Wat is een PRUP?
Een Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan,
of kortweg PRUP, is een plan waarmee de provinciale
overheid in een bepaald gebied bestemmingen regelt
en/of inrichtingsvoorschriften vastlegt.
Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt
duidelijk vastgelegd wat er kan en wat niet.

Dit PRUP heeft niet de bedoeling om bodembestemmingen te wijzigen,
maar wel om te regelen in welke zones er dichter kan worden gebouwd
dan in andere. Op basis van dit plan kunnen stedenbouwkundige
vergunningen afgeleverd worden.

De fases van een PRUP?
In september 2022 bevinden we ons in de fase van de publieke
raadpleging en adviesvraag over de start- en procesnota.
Wat betekent dat?

Opmaak start- en procesnota
De startnota omvat onder andere de (vermoedelijke) afbakening
van het gebied, de doelstellingen van het voorgenomen PRUP,
de relatie met de ruimtelijke structuurplannen en eventuele andere
beleidsplannen, de beschrijving van de te onderzoeken effecten
en de inhoudelijk aanpak van de effectenbeoordeling.

Raadpleging publiek en organisatie
participatiemoment
De startnota en de procesnota worden gedurende 60 dagen
ter inzage gelegd voor de bevolking. Zo willen we iedereen op
de hoogte te brengen van het plan en extra kennis en input
verzamelen. Iedereen kan tijdens deze periode schriftelijk
opmerkingen en suggesties indienen. Tijdens die periode
van 60 dagen wordt er bovendien een participatiemoment
georganiseerd. Dat dient ook om de bevolking te informeren
en eventuele opmerkingen te rapporteren. Gedurende
deze 60 dagen vraagt het provinciebestuur ook advies
aan de bevoegde adviesinstanties.
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Wat is de aanleiding van
het Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan of PRUP?
Sinds 2017 is het strategisch project Horizon+ bezig om het Zoniënwoud
beter te verbinden met de gemeenten eromheen. Zo wil het een robuust
en samenhangend openruimtenetwerk in de regio realiseren.

De provincie Vlaams-Brabant wil samen met de gemeenten
de toekomstige ruimtelijk ontwikkelingen in dat gebied sturen.
Een landschap kun je namelijk niet inrichten op gemeentelijk niveau
alleen. Dat vraagt écht om regionale samenwerking. Het gaat om
ruimtelijke vraagstukken op het gebied van woningprogrammatie,
natuurontsnippering, infrastructuurwerken, recreatieve ontsluiting
en het productielandschap.

Om welk gebied gaat het?
Het PRUP omvat grote delen van het grond
gebied van de gemeenten Tervuren, Overijse
en Sint-Genesius-Rode. Dat zijn 3 van de 4
gemeenten die ook betrokken zijn bij Horizon+.

Daarom ondersteunt de provincie Vlaams-Brabant de gemeenten bij
de differentiatie van hun ruimtelijk beleid. Zeg maar: goed afbakenen
welke functies er voor welk gebied belangrijk zijn. Bijvoorbeeld zoveel
mogelijk rendement halen uit de kernen, de groene gebieden groen
houden en bijkomende bebouwing voorzien op de juiste plaatsen,
bij voorkeur in de reeds bebouwde omgeving.

Wat is ruimtelijk rendement?
Ruimtelijk rendement betekent ervoor zorgen dat er
méér verschillende functies komen op percelen die
vandaag al in gebruik zijn. Bijvoorbeeld één grote
vrijstaande villa vervangen door een aantal
meergezinswoningen. Of een gecombineerd
werk- en woningbouwproject ontwikkelen waar
nu nog oude loodsen staan. Zeg maar, méér
halen uit de ruimte die nu al in gebruik is.
Legende

Relevante bestemmingen:
HOOFDCODE

Welke partners?
De partners van Horizon+ zijn de Provincie Vlaams-Brabant,
Natuurinvest, het Regionaal Landschap Dijleland, het Regionaal
Landschap Pajottenland & Zennevallei, de gemeenten Sint-GenesiusRode, Hoeilaart, Overijse en Tervuren en de Vlaamse Overheid.
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Grenzen_gemeenten_horizon

0100 - woongebieden

Gemeentelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP)

0101 - woongebieden met kultureelhistorische en/of esthetische waarde

Bijzonder Plan van Aanleg (BPA)

0102 - woongebieden met landelijk karakter

Gewestelijk Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (GRUP)

0104 - woonpark

Provinciaal Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (PRUP)
HOOFDCODE
0180 - reservegebieden voor
woonwijken
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0105 - woonuitbreidingsgebieden
0183 - woonaansnijdingsgebied
0735 - groengebieden met semi-residentiële
functie
0930 - serregebieden

Een plan dat rekening houdt
met bestaande b
 ouwrechten
Het PRUP, Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan, is een eerste stap
in het bereiken van een bouwshift. Die bouwshift wil zeggen dat er op
lange termijn geen ontwikkelingen buiten de kernen meer bijkomen.
Maar voor zo’n grootschalige herbestemming van de omgeving is vaak
niet genoeg maatschappelijk draagvlak. Of het is simpelweg te duur.
Daarom neemt de provincie, samen met de gemeenten Tervuren, Overijse en Sint-Genesius-Rode een eerste
planningsinitiatief dat rekening houdt met bestaande bouwrechten.
Het PRUP probeert dus niet om zones met woonbestemming een andere bestemming te geven. Maar wel om plekken
aan te duiden die geschikt zijn om te verdichten (het ruimtelijk rendement verhogen). En plekken met woonbestemming
aan te duiden die minder geschikt zijn voor woninggroei, zodat daar geen ruimtelijk rendement wordt nagestreefd.

Uitvoering van het strategisch 
project Horizon+

Eventuele gemeentelijke planningsinitiatieven
Het PRUP zal de woonkernen afbakenen en zal
de gebieden met een woonbestemming binnen en buiten
de woonkernen verder indelen in beleidscategorieën*,
bijvoorbeeld:

Voorafgaand aan dit PRUP werd een strategische visie
uitgewerkt. Die strategische visie van Horizon+ zet niet alleen
de cruciale uitdagingen van de regio op een rij, maar biedt
ook principes en ruimtelijke concepten om de relatie
tussen landschap en verstedelijking te verduurzamen
en een robuust en samenhangend openruimtenetwerk in
de regio van het Zoniënwoud te realiseren. De noodzaak
om een “bouwshift” te introduceren in de regio van
het Zoniënwoud loopt als een rode draad doorheen de visie.
Deze moet toelaten om nieuwe ontwikkelingen te bundelen
in de kernen en ruimte te maken voor water, natuur en
landschap. Het PRUP zal een deel van de doelstellingen
van het strategisch project m.b.t. de bouwshift vertalen
in een juridisch kader.

Linten

• Linten
• Dorpshart
• Te consolideren woonwijk
De gemeenten kunnen ervoor kiezen om, in aanvulling
op het voorliggende PRUP, bijkomende voorschriften op
te maken die een nadere invulling geven.
*Een opsomming van alle beleidscategorieën vind je op
het paneel ‘Hoe wordt de ruimte in categorieën verdeeld?’.

Dorpshart
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Te consolideren
woonwijk
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Horizon+ is een ambitieus strategisch project
dat sinds 2017 de verbinding van de gemeenten
in de regio met het Zoniënwoud wil versterken.
En zo een robuust en samenhangend openruimte
netwerk in de regio wil realiseren. Het project is
ontstaan uit nieuwe ruimtelijke vraagstukken
op het gebied van woningprogrammatie,
natuurontsnippering, infrastructuurwerken,
recreatieve ontsluiting en het productielandschap,
die een regionale samenwerking vergen.
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Ontwikkelen van een robuuste
open ruimte en versterken van
het ecologische netwerk
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De strategische visie
van Horizon+

1

De waterstructuur verbindt
de bosgebieden

1. Het watersysteem als hoofdstructuur,
met bos-en valleigebieden als spons om het water lokaal te laten
infiltreren, een intergemeentelijk hemelwaterplan en verschillende
pilootprojecten rond ontharding en verhoogde infiltratie.

2. Een robuust open ruimtenetwerk,
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Natuurinclusief wonen draagt
bij aan de landschaps
structuren

4

Hoogdynamische wijken
als knopen in een duurzaam
mobiliteitsnetwerk

met het verruimen en herstellen van het Zoniënwoud.
De gemeenten werken samen aan een plan om de valleien,
bosranden en natuurverbindingsgebieden actief te gaan
‘ontdichten’.

3. Het aflijnen van gedifferentieerde wijken
in het landschap.
Voor het hele gebied rond het Zoniënwoud worden verschillende
wijktypes afgebakend (boswijken, tuinwijken, agrowijken en dense
wijken). Die verschillende wijken worden van elkaar gescheiden
door natuur-en groenverbindingen. Er worden pilootprojecten
opgezet om de bevolking actief mee te laten denken en doen.

4. Knopen in een duurzaam mobiliteitsnetwerk.
Wijken waar veel dynamiek is of wijken waarbinnen groei wordt
voorzien moeten dichtbij hoogwaardige voorzieningen en
knooppunten van het openbaar vervoer liggen.
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Van een visie naar een plan…
Wat verandert er dan?
De strategische visie Horizon+ van 2020 vormt
een waardevolle vertrekbasis voor PRUP en
formuleert belangrijke principes. Om die visie te
nuanceren en concreter te maken wordt een nieuwe
evaluatie uitgevoerd van een aantal elementen.

Het PRUP zal moeten passen binnen het provinciaal
ruimtelijk structuurplan. Dat plan kent zijn eigen
kernenselecties. Dus waarschijnlijk worden niet
alle kernen op hetzelfde niveau aangeduid als in
de strategische visie Horizon+.

De Horizon+ visie spreekt van hoogdynamische
zones rond de belangrijkste knooppunten
van openbaar vervoer. We gaan heel
nauwgezet analyseren of die plaatsen wel
écht aan de voorwaarden voldoen om groei
en verdichting op te vangen.

De afbakeningen in de strategische visie
zijn uitermate rudimentair. Om bruikbaar
te zijn in het vergunningenbeleid
zullen we veel nauwkeuriger
afbakenen tot op kavelniveau.
Dat kan nog voor heel wat
verandering zorgen.

Niet voor alle principes uit de strategische visie Horizon+ 2020 zijn er
vandaag al (financieel haalbare) instrumenten beschikbaar. We verwijzen
bv. naar het idee om lintbebouwing te laten uitfaseren. Dit PRUP zal
bouwrechten respecteren maar wél al de stap zetten om op dergelijke
plaatsen een beleid te voeren gericht op niet verdichten.
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Geen alibi voor ongebreidelde
verdichting in de kernen
We bakenen kernen af waar de dichtheid kan worden verhoogd. Lees: waar gebouwd
mag worden. Dat doen we om het ruimtelijk rendement te verhogen. Dat betekent niet
dat je opeens voor eender welke bebouwing een vergunning zal krijgen. De bestaande
principes van goede ruimtelijke ordening blijven van kracht, waarbij elke
ontwikkeling goed moet worden ingepast in haar omgeving op vlak van ontsluiting,
impact op de directe omgeving en zo verder.

In elk van de betrokken gemeenten worden
(gemiddeld) per jaar heel wat woningen
vergund; meer dan in de ramingen n.a.v.
de voorbereiding van het Beleidsplan Ruimte
Vlaams-Brabant werden verwacht. En deze
ontwikkelingen lijken zich door te zetten in de
toekomst. Elk van de gemeenten heeft al heel wat
kernversterkende projecten recent vergund of concreet
in voorbereiding (masterplannen, voorbesprekingen
met eigenaars…).
Daarnaast kennen de gemeenten heel wat potentiële
projectsites waar het rendement kan worden verhoogd.
Het gaat in elk van de gemeenten over honderden concreet
geplande of potentieel vergunbare woningen, waarvan
we verwachten dat ze in de volgende 15 jaren gebouwd
worden.
Met dit in het achterhoofd, vormt de kernafbakening
geen aanleiding om het gemeentelijk beleid plots grondig
te wijzigen. Bij elke aanvraag tot verdichting verwacht
de gemeente dat alle principes van de goede ruimtelijke
ordening worden gerespecteerd.
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Bij het zoeken naar de zones waar
evt gebouwd kan worden, houden we
rekening met:
• D
 e ligging vlakbij voorzieningen
en openbaar vervoer
• V
 oor de zones die hieraan voldoen:
of er geen conflicten zijn met andere
landschapsdoelstellingen zoals het
behoud of herstel van groen karakter,
het behoud van doorzichten naar
de open ruimte…
• V
 oor diezelfde zones: of er veel percelen
en sites waarvoor we een aanvraag
tot transformatie kunnen verwachten,
die een toegevoegde waarde voor
de omgeving kan betekenen
In de dorpskernen gaan we heel omzichtig te
werk. Het is niet de bedoeling om de kleinere
dorpen een aanzienlijke groei toe te wijzen,
zelfs al is er een zeker voorzieningenniveau
aanwezig.
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Hoe wordt de ruimte
in categorieën verdeeld?
Het PRUP zal zones afbakenen en toewijzen aan een beleidscategorie.
Het is mogelijk dat in de loop van het verder onderzoek deze categorieën
nog wijzigen of verder worden verfijnd. We delen ze in in twee lijsten:
1. Z
 ones met potentie voor groei
(waar ruimtelijk rendement wordt nagestreefd)

2. Z
 ones zonder groeipotentie
(waar ruimtelijk rendement niet aan de orde is)

Binnen elk van de zones zijn er vandaag nog allerhande
gedetailleerde plannen en voorschriften van kracht (BPA’s,
gebiedsgerichte RUP’s, verkavelingsvoorschriften).
Dat blijft zo en waar ze niet gelden moeten de principes
van de goede ruimtelijke ordening worden toegepast.

Er worden drie soorten kernen
naar voor g
 eschoven:

1

2

1 		Hoogdynamische kernen
					Goed bereikbaar, met een hoog voorzieningenniveau

3

en geschikt om groei op te vangen

2 		Landelijke kernen met beperkt
groeiperspectief
					
Landelijke kernen die toch een behoorlijk uitrustingsniveau
hebben en omwille van ligging, ruimtelijke kenmerken toch
een beperkte groei kunnen opvangen

3 		 Landelijke kernen zonder groeiperspectief
Deze kernen worden weer verdeeld in verschillende zones, ook wel
beleidscategorieën genoemd. Die beleidscategorieën komen niet
allemaal tegelijk voor in elk type kern. De fictieve kaartjes geven
een mogelijke combinatie per type kern.
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Een opsomming van de verschillende
beleidscategorieën: hoogdynamisch centrum,
te optimaliseren woonkern, te consolideren
woonkern, dorpshart, te consolideren woonwijk
(buiten kern), te consolideren woonwijk
met groen karakter, verspreide bebouwing
(linten), gemengde bebouwde zones, groenof landschapsverbinding (buiten kern)
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