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Het overleg met de belangengroepen werd georganiseerd door samenstelling van 
een klankbordgroep per deelregio. Hierbij werd akte genomen werd van een reeks 
randvoorwaarden, bemerkingen en suggesties ten aanzien van de geformuleerde 
visie. 

Na de verwerking van de resultaten van dit overleg werd een ‘eindvoorstel van 
gewenste ruimtelijke structuur’ en een ‘uitvoeringsprogramma’ opgesteld. Het 
eindvoorstel van de gewenste ruimtelijke structuur voor landbouw, natuur en bos en 
voorstel van uitvoeringsprogramma werden in september 2008 voorgesteld aan de 
betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen. Zij konden advies uitbrengen 
tot 25 november 2008. Op basis van de verwerking van deze adviezen werd een 
‘operationeel uitvoeringsprogramma’ opgesteld.  

Voorliggende nota aan de leden van de Vlaamse Regering omvat volgende 
elementen: 

- een kennisname van de adviezen van gemeenten, provincies en belangengroepen 
over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 
(inclusief het voorstel van de herbevestiging van agrarische gebieden) en de 
verwerking ervan; 

- een kennisname van het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur voor 
landbouw, natuur en bos van september 2008; 

- de goedkeuring over het definitief voorstel voor de te herbevestigen agrarische 
gebieden; 

- de goedkeuring van het operationeel uitvoeringsprogramma voor wat betreft de 
acties categorie I en II, en een kennisname van de acties in de overige 
categorieën; 

In relatie tot de SBZ-V omvat de nota aan de leden van de Vlaamse regering tevens: 

- een kennisname van de voortoets opgemaakt in functie van de voorbereiding voor 
het herbevestigen van een agrarisch gebied gelegen in SBZ-V 
(vogelrichtlijngebied). 

2 Toelichting bij het voorstel van beslissing over de herbevestiging van 
agrarische gebieden 

2.1  Draagwijdte van de beslissing 

De beslissing heeft uitsluitend betrekking op de agrarische, natuur-, bos- en overige 
groengebieden op de bestaande rechtsgeldige plannen van aanleg en ruimtelijke 
uitvoeringsplannen die liggen binnen de perimeter aangeduid op de kaarten. De 
beslissing heeft geen betrekking op alle andere bestemmingen (woongebieden, 
recreatiegebieden, industriegebieden…) op de gewestplannen, de gemeentelijke 
plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen die binnen deze perimeters 
liggen. Dit impliceert ook dat de rechtsgeldige gemeentelijke plannen van aanleg die 
een van het gewestplan afwijkende bestemming hebben van kracht zijn, zoals 
opgenomen in het plannenregister van de betrokken gemeente. 

Woon-, recreatie- of industriegebieden aan de buitenrand van de perimeters werden 
maximaal uit de aanduiding gehouden. Woon-, recreatie- of industriegebieden die 
verspreid binnen de perimeter liggen, werden niet expliciet grafisch uitgesloten (o.a. 
omwille van de leesbaarheid van de kaarten), maar maken zoals gezegd géén deel uit 
van de beslissing, tenzij expliciet vermeld. 
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Binnen de perimeters worden de bestemmingen van de bestaande rechtsgeldige 
gewestplannen, algemene (APA) en bijzondere plannen van aanleg (BPA), 
gemeentelijke, provinciale of gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen door de 
Vlaamse Regering beleidsmatig herbevestigd en wordt het beleid gevoerd zoals 
omschreven in de beslissing van 3 juni 2005 en de omzendbrief RO/2005/01. 

2.2  Specifieke planningsinitiatieven voor het differentiëren van het agrarisch 
gebied in functie van de bebouwingsmogelijkheden 

Binnen de meeste herbevestigde agrarische gebieden van Antwerpse Gordel/Klein-
Brabant lijkt het op dit ogenblik niet nodig of nuttig specifieke planningsinitiatieven te 
nemen op gewestelijk niveau om het agrarisch gebied te differentiëren in functie van 
de bebouwingsmogelijkheden. 

- Bouwvrije agrarische gebieden.  

In het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 
zijn enkele voorstellen opgenomen om aaneengesloten landbouwgebieden te 
differentiëren als bouwvrij agrarisch gebied conform de uitgangspunten hiervoor uit 
het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen.  

Tussen het grootstedelijke gebied Antwerpen en Lier is het belangrijk de open 
ruimte te beschermen. Daarom wordt in afstemming met het provinciaal 
planningsinitiatief omtrent de glastuinbouw Ranst-Vremde-Broechem een bouwvrij 
agrarisch gebied voorzien.  

In deze gebieden is het opmaken van een specifiek gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor bouwvrije agrarische gebieden verantwoord. 

- Agrarische bedrijvenzones.  
Binnen de regio Antwerpse Gordel/Klein-Brabant is er een specifiek voorstel naar 
voor gekomen voor verder onderzoek naar een gerichte ruimtelijke ondersteuning 
van glastuinbouw op bovenlokaal niveau. In het landbouwgebied Duffel-Waarloos-
Reet ter hoogte van Beurs, Terbeek, Hoge en Lage Vosberg kan, na verder 
onderzoek, een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan worden opgemaakt voor het 
aanduiden van een agrarische bedrijvenzone voor glastuinbouw.  

Binnen de regio Antwerpse Gordel/Klein-Brabant wordt in functie van de 
provinciale glastuinbouwconcentratie ter hoogte van Ranst-Vremde-Broechem een 
initiatief genomen om een glastuinbouwzone op provinciaal niveau uit te werken. 

Daarbuiten zijn er momenteel geen indicaties binnen de regio Antwerpse 
Gordel/Klein-Brabant dat binnen de sector landbouw een concrete behoefte 
bestaat tot het aanduiden en inrichten van (grootschalige) agrarische 
bedrijvenzones van bovenlokaal niveau voor de inplanting van nieuwe grondloze 
agrarische bedrijven, zodat er geen concrete initiatieven op gewestelijk niveau aan 
de orde zijn. Dit sluit niet uit dat bij grootschalige evoluties in de landbouw alsnog 
gewestelijke initiatieven opgezet kunnen worden. 

2.3  Relatie met de ruimteboekhouding van het RSV 

Voor de verschillende gebieden samen worden met deze beslissing volgende 
oppervlaktes landbouw, natuur en reservaat, overig groen en bos herbevestigd binnen 
de regio Antwerpse Gordel/Klein-Brabant (zoals opgenomen in de ruimteboekhouding 
van het RSV dd.1.1.2008): 

- Landbouw: 9670 ha 

- Natuur en reservaat: 32 ha 
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- Overig groen: 33 ha 

- Bos: 18 ha 

2.4  Omschrijving van de gebieden 

Per gebied waarvoor de bestaande plannen van aanleg en uitvoeringsplannen 
beleidsmatig herbevestigd worden, worden volgende elementen aangegeven: 

- kaart op schaal 1/25.000 van het gewestplan, met aanduiding van de contouren 
van gemeentelijke plannen van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen en de 
omtrek van het gebied waarop de beslissing van toepassing is (zwarte 
streepjeslijn). 

- een tekstuele omschrijving van de begrenzing van het gebied en omschrijving van 
de inliggende gebieden die expliciet uitgesloten worden uit deze begrenzing. 

- oplijsting van provincie en gemeenten die geheel of gedeeltelijk binnen deze 
perimeter liggen. 

- opgave van de oppervlakten agrarisch gebied, natuur- en reservaatgebied, 
bosgebieden en overige groengebieden zoals opgenomen in de beleidsmatige 
ruimteboekhouding (per 01.01.2008). Deze oppervlakte houdt rekening met van 
het gewestplan afwijkende BPA’s of ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

 

 Deelruimte 1. Haven en Polder 
 
Gebied 1. Landbouwgebied ten noorden van Zandvliet en de A12 (Kabeljauwpolder) 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- A12 
- Antwerpsebaan 
- Weeltjens 
- Belgisch-Nederlandse grens 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Antwerpen 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 163 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

Gebied 2. Landbouwgebied Oud-Noordlandpolder 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- A12 
- Schelde-Rijn Kanaal 
- bebouwde kern Zandvliet 
- natuurcomplex Ruige Heide 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Antwerpen 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 119 ha 
- natuur- en reservaat:0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

Gebied 3. Landbouwgebied tussen Zandvliet en Berendrecht 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- bebouwde kern Zandvliet 
- Schelde-Rijn Kanaal 
- opstalvalleigebied 
- bebouwde kern Berendrecht 
- A12 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Antwerpen 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 116 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
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- bos: 0 ha 
- overig groen: 3 ha 

 

Gebied 4. Landbouwgebied tussen Berendrecht, Ertbrand en Ekeren 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- natuurcomplex Ruige Heide – Kraaienberg – Ravenhof – Elzenbos 
- bebouwde kern Berendrecht 
- A12 
- vogelrichtlijngebied BE2301336 ‘Schorren en Polders van de Beneden-Schelde’ 
- Puihoek 
- bebouwde kern Kapellen 
- bebouwde kern Hoevenen 
- natuurcomplex het Rood en omgeving 
- de antitankgracht 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Stabroek 
- Antwerpen 
- Kapellen 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 1266 ha 
- natuur- en reservaat: 10 ha 
- bos: 1 ha 
- overig groen: 5 ha  

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de differentiatie van de polder als bouwvrij 
agrarisch gebied. 
Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor acties in het kader van de Nx 
(inclusief compensaties). 

 
 
 
 
 

 Deelruimte 2. Verstedelijkt bosgebied ten NO van Antwerpen 
 
Gebied 7. De kwikaard – Sint – Job – in ‘t Goor 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- boscomplex Vraagheide – Het Kamp 
- golfterrein Ringven 
- boscomplex Kasteel ’s Gravenwezel en Kwikaard 
- golfterrein Schilde 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Brecht 
- Schilde 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 59 ha 
- natuur- en reservaat: 1 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

Gebied 8. Kwikaard – Sint Antonius Zoersel 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- bebouwde kern Sint-Antonius 
- woonbossen Driehoek – Steenhoeve  

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Zoersel 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 87 ha 
- natuur- en reservaat: 3 ha 
- bos: 7 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

Gebied 9. Meerheide – Hulsten – Geleg (landbouwkamer van Malle) 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- grens met buitengebiedregio Noorderkempen 
- bebouwde kern Sint-Antonius 
- Zoerselbos en omgeving 
- bebouwde kern Zoersel 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Zoersel 
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Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 158 ha 
- natuur- en reservaat: 1 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Pm. Opmaak van een gewestelijk RUP voor de differentiatie van het agrarisch gebied als bouwvrij agrarisch 
gebied (op gemeentelijk, provinciaal of gewestelijk niveau). 

 

Gebied 10. Heuvelheide - Haveraard 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- E34 
- mozaïekgebied Begijnenbos – Hof ter Liere 
- bebouwde kern Zandhoven 
- N14 
- mozaïekgebied Hooidonk  

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Zandhoven 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 162 ha 
- natuur- en reservaat: 3 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

 

 Deelruimte 3. Land van Kontich en Ranst 
 
Gebied 20.  Landbouwgebied Moffenhoeven (oosten van Fort 2) 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- bebouwde kern Wommelgem 
- Fort 2 
- bebouwde kern Borsbeek 
- Herentalsebaan N116 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Wommelgem 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 113 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

Gebied 21. Landbouwgebied Schawijk 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- E34 
- bebouwde kern Wommelgem (grens grootstedelijk gebied Antwerpen) 
- bebouwde kern Ranst 
- bossen van Ranst 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Ranst 
- Wommelgem 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 120 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
provinciaal niveau 

Marge voor provinciaal initiatief aangaande de glastuinbouw ‘Ranst Vremde-Broechem’. 

 

Gebied 22. Landbouwgebied Vremde - Broechem 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- bebouwde kern Ranst 
- bebouwde kern Wommelgem (grens grootstedelijk gebied Antwerpen) 
- Pietingbaan-Eggelstraat-Corluylei Boechoutsesteenweg- Breedveld-Gebroeders Van der Auwerabaan-

Mussenhoevelaan 
- Gemeentegrens Borsbeek-Boechout 
- Borsbeeksesteenweg 
- bebouwde kern Boechout (grens grootstedelijk gebied Antwerpen) 
- bebouwde kern Vremde 
- vallei van de Molenbeek 
- bebouwde kern Broechem 
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- mozaïekgebied Bossenstein 
- verkeerswisselaar E34-E313 
- bossen van Ranst 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Boechout  
- Ranst 
- Wommelgem 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 1221 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 2 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor realisatie van de tweede 
spoorontsluiting en de bijhorende compensaties. 
 

Specifieke 
beleidsmarge op 
provinciaal niveau 

Marge voor provinciaal initiatief aangaande de glastuinbouw ‘Ranst Vremde-Broechem’. 

 

Gebied 23. Landbouwgebied Emblem-Molderveld 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- E313 
- mozaïekgebied Bossenstein 
- bebouwde kern Broechem 
- vallei van de Molenbeek 
- bebouwde kern Emblem 
- N14 Oostmalsesteenweg 
- bedrijventerrein, terrein voor openbaar nut en militair domein (SBZ-H BE 2100045 ‘historische 

fortengordels van Antwerpen als vleermuizenhabitats’) t.h.v. Molderveld-N14 
- Mollentstraat – Beemdenstraat - Massenhovensesteenweg 
- SBZ-H BE 2100026 ‘Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ 
- vallei van de Tappelbeek 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Ranst 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 473 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 2 ha 
- overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor realisatie van de tweede 
spoorontsluiting en de bijhorende compensaties. 
 

Specifieke 
beleidsmarge op 
provinciaal niveau 

Marge voor provinciaal initiatief aangaande de glastuinbouw ‘Ranst Vremde-Broechem’. 

 

Gebied 24. Landbouwgebied Lier-Hagenbroek 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- vallei van de Molenbeek 
- bebouwde kern Boechout (grens grootstedelijk gebied Antwerpen) 
- N10 
- kleinstedelijk gebied Lier 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Boechout 
- Lier 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 631 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 1 ha 
- overig groen: 0 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het oostelijk deel van het landbouwgebied 
Hagenbroek voor de differentiatie als bouwvrij agrarisch gebied afgestemd op het provinciaal 
planningsinitiatief. 
Marge voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor realisatie van de tweede 
spoorontsluiting en de bijhorende compensaties. 

Specifieke 
beleidsmarge op 
provinciaal niveau 

Marge voor provinciaal initiatief aangaande de glastuinbouw ‘Ranst Vremde-Broechem’. 

 

Gebied 25. Landbouwgebied Boechout-Boshoek 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- bebouwde kern Boechout (grens grootstedelijk gebied Antwerpen) 
- Melkkuip 
- bos van Moretus  
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- Boshoek – Zevenbergen (SBZ-H BE 2100017 ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’) 
- kleinstedelijk gebied Lier 
- N10 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Boechout 
- Lier 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 205 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 1 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

Gebied 26. Landbouwgebied Lier-Zevenbergen-Lachenen 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- Boshoek - Zevenbergen (SBZ-H BE 2100017 ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’) 
- Luitersheide – Lachenenbos (SBZ-H BE 2100017 ‘Bos- en heidegebieden ten oosten van Antwerpen’) 
- Vallei van de Babelse beek 
- N14 
- kleinstedelijk gebied Lier 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Boechout 
- Lier 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 394 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 3 ha 
- overig groen: 0 ha 

 
 

Gebied 27. Landbouwgebied Duffel-Waarloos-Reet 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- bebouwde kern Lint (grens grootstedelijk gebied Antwerpen) 
- bebouwde kern Kontich (grens grootstedelijk gebied Antwerpen) 
- bebouwde kern Waarloos 
- visiegebied erkend natuurreservaat nr. E-060 ‘Oude Spoorwegberm’ te Kontich 
- bedrijventerrein Satenrozen (grens grootstedelijk gebied Antwerpen) 
- N171 
- bebouwde kern Reet 
- ontginningsgebied t.h.v. de Kerremansstraat in Reet 
- uitbreiding van ontginningsgebied t.h.v. de Rumstsestraat en de Steenweg op Waarloos 
- E19 
- Rupelpolder (Netestraat) 
- bebouwde kern Duffel 
- vallei van de Babelse beek 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Duffel 
- Kontich 
- Rumst 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 1768 ha 
- natuur- en reservaat: 14 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 18 ha 

Specifieke 
beleidsmarge op 
gewestelijk niveau 

Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor glastuinbouwconcentratie ter hoogte van Beurs, 
Terbeek, Hoge en Lage Vosberg na uitvoering van een stedenbouwkundige studie (in samenhang met actie 
34). 

 
 

Gebied 28. Landbouwgebied Schelle-Stuivenberg 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- vallei van de Bovenvliet 
- bebouwde kern Schelle 
- ontginnningsgebied thv Schelle 
- uitbreiding ontginningsgebied thv Schelle 
- Steenwinkelstraat-Zinkvalstraat-Capucienendreef 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Schelle 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 94 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 
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 Deelruimte 4. Schelde en Rupel 
Geen. 

 

 Deelruimte 5. Klein-Brabant 
 

Gebied 43.  Landbouwgebied Grote Kouter, Moortelbos en Eikse Kouter 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- bebouwde kern Hingene – Wintam (Koningin Astridlaan) 
- Groenstraat 
- complex De Moeren van Bornem en mozaïekgebied t.h.v. Eikevliet (SBZ-H BE2300006 “Schelde – en 

Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent”) 
- vallei van de Vliet (Constant Marnefstraat) 
- bossen Walenhoek Eikevliet (SBZ-H BE2300006 “Schelde – en Durmeëstuarium van de Nederlandse 

grens tot Gent”) 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- De provincie Antwerpen 
- Bornem 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 176 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 2 ha 

 

Gebied 44.  Landbouwgebied Kleine Amer 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- vallei van de Vliet (Kleine Amer) 
- N16 
- complex De Moeren Ruisbroek (Coolhemstraat SBZ-H BE2300006 “Schelde – en Durmeëstuarium van 

de Nederlandse grens tot Gent”) 
- bebouwde kern Ruisbroek 
- bossen Gebuispolder (J. Hauchecornestraat) 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Puurs 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 88 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

Gebied 45.  Landbouwgebied Polder van Pullaar 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- bebouwde kern Ruisbroek 
- Pullaarsteenweg 
- industriegebied Pullaar 
- vallei van de Zielbeek-Bosbeek (Kreweg) 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Puurs 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 53 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

Gebied 46.  Landbouwgebied St-Amands – Oppuurs – Bornem - Puurs 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- industriegebied Klein Mechelen 
- recreatiegebied Breeven 
- fort van Bornem (SBZ-H BE 2100045 “Historische fortengordels van Antwerpen als 

vleermuizenhabitats”) 
- natuurcomplex Orchis (SBZ-H BE 2100045 “Historische fortengordels van Antwerpen als 

vleermuizenhabitats”) 
- bebouwde kern Bornem 
- natuurcomplex Hoge Heide 
- mozaïekgebied Kraaienbroek 
- Weertstraat 
- bebouwde kern Sint-Amands 
- polder van Sint-Amands 
- grens buitengebiedregio Schelde-Dender 
- vallei van de Klaverbeek 
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- bebouwde kern Oppuurs 
- vallei van de Vliet 
- spoorlijn Sint-Niklaas-Puurs 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Bornem 
- Puurs 
- Sint-Amands 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 1258 ha 
- natuur- en reservaat:0 ha 
- bos: 2 ha 
- overig groen: 3 ha 

 

Gebied 47.  Landbouwgebied Oppuurs - Liezele 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- vallei van de Vliet 
- vallei van de Molenbeek (Theo Andriesstraat) 
- bebouwde kern Liezele (Liezele Dorp) 
- Dorpsstraat - Brandstraat 
- bebouwde kern Puurs 
- Overheide 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Puurs 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 178 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

Gebied 48.  Landbouwgebied Liezele - Breendonk 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- N17 - Hoek-ten-Eiken – Aspot – Letterheide 
- bebouwde kern kalfort 
- vallei van de Vliet 
- grens buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland 
- industriegebied aan de A12 (Veurtstraat) 
- bebouwde kern Breendonk 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Puurs 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 614 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 1 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

Gebied 49.  Landbouwgebied ten N van Kapelle-Op-Den-Bos, Tisselt-Leest en Heihoek 
Begrenzing Het gebied wordt begrensd door: 

- N183 Mechelsesteenweg 
- uitlopers van de bebouwde kern Willebroek 
- PRUP Hulst 
- industriegebied langs kanaal Brussel-Rupel 
- bebouwde kern Tisselt 
- natuurgebied langs Kanaal Brussel-Rupel 
- grens buitengebiedregio Zenne-Dijle-Pajottenland 

Provincies en 
gemeenten 

Het gebied heeft betrekking op (delen van): 
- de provincie Antwerpen 
- Willebroek 

Ruimteboekhouding 
1.1.2008 

- landbouw: 155 ha 
- natuur- en reservaat: 0 ha 
- bos: 0 ha 
- overig groen: 0 ha 

 

2.5  Verwerking adviezen actoren 

Alle uitgebrachte adviezen over het voorstel voor herbevestiging van agrarische 
gebieden in de regio Antwerpse Gordel/Klein-Brabant zijn verwerkt in de tabel 
toegevoegd in bijlage. 
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3 Toelichting bij het voorstel van beslissing over het operationeel 
uitvoeringsprogramma 

Op basis van de verwerking van de adviezen van de gemeenten, provincies en 
belangengroepen zijn de uitvoeringsacties uit het programma voor uitvoering van 
september 2008 verder geoperationaliseerd. Alle uitgebrachte adviezen over het 
eindvoorstel van ruimtelijke visie en uitvoeringsprogramma zijn verwerkt in een tabel 
die in bijlage bij het operationeel uitvoeringsprogramma gevoegd is. 

Daarbij worden de acties ingedeeld in een aantal categorieën: 

- Gebieden waarvoor de bestaande gewestplannen beleidsmatig herbevestigd 
worden (categorie 0). 

- Gebieden waarvoor gestart wordt met de voorbereiding van een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (categorie I). Op basis van de uitgebrachte adviezen 
moet het mogelijk zijn op korte termijn tot een compromis te komen voor deze 
gebieden. Voor een eerste reeks1 van gebieden kan een concreet 
afbakeningsvoorstel uitgewerkt worden en besproken worden met de betrokken 
lokale actoren. Een afgewerkt voorontwerp RUP kan voor deze reeks vervolgens 
aan de minister bevoegd voor ruimtelijke ordening voorgelegd worden met de 
vraag de decretale procedure op te starten (plenaire vergadering). 

- Gebieden waarvoor specifiek verder detailonderzoek nodig is (bv. een 
landbouwgevoeligheidsanalyse) vooraleer met de opmaak van een gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan gestart wordt (categorie II). Gewestelijke RUP’s voor 
(delen van) deze gebieden kunnen zowel agrarische, natuur- en bosbestemmingen 
al dan niet met overdruk natuurverweving bevatten. 

- Gebieden waarvoor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan op 
korte termijn niet haalbaar of aangewezen is omdat de resultaten van andere 
planningsprocessen afgewacht moeten wordt of omdat verder overleg of een 
specifieke bijkomende onderzoeksopdracht nodig is om tot overeenstemming te 
komen over de ruimtelijke visie (categorie III). 

De uitgangspunten van dit operationeel uitvoeringsprogramma vormen de basis voor 
het gefaseerd opstarten van de verschillende uitvoeringsacties. De minister bevoegd 
voor ruimtelijke ordening zal binnen zijn bevoegdheid de uitvoeringsacties gefaseerd 
opstarten en hierover via mededelingen aan de leden van de Vlaamse Regering 
rapporteren. De ministers bevoegd voor ruimtelijke ordening, landbouw en leefmilieu 
worden gelast de administraties die betrokken zijn bij de uitvoering van deze acties 
opdracht te geven hiervoor het noodzakelijke personeel vrij te maken, conform de 
prioriteiten vastgelegd in het operationeel uitvoeringsprogramma. 

4 Interkabinettenwerkgroep 

De nota werd besproken op interkabinettenwerkgroep van 19 februari, 6 en 12 maart 
2009. 

 

De interkabinettenwerkgroep besliste volgende aanpassingen door te voeren ten 
aanzien van het voorstel vanuit het administratievoorbereidend projectteam: 

                                                 
1
 De omvang van deze eerste reeks en de planning van volgende reeksen hangt samen met de personeelscapaciteit 

die ingezet kan worden voor de opmaak van deze gewestelijke RUP’s. 
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- Relatie met het grootstedelijk gebied Antwerpen, Strategisch Plan van de Haven, 
ENA, Nx en 2de spoorontsluiting 

Het Grootstedelijk gebied Antwerpen, de RO van de Zeehaven, het Economisch 
Netwerk van het Albertkanaal (ENA), Nx en 2de spoorontsluiting worden uitgewerkt 
en/of afgebakend door het Vlaams gewest in parallel lopende planningsprocessen. 
De ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos werd inhoudelijk afgestemd met de 
laatste gekende visies en programma’s van deze planningsprocessen.  

- Voor de Zeehaven omvat de opdracht van het strategisch plan een visie 
op te stellen met inbegrip van ecologische infrastructuur en compensatie in 
relatie tot inpakt op de speciale beschermingszone. Een initiatief in het 
kader van voorliggend proces werd daarom uitgesloten. In gebieden voor 
herbevestiging in de omgeving van de Zeehaven moet geen marge voor 
acties in functie van de haven (inclusief) compensatie voorzien worden, 
gezien de bestaande akkoorden hierover. 

- In functie van het ENA is het onderzoeksgebied voor het bedrijventerrein 
Wommelgem-Ranst uitgesloten uit het actieprogramma. Verdere 
uitwerking in het kader van het onderzoek rond ENA houdt een uitspraak 
in over landbouw, natuur en bos. Voor andere acties wordt een volledige 
beleidsmarge in uitvoering van de beslissingen rond het ENA 
ingeschreven (in actie “Vallei Groot Schijn, vallei van de Tappelbeek en 
omgeving”, voor de ontwikkeling in onderzoek rond de Zwaaikom 
Broechem-Ranst). 

- In het proces van het grootstedelijk gebied Antwerpen is een 
grootstedelijke groenstructuur uitgewerkt, die in voorliggend proces is 
overgenomen en plaatselijk verder verfijnd. In het kader van de opmaak 
van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor het 
grootstedelijk gebied Antwerpen werd een evaluatie gemaakt van de 
bestaande plannen en lopende planningsinitiatieven om verdere invulling 
te geven aan de open ruimte structuur. Op basis van deze evaluatie en 
rekening houdend met gemeentelijke en provinciale initiatieven is naar 
aanleiding van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GSG 
Antwerpen) een keuze gemaakt over de in dat gewestelijk RUP op te 
nemen delen van de open ruimtestructuur. Voor verschillende types van 
gebieden worden volgende principes gehanteerd in het kader van deze 
ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos: 
o Herbevestiging is een figuur die gegenereerd wordt door het proces van 

ruimtelijke visievorming voor landbouw, natuur en bos. Op voorwaarde 
dat er geen interferentie is met deelplannen van het gewestelijk RUP 
grootstedelijk gebied Antwerpen en de gebieden voldoende groot zijn, is 
herbevestiging mogelijk binnen de contour van het grootstedelijk gebied. 

o In de meeste gevallen blijft de evaluatie van mogelijke acties in het 
kader van de grootstedelijke groenstructuur zoals gebeurd naar 
aanleiding van de opmaak van het ontwerp van grootstedelijk gebied 
Antwerpen hetzelfde. Mogelijke acties op gewestelijk niveau worden iets 
beter omschreven, maar de kanttekening over de provinciale en 
gemeentelijke acties blijft behouden. De meeste acties worden daarom 
opgenomen in categorie III. 

o Sinds de voorbereiding van het gewestelijk RUP voor het grootstedelijk 
gebied Antwerpen is er evolutie in de visievorming en het aankoopbeleid 
ivm bosuitbreiding in het actiegebied “Vallei van de Benedenvliet + 
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Landbouwgebied Schelle + kleiputten”, waardoor opname als effectieve 
actie van categorie II verantwoord is. 

o Indien er naar aanleiding van de beslissing over de definitieve 
vaststelling van het gewestelijk RUP grootstedelijk gebied Antwerpen 
beslist wordt specifieke deelplannen niet te weerhouden, kan de 
Vlaamse regering een aanvullende beslissing nemen over 
herbevestiging of opname in actiegebied van de betreffende delen van 
de open ruimte.  

- Voor de 2de spoorontsluiting en Nx dienen aanvullende beslissingen 
genomen te worden voorafgaand aan de opmaak van een gewestelijk 
RUP. De gebieden waarin deze projecten worden voorzien zijn zeer 
belangrijk voor de agrarische structuur en worden daarom toch 
herbevestigd. Voor beide projecten behoudt de Vlaamse overheid echter 
de volledige beleidsmarge om een gewestelijk RUP op te maken. Ook 
bestemmingswijziging van landbouw naar een groene bestemming is 
mogelijk, ondermeer in functie van compensaties in het kader van Art. 36 
ter §4 van het decreet natuurbehoud over het vermijden van negatieve 
effecten in speciale beschermingszones. 

 

- Relatie met het provinciale planningsinitiatief rond de glastuinbouw 

Voor de gebieden die herbevestigd zijn en de actiegebieden, gelegen tussen de 
E313 en de N10, wordt de beleidsmarge opgelaten voor de provincie om een 
initiatief te nemen omtrent de glastuinbouw. De afbakening van de bouwvrije zone 
op gewestelijk niveau thv Hagenbroek wordt voorzien, maar dient te gebeuren in 
samenhang met het provinciaal initiatief. 

 

- Herbevestiging SBZ-V (vogelrichtlijngebieden) 

Er is één vogelrichtlijngebied waarvoor voorgesteld werd het gewestplan te 
herbevestiging. Uit de voortoets blijkt dat het betreffende vogelrichtlijngebied 
vooral gesitueerd is op de linkerscheldeoever (en deels overlapt met de 
Waaslandhaven) en slechts voor een klein gedeelte in de polders van de 
rechteroever van de Schelde gesitueerd is. De instandhoudingsdoelstellingen 
kunnen het best gerealiseerd worden door de maatregelen te concentreren in het 
gedeelte op de Linkerscheldeoever. Binnen het ontwerp-strategisch plan voor dat 
deel van de haven is er gestreefd naar een volledige realisatie van de 
instandhoudingsdoelstellingen. Dat betekent dat er geen bijkomende ruimte voor 
natuur nodig is in de polders op rechteroever, een stand still volstaat. Gezien er 
nog geen beslissing genomen is over het strategisch plan van de haven is een 
herbevestiging op dit moment voorbarig. Naar aanleiding van de beslissing over 
het strategisch plan van de haven kan een aanvullende beslissing genomen 
worden over herbevestiging van Ettenhovense Polder. De actie wordt opgenomen 
in categorie III. 

 

- Prioriteiten en fasering bij de op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de 
niet-herbevestigde gebieden 

o Het deel van de actie ‘Open ruimte aan Fort Merksem tot Calesberg en 
Kasteel Calesberg – Kasteel van Schoten’ van categorie III, niet gelegen in 
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stedelijk gebied, wordt toegevoegd aan de actie ‘Vallei van de Laarse en 
Kaartse beek’ van categorie II. 

o Naar aanleiding van het ‘PlanMER Onderzoek naar de mogelijkheden voor 
de inplanting van een regionaal bedrijventerrein in de omgeving van de A12 
te Willebroek’ is de zoekzone hiervoor verduidelijkt t.o.v. de situatie 
gedurende het overlegproces. Het te herbevestigen gebied 
‘Landbouwgebied tussen Breendonk en Tisselt’ wordt daarom geschrapt en 
omgezet naar een actiegebied categorie III waarbij de beslissing omtrent de 
zoekzones A en B voor een regionaal bedrijventerrein i.k.v. de Brabantse 
Poort van de provincie Antwerpen wordt afgewacht. Hierdoor hoeft hiervoor 
geen marge meer voorzien te worden in andere gebieden voor 
herbevestiging.  

o Voor de zoekzone voor bedrijventerreinen ikv de uitwerking van het 
economisch knooppunt Puurs wordt 1 gebied geschrapt uit het te 
herbevestigen gebied ‘Landbouwgebied Liezele – Breendonk’ nml. de 
driehoek N183 – N17 - Hoek-ten-Eiken – Aspot – Letterheide. Dit gebied 
wordt ondergebracht in een actiegebied categorie III waarbij verdere 
beslissingen worden afgewacht. 

o Voor de zoekzones voor bedrijventerreinen ikv de uitwerking van het 
economisch knooppunt Bornem worden 2 gebieden geschrapt uit de te 
herbevestigen gebieden ‘Landbouwgebied Grote Kouter, Moortelbos en 
Eikse Kouter’ en ‘Landbouwgebied St-Amands – Oppuurs – Bornem – 
Puurs’ nml. een gebiedje ten zuiden van de Groenstraat aan het KMO-
gebied Klein-Mechelen en een gebied ten zuiden van het KMO-gebied 
Klein-Mechelen, ten noorden van de spoorlijn Sint-Niklaas-Puurs. Deze 
gebieden worden ondergebracht in een actiegebied categorie III waarbij 
verdere beslissingen worden afgewacht. 

 

- Aanpassingen aan de begrenzing van de te herbevestigen gebieden en 
actiegebieden 

o Het deel van de actie ‘Open ruimte aan Fort Merksem tot Calesberg en 
Kasteel Calesberg – Kasteel van Schoten’ niet gelegen in stedelijk gebied, 
wordt toegevoegd aan de actie ‘Vallei van de Laarse en Kaartse beek’ van 
categorie II. 

o Het te herbevestigen gebied ‘landbouwgebied Vremde-Broechem’ wordt 
uitgebreid met een deel uit het actiegebied ‘omgeving Fort 3 (Mortsel) + Fort 
4’: op grondgebied Boechout tot aan de Borsbeeksesteenweg en op 
grondgebied Borsbeek tussen de Corluylei, de straten in de verlengenis van 
de Gebroeders van der Auwerabaan en de Boechoutsesteenweg. 

o Een gebiedje aan de N10 t.h.v. de gemeentegrens Boechout-Lier wordt 
toegevoegd aan het te herbevestigen gebied ‘Landbouwgebied Boechout-
Boshoek’. 

o Het te herbevestigen gebied ‘Landbouwgebied Duffel-Waarloos-Reet’ wordt 
t.h.v. Lint aan de Hovenierstraat en Bouwenstraat uitgebreid in het noorden 
en oosten (ten noorden van de begraafplaats) tot aan de grens met het 
grootstedelijk gebied Antwerpen.  
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o Het actiegebied ‘Bos van Moretus en Lachenenbos’ wordt t.h.v. Lint aan de 
Hovenierstraat en Bouwenstraat uitgebreid met het gebiedje tussen de 
begraafplaats en de afbakening van het grootstedelijk gebied Antwerpen. 

o De speciale beschermingszone Habitatrichtlijngebied BE 2100017 ‘Bos- en 
heidegebieden ten oosten van Antwerpen’ wordt integraal opgenomen in  
het actiegebied ‘Bos van Moretus en Lachenenbos’.  

o De hoek tussen Boshoek, Lauwerijkstraat  en de Lachenebeek – 
Lauwerijkbeek – Bautersembeek en de noordwestelijke hoek (Melkkuip) 
worden uit het te herbevestigen gebied ‘Landbouwgebied Boechout-
Boshoek’ gehaald en toegevoegd aan het actiegebied ‘Bos van Moretus en 
Lachenenbos’. 

o Het te herbevestigen gebied met overdruk natuurverweving 
‘Landbouwgebied Duffel-Lint’ wordt geschrapt waarbij de Babelsebeek-
Babelkroonbeek wordt opgenomen bij het actiegebied ‘Bos van Moretus en 
Lachenenbos’ en het overige gebied wordt opgenomen bij de omgevende 
gebieden van herbevestiging. 

o De perimeter van het visiegebied van het erkende natuurreservaat E-060 
‘De Oude Spoorwegberm’ (M.B. 12.11.2008) wordt uit het te herbevestigen 
gebied ‘Landbouwgebied Duffel-Waarloos-Reet’ gehaald en wordt een 
actiegebied van categorie III. 

o Het PRUP ‘Hulst’ wordt uit het te herbevestigen gebied ‘Landbouwgebied 
ten N van Kapelle-Op-Den-Bos, Tisselt-Leest en Heihoek’ geschrapt. 
Gezien de stand van zaken van alle beslissingen rond de Brabantse Poort 
in ‘Landbouwgebied tussen Breendonk en Tisselt’ hoeft geen beleidsmarge 
voor verdere ontwikkeling van bedrijventerreinen meer ingeschreven 
worden in ‘Landbouwgebied ten N van Kapelle-Op-Den-Bos, Tisselt-Leest 
en Heihoek’.  

o Het actiegebied ‘Schelde ter hoogte van Niel-Schelle-Hemiksem-Hoboken’ 
wordt uitgebreid met het agrarisch gebiedje ter hoogte van de Maaibeek in 
Schelle. 

o Ten oosten van de kern van Schelle wordt een bijkomend agrarisch gebied, 
gelegen binnen het grootstedelijk gebied Antwerpen, herbevestigd. 

 

- Aanpassingen aan de formulering van de acties en/of formulering van de 
beleidsmarge 

o Voor de gebieden ‘Rommersheide-Horst-De Merel’ en ‘Brechtse Heide’ 
wordt er niet verwezen naar het Regionaal landschap maar naar de 
mogelijkheden/aanvraag/initiatief voor een landinrichtingsproject. 

o Het te herbevestigen gebied ‘Meerheide-Hulsten-Geleg’ sluit aan op de 
landbouwkamer van Malle in de buitengebiedregio Noorderkempen. Een 
formulering over marge voor een planningsiniatief om het gebied bouwvrij te 
houden wordt toegevoegd zodat het in beide gebieden dezelfde is.  

o Voor de te herbevestigen gebieden en actiegebieden, gelegen tussen de 
E313 en de N10 (nml. ‘landbouwgebied Vremde-Broechem’, 
‘landbouwgebied Emblem-Molderveld’, ‘landbouwgebied Lier-Hagenbroek’ 
en ‘de Molenbeekvallei’) wordt de beleidsmarge open gehouden voor het 
provinciaal planningsinitiatief omtrent de glastuinbouw. De beleidsmarge 
betreffende het bouwvrij houden van het oostelijk deel van het gebied 
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‘landbouwgebied Lier-Hagenbroek’ thv Hagenbroek wordt voorwaardelijk 
toegevoegd ‘afgestemd met het provinciale planningsinitiatief voor de 
glastuinbouw). 

o Actiegebied ‘Scheldepolders ter hoogte van Bornem-Branst-Mariekerke-St-
Amands’: “afstemmen met het BPA nr 47 ‘Oude Schelde’” i.p.v. “na 
evaluatie BPA”. 

o Het toevoegen van “hernemen van de agrarische bestemming voor de 
delen van het landbouwgebied (naam)” indien het actiegebied een gebied 
met landbouwconcept (zonder verweving) omvat. Vb bij actiegebied ‘Bos 
van Moretus en Lachenenbos’: toevoegen “Het hernemen van de 
agrarische bestemming voor het landbouwgebied Hove – Beekhoek (32.7)”, 
en bij actiegebied ‘Lippelobos en omgeving’: toevoegen: “Het hernemen van 
de agrarische bestemming voor het landbouwgebied Wipheide (62.1)’ 

o Actiegebied ‘Hoge Heide – Luipegem – Kraaienbroek: toevoegen 
“Afstemmen met gemeentelijk RUP nr. 9  ‘Luipegemkouter’ (openbaar 
onderzoek loopt tot 1 mei 2009)”. 

o Actiegebied ‘Vallei Groot Schijn, vallei van de Tappelbeek en omgeving’: 
toevoegen bij 3de paragraaf “zonder bosuitbreiding in Halse Hoek”. 

o Actiegebieden ‘Het noordelijk bosgebied’ en ‘Vallei van de Laarse en 
Kaartse Beek + Kasteel Calesberg – Kasteel van Schoten’ toevoegen: 
“Uitwerken van de visie rond het bebouwd perifeer landschap”. 

o Diverse wijzigingen als gevolg van wijziging van de begrenzingen en andere 
van de besliste punten. 

5 Weerslag van het voorstel van beslissing op het personeel 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het 
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het 
algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is. 

6 Weerslag van het voorstel van beslissing op de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse 
Gemeenschap. 

7 Financiële weerslag 

Deze beslissing heeft geen bijkomende financiële implicaties ten aanzien van de 
beslissingen van 7 december 2001, 19 juli 2002, 17 oktober 2003. 
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8 Reguleringsimpactanalyse 

Er is geen reguleringsimpactanalyse vereist. Zie de omzendbrief VR 2004/10 van 17 
december 2004 betreffende de invoering van de lichte reguleringsimpactanalyse. In 
deze omzendbrief wordt onder punt 3 "Wanneer is een reguleringsimpactanalyse 
vereist" de regulering begrepen in ruimtelijke uitvoeringsplannen vrijgesteld van de 
verplichting tot reguleringsimpactanalyse (onderdeel 5 van de vrijgestelde categorieën)." 

9 Weerslag op de lokale besturen 

De voorlopige vaststelling van dit gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan heeft geen 
weerslag op de lokale besturen inzake personeelsbezetting of financiën. 

10 Voorstel van beslissing 

De Vlaamse Regering beslist: 

1. kennis te nemen van de adviezen van gemeenten, provincies en belangengroepen 
over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 
(inclusief het voorstel van de herbevestiging van agrarische gebieden) en de 
verwerking ervan. 

2. kennis te nemen van de voortoets uitgevoerd in voorbereiding van beleidsmatige 
herbevestiging van het landbouwgebied in SBZ-V. 

3. haar goedkeuring te hechten aan de in de nota aangegeven gebieden en de 
bijgevoegde kaarten waarvoor het gewestplan herbevestigd wordt voor wat betreft 
de agrarische gebieden, de natuur- en reservaatgebieden, de bosgebieden en 
overige groengebieden binnen de regio Antwerpse Gordel/Klein-Brabant. Binnen 
deze gebieden gelden de beleidsmatige uitgangspunten zoals bepaald in de 
beslissing van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005. De minister bevoegd voor 
ruimtelijke ordening wordt gelast deze beslissing via de opgezette 
overlegstructuren in de buitengebiedregio te communiceren naar de betrokken 
gemeenten, provincies en belangengroepen van de regio Antwerpse Gordel/Klein-
Brabant. Alle leden van de Vlaamse Regering worden gelast hun administraties de 
opdracht te geven de beleidsmatige uitgangspunten zoals bepaald in de beslissing 
van de Vlaamse Regering van 3 juni 2005 en omzendbrief RO/2005/01 van 23 
december 2005 te laten doorwerken in hun adviserende, goedkeurende of 
toezichthoudende opdrachten binnen de gebieden waarvoor het gewestplan 
herbevestigd werd. 

4. zal naar aanleiding van een beslissing over het principieel programma van de 
afbakening van de haven van Antwerpen een uitspraak doen over al dan niet 
herbevestiging van Ettenhovense Polder in vogelrichtlijngebied.  

5. haar goedkeuring te hechten aan het principe dat er binnen herbevestigd gebied 
volledige beleidsmarge blijft voor het realiseren van Nx en 2de spoorontsluiting en 
de noodzakelijke natuurcompensaties als gevolg van het doorsnijden van de 
speciale beschermingszones (actiegebied ‘Stabroekse Polder – Ettenhovense 
Polder’ en ‘Bossen van Ranst + Bossenstein’). 

6. kennis te nemen van het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur voor 
landbouw, natuur en bos van september 2008; 
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