeacht wie 
de onteigenende overheid is. (Decreet art. 63, §1)

 ⌂ Wederoverdracht mogelijk na vijf jaar
Indien er na vijf jaar geen aanvang wordt gemaakt van de realisatie van het onteigenigsdoel 
dan zal er een recht van wederoverdracht ontstaan. Dit houdt in dat de onteigenende instantie 
de onteigende partij of haar rechthebbenden de onroerende goederen of het onteigende 
zakelijk recht opnieuw aanbiedt.  

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!
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 ⌂ Mogelijkheid tot afdwingbare overname van het niet-onteigende restant
De eigenaars waarvan er maar een gedeelte wordt onteigend kunnen van de onteigende 
instantie de overname van de grond in zijn geheel eisen. Dit op voorwaarde dat de niet-
onteigende grond door de onteigeningen geen reële waarde meer heeft voor de eigenaar. 

 ⌂ Korte termijnen met diverse handelingen vragen een goede voorbereiding
Er zijn heel wat handelingen die dienen te gebeuren op korte termijn. Het openbaar onderzoek 
en het opstellen van het definitief besluit duurt samen honderdtwintig dagen. Binnen die 
termijn moet ze eigenaars op de hoogte brengen, onderhandelen, … Een goede voorbereiding 
wordt cruciaal in de procedure.

 ⌂ De onderhandelingsplicht vraagt gedurende de gehele procedure aandacht 
Onderhandelen kan niet alleen tijdens de termijn om een onteigeningsbesluit op te stellen, 
maar ook ervoor en erna. Zelfs bij de opstart van een gerechtelijke fase blijft het mogelijk om 
tot een minnelijke schikking te komen.

SPECIFIEKE AANDACHTSPUNTEN!

i REFERENTIES EN HANDLEIDINGEN

HANDLEIDINGEN

Langs deze link vindt u het Onteigeningsdecreet, haar uitvoeringsbelsuit en toelichtingen. 
Hoofdstuk 6 van het decreet behandelt de samenlopende procedure met een RUP.

Op dezelfde website vindt u ook een goed overzicht van toepassingsgebied en procedure via de 
link “lesmateriaal vormingssessies voorjaar 2017”

Op de website van de Vlaamse Overheid kan u een uitgebreid procedureverloop terugvinden 
omtrent de gerechtelijke fase van de onteigening. Via deze link komt u rechtsreeks uit op een 
handig processchema. 

Martel, B. en Loncke, E. (2018, 18 maart) Het Vlaams Onteigeningsdecreet – enkele nieuwigheden

Ook op deze website van Lokaal Bestuur van de Vlaamse overheid vindt u praktische informatie 
m.b.t. onteigening door gemeenten. 

https://overheid.vlaanderen.be/onteigeningsdecreet
https://overheid.vlaanderen.be/sites/default/files/media/Procedureverloop.pdf?timestamp=1517955906
https://www.eubelius.com/nl/nieuws/het-vlaams-onteigeningsdecreet-enkele-nieuwigheden
https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/patrimonium/vastgoedtransacties/onteigening
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TOOLKIT KERNVERSTERKING: 
BIJLAGE

ACTIEPLANNEN ZES KERNEN

In deze bijlage vindt u de actieplannen 
kernversterking die parallel aan de toolkit 
opgemaakt werden voor zes kernen in de 
provincie Vlaams-Brabant. De actieplannen 
voor  Bierbeek, Elewijt, Huldenberg, Leefdaal en 
Werchter werden opgemaakt in opdracht van de 
provincie Vlaams-Brabant. Het actieplan voor 
kern Rotselaar werd toegevoegd in opdracht van 
de gemeente Rotselaar.

De actieplannen vormen een advies aan de 
gemeenten vanuit het onderzoek kernversterking.  
Het voorgestelde beleid en de opgenomen acties 
weerspiegelen niet noodzakelijk de standpunten 
noch het beslist beleid van de gemeenten in 
kwestie.
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BIERBEEK-DORP

STRUCTUURSCHETS BIERBEEK
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WOONZONERINGSPLAN BIERBEEK
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ELEWIJT (Zemst)

STRUCTUURSCHETS ELEWIJT



251



252

STRATEGISCHE ACTIES ELEWIJT
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WOONZONERINGSPLAN ELEWIJT
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HULDENBERG-DORP

STRUCTUURSCHETS HULDENBERG
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WOONZONERINGSPLAN HULDENBERG
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LEEFDAAL (Bertem)

STRUCTUURSCHETS LEEFDAAL
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WOONZONERINGSPLAN LEEFDAAL
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ROTSELAAR-DORP

STRUCTUURSCHETS ROTSELAAR
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WOONZONERINGSPLAN ROTSELAAR



265



266

WERCHTER (Rotselaar)

STRUCTUURSCHETS WERCHTER
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WOONZONERINGSPLAN WERCHTER
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