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SYNTHESE BELEIDSNOTA OMGEVING 2014-2019 

 

1 EENVOUDIG EN DOELTREFFEND INSTRUMENTARIUM 

Het verwezenlijken van een eenvoudig en doeltreffend instrumentarium is één van de strategische 

beleidsdoelstellingen in de beleidsnota. De minister wil investeren in moderne en flexibele 

instrumenten, om een gebiedsgericht beleid te realiseren en nieuwe en innovatieve vormen van 

ruimtegebruik te ondersteunen. Daarbij wordt uitgegaan van rechtszekerheid en een gelijk speelveld. 

Via digitalisering, een uniek loket en een integratie van de handhaving zal verder worden ingezet op 

de vereenvoudiging en versnelling van administratieve procedures en een vermindering van 

administratieve lasten. De mogelijke toepasbaarheid van de lex silentio zal worden onderzocht. Bij de 

omzetting van Europese richtlijnen zal niet aan gold-plating worden gedaan. 

 Operationalisering omgevingsvergunning 

Het decreet omgevingsvergunning zal geoperationaliseerd worden. 

 Het besluit Omgevingsvergunning werd reeds in de voorgaande legislatuur een eerste maal 

principieel goedgekeurd en aan de SAR’s voor strategische adviesverlening voorgelegd. Een 

herwerkte versie van het besluit ligt nu opnieuw voor advies voor. 

De minister wil tevens de processen van milieueffectrapportage en omgevingsveiligheidsrapportage 

versnellen, bvb. door maximaal in te zetten op digitalisering via het omgevingsvergunningensysteem. 

Dit systeem bestaat o.m. uit een omgevingsloket voor het indienen van digitale aanvragen, een 

uitwisselingsplatform voor het uitwisselen van dossiers en informatie tussen aanvragers, 

vergunningverlenende overheden en andere bevoegde instanties en als sluitstuk een 

omgevingsvergunningendatabank voor het bewaren en raadplegen van de relevante informatie uit 

en over de omgevingsvergunningen. Doorheen 2015 zal de mogelijkheid tot digitale aanvraag 

uitgebreid worden naar andere ruimtelijke procedures. De digitale omgevingsvergunning zal worden 

ingevoerd bij de inwerkingtreding van het Omgevingsvergunningendecreet. 

Ook andere bestaande vergunningen, zoals de socio-economische vergunning, de natuurvergunning 

en de sloopvergunning zullen in de omgevingsvergunning geïntegreerd worden. 

Er zal verder worden ingezet op een geïntegreerd vergunningenproces waarbij alle vergunningen in 

één dienst worden behandeld en geïntegreerd worden afgewogen. 
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 Operationalisering decreet complexe projecten 

Het decreet Complexe Projecten zal worden geoperationaliseerd door de finalisering van het 

principieel goedgekeurde uitvoeringsbesluit. Na analyse en evaluatie kan de systematiek van het 

decreet doorgetrokken worden naar andere ruimtevragen. 

 Het uitvoeringsbesluit werd op 12 december 2014 goedgekeurd door de Vlaamse regering en 

op 21 januari 2015 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Zowel het decreet als het besluit 

treden in werking op 1 maart 2015. In de aanloop naar de inwerkingtreding worden 

proefprojecten voorbereid zodat na 1 maart 2015 zo snel mogelijk een aantal 

startbeslissingen kunnen volgen. 

De inwerkingtreding van het decreet Complexe Projecten betekent dat de bijzondere 

informatieplicht VCRO uitgebreid wordt met de voorkeurs- en de projectbesluiten. Ook zal 

een nieuw ‘projectmatig’ voorkooprecht kunnen gelden. De voorkeurs- en projectbesluiten 

zullen worden opgenomen in de plannen- en vergunningenregisters zodat deze informatie in 

het stedenbouwkundig uittreksel terug te vinden zal zijn. 

  Modernisering van het instrumentarium 

Er zal één instrumentendecreet worden uitgewerkt dat niet alleen het volledige ruimtelijke 

instrumentarium maar ook andere types van instrumenten moet bevatten, zoals fiscale 

instrumenten, instrumenten uit het burgerlijk recht, uit het landinrichtingsdecreet, de grond- en 

pandenbeleidsinstrumenten en de geharmoniseerde compenserende vergoedingen. 

Er zal worden onderzocht hoe de typevoorschriften gemoderniseerd kunnen worden. Verouderde 

bestemmingscategorieën en de bijhorende stedenbouwkundige voorschriften zullen worden 

bijgesteld. Voor kleine wijzigingen aan de stedenbouwkundige voorschriften of aan het verordenend 

plan van bestaande RUP’s zal een snelle, korte procedure worden uitgewerkt. Voor bepaalde 

bestemmingen zal de mogelijkheid worden onderzocht om de typevoorschriften te verfijnen zodat 

met meldingen kan worden gewerkt in plaats van met vergunningen. 

De instrumenten en organisatorische context zal worden geoptimaliseerd om te komen tot een 

geïntegreerd grond- en pandenbeleid. In eerste instantie wordt een strategisch en anticipatief 

verwervingsbeleid ontwikkeld, vanuit vastgestelde richtlijnen rond financiële en beleidsmatige 

opportuniteiten. Bestaande grondbeleidsinstrumenten moeten een zo breed mogelijke en 

vergelijkbare toepassing kennen over de sectoren en de beleidsdomeinen heen. Nieuwe 

grondbeleidsinstrumenten zullen worden onderzocht. 

Er zal werk gemaakt worden van een modernisering van de Wet op de Buurtwegen. Het nieuwe 

decreet zal de basis bieden voor de permanente actualisatie van en de juridische basis voor de Atlas 

der Buurtwegen, zodat rechtszekerheid wordt gecreëerd over de huidige juridische toestand. 

De minister zal de bestaande ruimtelijke processen en instrumenten in de VCRO evalueren met het 

oog op meer duidelijkheid en rechtszekerheid ten aanzien van de stedenbouwkundige 

vergunningstoestand van bestaande gebouwen. Deze evaluatie kan resulteren in de bijsturing en/of 

integratie van bestaande instrumenten. Hierbij zal aandacht worden geschonken aan informatie voor 

de eigenaar of overnemer en voor kostenbesparing en vermindering van de administratieve lasten. 
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 Deze passage is nagenoeg een letterlijk citaat uit het regeerakkoord en verschaft op zich 

weinig bijkomende informatie ten opzichte van het reeds gekende engagement. Tot nader 

order is er dus geen zicht op hoe de regering concreet meer rechtszekerheid zal bieden met 

betrekking tot de vergunningstoestand van bestaande gebouwen. 

De minister zal een multisectoraal onderzoek opstarten met het oog op de maximale integratie en 

vereenvoudiging van allerlei attesten (elektriciteit, riolering, EPB, afkoppeling water, …) om de 

administratieve lasten en kosten voor de bouwheer en de overheid tot een minimum te beperken. 

Het streven is de invoering van een attest dat de correcte invoering van een recent afgeleverde 

vergunning voor nieuwbouw attesteert. 

 Ook deze passage is grotendeels een letterlijk citaat uit het regeerakkoord, met weinig 

bijkomende details over de concrete uitwerking. De globale formulering neigt opnieuw naar 

de introductie van een attest dat sterk gelijkt op het as-builtattest dat daardoor 

waarschijnlijk op dezelfde praktische belemmeringen zal botsen. 

In samenwerking met de minister voor Binnenlands Bestuur (Liesbeth Homans) en voor Mobiliteit 

(Ben Weyts) zal worden gewerkt aan een onteigeningsdecreet met eenvoudige en rechtszekere 

procedures, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van zowel de onteigenden als de 

onteigenende overheden. 

De methodiek van één geïntegreerd advies zal worden verruimd, zodat dit ook bij eenvoudigere 

projecten wordt toegepast. 

De decretale regeling voor de heffing op en de subsidie voor de reconversie van leegstaande 

bedrijfsruimten zal – in samenwerking met de minister van Financiën – worden herwerkt : de 

leegstandsheffing moet een billijke heffing worden met soepele procedures en voldoende 

rechtsbescherming. Er zal worden onderzocht welke instrumenten ter beschikking kunnen worden 

gesteld van de overheid om leegstand en verwaarlozing effectief aan te pakken. De subsidieregeling 

wordt gefocust op hergebruik en herbestemming. 

 Handhaving 

Een gerichte en rechtvaardige handhaving is het sluitstuk van het omgevingsbeleid. Om een vroeg 

optreden te bevorderen is het van belang dat regelgeving, procedures en voorschriften zo eenvoudig 

en transparant mogelijk zijn. Niet-handhaafbare regelgeving moet worden aangepast. De handhaving 

wordt toegespitst op de belangrijkste niet-regulariseerbare overtredingen. Met het decreet 

Handhaving Omgevingsvergunning werden de bestuurlijke handhaving en zachte 

handhavingsinstrumenten geïntroduceerd in het ruimtelijk handhavingsbeleid. De minister zal de 

correcte aanwending van deze instrumenten vastleggen binnen het handhavingsprogramma 

ruimtelijke ordening. Daarin staat een efficiënte en effectieve handhaving, gericht op het voorkomen 

van bouwmisdrijven en –inbreuken enerzijds en zo spoedig mogelijk herstel anderzijds voorop. 

 Met de (parlementaire) goedkeuring van het handhavingsprogramma zal het decreet 

Handhaving Omgevingsvergunning in werking treden, met daarbij de uitbreiding van 3° van 

de bijzondere informatieplicht, de depenalisering en de introductie van bestuurlijke 

handhaving. 
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 Vernieuwd wettelijk kader voor bos, natuur en water 

De regelgeving met betrekking tot bos en natuur, zijnde het Bosdecreet en het decreet 

natuurbehoud en de respectievelijke uitvoeringsbesluiten, zal volledig worden geïntegreerd, met een 

vernieuwd decreet natuurbehoud als resultaat. Daarbij zal de haalbaarheid van de integratie van de 

natuurvergunning in de omgevingsvergunning worden onderzocht. Om bestuurlijke rust te creëren 

moet de omgevingsvergunning eerst een jaar lopen alvorens tot deze integratie zou kunnen worden 

overgegaan. 

In een eerste fase zullen het decreet Natuurbehoud en het Bosdecreet worden samengevoegd. In 

een tweede fase zal een nieuw projectplan worden uitgewerkt. 

Daarnaast zal één Vlaams waterwetboek worden opgemaakt waarbij alle milieuwetgeving 

thematisch wordt gestructureerd om tot een nieuw logisch geheel te komen en toekomstige 

wijzigingen en toevoegingen eenvoudiger te maken. 

 

2 RUIMTELIJK BELEID 

 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen zal worden gerealiseerd als opvolger voor het RSV. Het proces 

dat moet leiden tot de goedkeuring van het BRV wordt verdergezet vanuit een breed en 

gebiedsgericht maatschappelijk participatietraject. Zo wil de minister tegelijkertijd komen tot 

gebiedsgerichte oplossingen en een gedragen globale visie met richtinggevende doelstellingen, 

principes en concepten. De planningscapaciteit zal worden gefocust daar waar ruimtelijke winsten te 

boeken en transities te faciliteren zijn. 

Het BRV zal uitgaan van doordacht en zuinig ruimtegebruik dat de ruimtelijke organisatie en de 

leefbaarheid versterkt. Het BRV zal aangeven hoe de open ruimte maximaal zal worden gevrijwaard, 

hoe mogelijkheden zullen worden gecreëerd voor een kwalitatief woonaanbod en hoe voldoende 

ruimte zal worden gelaten om te ondernemen. Multifunctioneel ruimtegebruik en het verweven van 

functies zijn hierbij essentieel, zonder dat de hoofdbestemming in gevaar wordt gebracht. 

Het BRV zal verder werken op de principes en de evenwichten vervat in het RSV. Er zal een goede 

overgangsregeling worden voorzien naar het systeem van beleidsplanning. De provincies en de 

gemeenten zullen verder kunnen werken in uitvoering van hun structuurplan of zullen de overstap 

kunnen maken naar een beleidsplan. 

Bij het verdere traject wordt in eerste instantie ingezet op een breed overleg. Eind 2014 zal een 

conferentie plaatsvinden met de betrokken partners. Deze conferentie dient als startpunt om een 

aantal gebiedsgerichte (proef)projecten op te starten die gedurende een half jaar zullen nagaan hoe 

de principes van het BRV gebiedsgericht en geïntegreerd toegepast kunnen worden.  

 De facto zal dus voorlopig voor de planprocessen verder gewerkt op het RSV. De procedure 

ter goedkeuring van een BRV wordt opnieuw via participatie opgestart en zal dan ook de 

nodige tijd in beslag nemen. De startconferentie voor de gebiedsgerichte toetsing vond 
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plaats op 20 november 2014. De bedoeling is dat midden 2015 feedback wordt gegeneerd, 

waarna het ontwerp definitief kan worden vastgesteld. 

 RUP’s 

Zoals reeds aangehaald in het regeerakkoord wil men afstappen van grote gebiedsdekkende RUP’s 

en zal er meer worden gefocust op gebiedsgerichte en/of projectmatige planprocessen. 

Een andere doelstelling is om stappen te zetten in de realisatie van een omgevingsplanning, waarbij 

RUP’s en andere ruimtelijke planningsinstrumenten (natuur, water en onroerend erfgoed) 

geïntegreerd kunnen worden. Ter voorbereiding hiervan is rechtsvergelijkend onderzoek 

noodzakelijk, met aandacht voor manieren om milderende en flankerende maatregelen op juridische 

tegenstelbare wijze te verankeren in omgevingsplannen. Op heden is dat bij RUP’s niet of 

onvoldoende mogelijk. Concreet biedt de omgevingsplanning het voordeel dat het instrument RUP 

kan worden verruimd door voorschriften voor wonen, infrastructuur, milieu, natuur, water en 

onroerend erfgoed op te nemen. 

 Ruimtelijke beleid voor landbouw en natuur 

Er zal worden ingezet op een multifunctioneel beleefbaar landelijk gebied met sterke dorpen. De 

betekenis van de open ruimte zal worden verbreed via de beleidsplanning. In een aantal strategisch 

belangrijke gebieden wil de minister tot geïntegreerde realisaties komen, via het decreet 

landinrichting minstens in randstedelijke gebieden zoals de Brugse veldzone, het Stadsbos Gent, het 

arrondissement Halle-Vilvoorde, Schelde-Rupel ten zuiden van Antwerpen en de Wijers. De minister 

zal tevens landbouwgebieden inrichten via een gericht programma van ruilverkaveling en 

natuurinrichting. Via GRUP’s zal voldoende rechtszekere ruimte voor land- en tuinbouw worden 

voorzien in belangrijke strategische en aaneengesloten gebieden. De minister wil tevens inzetten op 

een actief grondbeleid in voor de landbouw strategische gebieden. Om de impact op eigenaars en 

gebruikers zo beperkt mogelijk te houden zal vlot worden ingespeeld op aankoopopportuniteiten. 

Niet alleen zullen rechtstreeks betrokken gronden worden verworven maar ook ruilgronden die dan 

ter beschikking zullen worden gesteld. 

 Bijkomende woongelegenheden 

De beleidsnota herhaalt het objectief uit het regeerakkoord van 93.000 bijkomende 

woongelegenheden tegen 2020. Deze woongelegenheden zullen voornamelijk worden gerealiseerd 

via de (her)ontwikkeling van bestaande woongebieden in steden en dorpen waar verdichting, 

renovatie en hergebruik zullen worden gestimuleerd. Bijkomende verharding wil men meer en meer 

vermijden. Het verhogen van het aanbod kan eveneens gebeuren door het verantwoord aansnijden 

van woonuitbreidingsgebieden. Daarvoor zal een eenvoudige en transparante procedure worden 

voorzien. De minister streeft naar gemengde woon-werkgebieden rond hoogwaardige openbare 

vervoersknooppunten. 

Er zal een actief grondbeleid gevoerd worden waarbij meer kavels op de markt komen. Tevens zal 

meer duidelijkheid worden gecreëerd omtrent de bebouwbaarheid van de reservegebieden voor 

wonen die verantwoord moeten worden aangesneden volgens objectieve criteria. Niet-

ontwikkelbare woonuitbreidingsgebieden zullen een nieuwe planologische bestemming krijgen. De 
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minister zal een systeem van verhandelbare bouwrechten en planologische ruil laten onderzoeken en 

desgevallend op touw zetten. De procedure voor het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden is 

vandaag niet transparant. Er zijn meerdere ontwikkelingssporen en er kan een vergunning worden 

afgedwongen in weerwil van gemeentelijke beleidsopties. Dit moet volgens de minister in elk geval 

aangepakt worden. De mogelijkheden worden onderzocht en er zullen op korte termijn voorstellen 

geformuleerd worden. 

De minister wil inzetten op een divers woonaanbod dat tegemoet komt aan de diverse woonwensen 

en aan innovatieve woonvormen. De sociale mix wordt daarbij aangehaald als een belangrijk element 

om een (be)leefbare leefomgeving te creëren. 

Bij de bespreking in de commissie werd ingegaan op de onvolkomen navolging door de lokale 

besturen van de verplichtingen uit het decreet Grond- en Pandenbeleid om een actieprogramma op 

te stellen en een register van onbebouwde percelen bij te houden. De datum van 31 oktober 2010 

voor de voltooiing van het actieprogramma werd door geen enkele gemeente gehaald en ook 

vandaag beschikt slechts een minderheid over deze module. Er is ook geen structurele controle op 

inhoud of juistheid, en zelfs geen opvolging van de stand van zaken. De enige vorm van 

sensibilisering gebeurt via het lokaal woonoverleg. Op 1 april 2014 waren er in totaal 125 registers 

van onbebouwde percelen beschikbaar, met daarin 4.871 onbebouwde percelen in eigendom van 

Vlaamse besturen en 974 in eigendom van Vlaamse semipublieke rechtspersonen. Een grote groep 

gemeenten levert geen informatie aan over de onbebouwde percelen in eigendom van Vlaamse 

publieke en semipublieke besturen. Bovendien is de informatieverstrekking soms beperkt. 

Alternatieve woonvormen kunnen een meerwaarde bieden voor verdichting maar ze zijn niet op alle 

plaatsen even wenselijk. Daarom moet worden nagegaan of een aanpak van generieke regelgeving 

wel de juiste aanpak is. 

 Ruimte voor ondernemen en logistiek 

Via een permanente monitoring van vraag en aanbod zal de minister ervoor zorgen dat er voldoende 

ruimte wordt bestemd voor bedrijvigheid en dat de bestaande bedrijventerreinen optimaal en 

spoedig gerealiseerd worden. Teneinde voldoende aangepaste ruimte en een eenvoudig kader te 

realiseren zal de minister verouderde bestemmingscategorieën en de bijhorende 

stedenbouwkundige voorschriften aanpassen. Het onderscheid tussen KMO/industrie klasse I en II, 

regionale en lokale bedrijventerreinen en kantorenzones wordt aangepast aan de huidige realiteit. 

Via ondersteuning van het integraal handelsvestigingenbeleid via RUP’s, maximaal geïntegreerde 

vergunning zal de minister aansturen op kernenversterking. Inzake de zonevreemde economie zal 

worden ingezet op adequate beleidsinstrumenten om snel rechtszekerheid en duidelijkheid te geven 

voor de betrokken bedrijven en tegelijk de draagkracht van de omgeving mee te nemen. 

 

3 WATER 

De beleidsnota benadrukt het belang van een meerlaagse waterveiligheid. Dit beleid bestaat uit een 

combinatie van protectieve en preventieve (resiliënt bouwen en watertoets) maatregelen en 

maatregelen met betrekking tot paraatheid (overstromingsvoorspeller en informatieplicht). Om 
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ruimte voor water te vrijwaren wordt gebruik gemaakt van watertoetsadviezen, 

afbakeningsprocessen integraal waterbeleid, afbakeningsprocessen ruimtelijke ordening, 

stedenbouwkundige voorschriften en ruilverkavelingen water. Het uitwerken van een regulerend 

kader voor de resterende bouwgronden binnen overstromingsgevoelig gebied is volgens de minister 

inzonderheid noodzakelijk om geen bijkomende overstromingsrisico’s te creëren. 

De beleidsnota stelt dat zal worden gezocht naar mogelijkheden om het instrumentarium voor de 

paraatheid verder uit te breiden, o.m. door het crisisbeheer beter af te stemmen en nieuwe media in 

te schakelen. Het informeren en sensibiliseren van burgers, bouwheren, architecten, … over 

overstromingsrisico’s en mogelijke oplossingen blijft noodzakelijk. In samenwerking met de 

bouwsector zal de minister nagaan hoe bestaande woningen kunnen worden aangepast om de 

schade bij overstromingen te verminderen. 

Er zal verhoogde aandacht en sensibilisering worden geschonken aan de conformiteit van de 

binneninstallatie van alle bebouwing om het distributiesysteem te beschermen tegen incidentele 

verontreiniging. De mogelijkheden voor de invoering van een waterattest worden onderzocht. Deze 

invoering moet wel kaderen binnen het streven naar een ééngemaakt attest. 

 De mogelijke invoering van een waterattest zal van nabij moeten worden opgevolgd. Het 

waterattest zou immers naar alle waarschijnlijkheid bij de overdracht van een goed moeten 

worden opgemaakt en aan het verkoopdossier worden toegevoegd. Positief is wel dat de 

beleidsnota stelt dat een eventuele invoering van een waterattest moet kaderen binnen het 

streven naar een ééngemaakt attest. Zodoende maakt de bevoegde minister uitdrukkelijk 

voorbehoud tegen een bijkomende administratieve last. 

 

4 BODEM 

De beleidsnota vertrekt vanuit het beginsel dat verontreinigde ruimte zo snel mogelijk terug moet 

worden ingezet als kwaliteitsvolle ruimte, zodat de druk om bijkomende open ruimte aan te snijden, 

verminderd wordt. De minister zal ervoor zorgen dat de bodeminformatie geraadpleegd wordt bij 

belangrijke stedenbouwkundige trajecten relevant voor ruimtelijke ontwikkeling, zoals RUP’s, 

verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige vergunningen. Knelpunten moeten zo zo vroeg 

mogelijk gedetecteerd en verholpen worden. De administratieve procedures zullen worden 

vereenvoudigd. Voor eenvoudige bodemsaneringen zal het mogelijk worden alle noodzakelijke 

onderzoeken en de sanering uit te voeren zonder tussentijdse rapportage. Voor bodemsaneringen 

waarvoor een vergunning noodzakelijk is, zal het mogelijk worden het oriënterend en beschrijvend 

bodemonderzoek en het saneringstraject te bundelen in één rapport. De minister wil tevens een 

gepast instrumentarium uitwerken om knelpunten weg te werken, te zorgen dat verontreinigingen 

kwaliteitsvol en duurzaam beheerd worden en ook later geen onvoorziene risico’s opleveren. 

Zodoende moeten de problemen worden vermeden wanneer latere eigenaars zich onvoldoende 

bewust zijn van de mogelijke kosten verbonden aan grondverzet of functiewijziging op een 

verontreinigd domein. 

De beleidsnota bevat tevens een aantal initiatieven rond de ontwikkeling van brownfields en 

blackfields. Zo zullen voorbeeldprojecten worden opgezet om de ontwikkeling van brownfields te 
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stimuleren. Via datamining zal worden bijgedragen aan het zichtbaar maken van het potentieel van 

brown- en blackfields bij de visievorming rond ruimtelijke ontwikkelingen. 

De beleidsnota stelt vast dat bodemverontreiniging in sommige gevallen de overdracht van vastgoed 

kan belemmeren. Hiertegen wil zij ingrijpen, onder meer door de oprichting van sectorale 

saneringsfondsen te stimuleren, binnen bepaalde KMO-sectoren (glas- en tuinbouw, garagehouders, 

…). De cofinancieringsmethode wordt ingezet bij onbillijke situaties. Verder zal de mogelijkheid 

worden onderzocht om onredelijke saneringskosten af te toppen en om kosten voor bodemsanering 

beter te spreiden. Er zal worden onderzocht in welke gevallen de saneringsplicht nog steeds dermate 

onbillijk is dat het aangewezen is een vrijstelling te verlenen.  

De minister zal de mogelijkheid creëren voor particulieren en KMO(’s die nooit risico-activiteiten 

hebben geëxploiteerd om vrijstelling te vragen van de verplichting tot bodemonderzoek. Het zal 

mogelijk worden om bij het oriënterend bodemonderzoek gegevens toe te voegen om vrijstelling te 

vragen van saneringsplicht. Via deze bundeling van onderzoekstappen zullen gronden sneller 

overgedragen kunnen worden. 

De financiële zekerheden bij overdracht zullen worden verlaagd indien de saneringsplicht wordt 

overgenomen door de verwerver. 

Zoals reeds in de Vlaamse en federale regeerakkoorden werd aangekocht zal er een 

stookolietankfonds worden opgericht. De beleidsnota verduidelijkt dat dit fonds snel en daadkrachtig 

moet kunnen starten. 

De minister wil tijdens de nieuwe legislatuur gemiddeld 1.000 percelen met ernstige historische 

bodemverontreiniging en die momenteel bewoond worden versneld inventariseren en indien 

noodzakelijk ambtshalve saneren. 

De minister wil inzetten op de verdere uitbouw van het grondeninformatieregister dat nog meer dan 

vandaag een authentieke gegevensbron moet worden rond bodemverontreiniging en dat 

nauwkeurige en betrouwbare informatie aanlevert aan de betrokkenen. Alle in exploitatie zijnde 

risicogronden moeten worden geïnventariseerd zodat voldoende duidelijk is waar zich eventuele 

risico’s bevinden. De inspanningen rond informatie-uitwisseling met de gemeenten worden 

opgedreven teneinde dit luik af te ronden tegen 2016. De oudere bodemonderzoeken worden 

versneld gedigitaliseerd zodat de informatie beschikbaar is voor alle relevante partijen tegen 2019. 

Om informatie over verontreinigde gronden te verzamelen is het belangrijk dat alle risicogronden 

worde onderzocht. Indien dat nog niet is gebeurd zal de minister de de grondbezitters en 

grondgebruikers stimuleren om hun gronden te onderzoeken. 

De verplichting tot het uitvoeren van een oriënterend bodemonderzoek en tot sanering van de 

bodem zal beter worden opgevolgd en gehandhaafd.  

 

5 LUCHT, GELUID EN LICHT 

In uitvoering van de Europese richtlijn zal de minister voor belangrijke spoorwegen en voor de 

grootste steden zorgen voor geluidsactieplannen en nieuwe geluidkaarten. Tevens wordt een 

regelgevend kader ontwikkeld om bij nieuwe ontwikkelingen in woongebieden en bij herbestemming 
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van geluidsbelaste gebieden tot woongebied milderend maatregelen voor de geluidsbelasting op te 

leggen aan de initiatiefnemers. 

 Deze passage is linea recta overgenomen uit het regeerakkoord maar verschaft weinig 

bijkomende details, bijvoorbeeld rond de vraag welke milderende maatregelen zouden 

kunnen worden opgelegd en wat het kostenplaatje daarvan zou bedragen. 

 

6 NATUUR 

De gerealiseerde natuurgebieden wil de minister planologisch verankeren. Ecologisch, 

cultuurhistorisch, landschappelijk en maatschappelijk waardevolle natuur- en bosgebieden zullen 

maximaal gevrijwaard worden, rekening houdend met andere ruimtenoden. In het licht hiervan zal 

het planologisch instrumentarium herbekenen worden. De conceptnota ‘plan van aanpak ruimtelijk 

bedreigde bossen’ wordt verder uitgevoerd door herbestemming via planologische initiatieven en 

bewarende maatregelen. De bijzonder waardevolle historische permanente kustpolder-graslanden 

zullen worden beschermd op basis van de na onderzoek vastgestelde kaart. 

Binnen het boscompensatiefonds zullen elk jaar middelen ter beschikking worden gesteld ter 

ondersteuning van de verwerving van gronden voor nieuwe bosaanleg. De beleidsnota verwijst ook 

naar de uitvoering van de Habitat- en Vogelrichtlijn waaruit voortvloeit dat de Europees beschermde 

habitats en soorten in een gunstige staat van instandhouding moeten worden gebracht. De 

instandhoudingsdoelstellingen werden in 2014 door de Vlaamse regering goedgekeurd. Er zullen in 

de nieuwe legislatuur ook instandhoudingsdoelstellingen worden vastgelegd voor de 

Vogelrichtlijngebieden Peer, Linkerscheldeoever en Kuifeend. De uitvoering van de taakstelling 2020 

verloopt via de opmaak van een Natura2000-programma. 

De natuurdoelen worden mede gerealiseerd door de inzet van de instrumenten natuurinrichting, de 

instrumentenkoffer in het decreet Landinrichting, ruilverkaveling en beheersovereenkomsten. Als 

natuurinrichting leidt tot gedwongen wijziging van het grondgebruik (van bijvoorbeeld 

landbouwbedrijven), dan worden oplossingen gezocht via de oprichting van een IHD-grondenbank en 

de inzet van de flankerende instrumenten uit het decreet Landinrichting.  

 

7 AFVAL EN MATERIALEN 

De minister wil samen met de betrokken actoren het beleidsprogramma bouw uitvoeren. De 

aandacht gaat daarbij voornamelijk naar het stimuleren van duurzaam ontwerp en het gebruik van 

de materialenmethodiek.  Er zal een beleidskader rond dynamisch bouwen worden ontwikkeld; 

tegelijkertijd wil de minister de meerwaarde van dynamisch en materiaalbewust bouwen in de 

praktijk aantonen, via de voorbeeldfunctie van de Vlaamse overheid. 

Om de bouwsector te verder verduurzamen moet selectieve sloop verder gestimuleerd worden. 

Deze sloop zal worden verplicht voor werven van meer dan 1.000m² en de sloopinventaris zal 

worden gekoppeld aan de omgevingsvergunning. Bij slopen is de aanwezigheid van asbest vaak 
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problematisch. Daarom zal een verwijderingsprogramma voor asbest en asbesthoudende materialen 

worden opgesteld om versneld de aanwezigheid van asbest te reduceren. 

De minister wil tevens meer kansen geven aan natuur en biodiversiteit bij infrastructuur- en 

bouwwerken. Daarom zal het werkveld van de NTMB (natuurtechnische milieubouw) worden 

uitgebreid van de infrastructuursector naar de volledige bouwsector, rekening houdend met 

relevante Vlaamse initiatieven als DuWoBo en ‘Materiaalbewust bouwen in kringlopen’.  

 

8 KLIMAAT 

Het klimaatfonds zal verder worden ingezet. De middelen voor interne 

broeikasgasemissiereductiemaatregelen worden prioritair ingezet voor energiebesparende 

maatregelen bij gebouwen. Omwille van de kostenefficiëntie zal daarbij prioritair aandacht worden 

gegeven aan de renovatie van sociale huurwoningen waarbij de financiële opbrengst voor een deel 

naar de huurders en voor een deel terug naar het klimaatfonds zal vloeien. 

 

9 BELEIDSONDERSTEUNING EN -INTEGRATIE 

Via de installatie van beleidsplanning wil de minister het onderscheid tussen de ingrediënten van de 

huidige ruimtelijke structuurplannen (visie, strategie en actie in één document) explicieter maken om 

beter te kunnen inspelen op nieuwe uitdagingen. Om dit te implementeren zal samen met het 

ontwerp BRV een wijziging van de VCROP aan de regering ter goedkeuring worden voorgelegd. 

Er zal een nieuw Milieubeleidsplan worden opgesteld voor de periode tot 2020 : Mina 5.Daarbij zal 

naar synergiën worden gezicht met het BRV met het oog op een toekomstige integratie in één 

Omgevingsbeleidsplan. 

Subsidiariteit zal een belangrijk richtinggevend principe blijven. Bij elke wijziging van de VCRO zal er 

bijvoorbeeld van worden uitgegaan. Bij de invoering van de omgevingsvergunning zullen alle 

gemeenten over dezelfde bevoegdheden beschikken inzake vergunningsbeslissingen.  

Via de paritaire commissie decentralisatie (cfr. Beleidsnota Binnenlands Bestuur) zal worden 

nagegaan op welke vlakken de autonomie en de beleidsruimte van de lokale besturen nog kan 

worden versterkt. Ook binnen het beleidsdomein Omgeving zal worden gezocht hoe Vlaamse regels 

kunnen worden herzien zodat ze meer dan nu slechts op hoofdlijnen normeren. 

De minister zal nagaan wat de impact is op vlak van het ruimtelijk beleid van de passage in het 

regeerakkoord rond de beperking van de provinciale bevoegdheden (geen gebiedsgerichte 

initiatieven) in gemeenten met meer dan 200.000 inwoners. Er zal specifiek worden onderzocht hoe 

dit engagement kan worden meegenomen in het ontvoogdingsproces met betrekking tot de 

ruimtelijke/omgevingsplanning. 

Zoals bekend zal een nieuw beleidsdomein Omgeving worden gerealiseerd via fusie van LNE en RWO. 

Voor de fusie van de Minaraad en de SARO zal een stapsgewijs traject worden uitgewerkt samen met 

de actoren die binnen het beleidsdomein Omgeving actief zijn.  
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Als kenniscel moet de administratie helpen draagvlak te creëren, met het algemeen belang als 

uitgangspunt. Daarom moet de administratie een kennis- en expertisecentrum worden. Om de 

realisatie van de ruimtelijke doelstellingen beter in beeld te brengen zal een monitor worden 

ontwikkeld, met de opvolging van de inname van onbebouwde ruimte als één van de componenten. 

Over klantvriendelijkheid stelt de beleidsnota het volgende : ‘Een klantvriendelijk omgevingsbeleid en 

een goede ruimtelijke ordening vraagt om digitale beschikbaarheid van adequate en accurate 

ruimtelijke informatie’. 

 Voor de vastgoedmakelaardij zou de meest concrete en voelbare realisatie van deze 

principes liggen in een snelle realisatie van de digitalisering van het aanvragen en het 

verstrekken van vastgoedinformatie bij de gemeenten in het kader van de bijzondere 

informatieplicht VCRO. Dat accuratesse daarbij centraal dient te staan spreekt voor zich. 

Het afbouwen van administratieve lasten betekent volgens de beleidsnota ook de implementatie van 

het only-once principe (de overheid vraagt geen informatie aan waarover ze reeds beschikt). Om dit 

te kunnen garanderen zijn verdere digitalisering en gekoppelde databanken belangrijk. Zo wil de 

minister meewerken aan het verhogen van de digitale maturiteit van de Vlaamse overheid. 

 

10  REGELGEVINGSAGENDA 

 

Decreet Status

Decreet Integraal Handelsvestingsbeleid Lopend

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Lopend (opstart nieuw 

participatieproject)

Aanpassing decreet Landinrichting In voorbereiding

Decreet Omgevingsplanning
In voorbereiding (timing samen met 

BRV)

Actualisering wetgeving Polders en Wateringen In voorbereiding

Grond- en pandenbeleidsplan Lopend

Geïntegreerd vergunningsproces In voorbereiding

Opmaak instrumentendecreet In voorbereiding

Decreet inzake buurtwegen In voorbereiding

Integratie en coördinatie waterwetgeving in decreet 

Integraal waterbeleid
In voorbereiding

Aanpassing bestuurlijke lus In voorbereiding

Wijziging bodemdecreet In voorbereiding

Doorwerking wijziging decreet integraal waterbeleid in 

andere decreten
In voorbereiding

Aanpassing decreet tot bestrijding en voorkoming van 

leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten
In voorbereiding


