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Betreft : Natuurlijke en agrarische structuur regio Limburgse Kempen en Maasland 

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 'Limburgse Kempen en Maasland' en vervolgtra-

ject afbakeningsproces 

(VR 2008 1212 DOC.1511BIS) 

 

Beslissing : De Vlaamse Regering beslist: 

 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 overige groengebieden binnen de regio 

Limburgse Kempen en Maasland. Binnen deze gebieden gelden de be-

leidsmatige uitgangspunten zoals bepaald in de beslissing van de Vlaamse 

Regering van 3 juni 2005. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelij-

ke ordening, wordt gelast deze beslissing via de opgezette overlegstructu-

ren in de buitengebiedregio te  
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communiceren naar de betrokken gemeenten, provincies en belangen-

groepen van de regio Limburgse Kempen en Maasland. 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 de-

cember 2005 te laten doorwerken in hun adviserende, goedkeurende of 

toezichthoudende opdrachten binnen de gebieden waarvoor het gewest-

plan 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 het operationeel uitvoeringsprogramma voor 

wat betreft de acties categorie I en II en kennis te nemen van de acties in 

de overige categorieën; 

 

 5. de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en voor het natuurbe-

houd, respectievelijk de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke or-

dening, naargelang het geval, te gelasten voor de gebieden 18, 19, 20, 21, 

60, 61 en 63, opgenomen als actie “categorie III” een voorstel uit te werken 

voor de bestemming en inrichting van het gebied in functie van het behoud 

en de instandhouding van de soorten en habitats van de speciale bescher-

mingszones (incl. opmaak voortoets en indien nodig passende beoordeling 

om tegemoet te komen aan art 36ter, § 3, eerste lid van het Decreet op het 

Natuurbehoud en het Natuurlijk Milieu), de socio-economische betekenis 

van het gebied voor de landbouw en de lokale potenties voor natuurontwik-

keling. Concreet betekent dit per gebied: 

  a. omgeving Hageven, Achelse Heide, Platte Heide en Buitenheide wordt 

opgenomen als één actie (gebied 60) in cat. III: opmaak RUP voor het 

hele gebied ná onderzoek impact landbouw op SBZ-V waarbij vertrokken 

wordt van het behoud van het agrarisch gebied in de zones Turfheide, 

Platte Heide en Buitenheide, 
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  b. de Vallei van de Warmbeek, Beverbeekse Heide, Haarterheide en Wate-

ring van Sint-Huibrechts-Lille, omgeving kasteel Het Lo en de aangren-

zende landbouwgebieden in SBZ-V worden opgenomen als één actie 

(gebied 61) in cat. III: opmaak RUP voor het hele gebied ná onderzoek 

impact landbouw op SBZ-V waarbij vertrokken wordt van het behoud van 

de agrarische bestemming in de landschappelijk waardevolle agrarische 

gebieden ten oosten van het natuurcomplex. Delen van dit agrarisch ge-

bied kunnen op basis van de conclusies van de passende beoordeling 

gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied, 

  c. omgeving Veldhoven-Kreiel wordt opgenomen als één actiegebied (ge-

bied 18) in cat. III: opmaak RUP voor het hele gebied op basis van de 

resultaten van gebiedsgericht onderzoek in kader van ruilverkavelings-

project Veldhoeven-Kreiel (binnen dit ruilverkavelingproject worden o.m. 

de mogelijkheden voor planologische ruil binnen de marges van het SBZ 

onderzocht) waarbij vertrokken wordt van het behoud van de agrarische 

bestemming in de landschappelijk waardevolle agrarische gebieden. De-

len van dit agrarisch gebied kunnen op basis van de conclusies van de 

passende beoordeling gedifferentieerd worden als natuurverwevingsge-

bied, 

  d. omgeving Stamprooierbroek, Sint-Maartensheide, vallei van de Zuur-

beek en landbouwgebieden ten noorden van N73 wordt opgenomen als 

één actie (gebied 19) in cat. III: opmaak RUP voor het hele gebied ná 

onderzoek impact landbouw op SBZ-V waarbij vertrokken wordt van het 

behoud van de agrarische bestemming in de landschappelijk waardevol-

le agrarische gebieden ten zuiden van het natuurcomplex van de Zuur-

beek. Delen van dit agrarisch gebied kunnen op basis van de conclusies 

van de passende beoordeling gedifferentieerd worden als natuurverwe-

vingsgebied, 
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  e. vallei van de Zig, vallei van de Itterbeek en aangrenzende landbouwge-

bieden t.h.v. Kinrooi en Molenbeersel wordt opgenomen als één actie 

(gebied 20) in cat. III: opmaak RUP voor het hele gebied ná onderzoek 

impact landbouw op SBZ-V waarbij vertrokken wordt van het behoud van 

de agrarische bestemming in de agrarische gebieden in SBZ-V ten noor-

den en ten zuiden van de valleien. Delen van dit agrarisch gebied kun-

nen op basis van de conclusies van de passende beoordeling gedifferen-

tieerd worden als natuurverwevingsgebied, 

  f. omgeving De Brand, Basdonk, Jagersborg wordt opgenomen als één 

actiegebied (gebied 21) in cat. III: opmaak RUP voor het hele gebied ná 

onderzoek impact landbouw op SBZ-V waarbij vertrokken wordt van het 

behoud van de agrarische bestemming in de agrarische gebieden in 

SBZ-V ten noorden en ten zuiden van de valleien. Delen van dit agra-

risch gebied kunnen op basis van de conclusies van de passende be-

oordeling gedifferentieerd worden als natuurverwevingsgebied, 

  g. landbouwgebieden ten noorden en ten zuiden van Peer gelegen in SBZ-

V worden opgenomen als één actie (gebied 63) in cat. III: opmaak van 

een voortoets en eventueel passende beoordeling en voortgaande op de 

resultaten van dit onderzoek herbevestigen van de agrarische bestem-

ming en opmaak van een RUP voor de differentiatie van delen van het 

agrarisch gebied als natuurverwevingsgebied voor de zones Mollem-

Boekt (Interfluvium Dommel en Peerderloop), de valleien van de Broek-

beek-Warmbeek, de Gielisbeek, de Hommelbeek en de Bullenbeek en 

desgevallende de randzones t.h.v. Siberië; 
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 6. met betrekking tot het gebied ter hoogte van Gruitroderheide (gebied  

‘Roberti’), de Vlaamse minister, bevoegd voor het leefmilieu en voor het na-

tuurbehoud, te gelasten om de 30 ha in herbevestigd agrarisch gebied in te 

zetten voor ruiloperaties in de streek, hetzij met het oog op bebossing, het-

zij met het oog op natuurontwikkeling ten behoeve van de speciale be-

schermingszones. 

 

 

  
 Eric STROOBANTS, 

secretaris. 
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