
 

 

  

 

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

Vergadering van vrijdag 28 november 2008 

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

 

VR PV 2008/45 - punt 0010 

 

Betreft : Regio Schelde-Dender 

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ter 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 'Schelde-Dender' en vervolgtraject afbakenings-

proces 

(VR 2008 2811 DOC.1312) 

 

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 

Schelde-Dender; 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 

belangengroepen van de regio Schelde-Dender. 
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Alle leden van de Vlaamse Regering wordt 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 adviseren-

de, 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. 

 

 

 

  
 Eric STROOBANTS, 

secretaris. 
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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 maart 2008 voorgesteld aan de 
betrokken gemeenten, provincies en belangengroepen. Zij konden advies uitbrengen 
tot 23 mei 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. Deze adviezen liggen ter inzage bij de kanselarij; 

- een kennisname van het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur voor 
landbouw , natuur en bos van juni 2006; 

- 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 overige categorieën. 

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. 
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. 
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o Agrarische gebieden binnen de visiegebieden van natuurreservaatsprojecten 
worden niet herbevestigd: 
- Twee aaneengesloten zones op basis van visiegebied reservaatsproject 

Porrebeek/Paddebroek (grens Wichelen/Lede/Aalst) (gebied 47) 
- De grens van gebied 11 wordt aangepast aan het visiegebied van het 

reservaatsproject Scheldevallei Moerzeke-Katel. 

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. 

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. Deze adviezen liggen ter inzage bij de kanselarij. 

2. 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 Schelde-Dender. Binnen deze gebieden gelden de 
beleidsmatige uitgangspunten zoals bepaald in de beslissing van de Vlaamse 
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