
 

 

  

 

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

Vergadering van vrijdag 3 april 2009 

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

 

 

VR PV 2009/17 - punt 0034 

 

Betreft : Afbakening natuurlijke en agrarische structuur: regio Waasland 

Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur ter uit-

voering van het RSV, tweede fase: beleidsmatig herbevestigen van de be-

staande plannen van aanleg voor de agrarische en natuurlijke structuur regio 

'Waasland' en vervolgtraject afbakeningsproces 

(VR 2009 0304 DOC.0423BIS) 

 

 

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 

Waasland. Binnen deze gebieden gelden de beleidsmatige uitgangspunten 

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 buitengebiedregio 

te  
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  communiceren naar de betrokken gemeenten, provincies en belangen-

groepen van de regio Waasland. Alle leden van de Vlaamse Regering wor-

den gelast hun administraties de opdracht te geven de beleidsmatige uit-

gangspunten 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 op-

drachten 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 september 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 acties 

in de overige categorieën; 

 

 5. haar goedkeuring te hechten aan het principe dat er binnen herbevestigd 

gebied volledige beleidsmarge blijft voor het realiseren van een betere be-

reikbaarheid van de Liefkenshoektunnel vanuit de richting Frankrijk (E17) 

en het Waasland (N70); 

 

 6. de Vlaamse minister, bevoegd voor de landinrichting en het natuurbehoud, 

te gelasten de Vlaamse Landmaatschappij de opdracht te geven een ont-

werp planprogramma op te stellen voor de Moervaartdepressie in de zin 

van artikel 5 van het besluit van de Vlaamse Regering van 28 mei 2004 be-

treffende de procedure tot opmaak van landinrichtingsprojecten. 

 

  
 Raf SUYS, 

wnd. secretaris. 
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