
 

 

  

 

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

Vergadering van vrijdag 8 mei 2009 

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

 

 

VR PV 2009/23 - punt 0006 

 

Betreft : Afbakening gebieden natuurlijke en agrarische structuur ter uitvoering van het 

RSV, tweede fase: beleidsmatig herbevestigen van de bestaande plannen van 

aanleg voor de agrarische en natuurlijke structuur regio 'Vlaamse Ardennen' 

en vervolgtraject afbakeningsproces 

(VR 2009 3004 DOC.0592 en DOC.0592BIS)   

(VR 2009 0805 DOC.0592TER) 

 

 

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

 1. kennis te nemen van: 

 1.1. de bij document VR 2009 0805 DOC.0592TER horende adviezen van 

gemeenten, provincies en belangengroepen over het eindvoorstel van 

gewenste ruimtelijke structuur en van het bij document VR 2009 3004 

DOC.0592 gevoegde uitvoeringsprogramma (inclusief het voorstel van de 

herbevestiging van agrarische gebieden), 

 1.2. de consensus van de actoren in de klankbordgroep zoals aangegeven in 

het verslag van de overlegronde in de periode april-mei 2008 en de ge-

meenschappelijke verklaring van Boerenbond, ABS Groep, VAC en Na-

tuurpunt van 13 januari 2009; 
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 2. haar goedkeuring te hechten aan de in document VR 2009 0805 

DOC.0592TER aangegeven gebieden en de bij document VR 2009 3004 

DOC.0592BIS horende kaarten waarvoor het gewestplan herbevestigd 

wordt voor wat betreft de agrarische gebieden, de natuur- en reservaatge-

bieden, de bosgebieden en overige groengebieden binnen de regio Vlaam-

se Ardennen. Binnen deze gebieden gelden de beleidsmatige uitgangspun-

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

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

deze beslissing via de opgezette overlegstructuren in de buitengebiedregio 

te communiceren naar de betrokken gemeenten, provincies en belangen-

groepen van de regio Vlaamse Ardennen. 

 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 adviseren-

de, goedkeurende of toezichthoudende opdrachten binnen de gebieden 

waarvoor het gewestplan herbevestigd werd; 

 

 3. kennis te nemen van het in document VR 2009 0805 DOC.0592TER ge-

formuleerde eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur voor landbouw, 

natuur en bos van september 2008; 

 

 4. haar goedkeuring te hechten aan het bij document VR 2009 3004 

DOC.0592 gevoegde operationeel uitvoeringsprogramma voor wat betreft 

de acties categorie I en II, en kennis te nemen van de acties in de derde 

categorie; 

 

 5. dat de op te maken RUP's in het kader van het actieprogramma niet in te-

genspraak mogen zijn met de in punt 1.2. van deze beslissing vermelde 

consensus, die dus het uitgangspunt vormt voor de op te maken RUP's, 

tenzij er een andersluidende consensus wordt bereikt over deelfacetten en 

waarbij tevens gegarandeerd wordt dat de instandhoudingsdoelstellingen 

van de hierin betrokken SBZ's gerespecteerd zullen worden; 
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 6. de Vlaamse minister, bevoegd voor leefmilieu en het waterbeleid, te gelas-

ten het inrichtingsproject voor de beekstructuren van het Pajottenland zoals 

omschreven in actie 116 van Zenne-Dijle-Pajottenland uit te breiden met de 

actie 98 ”Wijzebeek en Beverbeek” van de Vlaamse Ardennen. 

 

 

  
 Raf SUYS, 

wnd. secretaris. 



VR 2009 0805 DOC.0592TER
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