
 

 

  

 

V L A A M S E   R E G E R I N G 

Vergadering van vrijdag 24 oktober 2008 

------------------------------ 

 

 

VR PV 2008/40 - punt 0043 

 

Betreft : Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur in uit-

voering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, tweede fase: beleidsma-

tig herbevestigen van de bestaande plannen van aanleg voor de agrarische 

en natuurlijke structuur regio 'Leiestreek' en vervolgtraject afbakeningsproces 

(VR 2008 2410 DOC.1202) 

 

 

Beslissing : Mits doorvoering van een technisch nazicht, beslist de Vlaamse Regering: 

 1. kennis te nemen van de adviezen van gemeenten, provincies en belangen-

groepen over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoe-

ringsprogramma (inclusief het voorstel van de herbevestiging van agrari-

sche gebieden) en de verwerking ervan; 

 

 2. haar goedkeuring te hechten aan de in  bovengenoemde nota aangegeven 

gebieden en de bijgevoegde kaarten waarvoor het gewestplan herbeves-

tigd wordt voor wat betreft de agrarische gebieden, de natuur- en reser-

vaatgebieden, de bosgebieden en de overige groengebieden binnen de re-

gio Leiestreek. Binnen deze gebieden gelden de beleidsmatige uitgangs-

punten zoals  bepaald in de beslissing van de Vlaamse Regering van 3 juni 

2005. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, wordt 

gelast deze beslissing via de opgezette overlegstructuren in de buitenge-

biedregio te communiceren naar de betrokken gemeenten, provincies en 
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  belangengroepen van de regio Leiestreek. Alle leden van de Vlaamse rege-

ring worden gelast hun administraties de opdracht te geven de beleidsmati-

ge uitgangspunten, zoals bepaald in de beslissing van de Vlaamse Rege-

ring 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; 

 

 3. kennis te nemen van het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur 

voor landbouw, natuur en bos van maart 2008; 

 

 4. haar goedkeuring te hechten aan het operationeel uitvoeringsprogramma 

voor wat betreft de acties categorie I en II, en kennis te nemen van de ac-

ties in de derde categorie. 

 

 

  
 Eric STROOBANTS, 

secretaris. 
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vermeian
Vertrouwelijk en persoonlijk
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