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Abstract 

Key words: vergunningenbeleid, betonstop, bouwshift, multi criteria analyse 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen (BRV) goed. Deze visie legt een aantal strategische principes vast die moeten leiden tot 

een duurzaam ruimtelijk beleid. Eén van deze principes is gekend als de bouwshift (of voorafgaand: 

betonstop) met als uitgangspunt om “harde ruimtefuncties zo veel mogelijk een plaats te geven binnen 

het bestaand ruimtebeslag, voor zover dat goed gelegen is, bekeken vanuit het voorzieningenniveau 

en de (toekomstige) knooppuntwaarde (…) op het relevante schaalniveau”. Dit principe streeft naar 

het terugdringen van de inname van open ruimte tegen 2040 naar 0 ha per dag.  

Echter blijkt dat het gewestplan nog steeds het enige verordenende instrument is voor 80% van de 

oppervlakte van Vlaanderen (Pisman, A., Vanacker, S., Willems, P., Engelen, G., & Poelmans, L. (Eds.), 

2018). Het vervangen van het gewestplan door ruimtelijke uitvoeringsplannen is tijdsintensief. 

Bovendien vereist de herbestemming van bouwgronden naar een zachte functie het toekennen van 

planschadevergoedingen. 

Gelet op het steeds toenemende ruimtebeslag is er, in afwachting van een procedureel en financieel 

haalbaar instrument, dringend nood aan een methodiek om de ontwikkeling van het slecht gelegen 

juridisch aanbod af te remmen. De lokale besturen zijn momenteel in hoofdzaak toegewezen op de 

reeds beschikbare instrumenten in het kader van de vergunningverlening, zijnde de decretale 

beoordelingscriteria en de criteria van de goede ruimtelijke ordening. Uit een survey bij de Vlaamse 

omgevingsambtenaren ruimtelijke ordening blijkt echter dat deze criteria zelden tot nooit aanleiding 

geven tot het weigeren van omgevingsvergunningsaanvragen.  

Centrale vraag in het onderzoek is dan ook: 

In welke mate kan in het kader van het vergunningenbeleid het loutere gebruik 

van de decretale beoordelingscriteria en de criteria van de goede ruimtelijke 

ordening bijdragen aan het realiseren van de bouwshift? 

Daarvoor wordt een methodiek aangereikt op basis van een GIS-analyse die de lokale besturen een 

gedetailleerd beeld geeft van de ligging van het juridisch aanbod aan onbebouwde percelen op 

macroniveau (op basis van kernafbakening), op mesoniveau (op basis van de beoordelingscriteria) en 

op microniveau (op basis van een wegingsscore per criterium). Een doorgedreven analyse van de 

resultaten dient als vertrekpunt om het slecht gelegen juridisch aanbod aan onbebouwde percelen te 

categoriseren op basis waarvan beleidsmatige acties kunnen worden ondernomen.  

Deze methodiek wordt uitgetest op twee gemeenten. Het exploratief onderzoek toont dat 60 à 70% 

van de onbebouwde percelen buiten de kern niet kan gevrijwaard worden. Slechts 10% komt met 

zekerheid in aanmerking voor een weigering. 20 à 30% van de onbebouwde percelen zijn gebaat bij 

gerichte beleidsacties (zoals het voeren van een actief gronden- en pandenbeleid) ten einde deze 

percelen te vrijwaren van bebouwing. Het gebruik van de beoordelingscriteria is in de meeste gevallen 

ontoereikend om deze onbebouwde percelen te beschermen. Het gewestplan blijft over het 

algemeen nog steeds een sterk sturend instrument. Er zullen dus andere verordenende instrumenten 

nodig zijn om de ommekeer van urban sprawl naar duurzame ruimtelijke ordening op gang te brengen. 

Maar de opmaak van dergelijke instrumenten vraagt tijd, geld en bestuurskracht. Daarom zijn er quick 

wins nodig om op korte termijn de verdere verdichting buiten de kernen af te remmen. 
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Abstract 

Key words: licensing policy, concrete stop, construction shift, multiple criteria analysis 

On July 20, 2018, the Flemish Government approved the strategic vision of the ‘Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen’ (BRV), the Flanders Spatial Policy Plan. This vision establishes a number of strategic 

principles that should lead to a sustainable spatial policy. One of these principles is known as the 

‘construction shift’ (or earlier: ‘concrete stop’) with the starting point to "accommodate hard space 

functions as much as possible within the existing land take, insofar as this is well located, viewed from 

the facility level and the (future) node value (...) at the relevant scale level". This principle aims to 

reduce the intake of open space to 0 ha per day by 2040.  

However, it appears that the regional plan gewestplan is still the only regulatory instrument for 80% 

of the surface area of Flanders (Pisman, A., Vanacker, S., Willems, P., Engelen, G., & Poelmans, L. (Eds.), 

2018). Overriding the regional plan by spatial implementation plans is time-consuming. Moreover, the 

rezoning of construction land to a soft function requires the granting of compensation rights for land 

use regulations. 

In view of the ever-increasing land take, there is an urgent need for a method of slowing down the 

development of poorly-situated legal offerings, pending a procedurally and financially feasible 

instrument. The local authorities are currently mainly assigned to the instruments already available in 

the context of granting permits, namely the decree evaluation criteria and the criteria of good spatial 

planning. However, a survey of Flemish regional planning officials shows that these criteria are rarely 

if ever used to refuse applications for environmental permits. 

Central question in the study is therefore: 

In the context of the licensing policy, to what extent can the mere use of the decree 

evaluation criteria and the criteria of good spatial planning contribute to the 

realization of the construction shift? 

To this end, a methodology is provided based on a GIS analysis that gives the local authorities a detailed 

picture of the location of the legal supply of undeveloped plots at macro level (based on the 

demarcation of the core), at meso level (based on the assessment criteria) and at micro level (based 

on a weighting score per criterion). A thorough analysis of the results serves as a starting point to 

categorize the poorly-situated plots on the basis of which policy actions can be undertaken. 

This methodology is tested on two municipalities. The exploratory research shows that 60 to 70%  of 

undeveloped parcels outside the core cannot be saved. Only 10% can definitely be considered for 

refusal. 20 to 30% of the undeveloped parcels benefit from specific policy actions (such as pursuing a 

targeted land policy) in order to keep these parcels free from development. The use of the assessment 

criteria are in most cases insufficient to protect these undeveloped parcels. In general, the gewestplan 

still remains a strong guiding instrument. Other regulatory instruments will therefore be needed to 

initiate the turnaround from urban sprawl to sustainable spatial planning. But drawing up such 

instruments requires time, money and administrative power. That is why quick wins are needed in the 

short term to slow down further densification outside the cores. 
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1 Inleiding 

1.1 Probleemstelling 

De Vlaamse Regering keurde op 20 juli 2018 de strategische visie van het Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen (BRV) goed. Deze visie legt een aantal strategische principes vast die moeten leiden tot 

een ruimtelijk beleid dat de toekomstige maatschappelijke uitdagingen met betrekking tot demografie, 

mobiliteit, klimaat, biodiversiteit e.a. op een duurzame manier kan vormgeven.  

Eén van deze principes is gekend als de bouwshift1 met als uitgangspunt om “harde ruimtefuncties zo 

veel mogelijk een plaats te geven binnen het bestaand ruimtebeslag, voor zover dat goed gelegen is, 

bekeken vanuit het voorzieningenniveau en de (toekomstige) knooppuntwaarde (…) op het relevante 

schaalniveau” (Departement Omgeving, 2018, p. 26). Ondanks dat in de strategische visie wordt 

aangegeven dat “Vlaanderen op korte termijn een reeks doortastende maatregelen [neemt] om het 

bijkomend ruimtebeslag op slecht gelegen locaties te stoppen” (p. 36) en tevens een aantal kritische 

succesfactoren opsomt om de bouwshift te doen slagen (p. 37), is er tot op heden geen performant 

planning- en vergunningenbeleid voorhanden waarmee lokale besturen aan de slag kunnen. Met name 

de (weliswaar pertinente) discussie over het toekennen en de totale kost van 

planschadevergoedingen2 ligt hiervan aan de basis. Recent, op 23 februari 2022, heeft de Vlaamse 

Regering de ‘conceptnota bouwshift’ goedgekeurd waarin de grote lijnen van een plan van aanpak 

wordt voorgesteld, maar volgens Tindemans en Lacoere (2022) valt ook dit “nogal mager uit in 

vergelijking met de totaalaanpak die de Taskforce Bouwshift uitwerkte (p. 11)”. 

Ondertussen zet de toename van het ruimtebeslag door3 en werd tussen 2013 en 2019 de grootste 

verschuiving van het landgebruik genoteerd bij een daling van het gebruik van grasland (Statistiek 

Vlaanderen, 2021). Ondertussen blijkt uit het Ruimterapport Vlaanderen (RURA) dat het gewestplan 

nog steeds het enige verordenende instrument is voor 80% van de oppervlakte van Vlaanderen 

(Pisman, Vanacker, Willems, Engelen, & Poelmans (Eds.), 2018).  In afwachting van een procedureel en 

financieel haalbaar instrument is er dus dringend nood aan een methodiek om de ontwikkeling 

binnen woongebied van het slecht gelegen juridisch aanbod af te remmen. De lokale besturen zijn 

momenteel in hoofdzaak aangewezen op de reeds beschikbare instrumenten in het kader van de 

vergunningverlening, zijnde decretale beoordelingscriteria en de criteria van de goede ruimtelijke 

ordening. Uit een survey bij de Vlaamse omgevingsambtenaren ruimtelijke ordening, uitgevoerd in het 

kader van dit onderzoek (zie hoofdstuk 7), blijkt echter dat deze criteria zelden tot nooit aanleiding 

                                                           
1 In het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 en in de Beleidsnota Omgeving 2019-2024 wordt verwezen naar de ‘bouwshift’ en 

vervangt hiermee de term ‘betonstop’ die door de vorige Vlaamse Regering werd gehanteerd. 
2  Planschadevergoeding wordt toegekend wanneer, op basis van een in werking getreden ruimtelijk uitvoeringsplan, een 

perceel niet meer in aanmerking komt voor een vergunning om te bouwen, (…) of voor het verkavelen van gronden, terwijl 

het de dag voorafgaand aan de inwerkingtreding van dat definitieve plan wel in aanmerking kwam voor een vergunning om 

te bouwen of voor het verkavelen van gronden (bron: artikel 2.6.1 §2. Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening). In het ontwerp 
van decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium wordt een nieuwe planschaderegeling voorgesteld: er wordt 

bij de berekening uitgegaan van een geactualiseerde verwervingswaarde in plaats van de venale waarde, vóór de 

bestemmingswijziging.   Dergelijke regeling zou financieel niet haalbaar zijn voor de lokale overheden die worden belast met 

de bouwshift. 
3 Tussen 2013 en 2019 is het ruimtebeslag toegenomen met ongeveer 11.000 ha, wat overeenkomt met een toename van 

32,5% naar 33,3% van het grondgebied. (bron: Statistiek Vlaanderen) 

https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/landgebruik-0#akker_en_grasland_goed_voor%E2%80%AFhelft_van_landgebruik%E2%80%AF
https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/landgebruik-0#akker_en_grasland_goed_voor%E2%80%AFhelft_van_landgebruik%E2%80%AF
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geven tot een weigering van omgevingsvergunningsaanvragen. Gemiddeld resulteert slechts 8% van 

het totaal aantal vergunningsaanvragen per jaar in een weigering (Departement Omgeving, 2018; 

Pisman, et al., 2021). De cijfers spreken zich weliswaar niet uit over de aard van de aanvraag, noch de 

reden van weigering of het resultaat van eventuele beroepsprocedures. De conclusie is alleszins dat 

het weigeren van een aanvraag niet in het DNA zit van de lokale besturen. Dat is ook waarneembaar 

uit de cijfers van het aantal nieuwbouwvergunningen. Zowel in 2020 als in 2021 werd daar een stijging 

opgetekend van respectievelijk 4,3% (16.119) en 12,4% (18.120) (Federale Overheidsdienst Economie, 

2021). Nochtans somt artikel 4.3.1 § 1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) expliciet 

de gevallen op wanneer een aanvraag niet in aanmerking komt voor vergunning:  

Een vergunning wordt geweigerd: 

1° als het aangevraagde onverenigbaar is met: 

a) stedenbouwkundige voorschriften, voor zover daarvan niet op geldige wijze is 

afgeweken; 

b) verkavelingsvoorschriften inzake wegenis en openbaar groen; 

c) andere verkavelingsvoorschriften dan deze die vermeld zijn onder b), voor zover de 

verkaveling niet ouder is dan vijftien jaar op het ogenblik van de indiening van de 

vergunningsaanvraag, en voor zover van die verkavelingsvoorschriften niet op geldige 

wijze is afgeweken; 

d) een goede ruimtelijke ordening; 

 

2° indien de weigering genoodzaakt wordt door de decretale beoordelingselementen, vermeld 

in afdeling 2; 

3° indien het aangevraagde onverenigbaar is met normen en percentages betreffende de 

verwezenlijking van een ...bescheiden woonaanbod, vastgesteld bij of krachtens boek 5, deel 

9, van de Vlaamse Codex Wonen van 2021; 

4° in de gevallen waarin overeenkomstig artikel 1.3.1.1, van het decreet betreffende het 

integraal waterbeleid, gecoördineerd op 15 juni 2018 geen vergunning kan worden afgeleverd; 

5° als de aanvraag onverenigbaar is met een voorlopig vastgestelde ontwerp van rooilijnplan. 

Die weigeringsgrond vervalt als het plan niet definitief werd vastgesteld binnen de termijn die 

in de procedure is vastgesteld. 

Gelet op de verschillende criteria op basis waarvan een aanvraag verplicht moet worden geweigerd, 

zou kunnen worden verwacht dat het aantal weigeringen hoger ligt. De centrale onderzoeksvraag van 

deze masterproef luidt dan ook: 

In welke mate kan in het kader van het vergunningenbeleid het loutere gebruik van 

de decretale beoordelingscriteria en de criteria van de goede ruimtelijke ordening 

bijdragen aan het realiseren van de bouwshift? 
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1.2 Wetenschappelijke relevantie 

Deze masterproef geeft inzicht in de Vlaamse vergunningenpraktijk en de samenhang ervan met de 

gestelde beleidsdoelstellingen. Het heeft als doel te onderzoeken op welke manier lokale besturen 

gebruik kunnen maken van hun motiveringsplicht om aanvragen tot ontwikkeling van slecht gelegen 

juridisch woonaanbod te weigeren, of om te onderbouwen waarom een ander instrument mogelijks 

noodzakelijk is. Het onderzoek moet uitwijzen of er een methodiek kan opgezet worden om de 

kwalitatieve beoordeling van een aanvraag te objectiveren om alzo een overzicht te verkrijgen van de 

stedenbouwkundig aangewezen beslissing voor elk onbebouwd perceel.  

Dit vraagt in eerste instantie een evaluatie van de niet-ingevulde bestemmingszones voor 

woonfunctie. Daarna kan een verdere selectie worden gedaan middels verschillende variabelen die 

aanleiding geven tot een verstrengde motivatie inzake vergunningenbeleid. Dit om aldus – zonder 

toepassing van herbestemmingen of risico op planschade – op korte termijn een haalbaar ruimtelijke 

ordeningsbeleid te kunnen voeren conform de principes van het BRV. De lokale besturen hebben 

immers veelal maar weinig zicht waar op hun grondgebied het slecht gelegen juridisch woonaanbod 

gelegen is, waardoor zij geen gericht beleid voeren als er voor die percelen geen verordenende 

voorschriften van kracht zijn. 

Het onderzoek is tweeledig en bestaat uit: 

1) een GIS- onderzoek dat wordt toegepast op twee gemeenten die deel uitmaken van het door 

Vlaanderen erkende strategische project Regionet Leuven,  

2) een survey bij de gemeentelijke omgevingsambtenaren (GOA) inzake het gebruik van de 

decretale beoordelingscriteria en de criteria houdende de goede ruimtelijke ordening.  

Het onderzoek moet uiteindelijk leiden tot een uniforme methodiek en aanbevelingen die voor alle 

Vlaamse lokale besturen kunnen gelden. 

 

1.3  Overzicht opbouw masterproef 

Voorliggende masterproef is opgebouwd uit 11 hoofdstukken. In dit eerste inleidende hoofdstuk hebt 

u kennis gemaakt met de probleemstelling van het onderwerp. In hoofdstuk 2 wordt deze 

probleemstelling in een theoretische context geplaatst op basis waarvan in hoofdstuk 3 de 

onderzoeksvragen met betrekking tot de probleemstelling helder worden geformuleerd. Hoofdstuk 4 

schetst het beleidskader met betrekking tot het plannings- en vergunningenbeleid. Hoofdstuk 5 

beschrijft uitvoerig de methodiek van het onderzoek om deze in hoofdstuk 6 toe te passen op twee 

geselecteerde cases. Hoofdstuk 7 overloopt de resultaten van de bevraging van de GOA over de 

toepassing van de beoordelingscriteria. Tot slot worden in hoofdstuk 8 en 9 respectievelijk de 

conclusies uit het onderzoek toegelicht en beleidsaanbevelingen geponeerd. De bibliografie is 

opgenomen in hoofdstuk 10, de bijlagen in hoofdstuk 11. 
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2 Theoretisch kader 

Alvorens het onderzoek aan te vatten, is het nodig de probleemstelling in een breder kader te plaatsen. 

Achtereenvolgens worden in dit hoofdstuk geschetst: 

 urban sprawl als reden van de bouwshift (2.1), 

 kernafbakening als methode voor het afremmen van urban sprawl (2.2), 

 regeneratieve duurzaamheid als na te streven paradigma (2.3), 

 multi-criteria-analyse als tool voor de evaluatie van duurzaamheid (2.4). 

2.1 Urban sprawl 

Het Europees Milieuagentschap definieert ‘urban sprawl’ als: 

a phenomenon that can be visually perceived in the landscape. A landscape [is affected by 

urban sprawl] if it is permeated by urban development or solitary buildings and when land 

uptake per inhabitant or job is high. The more area built over in a given landscape and the 

more dispersed this built-up area in the landscape, and the higher the uptake of built-up area 

per inhabitant or job, the higher the degree of urban sprawl (Descamps, 2021). 

Artmann, Inostroza en Fan (2019) refereren naar de breed omschreven term ‘verspreide bebouwing’ 

die het gevolg is van diverse multidimensionale processen zoals industrialisering en evoluties in de 

woningmarkt (Descamps, 2021), en die door de toenemende vraag naar ruimte en de wijzigingen in 

landgebruik de oorzaak is van diverse economische, sociale en ecologische effecten zoals de impact op 

ecosysteemdiensten en natuurdegradatie (Descamps, 2021). Descamps (2021, p. 254) verwijst aan de 

hand van het DPSIR-raamwerk4 “dat urban sprawl ontstaat doordat de toegenomen vraag naar ruimte 

systematisch door de overheid wordt gelenigd door een juridisch beschikbaar aanbod te creëren dat 

het landgebruik wijzigt”. 

 

                                                           
4 Het oorzakelijk kader voor het beschrijven van de interacties tussen de samenleving en het milieu, dat door het Europees 

Milieuagentschap is aangenomen: Driving Forces (drijvende krachten), Pressures (druk), States (toestand), Impacts (effecten), 

Responses (reacties) (bron: https://www.eea.europa.eu/help/glossary/eea-glossary/dpsir) 

Figuur 1: DPSIR-raamwerk toegepast op Urban Sprawl (Descamps, 2021, p. 254) 
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2.2 Kernafbakening 

Er zijn in hoofdzaak twee strategieën om verspreide bebouwing in te perken: ‘green belts’ zijnde de 

open ruimte rondom een stad die dienst doet als buffer tegen de stadsgroei, en ‘urban growth 

bounderies’ of kernafbakeningen waarmee op kaart een denkbeeldige lijn wordt getrokken rond een 

stedelijk gebied en die als grens geldt met de omliggende open ruimte (Gennaio, Hersperger, & Bürgi, 

2009). Het positioneren van de afbakeningslijn moet weloverwogen gebeuren: teveel oppervlakte 

toekennen voor stedelijk gebruik moedigt urban sprawl aan, te weinig oppervlakte resulteert in inflatie 

van grond- en woningprijzen (Knaap & Hopkins, 2001). Knaap en Hopkins (2001) vertrekken van het 

gegeven dat stedelijke groei een dynamisch proces is, en concluderen dat de nadruk bij 

kernafbakeningen te veel wordt gelegd op de vraag of binnen de afbakening voldoende land 

beschikbaar is om een groei over een periode van 20 jaar te overbruggen (en dus eerder statisch wordt 

benaderd), terwijl in feite moet onderzocht worden hoe vaak, hoeveel of onder welke 

omstandigheden kernafbakeningen moeten worden bijgesteld.  Dat vraagt een constante monitoring 

van de nog beschikbare bebouwbare oppervlakte en van de marktprijzen voor bouwgronden. 

Een statische benadering resulteert in een kernafbakening waarin de bebouwbare oppervlakte 

overschat wordt en waarbij een te lage bouwdichtheid wordt toegelaten (Gennaio, Hersperger, & 

Bürgi, 2009). Dat op haar beurt vertraagt het fenomeen van urban sprawl, terwijl er manieren moeten 

worden gezocht om de verspreide bebouwing tegen te gaan. 

2.3 Regeneratieve duurzaamheid 

De uitdaging van het realiseren van een bouwshift kan geplaatst worden binnen de context van 

duurzame ontwikkeling en de paradigma-shift die hierin plaatsvindt.  

Duurzame ontwikkeling heeft als doel de natuurlijke omgeving en het welzijn van mens en samenleving 

te beschermen (Harsimran & Pushplata, 2019). Onaangepaste ruimtelijke ordening kan potentieel een 

nadelig effect hebben op de omgeving, bijvoorbeeld op de lucht-, water-, en bodemkwaliteit 

(Harsimran & Pushplata, 2019). De uitstoot van broeikasgassen door steden en de blijvende groei van 

de wereldbevolking hebben een reeks sociale, economische en ecologische gevolgen zoals  segregatie 

van bevolkingsgroepen, beperkte sociale mobiliteit, toenemende overstromingen en hittegolven 

(Camrass, 2021; Birkeland, 2018). Een fundamentele wijziging naar een omgeving “die meer 

teruggeeft dan ze neemt” (Birkeland, 2018, p. 42) en die opgebouwd is uit infrastructuur en 

gebouwen met duurzame grondstoffen, met een lange levensduur en bestand tegen 

klimaatverandering is nodig (Camrass, 2021). 

 

Gibbons (2020) beschrijft de opkomst, de context en de karakteristieken van drie opeenvolgende 

paradigma’s over duurzaamheid, namelijk het conventionele, het contemporaine en het regeneratieve 

duurzaamheidsparadigma.  

‘Regenerative sustainability’ steunt op een holistisch wereldbeeld (Camrass, 2021). Het gaat verder 

dan de gekende principes bij de conventionele aanpak over efficiënt gebruik van natuurlijke bronnen 

en het mitigeren van de impact op het klimaat, en is de volgende stroming na ‘contemporary 

sustainability’, die al wel ecologische concepten integreert maar nog steeds focust op het voortbestaan 

van niet-duurzame systemen en denkwijzen zoals voortdurende economische groei, het beheren van 

natuurlijke bronnen voor menselijke consumptie, het verminderen van/efficiënt omgaan met afval ed. 

(Gibbons, 2020).  
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Als basisprincipe van regeneratieve duurzaamheid geldt dat “de mens en de overige levende wezens 

als een autopoësis systeem werken” (eigen vertaling) (Gibbons, 2020, p. 3) en dat “de mens als lid van 

de leefgemeenschap, samenleeft in een nauwe van elkaar afhankelijke relatie met andere levende 

systemen” (eigen vertaling) (Du Plessis & Brandon, 2015, p. 57). Volgens Du Plessis en Brandon is het 

doel van regeneratieve duurzaamheid niet om het evenwicht te bewaren, maar om het 

aanpassingsvermogen en het evolutionaire potentieel te versterken van het volledige geïntegreerde 

mondiale sociaalecologische systeem, zodat het zichzelf kan blijven regenereren en zo de voorwaarden 

schept voor een bloeiende en rijkelijke toekomst, niet alleen voor de menselijke soort, maar voor alle 

leven. Zij bepleiten dat “the question no longer is how to reduce the negative impact of our actions, 

but instead how each and every action can contribute to a positive future” (Du Plessis & Brandon, 

2015, p. 60).  

 

Daarbij is de mental shift niet te onderschatten. Gibbons (2020) wijst op het belang van de “inner 

sustainability” die betrekking heeft op wereldbeelden, paradigma’s, geloof, waarden, emoties, 

identiteit, … en die essentieel is voor een blijvende verandering in de “outer sustainability”, met name 

beleid, bestuurssystemen, economische markt, de omgeving, ecosystemen,….  

Op individueel vlak zijn aspecten als medeleven, dankbaarheid, begrip, zorg, creativiteit, flexibiliteit,… 

essentieel. Op collectief vlak zijn inclusie, diversiteit, sociale zorg, respect voor de natuur, … belangrijk. 

Deze laatste kunnen vorm krijgen in “outer sustainability” door het toepassen ervan in 

participatieprocessen, beleid, onderwijs, ed. 

 

Camrass (2021) somt een aantal barrières op die deze shift bemoeilijken, zoals gebrek aan politieke 

wil, weinig ambitieuze planningsinstrumenten en wetgevend kader, en gefragmenteerde 

overheidsstructuren waardoor potentiële synergiën niet opgemerkt worden. Verder duidt zij dat 

planning en wetgeving tezamen via politieke samenwerking op alle niveaus moeten tot stand gebracht 

worden en dat ontwikkelingen moeten beoordeeld worden op hun lange termijn impact. Ook 

Harsimran en Pushplata (2019) verwijzen naar een noodzaak tot een holistische aanpak en het gebrek 

aan geïntegreerde oplossingen en gecoördineerde acties.  

 

‘Positive development’ sluit aan bij ‘regenerative development’. Beide geven uitvoering aan het 

concept van ‘regenerative sustainability’. Voorbeelden hiervan zijn ecovillages (regenerative 

community development) en regeneratieve bouwarchitectuur. 

 

Birkeland (2018) pleit voor ‘positive development’ en verwijst onder andere naar artikel 52 van The 

New Urban Agenda/ Habitat III van de Verenigde Naties: 

We encourage spatial development strategies that take into account, as appropriate, the need 

to guide urban extension, prioritizing urban renewal by planning for the provision of accessible 

and well-connected infrastructure and services, sustainable population densities and compact 

design and integration of new neighbourhoods into the urban fabric, preventing urban sprawl 

and marginalization. 
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2.4 Evaluatie van duurzame ontwikkeling 

Harsimran en Pushplata (2019) citeren Sala et al. over het doel van ‘sustainability assessment tools’, 

namelijk dat ze gebruikt worden om beleid te ondersteunen in een brede milieu, economische en 

sociale context, en dat deze de louter technische/wetenschappelijke evaluatie overstijgen. 

De evaluatiesystemen zijn gegroeid uit evaluatie-instrumenten voor gebouwen, waaraan criteria over 

de omgeving, het landschap, het mobiliteitssysteem, ed. zijn toegevoegd. Echter, Birkeland (2020) 

argumenteert aangaande ‘duurzame gebouwen’ dat dergelijke evaluatiesystemen teveel gebaseerd 

zijn op voorgeschreven regels, puntensystemen en drempelwaarden waardoor ontwerpen zich 

eerder gaan richten op efficiëntie (verminderen van afval, energie-efficiëntie t.o.v. huidige 

standaardwaarden, …) en op de ‘goedkoopste’ oplossing in plaats van op duurzame en vernieuwende 

technieken. De instrumenten zijn voortgevloeid uit het hedendaagse duurzaamheidsparadigma (met 

focus op mitigerende maatregelen) en zijn (nog) niet aangepast aan regeneratieve duurzaamheid. 

Birkeland (2020) stelt: “green buildings aren’t sustainable if they do more harm than no building at 

all.” Dezelfde stelling gaat mogelijks op voor de plaats waar ontwikkelingen worden gepland. 

 

Toch is het nuttig om de methodologie van dergelijke evaluatiesystemen nader te bekijken. Dergelijke 

instrumenten kunnen een belangrijke insteek zijn voor de beoordeling van locaties waar 

ontwikkelingen gewenst zijn, en vice versa.  

Een dergelijk systeem dat nauw aansluit bij de geografie van Vlaanderen is het Nederlandse BREEAM 

communities. Hoewel dit instrument enkel geschikt is voor middelgrote tot grote ontwikkelingen – en 

dus niet voor het beoordelen van kleinschalige ontwikkelingen op individuele percelen – zijn er wel 

interessante leerpunten die kunnen meegenomen worden, meer bepaald de eerste stap in de 

evaluatie: ‘het bepalen van het doel van de ontwikkeling’, waarbij een aantal verplichte criteria in 

overweging worden genomen op basis waarvan een eindresultaat wordt gegeven. De criteria 

omvatten: economische impact, demografische behoefte, wateroverlast, geluidshinder, energie, 

bestaande gebouwen en infrastructuur, ecologie, bodemgebruik en mobiliteit (BREEAM, 2017). 

 

Het instrument maakt gebruik van ‘multi-criteria analysis’ (MCA). Lebret, Leidelmeijer, en van Poll 

(2005) omschrijven MCA als “een hulpmiddel bij besluitvorming over complexe (risico)problemen 

waarbij ongelijksoortige aspecten een rol spelen en onderling tegen elkaar worden afgewogen, al naar 

het gewicht en belang dat aan die aspecten wordt toegekend” (p. 7). Gamper en Turcanu (2007) wijzen 

op de sterkte van MCA ten opzichte van ‘traditionele’ besluitvormingsinstrumenten zoals kosten-

batenanalyse, namelijk het gebruik van kwalitatieve criteria en het omgaan met onzekerheden over 

de huidige en toekomstige effecten. MCA is derhalve een gepaste methode indien de voordelen niet 

kunnen uitgedrukt worden in ‘waarde’ en ‘kwantiteit’, zoals bijvoorbeeld het behoud van 

biodiversiteit.  
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Gamper en Turcanu (2007) onderscheiden volgende sterktes en zwaktes van MCA bij publieke 

besluitvorming: 

 

Sterktes Moeilijkheden 

Leerproces stimuleert discussie, brengt een 
gemeenschappelijk inzicht in het probleem 

Mogelijks zijn bepaalde belangengroepen 
vooringenomen over bepaalde informatie om 
hun macht te versterken 

Openheid voor afwijkende waarden en 
meningen 

Terughoudendheid van experten om hun kennis 
te delen 

Vermogen om kwalitatieve en immateriële 
factoren aan te pakken 

Technisch complex, bijvoorbeeld in het bepalen 
van parameters 

Verantwoording (systematiek, transparantie)  

Conflictoplossing: helpt bij het bereiken van een 
politiek compromis 

Mogelijks een tijdrovend proces 

Ondersteunt een brede participatie Keuze van belanghebbenden en de timing van 
hun deelname aan het proces 

Helpt bij het legitimeren van beslissingen Besluitvormers geven mogelijks de voorkeur 
aan modelbeslissingen 

Integratie is vanzelfsprekend en wordt steeds 
vaker toegepast op lokaal niveau voor 
beslissingen omtrent milieuzaken 

Moeilijke onderlinge vergelijking van 
casestudies 

Voorkeuren worden op een meer directe en 
praktische wijze voorgesteld 

Op een hoger beslissingsniveau staan experts 
wantrouwiger tegenover nieuwe instrumenten 
 

Tabel 1: sterktes en moeilijkheden van MCA (Gamper & Turcanu, 2007, p. 300) (eigen vertaling) 

 

De uitvoering van een MCA – zoals bij de meeste besluitvormingskaders - bestaat uit vier stappen 

(Lebret, Leidelmeijer, & van Poll, 2005; Gamper & Turcanu, 2007): 

 

 
 bepalen van de context en de reikwijdte van het probleem,  

 selectie van alternatieven en scenario’s,  

 betrekken van belanghebbenden en vastleggen van het proces. 

 
 

 schatting van de aard en omvang van de effecten en risico’s. 

 

 

 
 waardering van alternatieven op criteria:  

een MCA weegt criteria veelal onderling naar relatief belang. 

 

 

 
 rangordening van alternatieven door het samenvoegen van de 

gewogen scores. 

 

 

Probleemafbakening 

Schatting  

Waardering 

Rangordening 
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Er bestaat geen uniforme methodiek, noch technische richtlijnen, richtlijnen over de aanpak van 

participatie of gestandaardiseerde rapportagesjablonen (Gamper & Turcanu, 2007). Elke MCA 

ontwerpt zijn eigen methodiek binnen het hierboven geschetste kader.  

 

Deze besluitvormingsmethode wordt toegepast in voorliggend onderzoek. Het onderzoek maakt 

gebruik van de relevante decretale beoordelingscriteria en de criteria houdende de goede ruimtelijke 

ordening zoals opgesomd in de VCRO. Het betreffen kwalitatieve criteria. Aan elk criterium wordt een 

geargumenteerde weging gekoppeld zodoende een differentiatie mogelijk te maken tussen de criteria. 

Dit resulteert in een categorisering van onbebouwde percelen en de wenselijkheid tot het ontwikkelen 

van deze percelen op basis van hun totale gewogen scores. 
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3 Onderzoeksvragen 

Vertrekkende van de problematiek van verspreide bebouwing waardoor een significante wijziging van 

het Vlaamse ruimtelijke ordeningsbeleid aan de orde is om een duurzame ruimtelijke ordening te 

bereiken, en uitgaande dat het opmaken van verordenende planinstrumenten een langdurig proces is 

omwille van procedurele, politieke en financiële redenen, is het noodzakelijk om op korte termijn te 

bekijken welke juridische mogelijkheden er zijn om een (aanzet tot) bouwshift te realiseren. Daarvoor 

wordt gekeken naar de huidige beschikbare instrumenten in het kader van het vergunningenbeleid.  

 

De hoofdvraag van dit onderzoek is dan ook: 

In welke mate kan in het kader van het vergunningenbeleid het loutere gebruik van de 

decretale beoordelingscriteria en de criteria van de goede ruimtelijke ordening bijdragen aan 

het realiseren van de bouwshift? 

Het antwoord op deze hoofdvraag moet leiden tot inzichten over volgende bijvragen: 

Welke percelen komen hiervoor in aanmerking en hoe verhoudt zich dat t.o.v. het totaal aantal 

slecht gelegen juridisch aanbod onbebouwde percelen? Met andere woorden kan deze 

methode leiden tot een bouwshift?  

Hoe kunnen lokale besturen op een uniforme wijze dit onderzoek voeren voor hun 

grondgebied?  

Welke randvoorwaarden moeten vervuld zijn om de beoordelingscriteria optimaal te 

benutten?  

Scheppen deze inzichten mogelijkheden voor het lokale bestuur om voor het overige slecht 

gelegen juridisch aanbod maatregelen op maat te nemen?  
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4 Beleidskader 

Dit hoofdstuk beschrijft beknopt de historiek van het planningsbeleid om vervolgens de goedgekeurde 

strategische doelstellingen van het ontwerp-BRV toe te lichten. Daarna wordt uitgebreid ingegaan op 

het vergunningenbeleid en in het bijzonder op de criteria ter uitvoering van de opportuniteitstoets. 

4.1 Planningsbeleid 

4.1.1 Van wet naar visie  

Het eerste wetgevende kader inzake ruimtelijke ordening was niet gestoeld op een beleidsvisie. 

De eerste wet op de stedenbouw d.d. 29 maart 1962 voerde de verplichting tot een bouw- of 

verkavelingsvergunning in om zo de chaotische verkavelingsgolf na de oorlogsjaren het hoofd te 

bieden, echter zonder succes gelet op het ontbreken van duidelijke beoordelingscriteria voor 

aanvragen tot vergunningen.   

Met de komst van de gewestplannen in de jaren 1970 kon een aanvraag voor de eerste maal getoetst 

worden aan een bodembestemming en aan bijhorende stedenbouwkundige voorschriften bepaald in 

het Koninklijk Besluit (KB) van 28 december 1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de 

ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. De gewestplannen konden middels algemene en 

bijzondere plannen van aanleg door gemeentebesturen verder worden verfijnd. Door de 

detailleringsgraad van de gewestplannen, de lange procedure tot opmaak en goedkeuring, de vrees 

voor planschade en het gebrek aan fasering zijn de gewestplannen echter geen robuust instrument 

gebleken om de goede ruimtelijke ordening op lange termijn te waarborgen (Lacoere & Leinfelder, 

2020). 

Eind jaren ’90 – begin 2000 wordt op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau de verplichting 

opgelegd om een lange termijnvisie te poneren middels ruimtelijke structuurplannen.  De opmaak van 

zo’n structuurplan wordt ingeschreven in het decreet (1999) houdende de organisatie van de goede 

ruimtelijke ordening en omschrijft in artikel 18:  

Onder ruimtelijk structuurplan wordt verstaan een beleidsdocument dat het kader aangeeft 

voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke 

ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in de 

voorbereiding, de vaststelling en de uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening 

aanbelangen. 

De uitvoering van de langetermijnvisie gebeurt aan de hand van ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) 

en stedenbouwkundige verordeningen. Voor het gebied waarop ze betrekking hebben vervangen de 

RUP’s het gewestplan. Zij kunnen – ondanks dat ook in het RUP bestemmingen worden vastgelegd – 

flexibeler worden ingezet door het toevoegen van modaliteiten, faseringen, indicatieve elementen ed.  

Echter, 21 jaar na het invoeren van de structuurplannen en RUP’s blijkt dat het gewestplan nog steeds 

het enige verordenende instrument is voor 80% van de oppervlakte van Vlaanderen (Pisman et al., 

2018). De vaststelling dat “de RUP’s er niet in geslaagd zijn om een trendbreuk te realiseren (…) en 

door de verregaande juridisering en bureaucratisering niet de flexibiliteit hebben gekregen die 

intentioneel wel aanwezig was”, werd al in 2010 geconcludeerd door Voets en De Peuter (p. 16).  
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Hun onderzoek en aanbevelingen hebben de basis gelegd voor een modernisering van het systeem 

van beleidsplanning, wat uiteindelijk geleid heeft tot het Besluit van de Vlaamse Regering (BVR) tot 

bepaling van nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke 

beleidsplannen (…) dat werd goedgekeurd op 30 maart 2018.  

Een ruimtelijk beleidsplan is opgebouwd uit een strategische visie en (minstens één) 

beleidskader(s). Net zoals bij ruimtelijke structuurplanning dient elk bestuursniveau op termijn een 

ruimtelijk beleidsplan op te maken ter vervanging van dat structuurplan. De Vlaamse Regering keurde 

op 20 juli 2018 de strategische visie van het witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV) goed. Tot 

op heden zijn er nog geen (ontwerp)beleidskaders waardoor deze visie niet het statuut heeft van een 

ontwerp-BRV. De webpagina (https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-

verbouwen/ruimtelijke-ordening/beleidsplan-ruimte-vlaanderen, z.d.) van het Departement 

Omgeving over het BRV vermeldt: “Vlaanderen zet vanuit de strategische visie in op het stimuleren 

van lokaal initiatief om de doelstellingen van de strategische visie van het BRV in de praktijk uit te 

rollen” via pilootprojecten en proeftuinen.  

De volgende paragraaf gaat verder in op de strategische visie van het BRV. 

4.1.2 Van visie naar praktijk 

De strategische visie geeft een overzicht van de ruimtelijke staat van Vlaanderen, schetst het 

perspectief voor de toekomst aan de hand van strategische doelstellingen en ruimtelijke 

ontwikkelingsprincipes, en geeft een aanzet tot realisatie. 

4.1.2.1 De ruimtelijke staat van Vlaanderen 

De Vlaamse Regering ambieert een stelselmatige vermindering van het ruimtebeslag5, van 6 ha/dag in 

2015 tot 0 ha/dag in 2040. Dat betekent dat in 2025 het ruimtebeslag zou moeten gedaald zijn tot 3 

ha/dag. Echter, in plaats van een afname treedt een toename van het ruimtebeslag op. Tussen 2013 

(nulmeting) en 2019 is het ruimtebeslag toegenomen met ongeveer 11.000 ha, wat overeenkomt met 

een toename van 32,5% naar 33,3% van het grondgebied (Statistiek Vlaanderen, 2021). 

Om de bouwshift (zie 1.1 probleemstelling) in praktijk om te zetten is het dus essentieel om een reëel 

zicht te hebben op de oppervlakte aan gronden met harde bestemming6 op land en zonder 

ruimtebeslag. Dit wordt het ruimtebeslag-risico (RBR) genoemd en bedraagt 60.210 ha (Lacoere, 

Hurtado, Engelsen, Stal, & Paelinck, 2021), waarvan ca. 37% oftewel 22.752 ha gelegen in woonzone 

(zie figuur 2: samenstelling van het ruimtebeslag-risico naar bestemming ). 

 

                                                           
5 Ruimtebeslag wordt gedefinieerd als “de ruimte ingenomen door onze nederzettingen, dus door huisvesting, industriële en 

commerciële doeleinden, transportinfrastructuur, recreatieve doeleinden, serres etc. Parken en tuinen, ecoducten over 

infrastructuren en sommige bermstroken en taluds langs (weg)infrastructuren behoren ook tot het ruimtebeslag” (Pisman, 

Vanacker, Willems, Engelen, & Poelmans, (Eds.), 2018, p. 25) 
6 Zijnde: woonzones, recreatie, bedrijvenzones (regionale- en lokale bedrijventerreinen, zeehavengebieden), overige harde 

bestemmingen (gemeenschapsvoorzieningen, lijninfrastructuur, ontginningsgebieden) en overige groene harde 

bestemmingen (ingerichte park- en buffergebieden) (Lacoere, Hurtado, Engelsen, Stal, & Paelinck, 2021, p. 10) 

https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-ordening/beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-ordening/beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://www.vlaanderen.be/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-ordening/beleidsplan-ruimte-vlaanderen
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Het RURA stelt dat “binnen al de woonbestemmingen van het gewestplan en de ruimtelijke 

uitvoeringsplannen nog 249.021 percelen onbebouwd liggen volgens de registers van onbebouwde 

percelen (…). In het totaal gaat het om 40.428 ha” (p. 144). Deze cijfers dateren van 2017.  

De afwijking van de cijfers uit het RURA t.o.v. het onderzoeksrapport van Lacoere et al. (2021) kan 

verklaard worden door: 

 de toename van het ruimtebeslag met ca. 6 ha /dag – wat tussen 2017 en 2021 een toename 

zou betekenen van 8.760 ha, al is het niet duidelijk hoeveel deze toename exact bedraagt in 

louter woongebied, 

 het onnauwkeurig bijhouden van de registers onbebouwde percelen (ROP) door de 

gemeenten wat als gevolg heeft dat het ruimterapport gebaseerd is op onvolledige gegevens,  

 de opname van percelen met harde wateroppervlakten zoals waterwegen, dokken, rivieren, 

meren e.d. die niet weerhouden zijn in het onderzoek van Lacoere et al. omdat zij “ervan 

uitgaan dat wateroppervlakken op korte tot middellange termijn niet tot weinig vervangen 

worden door bebouwing” (Lacoere, Hurtado, Engelsen, Stal, & Paelinck, 2021, p. 13), 

 de opname van percelen die gelegen zijn in zachte bestemmingen, die al een inrichting kennen 

(bijvoorbeeld als tuin, parking) of die bebouwd zijn met een bijgebouw niet meegerekend zijn 

in het onderzoek van Lacoere et al. (Lacoere, Hurtado, Engelsen, Stal, & Paelinck, 2021). 

Deze onbebouwde percelen moeten – samen met 

verdichtings- en verwevingsprojecten – de toekomstige 

bevolkingsgroei opvangen.  

Volgens Statistiek Vlaanderen wordt er tussen 2017 en 2027 

een groei verwacht van 171.000 bijkomende private 

huishoudens. Het aandeel 1- en 2-persoonshuishoudens 

binnen alle huishoudens zal verder toenemen. Het aandeel 

3- en 4- persoonshuishoudens zal verder dalen en het 

aandeel 5+persoonshuishoudens zal nauwelijks veranderen 

(zie figuur 3). 

Deze groei dient omzichtig te worden benaderd, rekening 

houdend met de door de Vlaamse Regering geformuleerde 

strategische doelstellingen.  

Figuur 2: samenstelling van het ruimtebeslag-
risico naar bestemming (Lacoere, Hurtado, 
Engelsen, Stal, & Paelinck, 2021, p. 15) 

Figuur 3: aandeel huishoudens naar omvang 
(Statistiek Vlaanderen) 
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4.1.2.2 Strategische doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes 

Er worden in de strategische visie zes strategische doelstellingen geformuleerd, waarvan de meest 

relevante voor dit rapport: 

 

 verminderen van het bijkomend ruimtebeslag 

Het verhogen van het ruimtelijk rendement in het bestaande ruimtebeslag moet aantrekkelijker 

worden ten opzichte van ruimtelijk uitbreiden. Het versnellen van rendementsverhoging vergt: 

 snellere procedures, eenvoudigere regelgeving en betere instrumenten ten aanzien van 

de bebouwde ruimte enerzijds, 

 een meer restrictief en ontmoedigend optreden ten aanzien van ontwikkelingen in de 

niet-ingenomen ruimte anderzijds. 

 

 wonen en werken nabij huidige en toekomstige collectieve vervoersknopen en voorzieningen 

Er wordt naar gestreefd om tegen 2050 geen substantieel aantal bijkomende woongelegenheden 

en werkplekken meer te realiseren op te lange verplaatsingstijd van een collectieve vervoersknoop 

of groep voorzieningen, tenzij dit om duidelijke ruimtelijk rendementsoverwegingen aangewezen 

is. 

 robuuste open ruimte 

De open ruimte biedt noodzakelijke maatschappelijke diensten zoals voedsel, (drink)water, 

klimaatregulering, schone lucht, biodiversiteit, energie, zachte recreatie, grondstoffen en 

landschapsbeleving. Door in te zetten op herontwikkeling van bestaande wijken en dorpen, 

verdwijnt de druk op de open ruimte. Het ritme van verharding wordt stelselmatig teruggebracht 

en de versnippering wordt actief teruggedrongen. Het landelijk gebied moet zich kenmerken door 

grote aaneengesloten open ruimten waarin een netwerk van sterke dorpskernen functioneert als 

drager voor voorzieningen en ondernemerschap. 

De strategische visie benoemt vervolgens een aantal ruimtelijke ontwikkelingsprincipes op basis 

waarvan bovenstaande doelstellingen kunnen worden bereikt, namelijk het toepassen van 

locatieprincipes en inrichtingsprincipes. Deze laatste zijn van toepassing indien er aan de 

locatieprincipes is voldaan. Op de inrichtingsprincipes wordt niet verder ingegaan. De locatieprincipes 

worden verder vertaald naar het bepalen van de knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau, en 

het fysisch systeem.  

Het gebruiken van knooppuntwaarde en voorzieningenniveau is gebaseerd op het theoretische knoop-

plaatsmodel van Bertolini. Hij beschrijft “an accessible area is thus one where many, different people 

can come, but also one where many, different people can do many different things: it is an accessible 

node, but also an accessible place” (Bertolini, 1999, p. 201). Bij de operationalisering van dit model 

wordt de knooppuntwaarde gemeten aan de hand van de frequentie en de verscheidenheid van het 

aanwezige vervoersaanbod (trein, bus, tram, metro, auto, fiets), en de plaatswaarde aan de hand van 

de intensiteit en diversiteit van de activiteiten binnen een wandelafstand van 700 m van het 

knooppunt (Bertolini, 1999). 
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Verachtert, et al. (2016) definiëren het begrip knooppuntwaarde op basis van de ligging in het systeem 

van collectief vervoer als volgt: 

De mate waarin een kern is geïntegreerd in het systeem van collectief vervoer voor personen. 

Ze bepaalt, samen met het voorzieningenniveau, de ontwikkelingsmogelijkheden van een kern 

of plek zoals de streefwaarden voor ruimtelijk rendement, het type en de mix van activiteiten 

of de afstand van ontwikkelingen tot het vervoersknooppunt. De knooppuntwaarde wordt 

onder meer bepaald door de transportmodus (trein, metro, tram, bus, …), de frequentie van 

het vervoersaanbod, de vervoerscapaciteit, aansluitings- en (multimodale) 

overstapmogelijkheden en aansluiting op fiets- en wandelnetwerken. Hoe makkelijker en 

directer iemand zich vanuit de kern naar andere kernen kan verplaatsen, hoe hoger de 

knooppuntwaarde. (p. 10) 

 

Het voorzieningenniveau definiëren zij aan de hand van drie types:  

 basisvoorzieningen zijn voorzieningen die nodig zijn om het dagelijkse leven te organiseren en 

deel te nemen aan de maatschappij. Voorbeelden zijn: een kleuter- en basisschool, 

kinderopvang, huisarts, apotheek, voedingswinkel, postpunt en (publieke) 

ontmoetingsruimten binnen en buiten.  

 regionale voorzieningen zijn voorzieningen met een ruim verzorgingsgebied dat verschillende 

kernen in de regio bedient. Voorbeelden van regionale voorzieningen zijn een middelbare 

school, een woonzorgcentrum, een algemeen ziekenhuis, gerechtelijke diensten, een 

winkelcentrum, een cultureel centrum en kantoren. Een samenhangende regio beschikt over 

een compleet pakket van regionale voorzieningen.  

 metropolitane voorzieningen zijn voorzieningen met een ruim bereik en het potentieel om zich 

internationaal te onderscheiden. Concreet gaat het om kennisinstellingen, grote culturele 

instellingen of toeristische attracties die toegankelijk zijn voor ondernemers, kenniswerkers, 

studenten, bezoekers en burgers uit Vlaanderen en daarbuiten.  

Elke voorziening wordt tevens gecategoriseerd in een aparte klasse, met name ‘onderwijs’, ‘cultuur 

en sport’, ‘zorg’ of ‘woonondersteunende voorzieningen’. 

“De voorzieningengraad en de ligging in het ruimer collectief vervoersysteem zijn richtinggevend bij 

de keuze van te ontwikkelen kernen in landelijke regio’s.” (Verachtert, et al., 2016, p. 9) 

Het fysisch systeem wordt gedefinieerd als “het geheel van eigenschappen, processen en onderlinge 

relaties in de ruimte van klimaat, lucht, reliëf, bodem en water. Het fysisch systeem is richtinggevend 

voor de ruimtelijke ontwikkeling” (Departement Omgeving, 2018, p. 112). 

Voorgaande maakt duidelijk dat het Vlaamse planningsbeleid met de komst van de beleidsplannen 

een nieuwe fase ingaat die een kader moet scheppen voor de bouwshift aan de hand van het 

toepassen van de strategische doelstellingen en de ruimtelijke ontwikkelingsprincipes, waarbij bij 

uitstek de locatieprincipes bijzondere aandacht verdienen aangezien zij het uitgangspunt zijn voor het 

onderzoeken van een kernafbakening. Er is echter nog steeds geen goedgekeurd Beleidsplan Ruimte 

Vlaanderen, noch een beslissing over het instrumentarium ter realisatie van de strategische visie. 
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4.2 Vergunningenbeleid 

4.2.1  Kern van het vergunningenbeleid 

Artikel 1.1.4 van de VCRO bepaalt dat “de ruimtelijke ordening gericht [is] op een duurzame ruimtelijke 

ontwikkeling waarbij de ruimte beheerd wordt ten behoeve van de huidige generatie, zonder dat de 

behoeften van de toekomstige generaties in het gedrang gebracht worden. Daarbij worden de 

ruimtelijke behoeften van de verschillende maatschappelijke activiteiten gelijktijdig tegen elkaar 

afgewogen. Er wordt rekening gehouden met de ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het 

leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Op deze manier wordt 

gestreefd naar ruimtelijke kwaliteit.” (2009) 

Het ruimtelijke ordeningsbeleid wordt, zoals in paragraaf 4.1.1 aangegeven, ingebed in een visie (via 

een structuurplan of een beleidsplan) dat haar uitvoering kent middels planinstrumenten zoals 

ruimtelijke uitvoeringsplannen en stedenbouwkundige verordeningen. Vergunningsaanvragen 

worden afgetoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften van deze planinstrumenten. 

Het vergunningenbeleid is sterk gericht op een toelatingsplanologie. 

Bij het ontbreken van gedetailleerde verordenende voorschriften valt de vergunningverlenende 

overheid terug op de voorschriften van de gewestplanbestemming, vervat in het KB van 28 december 

1972 betreffende de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. 

De toepassing van deze voorschriften wordt toegelicht in de omzendbrief van 8 juli 1997 betreffende 

de inrichting en de toepassing van de ontwerp-gewestplannen en gewestplannen. De omzendbrief 

heeft geen bindend karakter (Arrest, 2007) maar  “beoogt (…) een leidraad te bieden bij de 

interpretatie en toepassing van de diverse planologische voorschriften” en heeft als “voornaamste 

doelstelling (…) te komen tot een gelijkaardige behandeling van gelijkaardige gevallen door alle 

vergunningverlenende overheden” (Vlaamse Gemeenschap, 1997, artikel M1).  

De loutere ligging van een perceel in een bepaald bestemmingsgebied voldoet niet als motivatie om 

een aanvraag te vergunnen of te weigeren. Immers, artikel 19 lid 3 van het KB van 28 december 1972 

bepaalt: “De vergunning wordt evenwel, ook al is de aanvraag niet in strijd met het gewestplan of 

ontwerpgewestplan, slechts afgegeven zo de uitvoering van de handelingen en werken verenigbaar is 

met de goede plaatselijke ordening”.  

Naast de planologische beoordeling is dus ook de beoordeling van de ‘goede plaatselijke ordening’ 

essentieel in de conclusie of een aanvraag al dan niet vatbaar is voor vergunning.  

Voorliggend rapport gaat niet verder in op de planologische interpretatie van de 

bestemmingsvoorschriften van het gewestplan. Zoals eerder aangehaald beschrijft de omzendbrief 

van 8 juli 1997 uitvoerig per bestemmingsgebied welke de toepassing ervan is. De interpretatiemarge 

is hier eerder beperkt.  

Dit rapport focust op de beoordeling van vergunningsaanvragen die niet gevat worden door 

gedetailleerde verordenende stedenbouwkundige voorschriften. Immers, artikel 4.3.1 § 1. van de 

VCRO heeft als uitgangspunt dat een vergunning wordt geweigerd als het aangevraagde onverenigbaar 

is met verordenende voorschriften (incl. verkavelingsvoorschriften). Dergelijke voorschriften worden 

immers verondersteld de criteria van de goede ruimtelijke ordening weer te geven (art. 4.3.1. § 3.).  
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4.2.2  Beoordelingsgronden van een aanvraag tot omgevingsvergunning 

De ‘wet houdende organisatie van de ruimtelijke ordening en van de stedebouw’ van 29 maart 1962 

luidt de verplichting in van het verkrijgen van een bouwvergunning. Echter, enkel bij afgifte van een 

weigering van vergunning moest deze beslissing “met redenen omkleed zijn” (art. 44 § 4.).  

Het is pas in het KB van 28 december 1972 dat de verenigbaarheid met de goede plaatselijke ordening 

wordt vermeld (zie 4.2.1). Een concrete leidraad met afwegingen voor de verenigbaarheid met de 

goede plaatselijke ordening is er echter niet. In de modelformulieren gebruikt voor de bouwvergunning 

– in uitvoering van art. 52 § 3. van het decreet betreffende de ruimtelijke ordening, gecoördineerd op 

22 oktober 1996 – wordt enkel voorzien in een paragraaf waarin het college van burgemeester en 

schepenen haar standpunt motiveert (Ministerieel Besluit van 10 juli 1997 houdende bepaling van de 

vorm der beslissingen inzake bouwaanvragen, 1997), zonder echter in te gaan op welke elementen 

allemaal in acht moeten worden genomen.  

Het decreet d.d. 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening zorgt voor een 

professionalisering van het lokale ruimtelijke ordeningsbeleid. De figuur van de gemeentelijke 

stedenbouwkundige ambtenaar wordt geïntroduceerd (art. 15). Zijn/haar verslag wordt een verplicht 

stuk in het vergunningsdossier. Dat verslag bestaat uit (art. 110 §2.):  

1) de geldende wettelijke en reglementaire voorschriften die van toepassing zijn (legaliteitstoets). 

Dit omhelst zowel een beoordeling van de planologische toestand, als ook een toetsing van de 

‘decretale’ beoordelingsgronden, waarbij de weguitrusting, de energieprestatie-eisen, de 

toegankelijkheid van publieke gebouwen en de rooilijn formele weigeringsgronden zijn indien niet aan 

de voorwaarden wordt voldaan (art. 100). Later worden hier nog de watertoets in het kader van het 

decreet integraal waterbeleid en de verwezenlijking van de percentages van het bescheiden 

woonaanbod in het kader van het grond- en pandenbeleid aan toegevoegd. 

2) de verenigbaarheid van de aanvraag met de goede ruimtelijke ordening (opportuniteitstoets).  

Het duurt nog tot 2009 – bij het in werking treden van de VCRO – dat de beoordelingscriteria die de 

toetsing aan de goede ruimtelijke ordening beogen, worden gespecificeerd, namelijk in artikel 4.3.1 § 

2. 1°: 

De overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening wordt beoordeeld met 

inachtneming van volgende beginselen: 

het aangevraagde wordt, voor zover noodzakelijk of relevant, beoordeeld aan de hand van 

aandachtspunten en criteria die betrekking hebben op de functionele inpasbaarheid, de 

mobiliteitsimpact, de schaal, het ruimtegebruik en de bouwdichtheid, visueel-vormelijke 

elementen, cultuurhistorische aspecten en het bodemreliëf, en op hinderaspecten, 

gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen, in het bijzonder met inachtneming 

van de doelstellingen van artikel 1.1.4. 

Een omzendbrief betreffende de toepassing van deze criteria bestaat echter niet. 

De vergunningverlenende overheid heeft hier dan ook een materiële motiveringsplicht waarbij ze 

aantoont dat de genomen beslissing uitgaat van de juiste feitelijke gegevens. Toch verdient het verder 

onderzoek om na te gaan of de criteria die de toetsing van de goede ruimtelijke ordening weergeven 

op generieke wijze kunnen toegepast worden. Het is dan wel onzeker of de beoordeling stand houdt 

bij beroepsprocedures. De Raad voor Vergunningsbetwistingen vernietigt immers beslissingen 
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waarvan de motivering een loutere stijlformule is gezien de vergunningverlenende overheid gehouden 

is aan de beginselen van behoorlijk bestuur waardoor een onzorgvuldige toetsing aan de goede 

ruimtelijke ordening altijd als middel kan ingeroepen worden (Codex Vlaanderen, 2014). Anderzijds 

kan de Raad in haar beoordeling van de eisen van de goede ruimtelijke ordening zich niet in de plaats 

stellen van de bevoegde overheid. In verschillende arresten is te lezen dat “de Raad slechts een 

marginale controle uit[oefent], gelet op de discretionaire beoordelingsbevoegdheid van het 

vergunningverlenend bestuursorgaan. De Raad is niet bevoegd te oordelen over de eisen van een 

goede ruimtelijke ordening in de plaats van de verwerende partij. De Raad heeft wel als taak om aan 

de hand van de concrete gegevens van de zaak na te gaan of de verwerende partij de feiten waarop 

haar beoordeling steunt, correct en zorgvuldig heeft vastgesteld en of ze op grond daarvan niet 

kennelijk onredelijk heeft geoordeeld” (Arrest, 2021, p. 18). In een ander arrest oordeelt de Raad dan 

weer dat “een beslissing kennelijk onredelijk [is] wanneer ze zo afwijkt van het normaal te verwachten 

beslissingspatroon, dat het ondenkbaar is dat een ander zorgvuldig handelend bestuur, in dezelfde 

omstandigheden, dezelfde beslissing zou nemen” (Arrest, 2021, p. 19). 

4.2.2.1 Decretale beoordelingselementen  

De bespreking van de decretale beoordelingselementen beperkt zich hier tot degene die een 

ruimtelijke impact hebben. Deze paragraaf zal derhalve enkel de definitie van een voldoende 

uitgeruste weg, de toepassing van de watertoets en de natuurtoets verder onder de loep nemen. 

Voldoende uitgeruste weg 

Artikel 4.3.5 § 1. van de VCRO bepaalt dat een omgevingsvergunning voor het bouwen van een gebouw 

(…) slechts kan worden verleend op een stuk grond, gelegen aan een voldoende uitgeruste weg, die 

op het ogenblik van de aanvraag reeds bestaat. Paragraaf 2 van hetzelfde artikel voegt daaraan toe 

dat een voldoende uitgeruste weg ten minste met duurzame materialen is verhard en voorzien van 

een elektriciteitsnet.  

Het woord “duurzaam” wijst erop dat de materialen de wegfunctie voor een langere periode mogelijk 

moeten maken of gemaakt hebben (Vlaams Parlement, 2008, p. 131 voetnoot 191). Desmet (2005) 

preciseert dat de Raad van State oordeelt dat – bij gebrek aan definitie - ‘duurzaam’ in zijn 

spraakgebruikelijke betekenis moet worden begrepen, namelijk ‘geschikt, bestemd om te duren, 

weinig vergankelijk’ of ‘lang aanhoudend, gedurig’. Bijgevolg kunnen, nog volgens Desmet, als 

duurzame materialen beschouwd worden: een betonverharding, een klassieke asfaltverharding, 

klinkers, kasseien, een verharding met een voldoende dikke grintkoffer.  

Deze definitie van ‘duurzaam’ lijkt intussen achterhaald. In de vijftiende editie van Van Dale wordt 

een extra betekenis gegeven aan het woord: “zo min mogelijk grondstoffen verbruikend; 

gebruikmakend van herwinbare bronnen” (Van Dale Uitgevers, sd). In de online-versie wordt tevens 

opgenomen: het milieu weinig belastend. Het is dus relevant in het kader van artikel 1.1.4 VCRO, om 

de interpretatie van de weguitrusting met duurzame materialen met een andere blik te bekijken en 

niet alleen de ‘hardheid’ van het materiaal op basis van slijtage te beoordelen, maar tevens de impact 

van het materiaal op het milieu aan de hand van parameters als CO²-uitstoot, de MKI-score7 en 

circulariteit. De stad Damme heeft als eerste in Vlaanderen naar aanleiding van geplande 

                                                           
7 De milieukostenindicator is een single-score indicator uitgedrukt in euro’s. Het voegt alle relevante milieueffecten samen 

in één enkele score van milieukosten die de milieu schaduw prijs /schaduwkosten van een product of project aantoont. 

(Ecochain Technologies B.V., 2020) 
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infrastructuurwerken door verschillende nutsmaatschappijen beslist om bij de herinrichting van de 

weg de principes van duurzame en klimaatresistente inrichting van het openbaar domein toe te passen 

en een waterdoorlatende weg aan te leggen op een gerecycleerde fundering (Wegenbouw.be, 2021).  

De ‘gemoderniseerde’ interpretatie van ‘duurzame materialen’ zal in het kader van 

vergunningsaanvragen enkel kunnen gebruikt worden in die gevallen dat er nog een bijkomende 

weguitrusting moet worden voorzien. Aanvragen tot bebouwing in woongebied en langs wegen waar 

al woningen zijn vergund, kunnen redelijkerwijs niet ‘her-beoordeeld’ worden met betrekking tot de 

interpretatie van ‘met duurzame materialen verhard’.  

De Vlaamse Regering (2006) heeft in artikel 2 van het besluit inzake de minimale weguitrusting 

volgende afwijking aangegeven: 

Er kan in het geval van individuele aanvragen tot omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen worden afgeweken van de eisen inzake minimale 

weguitrusting, vastgelegd in artikel 4.3.5, § 2, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening, behoudens voor het elektriciteitsnet, voor het bouwen van een woning, als aan al 

de volgende voorwaarden voldaan is: 

1° de woning komt te liggen in een gebied dat bestemd is voor woningbouw, met uitzondering 

van woonuitbreidingsgebied voor zover dit gebied op de datum van de inwerkingtreding van 

dit besluit deze bestemming heeft; 

2° de woning komt te liggen in een gebouwengroep (zijnde minstens drie gebouwen of 

gebouwencomplexen, al dan niet aan dezelfde kant van de straat gelegen, die samen geen 

functioneel maar wel een ruimtelijk aaneengesloten geheel vormen); 

3° de woning ligt aan een openbare weg waar sinds 22 april 1962 minstens vijf vergunningen 

zijn verleend voor het bouwen, waarmee bedoeld wordt de nieuwbouw of herbouw van 

verschillende woningen. Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening kan 

gebiedsgericht voorzien in afwijkingen van het aantal verleende vergunningen; 

4° de grond waarop de aanvraag tot omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige 

handelingen betrekking heeft, ligt niet in een overstromingsgebied, aangeduid met toepassing 

van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid.  

Het toelaten van afwijkingen is opmerkelijk. Volgens voormalig Vlaams minister van ruimtelijke 

ordening Dirk Van Mechelen8 is de achterliggende reden voor de decretale beoordeling van een 

voldoende uitgeruste weg: 

dat men wil voorkomen dat gemeenten worden verplicht tot zeer zware investeringen in 

infrastructuurwerken. Met andere woorden, een weg moet aan bepaalde voorwaarden 

voldoen voor de vergunningen voor de gebouwen kunnen worden afgeleverd, dit om te 

vermijden dat er dynamieken ontstaan zonder dat de gepaste weginfrastructuur aanwezig is, 

en dat de gemeentebesturen achteraf moeten opdraaien voor de uitvoering en de kosten van 

de uitrusting (Vlaams Parlement, 2008). 

                                                           
8 Dirk Van Mechelen zetelde in verschillende Vlaamse Regeringen als Vlaams Minister van ruimtelijke ordening, en dit van 13 

juli 1999 tot 12 juli 2009 (https://www.vlaamsparlement.be/nl/volksvertegenwoordigers/gewezen-vlaamse-

volksvertegenwoordigers/dirk-van-mechelen). 
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De minister verwijst hiermee naar de ongunstige effecten van verspreide bebouwing. Uit de kosten-

batenanalyse naar aanleiding van het BRV blijkt dat “er bij verspreide bebouwing tien keer meer 

infrastructuur nodig is per gebouw dan in een stadskern. Daardoor ligt de kostprijs om infrastructuur 

te voorzien per gebouw er zeven keer hoger” (Vermeiren, et al., 2019, p. 16). Dit betreft niet alleen de 

kosten van de wegenis zelf, maar tevens de kosten voor riolering, waterleiding en 

elektriciteitsvoorziening. Dezelfde conclusie blijkt uit de recentste studie hieromtrent (Wauters, et al., 

2021). Het is trouwens slechts enkel het elektriciteitsnet dat verplicht dient aanwezig te zijn conform 

de definitie van voldoende uitgeruste weg. Het is thans ondenkbaar dat drinkwateraansluiting niet 

aanwezig is en dat de zuivering van huishoudelijk afvalwater gebeurt via individuele 

behandelingsinstallaties. 

Bij een aanvraag voor een bouwproject waarin nieuwe wegenis moet worden voorzien dient dus niet 

enkel de fysieke uitrusting van de weg in overweging te worden genomen, maar ook de 

maatschappelijke kosten die ermee gepaard gaan. 

Watertoets 

De juridische grondslag van de watertoets ligt in artikel 1.3.1.1. van het decreet integraal waterbeleid 

d.d. 18 juli 2003. Dat artikel bepaalt dat de overheid die moet beslissen over een vergunning (…) er 

zorg voor draagt, door het weigeren van de vergunning (…) dan wel door het opleggen van gepaste 

voorwaarden (…), dat geen schadelijk effect ontstaat of dat dit zoveel mogelijk wordt beperkt (…).  

Een schadelijk effect wordt in hetzelfde decreet (artikel 1.1.3. §2. 18°) gedefinieerd als: 

ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat voortvloeit uit een verandering van de 

toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt teweeggebracht door een 

menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten: 

 op de gezondheid van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte 

gebouwen en infrastructuur, gelegen buiten afgebakende overstromingsgebieden,  

 op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de fauna, de flora, de bodem, 

de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed,  

 alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen. 

Ecopedia definieert een watersysteem als “een geografisch afgebakend, samenhangend en 

functioneel geheel van oppervlaktewater, grondwater, waterbodems, oevers en technische 

infrastructuur met inbegrip van de daarin voorkomende levensgemeenschappen en alle bijhorende 

fysische, chemische en biologische kenmerken en processen” (Massant & Verlinde, sd).  

De beoordeling van de impact van een project op het watersysteem gebeurt aan de hand van de 

watertoets, zijnde een web-toepassing opgemaakt door de Coördinatiecommissie Integraal 

Waterbeleid waarbij middels een vragenlijst wordt nagegaan of en aan wie advies moet worden 

gevraagd, of de aanvraag in overeenstemming is met de gewestelijke hemelwaterverordening, en 

welke (standaard) conclusies kunnen worden opgenomen in de beslissing. 

De memorie van toelichting van de VCRO verduidelijkt dat de watertoets in stappen wordt uitgevoerd 

(Vlaams Parlement, 2008, p. 127): 

1) nagaan of de te vergunnen handeling een schadelijk effect aan het watersysteem veroorzaakt. 

2) indien ja,  
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a. voorwaarden opleggen die het ontstaan van het schadelijke effect vermijden of beperken, 

b. voorwaarden opleggen die gericht zijn op herstel in natura op de plaats waar het 

schadelijke effect plaatsvindt, 

c. weigering van vergunning indien het schadelijk effect niet kan worden vermeden, noch 

beperkt en ook herstel onmogelijk is. 

Het is aannemelijk dat aanvragen die zich situeren buiten overstromings(gevoelig) gebied - eventueel 

mits bijkomende voorwaarden - geen schadelijke effecten aan het watersysteem genereren. 

Minder evident is de conclusie dat aanvragen gelegen in overstromingsgevoelig gebied ook de 

watertoets doorstaan, en dus geen schadelijke effecten veroorzaken of dat deze schadelijke effecten 

mits voorwaarden kunnen vermeden of beperkt worden. Overstromingsgebied is nu eenmaal een 

gebied dat van nature niet geschikt is voor andere functies dan de berging van water. De vaststelling 

dat er voorwaarden moeten worden opgelegd om de schadelijke effecten te milderen, is het bewijs 

dat er schadelijke effecten zijn. Een garantie dat de opgelegde voorwaarden geen nadelig betekenisvol 

effect hebben op het milieu (eventueel op langere termijn) is er niet. Omzendbrief LNE 2015 2 verwijst 

naar een studie van de Vlaamse Milieumaatschappij waarin werd onderbouwd dat “een klein project 

waarbij een harde bestemming wordt gerealiseerd niet alleen op zichzelf bekeken kan worden maar 

dat het noodzakelijk is om een ruimer kader te gebruiken (…)” (Vlaams minister van Omgeving, Natuur 

en Landbouw, 2015, p. 4). Dit om te vermijden dat er een cascade-effect optreedt. De redenering vindt 

haar basis onder meer in het voorzorgsbeginsel. 

Een bijzondere aanpak vragen de signaalgebieden. Dit zijn “nog niet ontwikkelde gebieden waar een 

tegenstrijdigheid kan bestaan tussen de geldende bestemmingsvoorschriften en het belang van dit 

gebied voor het watersysteem en waarvoor de Vlaamse Regering een beslissing over de 

vervolgstappen heeft [genomen] of zal nemen” (Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, 

2015, p. 1). In deze gebieden wordt een tijdelijk bewarend beleid voorgesteld in afwachting van de 

uitvoering van de beslissing van de Vlaamse Regering.  

Ondanks dat wordt opgeroepen tot het beoordelen van het ruimer kader en tot consequent beleid, is 

het niet vanzelfsprekend om aanvragen in signaalgebied of overstromingsgevoelig gebied te weigeren 

gelet op de omstandige motivatie die nodig is omtrent het aantonen van mogelijke schadelijke 

effecten. Informatie over welke randvoorwaarden kunnen opgelegd worden voor bebouwing in 

effectief overstromingsgevoelige gebieden is dan weer wel makkelijk raadpleegbaar.  

Nochtans bestaat er een dringende noodzaak om adequaat op te treden en aanvragen voor bebouwing 

in overstromingsgevoelig gebied te weigeren. Volgens een publicatie van Statistiek Vlaanderen worden 

2,6% van de hoofdgebouwen in het Vlaamse Gewest beschouwd als gevaarlijk overstroombaar9 en zou 

dit percentage in 2100 stijgen tot 6,9% (Statistiek Vlaanderen, 2020). Andere cijfers tonen dat 

gemiddeld 5% van de huishoudens in het Vlaamse Gewest in of bij overstromingsgebied wonen (zie 

figuur 4: huishoudens in of bij overstromingsgebied 2020). 

                                                           
9 gebouwen die bij overstromingen het risico lopen op een wateroverlast van 70 centimeter of meer 



Masterproef_ A. Troosters                     32 

 

 

De overstromingen in juli 2021 hebben het topic hoog op de agenda geplaatst. Huidig minister van 

Omgeving Zuhal Demir heeft op 1 augustus 2021 een oproep gedaan naar de lokale besturen om niet 

langer in overstromingsgevoelig gebied te bouwen (Verstraete, 2021). Enkele gemeenten volgen alvast 

deze oproep. Zo hebben de gemeente Meise, de gemeente Merchtem en de stad Halle de op dat 

moment lopende aanvragen voor omvangrijke projecten geweigerd op basis van de watertoets. 

Het betrof respectievelijk de bouw van 300 sociale woningen, een appartementencomplex van 

29 appartementen en de bouw van 3 appartementsgebouwen (Verstraete, 2021; Herpol & De Smet, 

2021; Kerckhoven, 2021). In beroep heeft de bevoegde deputatie voor wat betreft het laatste dossier 

de omgevingsvergunning toch afgeleverd.  De bevoegde deputie stoelde zich hiervoor op het positieve 

advies van de Vlaamse Milieumaatschappij en de aangepaste plannen waarbij “de aanvrager de kelder 

zo geconcipieerd heeft dat die niet makkelijk zal overstromen. De provincie had als bijkomende 

voorwaarde ook gesteld dat er een extra regenwaterput van 10.000 liter moest komen10, waardoor er 

samen met het groendak meer hemelwater kan opgevangen worden, in vergelijking met vandaag” 

(Vanthienen, 2021). Het is maar de vraag of deze voorwaarden de schadelijke effecten aan het 

watersysteem kunnen vermijden. Immers, de voorwaarden trachten enkel de schadelijke effecten 

voor het gebouw/de bewoners te minimaliseren. Er is geen gemotiveerde beoordeling dat het project 

door de gestelde voorwaarden geen permanente betekenisvol schadelijk effect aan het watersysteem 

genereert. Het watersysteem is namelijk meer dan enkel de opvang van hemelwater om 

overstromingen te vermijden. Een aantal elementen van de effecten op het watersysteem lijken alvast 

niet te zijn onderbouwd. De stad Halle gaat in beroep tegen deze beslissing bij de Raad voor 

Vergunningsbetwistingen (Depraetere, 2021).  

Natuurtoets 

In het kader van het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk 

milieu (hierna: natuurdecreet) worden drie beoordelingen vermeld: 

1) artikel 16 verwijst naar de natuurtoets waarbij de bevoegde overheid er zorg voor moet 

dragen dat er geen vermijdbare schade aan de natuur kan ontstaan door de vergunning (…) te 

                                                           
10 Artikel 9 §1. van het besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige 

verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en 

hemelwater d.d. 5 juli 2013 bepaalt: “Bij nieuwbouw of herbouw van eengezinswoningen is de plaatsing van een of meer 

hemelwaterputten met een totale minimale inhoud van 5 000 liter verplicht. Bij nieuwbouw of herbouw van gebouwen groter 

dan 100 vierkante meter, andere dan eengezinswoningen, is de plaatsing van een of meer hemelwaterputten verplicht. Het 

volume van de hemelwaterput bedraagt minimaal 50 liter per vierkante meter horizontale dakoppervlakte, afgerond naar 

het hogere duizendtal, met een maximale inhoud van 10 000 liter, tenzij gemotiveerd aangetoond kan worden dat een groter 

nuttig hergebruik mogelijk is of zal zijn”. (eigen onderlijning) 

Figuur 4: huishoudens in of bij overstromingsgebied 2020 
(Provincies.incijfers.be) 
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weigeren of door redelijkerwijze voorwaarden op te leggen (…). De basisvoorwaarde is het 

stand-still beginsel. Dat houdt in dat de huidige situatie als norm aangenomen wordt voor de 

toekomst. Voor het natuurbehoud betekent dit dat de natuur in kwaliteit en kwantiteit niet 

achteruit mag gaan (Inverde, sd). 

De natuurtoets dient te worden uitgevoerd voor elke vergunningsplichtige activiteit11 en is dus 

onafhankelijk van het bestemmingsgebied.  

2) artikel 36ter. §3 vermeldt een “passende beoordeling” voor “een vergunningsplichtige 

activiteit  die (…) een betekenisvolle aantasting van de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone12 kan veroorzaken, zonder dat die vergunningsplichtige activiteit (…) direct 

verband houdt met of nodig is voor het beheer van een gebied in de speciale 

beschermingszone in kwestie (…). De vergunningverlenende overheid mag de vergunning 

slechts verlenen als de activiteit geen betekenisvolle aantasting kan veroorzaken”. Deze 

passende beoordeling wordt in de praktijk de habitattoets genoemd (Verbeke, 2020, p. 1). 

 

3) artikel 26bis §1 bepaalt dat “de overheid geen toestemming of vergunning [mag] verlenen 

voor een activiteit die onvermijdbare en onherstelbare schade aan de natuur in het VEN kan 

veroorzaken”. Dit wordt de VEN-toets of verscherpte natuurtoets genoemd (Verbeke, 2020, 

p. 1). 

Bij de beoordeling van de natuurtoets is het begrip “vermijdbare schade” essentieel. Er zijn hierover 

verschillende lezingen: 

- de parlementaire voorbereiding van het natuurdecreet omschrijft dit als “schade die kan 

vermeden worden door de activiteit op een andere wijze uit te voeren (bijvoorbeeld met 

andere materialen, op een andere plaats, …). Onvermijdbare schade is de schade die men hoe 

dan ook zal veroorzaken, op welke wijze men de activiteit ook uitvoert” (Vlaams Parlement, 

2002, p. 17), 

- volgens artikel 2.2.2 van de omzendbrief LNW/98/01 moet de term zo worden opgevat “dat 

alles in het werk is gesteld om schade aan de natuur te vermijden.” (Omzendbrief LNW/98/01 

betreffende algemene maatregelen inzake natuurbehoud en wat de voorwaarden voor het 

wijzigen van vegetatie en kleine landschapselementen betreft volgens het besluit van de 

Vlaamse regering van 23 juli 1998 , 1998), 

- een recent arrest van de Raad voor Vergunningsbetwistingen omschrijft de term als “schade 

die de aanvrager kan vermijden door het aanpassen van de gevraagde handelingen, door het 

nemen van bepaalde voorzorgsmaatregelen, die in de praktijk haalbaar zijn en die niet leiden 

tot de ondoeltreffendheid of onwerkbaarheid van de aanvraag” (Arrest, 2021, p. 19). 

Idem als bij de motivatie van ‘schadelijke effecten aan het watersysteem’ in het kader van de 

watertoets, is ook hier bij de beoordeling met betrekking tot vermijdbare schade voldoende expertise 

nodig. Artikel 35 §4 van het Omgevingsvergunningsbesluit bepaalt in welke gevallen het bevoegde 

agentschap advies verleent bij vergunningsplichtige werken. Het betreft aanvragen gelegen in een 

                                                           
11 Een activiteit waarvoor op grond van een wet, decreet of besluit, een vergunning, toestemming of machtiging vereist is 

(Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 1997, art. 2 46°) 
12 Een aantasting die meetbare en aantoonbare gevolgen heeft voor de natuurlijke kenmerken van een speciale 

beschermingszone ( (Decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu, 1997, art. 2 30°) 
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ruimtelijk kwetsbaar gebied, in een vogelrichtlijngebied (…) met uitzondering van de woongebieden in 

de ruime zin, in een habitatrichtlijngebied, in een waterrijk gebied en in een park of bos, en aanvragen 

waarvoor de opmaak van een passende beoordeling vereist is. Het advies is niet bindend. 

De vergunningverlenende overheid kan wel steunen op dit advies en dient uitvoerig te motiveren 

waarom het advies niet gevolgd wordt. 

4.2.2.2 Beoordelingscriteria van de goede ruimtelijke ordening 

De verenigbaarheid van een aanvraag met de goede ruimtelijke ordening dient conform artikel 4.3.1 

§ 2. 1° VCRO te worden getoetst – voor zover relevant13 – aan zeven beoordelingscriteria, namelijk (1) 

de functionele inpasbaarheid, (2) de mobiliteitsimpact, (3) de schaal, (4) het ruimtegebruik en 

bouwdichtheid, (5) de visueel-vormelijke elementen, (6) de cultuurhistorische aspecten en 

bodemreliëf, en (7) de hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen.  

De vergunningverlenende overheid dient te motiveren waarom een toetsing aan een bepaald 

criterium al dan niet relevant is en, indien wel, in welke mate de aanvraag verenigbaar is met dat 

criterium. De criteria moeten worden gezien als aanknopingspunten voor  deze verplichte toetsing aan 

de goede ruimtelijke ordening (Vlaams Parlement, 2008, p. 124). De aanvraag moet bovendien 

beoordeeld worden met inachtname van de algemene doelstellingen van de ruimtelijke ordening zoals 

bepaald in artikel 1.1.4 VCRO (zie ook 4.2.1  kern van het vergunningenbeleid). Hiermee is een catch-

all bepaling voorhanden waaronder verschillende elementen gekwalificeerd kunnen worden (De Smet, 

2013).  

Het omgevingsloket wijst een potentiële koper van een bouwgrond of gebouw op de verplichting van 

de omgevingsambtenaar om deze criteria te beoordelen en toont een (niet-werkende) link 

“beoordelingskader ‘Goede ruimtelijke ordening’” (https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/voor-

u-koopt-checklist, 15 mei 2022). Mogelijks verwijst deze link naar een document opgemaakt door het 

Departement Omgeving in oktober 2005 en dat via de regionale overlegfora (“atria”) werd verspreid 

onder de stedenbouwkundige ambtenaren (bijlage 1). Dit document is een leidraad waarin per 

beoordelingscriterium elementen worden aangegeven die een inhoudelijke invulling kunnen geven in 

de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening.  

De onderstaande bespreking van de beoordelingscriteria valt deels terug op het document van het 

Departement en bekijkt of er veralgemeende conclusies kunnen worden getrokken bij gelijkaardige 

situaties, ondanks dat de beoordeling van de goede ruimtelijke ordening een opportuniteitstoets 

inhoudt en de feitelijke plaatselijke context in rekening moet nemen. De bespreking van de 

beoordelingsgronden focust op deze elementen die relevant zijn voor het onbebouwde perceel en/of 

de omgeving, en sluit derhalve de elementen uit die de beoordeling van het project (constructie) 

beogen. 

 

 

 

                                                           
13 D.w.z. als er een wettelijke (in ruime zin) verplichting of een klare aanleiding is om deze punten in rekening te brengen 

(Vlaams Parlement, 2008, p. 125) 

https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/voor-u-koopt-checklist
https://www.omgevingsloketvlaanderen.be/voor-u-koopt-checklist
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Mobiliteitsimpact 

Op het eerste zicht lijkt de beoordeling van het criterium mobiliteitsimpact evident: er dient te worden 

nagegaan wat de impact is van de mobiliteit op het project en de omgeving. Echter, verdere analyse 

van de woordkeuze maakt snel duidelijk dat ‘mobiliteit’ een heel brede betekenis heeft. Mobiliteit 

wordt omschreven als “het geheel van verplaatsingen, vervoersmiddelen en –infrastructuur” 

(Vlaanderen, departement Werk en Sociale Economie, sd). 

In artikel 3 van het decreet betreffende de basisbereikbaarheid (2019) worden de doelstellingen van 

het Vlaamse mobiliteitsbeleid aangehaald, namelijk: 

Het mobiliteitsbeleid is gericht op het garanderen van de bereikbaarheid van onze 

samenleving. Daarbij wordt geïnvesteerd in een mobiliteitssysteem waarmee de 

economie en de maatschappij ondersteund worden. Het mobiliteitssysteem is 

duurzaam, veilig, intelligent en multimodaal. Het wordt uitgebouwd en geëxploiteerd 

met aandacht voor toegankelijkheid en leefbaarheid. 

De mobiliteitsimpact omhelst derhalve het effect dat een project genereert op: 

 de verplaatsingen, waarvan de relevante verplaatsingen in dit opzicht degene zijn naar lokale 

attractiepolen (basisschool, winkel, huisdokter) en naar de regionale attractiepolen (hoger 

onderwijs, ziekenhuis, cultuurhuizen, tewerkstellingspolen…), 

 de aanwezige en voorziene vervoersmiddelen (te voet, fiets, bus, tram, trein, auto, 

vrachtvervoer), 

 de aanwezige of aan te leggen infrastructuur (al dan niet aanwezigheid van voldoende 

kwalitatieve, veilige en toegankelijke wegenis voor elk vervoersmiddel). 

Toch wordt veelal in de beoordeling van de mobiliteitsimpact louter gekeken naar de aanwezige 

voorzieningen voor autovoertuigen met als achterliggende reden de parkeerdruk op het openbaar 

domein te doen afnemen. Daarvoor worden (meestal hoge) minimumparkeernormen al dan niet 

verordenend, en dus weinig flexibel, vastgelegd in bouwvoorschriften. Nochtans heeft onderzoek 

aangetoond dat hoge parkeernormen samengaan met een hoger aandeel autogebruik wat op zijn 

beurt meer autoverplaatsingen genereert en tot gevolg heeft dat ontwikkelingen zich enten op 

automobiliteit (Lauwers, Baert, & Caers, 2019). 

Voor de beoordeling van de impact van verplaatsingen kan gebruik gemaakt worden van de mobiscore. 

Dit is een instrument ontwikkeld door de Vlaamse Overheid die de milieu-impact van potentiële 

verplaatsingen vanaf de woning aangeeft (Van Den Bergh, Aelterman, Mouton, & Engels, 2018). 

Waar we wonen en hoe we ons van daaruit kunnen verplaatsen om te werken, winkelen, recreëren, 

enz. heeft een invloed op de ecologische voetafdruk14. De mobiscore kan dus een eerste motivatie zijn 

om een project negatief te beoordelen, indien bijvoorbeeld te ver gelegen van (basis)voorzieningen of 

het gebrek aan duurzame multimodale vervoeroplossingen. 

                                                           
14 De ecologische voetafdruk is een concept dat weergeeft hoeveel vruchtbare land- en wateroppervlakte iemand (of een 

hele gemeenschap of heel de wereld) nodig heeft om de goederen die nodig zijn om te voorzien in levensonderhoud te 

produceren en het afval dat er bij hoort te verwerken (Inverde, sd). 
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Het is in het kader van de beoogde modal split15 aangewezen om de aandacht met betrekking tot de 

mobiliteitsimpact te verruimen naar alle vervoersmiddelen en dus ook in een project na te gaan welke 

de effecten zijn op het voetgangersgebruik, het fietsgebruik, het openbaar vervoer en alternatieve 

vervoerswijzen zoals deelmobiliteit, inclusief de voorzieningen die hiermee gepaard gaan. 

Cultuurhistorische aspecten  

De cultuurhistorische aspecten behelzen in globo de aspecten die betrekking hebben op elementen 

van onroerend erfgoed zoals: (1) het beschermd erfgoed (monumenten, landschappen en 

dorpsgezichten, (2) vastgesteld erfgoed (landschapsatlas, de vastgestelde inventarissen van 

archeologische zones, houtige beplantingen, historische tuinen en parken, bouwkundig erfgoed) en (3) 

wetenschappelijke inventarissen.  

De wetgeving rond dit thema wordt gevormd door het Onroerend Erfgoeddecreet. Artikel 35 §3 van 

het Omgevingsvergunningsbesluit bepaalt in welke gevallen het bevoegde agentschap advies verleent 

bij vergunningsplichtige werken. Het betreft aanvragen in of over beschermd erfgoed, gelegen in 

erfgoedlandschappen en werelderfgoed. Het advies is niet bindend. De vergunningverlenende 

overheid kan wel steunen op dit advies en dient uitvoerig te motiveren waarom het advies niet gevolgd 

wordt.  

Aanvragen gelegen in vastgesteld erfgoed of wetenschappelijke inventarissen zijn niet onderhevig aan 

een advies. In deze gevallen is het enkel de vergunningverlenende overheid die oordeelt waarom de 

aanvraag al dan niet een negatieve impact heeft op de cultuurhistorische aspecten. Echter, zonder 

specifieke kennis over monumenten en landschapszorg is het opstellen van een adequaat advies 

hierrond niet evident. Barendregt, et al. (2008) beschouwen het landschap “als een levend en integraal 

geheel van historie, cultuur, fysieke omstandigheden, natuur, economie en visuele aspecten” en zijn 

van mening dat “het probleem bij de zorg voor het landschap blijft (…) dat er een dynamisch evenwicht 

moet zijn tussen een behoud van historische structuren en (economische) 

ontwikkelingsmogelijkheden”. Het zijn dus al deze elementen die deel zouden moeten uitmaken bij de 

beoordeling van de cultuurhistorische aspecten.  

De vergunningverlenende overheid kan beroep doen op een intergemeentelijke 

onroerenderfgoeddienst (IOED), al is het weinig waarschijnlijk dat een IOED voldoende expertise heeft 

voor een dergelijke holistische aanpak rond de advisering van de cultuurhistorische aspecten. Haar 

taken en bevoegdheden zijn niet wettelijk vastgelegd en focussen veelal op aspecten van onroerend 

erfgoed (inventarisatie, opstellen beheersplannen, uitbouwen consultatienetwerk) (Agentschap 

Onroerend Erfgoed, sd). Momenteel zijn er 29 IOED’s die 210 Vlaamse gemeenten ondersteunen. 

Bodemreliëf 

Bodem wordt in artikel 1.1.2 van het BVR houdende algemene en sectorale bepalingen inzake 

milieuhygiëne - VLAREM II gedefinieerd als “de bovenste laag van de aardkorst die begrensd is door 

het vaste gesteente en het aardoppervlak. De bodem bestaat uit minerale deeltjes, organisch 

materiaal, water, lucht en levende organismen” (Departement Omgeving, 1995). Het reliëf van de 

                                                           
15 In het Vlaams Energie en Klimaatplan, goedgekeurd op 9 december 2019, staat het uitbouwen van een multimodaal 

vervoerssysteem opgenomen als beleidslijn met als maatregel: “In het woon-werkverkeer neemt het aandeel duurzame modi 

toe tot minstens 40% (het autogebruik bedraagt maximaal 60%, momenteel bedraagt het aandeel autogebruik 71%)” 

(Vlaamse Regering, 2019, p. 206). 
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bodem aanmerkelijk wijzigen is in navolging van artikel 4.2.1 VCRO onderhevig aan een 

omgevingsvergunning. Hieronder wordt begrepen: de bodem aanvullen, ophogen, uitgraven of 

uitdiepen waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt (Juridische dienst van het departement 

Kanselarij en Buitenlandse Zaken, 2009). 

Het beoordelingskader van het Departement Omgeving (bijlage 1) haalt als mogelijks te behandelen 

aandachtspunten met betrekking tot bodem het volgende aan: “impact op het (huidige) reliëf en/of 

de waterhuishouding van de bodem, gebruik van bestaande reliëfverschillen of negatie daarvan, enz.” 

De beoordeling van het bodemreliëf staat in relatie met de beoordeling van de watertoets (zie 4.2.2.1 

decretale beoordelingselementen).  

De beoordeling van de impact van een project op het bodemreliëf kan echter veel verder gaan. Zo is 

het in navolging van artikel 1.1.4 van de VCRO nodig dat de vergunningverlenende overheid rekening 

houdt met de gevolgen voor het leefmilieu (zie 4.2.1  kern van het vergunningenbeleid p. 23). In dit 

kader is ook bodemverontreiniging een relevant criterium dat aandacht verdient. De Raad voor 

Vergunningsbetwistingen heeft inzake bodemverontreiniging geoordeeld dat “het gegeven dat een 

aanvraag betrekking heeft op een verontreinigd perceel en dat het bebouwen van het perceel de 

lopende sanering in het gedrang kan brengen of bemoeilijken, niet anders dan beschouwd kan worden 

als een relevant aspect – de gevolgen voor het leefmilieu – van goede ruimtelijke ordening” (Kerkstoel, 

2021). Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn 

(Decreet betreffende de bodemsanering en de bodembescherming, 2006, p. artikel 7). 

Een ander aspect dat aandacht verdient, is bodemerosie. Erosie door water is een proces waarbij 

bodemdeeltjes door de impact van regendruppels en afstromend water worden losgemaakt en 

getransporteerd, hetzij laagsgewijs over een grote oppervlakte, hetzij geconcentreerd in geulen en 

ravijnen. Dit leidt o.m. tot een afname van de bodemkwaliteit en -productiviteit, maar ook tot 

belangrijke schade door modderoverlast in stroomafwaarts gelegen (woon)gebieden (Databank 

ondergrond Vlaanderen, 2019). Dat op zich kan dan weer effect hebben op verzakkingen van 

constructies ed.  

Hinderaspecten, gezondheid, gebruiksgenot en veiligheid in het algemeen 

Deze laatste criteria gaan verder dan het stedenbouwkundige aspect. Ze hebben betrekking op de 

leefbaarheid van de omgeving. Ze omvatten daarbij bijvoorbeeld hinder door de functie, aspecten van 

nabuurschap, aspecten van bezonning en licht, comfortaspecten, buitenruimte, ontsluiting, 

brandveiligheid, ed. De beschrijving van de beoordeling van deze criteria door het Departement 

Omgeving (zie bijlage 1) focust op de hinder die een project op de omgeving of op de toekomstige 

gebruikers kan genereren.  

Echter is het tevens belangrijk om na te gaan of er op de gekozen locatie andere al aanwezige aspecten 

zijn die een negatieve invloed kunnen hebben op het gebruiksgenot van het te verwezenlijken project. 

In een vorig criterium werd de inventaris risicogronden al aangehaald. Andere vormen van hinder zijn: 

geluidshinder, geurhinder en lichthinder. Alleen de eerste vorm, geluidshinder, is een meetbaar 

criterium.  

In Vlaanderen is wegverkeer de belangrijkste verstoorder van het omgevingsgeluid, enerzijds door de 

organisatie van de ruimtelijke ordening en het zeer dichte wegennet dat daardoor wordt gevormd en 

anderzijds door een toename van het wegverkeer (Vlaamse overheid, Departement Leefmilieu, natuur 
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en energie, 2011). Maar ook chronisch spoorverkeergeluid en vliegverkeer hebben een negatieve 

impact op de gezondheid. Volgens de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid (2016) kan lawaai 

aanleiding geven tot hart- en vaatziekten vanaf een blootstelling aan geluid van gemiddeld meer dan 

55 dB(A) gedurende de dag. Een verstoorde nachtrust kan leiden tot vermoeidheid, stress, 

verminderde immuniteit en een verstoring van het hormonale evenwicht en kan zo bijdragen tot 

depressies en diabetes.  

De Wereldgezondheidsorganisatie (2018) geeft een sterke aanbeveling om: 

 het nachtlawaai van het wegverkeer te beperken tot 45 dB Lnight16, 

 het nachtlawaai van het spoorwegverkeer te beperken tot 44 dB Lnight, 

 het nachtlawaai van het vliegverkeer te beperken tot 40 dB Lnight, 

 
De Europese richtlijn inzake de evaluatie en de beheersing van omgevingslawaai (2002) heeft als doel 

een gemeenschappelijke aanpak te bepalen om op basis van prioriteiten de schadelijke gevolgen, 

hinder inbegrepen, van blootstelling aan omgevingslawaai17 te vermijden, te voorkomen of te 

verminderen en gebruikt daarvoor onder andere geluidsbelastingkaarten waarop wordt weergegeven 

wat de bestaande of voorspelde geluidssituatie is, en of er een overschrijding is van een geldende 

relevante  grenswaarde.  

4.2.3 Conclusie 

In voorgaande werd gesteld dat een duurzame ruimtelijke ontwikkeling rekening houdt met de 

ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de culturele, economische, esthetische en 

sociale gevolgen. Vervolgens werd onderzocht in het kader van het uitvoeren van de legaliteits- en 

opportuniteitstoets welke  inhoudelijke elementen kunnen aangehaald worden bij de beoordeling van 

de verschillende criteria. Hieruit kan geconcludeerd worden dat de beoordeling vaak een brede 

inhoudelijke en juridische expertise vraagt van de GOA. De beoordeling van de verschillende criteria 

vraag immers niet alleen kennis van de VCRO, maar ook van andere decreten zoals het decreet 

gemeentewegen, het natuurdecreet, het decreet integraal waterbeleid, het onroerend 

erfgoeddecreet, het bodemdecreet, ed. Dat toont dat de beoordeling van een aanvraag een 

geïntegreerde aanpak vereist. In een aantal gevallen is een advies van de bevoegde instantie vereist, 

maar dit advies heeft geen bindend karakter voor de beslissing. Daardoor ligt er een belangrijke 

verantwoordelijkheid bij de GOA.

                                                           
16 Dit is een indicator die gebruikt wordt om de geluidsoverlast ’s nachts in kaart te brengen. Het is het gemiddelde 

geluidsniveau tijdens de nacht, tussen 11u ’s avonds en 7u ’s morgens. (Federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid 

van de voedselketen en leefmilieu, 2016) 
17 ongewenst of schadelijk geluid buitenshuis dat door menselijke activiteiten wordt veroorzaakt, inclusief lawaai dat wordt 

voortgebracht door vervoermiddelen, wegverkeer, spoorwegverkeer, luchtverkeer en locaties van industriële activiteiten als 

beschreven in bijlage I van Richtlijn 96/61/EG van de Raad van 24 september 1996 inzake geïntegreerde preventie en 

bestrijding van verontreiniging (Richtlijn 2002/49/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake de evaluatie en de 

beheersing van omgevingslawaai, 2002, p. 2) 
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5 Methodologie 

5.1 Onderzoeksmethode 

De scope van het onderzoek is om op lokaal niveau na te gaan of de bouwshift kan gerealiseerd worden 

louter via het vergunningenbeleid en dit als korte termijn oplossing,  in afwachting van de goedkeuring 

van juridisch verordenende instrumenten. In hoofdstuk 4 werden uitvoerig het beleidskader en de 

juridische aspecten geanalyseerd waarmee bij een beoordeling van een vergunningsaanvraag rekening 

moet worden gehouden. Dit hoofdstuk beschrijft hoe het beleidskader kan geïntegreerd worden in 

een generiek analyse-instrument. Dit instrument is het resultaat van twee onderzoeken:  

Enerzijds is een GIS-analyse nodig om het slecht gelegen juridisch aanbod van onbebouwde percelen 

te selecteren en aan deze percelen een beoordeling te koppelen op basis waarvan een weigering 

gerechtvaardigd zou kunnen zijn gelet op de decretale beoordelingsgronden en de criteria van de 

goede ruimtelijke ordening. Deze criteria worden – gemakkelijksheidhalve – verder weigeringscriteria 

genoemd. Het opzet is gebaseerd op  de methodologie van ‘multi-criteria analyse’ (zie 2.4 evaluatie 

van duurzame ontwikkeling) en bestaat uit volgende stappen: 

1) probleemafbakening: selectie van het slecht geleden juridisch aanbod onbebouwde percelen, 

2) schatting van het aantal en aard van de weigeringscriteria waardoor de selectie wordt 

getroffen op macro- en mesoniveau, 

3) weging: toekennen van een rekenkundige score aan elke dataset om op basis daarvan een 

totale score per perceel toe te kennen, 

4) rangordening: ordenen van de selectie in categorieën op basis van de totale score. 

Het betreft een exploratief onderzoek met als doel een overzicht te geven van welke beschikbare GIS-

datalagen gekoppeld kunnen worden aan de weigeringscriteria, om van daaruit op zowel macro-, 

meso- als microniveau de lokale situatie te analyseren en uit de genomen conclusies te bekijken welke 

vervolgonderzoeken nuttig zijn.   

Anderzijds is een bevraging nodig van de gemeentelijke omgevingsambtenaren (GOA). De GOA is, 

conform artikel 29 of 44 van het omgevingsvergunningsdecreet, bevoegd voor de opmaak van het 

verslag waarin de aanvraag wordt getoetst aan de beoordelingscriteria van de VCRO. Het betreft een 

surveyonderzoek waarbij een enquête wordt gericht aan de GOA’s van de Vlaamse lokale besturen om 

te toetsen in welke mate de beoordelingscriteria effectief tot een weigering van de aanvraag leiden. 

Beide onderzoeken versterken elkaar in de zoektocht naar de haalbaarheid van een ‘korte termijn 

bouwshift’ via het vergunningenbeleid. Uiteindelijk leidt dit tot een uniforme methodiek, 

veralgemeende conclusies en aanbevelingen. 

5.2 Gis-analyse  

De GIS-analyse vertrekt vanuit het vermoedens-ROP (toestand 1/1/2019), zijnde een bestand 

opgemaakt door het Departement Omgeving dat gebiedsdekkend is voor Vlaanderen en dat weergeeft 

hoeveel en welke onbebouwde percelen in woongebied, woonuitbreidingsgebied en goedgekeurde 

niet-vervallen verkavelingen in aanmerking komen voor bebouwing (Departement Omgeving 

Vlaanderen, sd). Voor het gebruik van deze gegevens werd op 30 juli 2021 een overeenkomst 

afgesloten met het Departement Omgeving. Het vermoedens-ROP gebruikt als bron het grootschalig 
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referentiebestand, de ruimteboekhouding RSV18 en een dataset van goedgekeurde niet-vervallen 

verkavelingen gegenereerd op basis van gemeentelijke vergunningenregisters. Het is gebaseerd op de 

richtlijnen voor de opmaak van een gemeentelijk register van onbebouwde percelen (Heymans & 

Buijsman, 2020).  

5.2.1 Selectie slecht gelegen juridisch aanbod onbebouwde percelen 

De data uit het vermoedens-ROP worden verder begrensd door de percelen gelegen binnen de 

afbakening van een kern buiten beschouwing te laten. Percelen gelegen binnen een kernafbakening 

zijn per definitie niet slecht gelegen. De kernafbakening kan op verschillende manieren gebeuren: er 

kan uitgegaan worden van de statistische sectoren19 van het Nationaal Instituut voor de Statistiek of – 

idealiter - kan het lokaal bestuur zelf op basis van de locatieprincipes beschreven in 4.1.2.2 Strategische 

doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes, een voorstel tot kernafbakening bepalen. 

Ook de percelen gelegen in een zonevreemde goedgekeurde niet-vervallen verkaveling worden niet 

meegenomen in de analyse. Op percelen gelegen in een zonevreemde verkaveling rust in de meeste 

gevallen ofwel een bouwrecht (indien de verkaveling niet vervallen is) of een bouwverbod (indien de 

verkaveling vervallen is). 

De resterende onbebouwde percelen gelegen buiten de kern worden verder gelimiteerd door de 

woonuitbreidingsgebieden buiten beschouwing te laten, alsook de percelen gelegen in een zone-eigen 

goedgekeurde niet-vervallen verkaveling, een RUP of een BPA.  

- Voor de woonuitbreidingsgebieden is een voorstel van decreet ingediend waarbij de 

ontwikkeling ervan wordt bevroren tenzij de gemeenteraad hier een vrijgavebesluit voor 

neemt (Raad van State, 2021). Bijkomend heeft de Vlaamse Minister-President in zijn 

verklaring aan het Vlaams Parlement aangekondigd om gemeenten die beslissen om 

woonreservegebieden te herbestemmen naar een zachte bestemming financieel te 

ondersteunen (Vlaams Parlement, 2022).  

- Een goedgekeurde niet-vervallen verkaveling, een RUP of BPA heeft een verordenend karakter 

waardoor er een bouwrecht op rust voor zover de geldende voorschriften worden 

gerespecteerd, en voor zover de verkaveling niet van rechtswege vervallen is. Het mogelijke 

verval van een onbebouwd lot in een verkaveling werd niet onderzocht.   

                                                           
18  de begroting van de ruimte, die in de tweede herziening van het RSV (Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen) werd 

opgenomen, legt de kwantitatieve streefcijfers vast van de toe- en afnamen van de oppervlakten van de verschillende 

bestemmingscategorieën. Men streeft voor het ritme van die bestemmingswijzigingen een proportioneel evenwicht na 

tussen de nog te realiseren taakstellingen voor de verschillende bestemmingscategorieën. De ruimteboekhouding RSV (RBH 

RSV) is het monitoringsinstrument waarmee de opvolging van deze streefcijfers met betrekking tot bestemmingscategorieën 

berekend wordt. Het gaat om een monitoring van gepland landgebruik. Bijgevolg geeft die geen informatie over het feitelijke 

ruimtegebruik weer. 
19 De statistische sector is de territoriale basiseenheid die is ontstaan uit een door het Nationaal Instituut voor de Statistiek 

uitgevoerde onderverdeling van het grondgebied van gemeenten en voormalige gemeenten. (…) Die onderverdeling is op 

grond van structuurkenmerken van sociale, economische, stedebouwkundige of morfologische aard tot stand gebracht ten 

behoeve van de volkstelling van 1970 en voor de volkstelling van 1981 herbewerkt. Zij werd in het vooruitzicht van de Socio-

economische Enquête van 2001 nog eens omgewerkt om rekening te houden met intussen doorgevoerde aanpassingen van 

de gemeentegrenzen en met grote wijzigingen in het bodemgebruik. (Jamagne, Lebrun, & Sajotte, nd, p. 4) 
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Dit resulteert in een finale selectie van zone-eigen onbebouwde percelen gelegen buiten de kern 

zonder verordenende voorschriften.  

Figuur 5: selectieschema houdende slecht gelegen juridisch aanbod onbebouwde percelen toont een 

schematisch overzicht van deze selectiemethode. 

5.2.2 Selectie en score van de weigeringscriteria 

De selectie van de weigeringscriteria is gebaseerd op de criteria die worden bepaald in de VCRO, 

namelijk de decretale beoordelingscriteria en de criteria houdende de goede ruimtelijke ordening. 

Deze criteria werden in detail besproken in 4.2.2  Beoordelingsgronden van een aanvraag tot 

omgevingsvergunning. 

Elk,  voor dit onderzoek,  relevant weigeringscriterium wordt gekoppeld aan een gepaste GIS-dataset. 

De geselecteerde percelen worden binair gecodeerd aan elke dataset:  

 “0” indien het perceel niet overlapt met de dataset, 

 “1” indien het perceel overlapt met de dataset. 

Elk perceel met binaire code “1” krijgt vervolgens een wegingsscore met een rekenkundige waarde 

van 5 tot 1, afhankelijk van het doorslaggevend karakter van een criterium om een aanvraag te 

weigeren. De keuze voor de score wordt in detail besproken in onderdeel 5.3.1 Kwalitatief belang 

versus objectivering via de wegingsscore.  

In onderstaande worden de datasets met betrekking tot de relevante decretale beoordelingscriteria 

toegelicht. 

5.2.2.1 Het criterium ‘gelegen aan een voldoende uitgeruste weg’  

wordt geanalyseerd op basis van het wegenregister (17/06/2021), waarvan relevant: 

 de wegverharding (vaste verharding of losse verharding), 

 de wegencategorisering zoals gedefinieerd in het Ruimtelijk Structuurplan 

Vlaanderen, (waarvan relevant: secundaire wegen en lokale wegen. Primaire wegen 

worden uit deze selectie gelaten), 

 de morfologie (waarvan relevant: weg met gescheiden rijbanen die geen autosnelweg 

is, weg bestaande uit één rijbaan, verkeersplein, rotondes en ventweg. 

Autosnelwegen, op- of afritten, parallelwegen, voetgangerszones, wandel- of fietsweg 

niet toegankelijk voor andere voertuigen, tramwegen niet toegankelijk voor andere 

voertuigen, en aardewegen worden uit de selectie gelaten). 

Deze laag vervangt de tabel ‘uitgeruste weg’ uit het vermoedens-ROP. De decretale 

voorwaarde ‘aanwezigheid van een elektriciteitsnet’ wordt wegens gebrek aan beschikbare 

data niet meegenomen. 

De wegingsscore van dit criterium bedraagt 5.  

5.2.2.2 Het criterium ‘watertoets’  

wordt geanalyseerd op basis van: 

 de effectief overstromingsgevoelige gebieden uit de kaart ‘overstromingsgevoelige 

gebieden 2017 – correctie 13/07/2017’. In deze laatste versie werden de effectief 
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overstromingsgevoelige gebieden met informatie uit nieuwe en geüpdate 

gemodelleerde overstromingsgebieden verwerkt, naast de overige lokale 

overstromingen tussen 2006 en 13/07/2017. 

De wegingsscore bedraagt 4. 

 de signaalgebieden, zijnde nog niet ontwikkelde gebieden met een harde ruimtelijke 

bestemming die ook een functie kunnen vervullen in de aanpak van wateroverlast, 

omdat ze kunnen overstromen of omwille van specifieke bodemeigenschappen. 

(Coördinatiecommissie Integraal Waterbeleid, sd). De wegingsscore van dit criterium 

bedraagt 4. 

5.2.2.3 Het criterium ‘natuurtoets’  

wordt geanalyseerd op basis van: 

 de biologische waarderingskaart (BWK) en Natura 2000 Habitatkaart – toestand 2020, 

zijnde “een uniforme inventarisatie en evaluatie van het gehele Vlaamse grondgebied 

aan de hand van een set karteringseenheden die staan voor vegetaties, 

bodembedekking en kleine landschapselementen (lijn- en puntvormige elementen). 

Ook met de aanwezigheid van belangrijke fauna-elementen is rekening gehouden” 

(Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek). 

De wegingsscore bedraagt 4  indien gelegen in een ‘biologisch zeer waardevolle zone’, 

en 3 in andere zones met uitzondering van ‘biologisch minder waardevolle zone’. 

 habitatrichtlijngebied “of de Europese Richtlijn 92/43/EEG die tot doel heeft de 

biodiversiteit (…) te behouden en die streeft naar de instandhouding en het herstel 

van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna die hiervan deel uitmaken. De 

belangrijkste maatregel is de aanduiding van Speciale Beschermingszones” 

(Agentschap voor Natuur en Bos). 

De wegingsscore bedraagt  4 . 

 vogelrichtlijngebied “of de Europese Richtlijn 2009/147/EG die tot doel heeft de 

instandhouding van alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europese 

grondgebied van de lidstaten te bevorderen. De belangrijkste maatregel is de 

aanduiding van Speciale Beschermingszones. In deze gebieden dienen maatregelen 

getroffen te worden voor de bescherming van de vogelsoorten en van hun 

leefgebieden” (Agentschap voor Natuur en Bos). 

De wegingsscore bedraagt 4 . 

Vervolgens worden de datasets met betrekking tot de relevante criteria van de goede ruimtelijke 

ordening toegelicht. 

5.2.2.4 Het criterium ‘mobiliteitsimpact’  

wordt geanalyseerd op basis van de ontwikkelingskansenkaart.  

De kaart is een samenvoeging van de voorzieningenkaart en knooppuntwaardekaart, en resulteert in 

16 categorieën van gebiedstypes. De gehanteerde versie betreft de (nog niet gepubliceerde) versie 

2019 en is een actualisatie van de ontwikkelingskansenkaart 2016. Het is specifiek de versie waarbij 

een dubbel gewicht werd gegeven aan de basisvoorzieningen ten opzichte van de regionale en 

metropolitane voorzieningen (VITO, 2019). De keuze voor het gebruik van deze kaart ligt in de 

redenering dat basisvoorzieningen essentieel zijn om een kwalitatieve woonomgeving met maximaal 
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potentieel voor niet-gemotoriseerde verplaatsingen te kunnen garanderen. Uit de synthese kunnen 

locaties worden afgeleid met een hoge ontwikkelkans op basis van hun voorzieningenniveau of 

knooppuntwaarde (Vlaams Planbureau voor Omgeving, sd). Omdat de knooppuntwaarde minder 

gemakkelijk kan worden opgewaardeerd (in tegenstelling tot het voorzieningenniveau) en omdat 

gebruik wordt gemaakt van de kaart waarbij dubbel gewicht aan basisvoorzieningen wordt gegeven, 

wordt in dit onderzoek een goede tot zeer goede knooppuntwaarde als geschikt bevonden voor 

verdere verdichting (celwaarde 9 tot en met 16). Deze percelen worden niet mee in overweging 

genomen.  

Locaties met een celwaarde 1 tot en met 8 hebben een beperkte of matige knooppuntwaarde en lijken 

dus niet geschikt om verder te verdichten. De analyse spitst zich toe op deze percelen.  

Voor het gebruik van deze kaart werd een overeenkomst afgesloten met het Departement Omgeving 

d.d. 17 september 2021. De wegingsscore bedraagt 3 .  

5.2.2.5 Het criterium ‘cultuurhistorische aspecten’  

wordt geanalyseerd op basis van de volgende erfgoedvariabelen: 

 de beschermde stads- en dorpsgezichten (BSDG) zijnde “een geheel van onroerende 

goederen met omgevende elementen zoals beplantingen, omheiningen, waterlopen, 

bruggen, wegen, straten en pleinen, dat een of meerdere erfgoedwaarden bezit. Het 

beschermen van een stads- of dorpsgezicht heeft als doel belangrijke erfgoedlocaties 

in Vlaanderen aan te duiden en te behouden voor toekomstige generaties. Een 

beschermenswaardig stads- of dorpsgezicht ontleent zijn betekenis aan een hoge 

erfgoedwaarde” (Agentschap Onroerend Erfgoed). 

 de erfgoedlandschappen zijnde “een groter ruimtelijk geheel van erfgoedelementen 

en - waarden, ingebed in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)” (Agentschap 

Onroerend Erfgoed). 

 de wetenschappelijke inventaris landschappelijke erfgoed – gehelen (WILEG). Deze 

laag “bevat alle wetenschappelijk geïnventariseerde items van een grote schaal 

waaraan de discipline “landschappelijk” werd toegekend. Het gaat om waardevolle 

landschappelijke ensembles in Vlaanderen, waarin je een geheel van gevarieerde 

erfgoedelementen terugvindt” (Agentschap Onroerend Erfgoed). 

 de beschermde cultuurhistorische landschappen (BCL), zijnde “een gebied dat weinig 

bebouwd is en erfgoedwaarde bezit, waardoor het van algemeen belang is. Alleen dit 

soort landschappen kan beschermd worden zoals voorzien in het 

onroerenderfgoeddecreet dat op 1 januari 2015 in werking getreden is” (Agentschap 

Onroerend Erfgoed). 

De wegingsscore bedraagt 2.  

5.2.2.6 Het criterium ‘bodemreliëf’  

wordt geanalyseerd op basis van: 

 de potentiële bodemerosiekaart per perceel (2019). Deze kaart vertrekt vanuit de 

percelen die in landbouwgebruik zijn en waaraan een erosiegevoeligheidsklasse wordt 

toegekend gaande van ‘niet van toepassing’ tot ‘zeer hoog’ (Databank ondergrond 
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Vlaanderen, 2019). In het onderzoek spitsen we ons toe op percelen gelegen in een 

zone ‘medium’, ‘hoog’ of ‘zeer hoog’. 

 het OVAM-geoloket bodemdossierinformatie, en specifiek de kaartlagen 

a) bodemonderzoeken en saneringen, 

b) schadegevallen en meldingen. 

De gegevens tonen de ligging van de bodemdossiers waarvoor bij OVAM informatie 

gekend is, namelijk  

 gepubliceerde sitebesluiten, 

 uitgevoerde oriënterende bodemonderzoeken, 

 uitgevoerde beschrijvende bodemonderzoeken, 

 opgestelde bodemsaneringsprojecten, 

 uitgevoerde eindevaluatieonderzoeken, 

 meldingen van bodemverontreiniging en schadegevallen, 

 uitgevoerde evaluatierapporten van schadegevallen. 

(Openbare Afvalstoffenmaatschappij, sd) 

De wegingsscore voor dit criterium bedraagt 1. 

5.2.2.7 Het criterium ‘hinder’ 

wordt geanalyseerd op basis van: 

 geluidsbelasting wegverkeer Lnight 2016 (˃ 3 mil. voertuigpassages/jaar). 

 geluidsbelasting spoorverkeer Lnight 2016 (˃ 30 000 treinpassages/jaar). 

 geluidsbelasting luchtverkeer Lnight 2016 (˃ 50 000 vliegbewegingen/jaar). 

Op de geluidsbelastingkaarten wordt aangegeven aan hoeveel geluid de omgeving wordt blootgesteld. 

Het Lnight-niveau is het gemiddelde van de geluidsniveaus tijdens de nacht (23-07u) en is één van de 

geluidindicatoren die representatief zijn voor mogelijke, nachtelijke slaapverstoring (Vlaamse 

Overheid - Agentschap Wegen en Verkeer, afdeling wegenbouwkunde, 2018). Bijlage VI van de 

Europese richtlijn 2002/49/EG bepaalt dat er wordt gewerkt vanaf een geluidsbelastingklasse 55-59. 

Deze geluidsbelasting wordt gemeten op een hoogte van 4 m. De analyse houdt rekening met 

onbebouwde percelen die een geluidsbelasting hebben vanaf 50 dB(A). De WHO vindt een 

geluidsbelasting van meer dan 40 dB(A) problematisch (World Health Organization, 2018).  

De wegingsscore van dit criterium bedraagt 1.  

5.2.3 Resultaat 

De analyse op basis van bovenstaande methodiek resulteert in een macro-, meso- en micro-overzicht 

van de geselecteerde onbebouwde percelen in een bepaalde gemeente. 

De analyse start op macroniveau met een overzicht van de verdeling van alle onbebouwde percelen 

volgens ligging: in kern, buiten kern, verdeling volgens bestemming. Vervolgens worden alle te 

analyseren percelen gegroepeerd op basis van hun ligging in een verkaveling, hun ‘achterhaalde’ 

aanduiding in het vermoedens-ROP20 en een resterend aantal ‘te analyseren percelen’.  

                                                           
20 Het betreft percelen die intussen bebouwd zijn of percelen waarvan het kadastrale perceel nummer intussen gewijzigd is 

(en dus niet te identificeren op recente GRB-kaart). 
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Deze laatste groep wordt op mesoniveau gecategoriseerd volgens: 

- het aantal en de aard van weigeringscriteria waaronder ze vallen, 

- de som van hun wegingsscore. 

Vervolgens worden de percelen op microniveau geanalyseerd om de correcte interpretatie van de 

criteria verder te onderzoeken. 

Tot slot moet de analyse resulteren in een overzicht van het aantal, de ligging en de oppervlakte21 van 

de percelen waar een aanvraag tot ontwikkeling op basis van weigeringscriteria: 

 een hoge weigeringskans heeft, 

 een matige weigeringskans heeft, 

 niet kan geweigerd worden. 

De analyse moet bovendien ook zicht geven over het aantal, de ligging en de oppervlakte van percelen 

die wenselijk zijn om te herbestemmen. Dit stelt het bestuur in staat om een concreet zicht te krijgen 

op de mogelijke planschade die aan de herbestemming gekoppeld wordt.  

Dit alles moet het beleid in staat stellen om op korte termijn een overwogen en geplande bouwshift 

op lokaal niveau zowel procedureel als financieel haalbaar te maken. 

 

                                                           
21 Telkens er in dit onderzoek wordt verwezen naar ‘oppervlakte’ wordt hiermee de GIS-oppervlakte bedoeld en niet de 

kadastrale oppervlakte 

Figuur 5: selectieschema houdende slecht gelegen juridisch aanbod onbebouwde percelen 
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5.3 Enquête – toepassing beoordelingscriteria houdende de goede ruimtelijke ordening 

Naast de GIS-analyse waarin het slecht gelegen juridisch aanbod wordt gekoppeld aan één of meerdere 

criteria op basis waarvan een negatieve beoordeling mogelijk is, is een onderzoek noodzakelijk naar 

de toepassing door de GOA van de beoordelingscriteria. Dit onderzoek werd verricht via een 

kwantitatieve online bevraging die in zijn geheel (toelichting opzet en integrale vragenlijst) in bijlage 2 

kan worden geraadpleegd.  

De resultaten moeten inzicht geven in: 

 welk belang de GOA aan een weigeringscriterium geeft. Deze data diende als motivering voor 

de wegingsscore die aan elk weigeringscriterium in het GIS-onderzoek gegeven wordt (zie 5.2.2 

selectie en score van de weigeringscriteria). Deze resultaten worden verder besproken in dit 

hoofdstuk. De resultaten die inzicht geven in de toepassing van de beoordelingscriteria door 

de GOA worden besproken in hoofdstuk 7. 

 welke mate de lokale besturen actief bezig zijn met een koppeling tussen ruimtelijk beleid en 

vergunningenbeleid indien er geen verordenende instrumenten zijn: 

 zijn de decretale beoordelingscriteria doorslaggevend bij de beoordeling van een 

aanvraag? 

 zijn de criteria van de goede ruimtelijke ordening doorslaggevend bij de beoordeling 

van een aanvraag? 

5.3.1 Kwalitatief belang versus objectivering via de wegingsscore 

De rekenkundige wegingsscore van elke weigeringscriterium werd afgeleid uit de antwoorden die door 

de GOA werden gegeven tijdens de enquête (bijlage 3). Dit is vooral van belang bij de 

beoordelingscriteria houdende de goede ruimtelijke ordening. Deze criteria behoren tot de 

opportuniteitstoets en gaan uit van een materiële motiveringsplicht, in tegenstelling tot de decretale 

beoordelingscriteria die behoren tot de legaliteitstoets en een formele weigeringsgrond zijn indien niet 

aan de voorwaarden wordt voldaan (zie ook 4.2.2  beoordelingsgronden van een aanvraag tot 

omgevingsvergunning). De score van de decretale criteria weegt daarom zwaarder door. De keuze 

voor de wegingsscore reflecteert de mate van (negatieve) impact die een mogelijke bebouwing van 

het perceel op de omgeving heeft. 

5.3.2 Wegingsscore voor decretale beoordelingscriteria 

In het onderzoek worden drie decretale beoordelingscriteria weerhouden: (1) de ligging aan een 

voldoende uitgeruste weg, (2) de watertoets en (3) de natuurtoets.  

Aan een perceel dat voldoet aan het eerste criterium – niet gelegen aan een voldoende uitgeruste 

weg – wordt een wegingsscore 5 toegekend. Immers, de beslissing houdende de zaak der wegen is een 

uitsluitende bevoegdheid van de gemeenteraad waardoor de gemeente in deze gevallen zelf de sleutel 

in handen heeft om deze percelen onbebouwd te laten. Er is – met uitzondering van een 

gemeenteraadsbeslissing houdende de weigering van een aanleg van nieuwe wegenis – geen ander 

gemeentelijk initiatief nodig. 67% van de respondenten vindt het bovendien niet oké om een aanleg 

van een nieuwe wegenis te vergunnen voor de activatie van onbebouwde percelen buiten de kern. 

Aan een perceel dat gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied wordt een wegingsscore 4 

toegekend. De recente waterproblematiek toont aan dat het onverantwoord is om in effectief 
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overstromingsgevoelig gebied ontwikkelingen toe te laten. Er is de rechtstreekse oproep van de 

bevoegde minister om aanvragen in deze gebieden te weigeren. 63% van de respondenten geeft aan 

deze oproep te volgen voor percelen gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied of 

signaalgebied.  Het Departement Omgeving tekent tevens vaker beroepen aan tegen 

omgevingsvergunningen die worden afgeleverd op percelen in effectief overstromingsgevoelig gebied.  

Aan een perceel dat gelegen is habitatrichtlijngebied, vogelrichtlijngebied, of in zeer waardevol 

gebied volgens de BWK wordt een wegingsscore 4 gegeven gelet op de nadelige impact dat dit heeft 

op ecosystemen. De natuurtoets is een krachtig instrument om dit te motiveren. Aan percelen gelegen 

in een andere gebied dan zeer waardevol volgens de BWK wordt een wegingsscore 3 gegeven. De 

bewijslast om te motiveren dat een ontwikkeling hier negatieve impact heeft, is moeilijker aan te 

tonen. De antwoorden van de GOA’s hieromtrent tonen dat 69% van de respondenten zelden of nooit 

een aanvraag ongunstig beoordeelt omwille van de mogelijk negatieve impact op natuur. Hetzelfde 

percentage respondenten vindt de natuurtoets enkel een relevant beoordelingscriterium indien het 

perceel gelegen in VEN-, habitat- en/of vogelrichtlijngebied.  

5.3.3 Wegingsscore criteria houdende de goede ruimtelijke ordening 

In het onderzoek worden vier beoordelingscriteria houdende de goede ruimtelijke ordening 

weerhouden: (1) de mobiliteitsimpact, (2) de cultuurhistorische aspecten, (3) bodem en (4) hinder. 

Aan een perceel dat gelegen is op een locatie met een beperkte of matige knooppuntwaarde wordt 

een wegingsscore van 3 gegeven. De essentie van de bouwshift is het ontwikkelen van percelen op 

goed bereikbare locaties waardoor de mobiliteitsimpact een belangrijk criterium is. Echter, de 

wegingsscore is ‘slechts’ 3 aangezien een negatieve beoordeling gebaseerd is op een materiële 

motivering maar een weigering van welke soort ontwikkeling dan ook op basis hiervan proportioneel 

kan beoordeeld worden. 48% van de respondenten geeft aan zelden tot nooit een ongunstig advies te 

geven op basis van de mogelijke negatieve impact op mobiliteit. 45% van de respondenten geeft dan 

weer aan regelmatig tot vaak een negatief advies te geven op basis van dit criterium. 

Aan een perceel dat getroffen wordt door een cultuurhistorisch aspect wordt een wegingsscore van    

2 gegeven. Het betreft hier immers locaties met bijzondere kwaliteiten. Dergelijke locaties moeten 

maximaal bewaard blijven zodat geen afbreuk wordt gedaan aan deze kwaliteiten en geen 

onherstelbare schade wordt gegenereerd. 62% van de respondenten geeft aan zelden of nooit een 

aanvraag ongunstig te adviseren omwille van cultuurhistorische aspecten. Dit element zal ook slechts 

in een beperkt aantal percelen relevant zijn. Zeker niet elk perceel is gelegen in een dorpsgezicht of 

erfgoedlandschap. 11% van de respondenten geeft enkel ongunstig advies als dit door een 

adviesinstantie wordt gegeven.  

Aan een perceel dat getroffen wordt door een bodemaspect (erosie, verontreiniging) wordt een 

wegingsscore van 1 gegeven. Het betreft hier immers vaak negatieve elementen die mits het stellen 

van de juiste handelingen, kunnen ongedaan gemaakt worden (bijvoorbeeld uitvoeren 

bodemsanering). De enquête toont aan dat 54% van de respondenten zelden of nooit een aanvraag 

negatief beoordeelt omwille van bodemaspecten.  
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Ook percelen die getroffen worden door geluidshinder krijgen een wegingsscore 1. Deze vorm van 

hinder is mogelijks op termijn minder relevant gelet op de innovaties die geluidshinder sterk kunnen 

beperken (elektrificatie). De enquête toont aan dat 80% van de respondenten zelden of nooit een 

aanvraag negatief beoordeelt omwille van hinderaspecten. 

5.4 Beperkingen van het onderzoek 

Voorliggend onderzoek betreft een exploratief onderzoek waarbij getracht wordt om op niveau van 

een lokaal bestuur een gedetailleerd beeld te vormen van de opgave van de bouwshift en de 

mogelijkheden die daar naartoe leiden. De resultaten kunnen niet geëxtrapoleerd worden naar heel 

Vlaanderen maar geven wel een richting aan en tonen het belang om op lokaal niveau deze kennis te 

vergaren. De initiatieven voor het uitvoeren van de bouwshift liggen immers bij het lokaal bestuur.  

Het onderzoek is tevens een momentopname. De situatie op het terrein vertaalt zich niet onmiddellijk 

in de gebruikte gegevensbronnen waardoor dit een enigszins vertekend beeld geeft. Dit onderzoek 

vertrekt vanuit het vermoedens-ROP d.d. 1 januari 2019. De data zijn derhalve verouderd. Bij de 

analyse is maximaal getracht om de intussen bebouwde percelen te weren.  

De te analyseren percelen zijn deze gelegen buiten de kern, in woongebied en zonder verordenende 

voorschriften. Zo zijn onbebouwde percelen gelegen in goedgekeurde niet-vervallen verkavelingen 

niet verder meegenomen. Het mogelijks verval van deze verkavelingen voor de onbebouwde loten is 

niet onderzocht.  
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6 Case studies 

Als case studie werd gekozen voor twee aangrenzende gemeenten gelegen in Vlaams-Brabant, 

namelijk Herent en Kortenberg. Beide gemeenten maken deel uit van het strategisch project Regionet 

Leuven, zijnde een gebiedsgericht project waaraan ik vanuit mijn functie bij 

streekontwikkelingsintercommunale Interleuven actief deelneem als ‘deelcoördinator’.  

De gemeenten liggen deels in de afbakening van het regionaal stedelijk gebied Leuven waardoor er 

een verstedelijkingsdruk wordt ervaren en het behoud van de  open ruimtegebieden noodzakelijk is 

om de omgevingskwaliteit te waarborgen.  

6.1 Strategisch project Regionet Leuven 

Een strategisch project is “een project, als vermeld in het Ruimtelijke Structuurplan Vlaanderen, met 

een integrale en ruimtelijke invalshoek dat tot doel heeft actief bij te dragen tot de versterking van de 

kwaliteit van de stedelijke structuur en/of de versterking van de kwaliteit en structuur van het 

buitengebied, en dat op korte of halflange termijn kan worden uitgevoerd” (Besluit van de Vlaamse 

Regering tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies voor strategische 

projecten  ter uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, 2007, art. 1 3°). 

Het strategisch project Regionet Leuven (SP) werd erkend door de Vlaamse Regering en is gestart op 

1 november 2015. Het projectgebied omvat het arrondissement Leuven (zie figuur 6) en streeft naar 

een betere afstemming van het mobiliteitsbeleid en het ruimtelijke ordeningsbeleid. Aanleiding is 

de groeiende mobiliteitsproblematiek, de voorspelde bevolkingstoename en de verwachte 

economische groei die – bij onveranderd beleid – de bereikbaarheid en de leefbaarheid van de regio 

hypothekeren. Via een regionale en gebiedsgerichte aanpak wil het strategisch project 

verplaatsingsmogelijkheden en ruimtegebruik op elkaar afstemmen, geënt op een gelaagd 

vervoernetwerk en kernencategorisering gebruik makend van de knoop- en plaatswaarde. De ambitie 

is om enerzijds een modal shift te realiseren door het aanbieden van hoogwaardig openbaar vervoer 

– zijnde openbaar vervoer dat betrouwbaar, performant en kwalitatief is – aangevuld met kwalitatieve 

fietsverbindingen om duurzame verplaatsingen mogelijk te maken, en anderzijds ruimtelijke 

ontwikkelingen maximaal te situeren in goed uitgeruste kernen en zo het aantal benodigde 

verplaatsingen tot een minimum te herleiden. Buiten de kernen moeten ontwikkelingen worden 

afgeremd (Departement Omgeving, sd). 

Om een concrete uitwerking mogelijk 

te maken, werden binnen de tweede 

subsidieperiode vier deelruimten 

geselecteerd: de stadsregio Leuven 

(stad Leuven en haar 

buurgemeenten), de corridor Leuven-

Diest (Leuven, Lubbeek, Tielt-Winge, 

Bekkevoort, Diest), de corridor 

Leuven-Tervuren (Leuven, Bertem, 

Tervuren) en de corridor Leuven-

Zaventem (Leuven, Herent, 

Kortenberg, Zaventem) (Provincie 

Vlaams-Brabant, 2018).  Figuur 6: werkingsgebied Regionet Leuven (Regionet Leuven, 2021, p. 13) 
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De corridor Leuven – Zaventem kenmerkt zich door haar ligging langs de gewestweg N2 – 

Brusselsesteenweg, de GEN-spoorlijn L36 Leuven-Brussel en de fietssnelweg F3. Ze omvat vier 

gemeenten, zijnde Leuven, Herent, Kortenberg en Zaventem (zie figuur 7). De Regionet Leuven-

ambities voor deze corridor en de bijbehorende opgaven werden vertaald in een gebiedsagenda 

waarin per ambitie de nodige acties worden opgesomd. Eén van deze acties is het onderzoeken van 

een haalbaar instrument om de ontwikkelingen buiten de kern op korte termijn maximaal te 

beperken (Regionet Leuven, 2021).  

Figuur 7: corridor Leuven – Zaventem – Brussel – structuurschets (Regionet Leuven, 2019, p. 27) 

Voorliggend onderzoek wordt gevoerd in het kader van deze actie en beperkt zich tot het grondgebied 

van de gemeenten Herent en Kortenberg. De stad Leuven is niet representatief in dit onderzoek gezien 

haar stedelijk karakter en stadsregionale context. De gemeente Zaventem neemt niet actief deel aan 

het SP.  

Het onderzoek vertrekt van een voorstel van kernenafbakening op basis van het kernenkompas 

opgemaakt door het SP en gebundeld in een Regionet Leuven-kernenatlas. “Het kernenkompas is een 

instrument om de knoop- en plaatswaarde, de ruimtelijke context en de gebruikersintensiteit van een 

kern of een cluster in beeld te brengen, 

wat toelaat om deze ruimtelijke 

entiteiten onderling te vergelijken en 

hun ontwikkelingsmogelijkheden te 

objectiveren. Het kernenkompas vormt 

zo een basis voor het bovenlokaal 

ruimtelijk beleid” (BUUR, 2020, p. 33). 

Het zijn ook deze elementen die in de 

strategische visie van het BRV benoemd 

worden als locatieprincipes en die 

noodzakelijk zijn om de strategische 

doelstellingen te bereiken (zie 4.1.2.2 

strategische doelstellingen en 

ruimtelijke ontwikkelingsprincipes). 

De afbakening van de kernen in de atlas is richtinggevend en gestart vanuit ruimtelijk samenhangende 

gehelen zichtbaar op luchtfoto (BUUR, 2020, p. 34). 

Figuur 8: principe kernenkompas (BUUR, 2020, p. 28) 
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6.2 Analyse grondgebied Herent 

6.2.1 Macro analyse 

De gemeente Herent heeft een oppervlakte van 3.274 ha en telde op 1 januari 2021 22.045 inwoners 

(Statbel) verspreid over verschillende kernen en gehuchten: Herent, Veltem-Beisem, Winksele, 

Winksele Delle, Langeveld, Doren, Schoonzicht en Buken.  

De bevolkingsprognose van Statistiek Vlaanderen verwacht tegen 2030 een stijging tot 23.245 

inwoners, zijnde een toename van 1.200 inwoners. Het aantal huishoudens tot 2030 zou stijgen met 

een gemiddelde omvang van 2,24% tot 10.234 huishoudens. Dat is een toename van 1.248 gezinnen. 

Besprekingen met het college van burgemeester en schepenen naar aanleiding van de 

kernenafbakening in het kader van het SP hebben geleid tot het beschouwen van Herent, Veltem-

Beisem en (in beperkte mate) Winksele en Winksele-Delle als kernen waar verdichting en/of 

versterking mogelijk is (Regionet Leuven, 2020).  

Het vermoedens-ROP van de gemeente Herent vermeldt 1.159 percelen met een totale oppervlakte 

van 176,8 ha die als volgt ingedeeld kunnen worden (bijlage 4): 

Figuur 9: macro analyse - Herent 

 

Opmerkelijk is dat bijna 50% van het aanbod onbebouwde percelen gelegen is binnen een 

kernafbakening, goed voor een oppervlakte van 62,7 ha. Er is een minimale woondichtheid van 20 

wo/ha nodig om de verwachtte huishoudensgroei tot 2030 in de kernen op te vangen. Deze 

woondichtheid is echter voor een kern onrealistisch laag waardoor het potentieel in de kernen nog 

veel groter is.   

Gezien het potentieel aan onbebouwde percelen buiten de kern nog groter is (52%), toont dit de 

noodzaak om een gepast locatiebeleid te voeren waarbij getracht wordt om het merendeel van de 

nieuwe ontwikkelingen effectief te voorzien in de kernen en om ontwikkelingen buiten de kernen 

zoveel mogelijk te ontraden. Enkel op die manier kunnen we de verspreide bebouwing afremmen. 

Daarenboven toont de macroanalyse dat de totale oppervlakte van de percelen buiten de kern 

114,1 ha omvat waarvan 82,2 ha gelegen in woongebied en 31,9 ha in ‘open ruimte’ gebied. Het is 

aannemelijk te veronderstellen dat deze oppervlakte zal worden ingenomen als tuinzone bij de 

woning.  
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De analyse spitst zich verder toe op de percelen gelegen buiten de kern, verminderd met de percelen 

die zonevreemd zijn, gelegen in woonuitbreidingsgebied, of gelegen in een goedgekeurde verkaveling 

of RUP/BPA. Het resterende aantal percelen dat in aanmerking komt voor meso-, en micro-onderzoek 

betreft 23722. Dit is slechts 39,4% van het aantal onbebouwde percelen gelegen buiten de kern. De 

totale oppervlakte van deze percelen bedraagt 38,2 ha waarvan 25 ha gelegen in woongebied. 

6.2.2 Meso analyse 

Onderstaande grafiek geeft het maximaal aantal weigeringscriteria weer waaraan elk van de ‘te 

analyseren’ percelen voldoet. Geen enkel perceel voldoet aan 5, 6 of 7 onderzochte weigeringscriteria. 

Slechts 1 perceel wordt geraakt door 4 criteria. 92 percelen (38,8%) voldoen aan geen enkel criterium. 

Verdere detaillering (bijlage 5) toont de analyse van de percelen op basis van de aard van het 

weigeringscriterium. In totaal zijn er 145 percelen die minstens aan 1 weigeringscriterium voldoen. 

Voorzichtigheid bij de interpretatie van deze tabel is nodig. Eén perceel kan immers geraakt worden 

door meerdere criteria.  

Globale vaststellingen aangaande de decretale beoordelingscriteria zijn dat: 

- 60 percelen niet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg. Deze percelen 

vertegenwoordigen een oppervlakte in woongebied van 6,29 ha,  

- slechts 2 percelen (0,37 ha) gelegen zijn in effectief overstromingsgevoelig gebied, en 1 

perceel (0,10 ha) in biologisch zeer waardevol gebied.  

 

                                                           
22 In voorliggende onderzoek werd een correctie uitgevoerd aangezien bij analyse werd vastgesteld dat in de periode tussen 

de opmaak van het vermoedens-ROP en deze studie intussen 60 percelen werden bebouwd of hun capakey niet werd 

teruggevonden.  

Figuur 10: meso analyse - Herent 
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Globale vaststellingen aangaande de criteria houdende de goede ruimtelijke ordening zijn dat: 

- 34 percelen (3,42 ha) een matige tot beperkte knooppuntwaarde hebben en een matig 

voorzieningenniveau,  

- een belangrijke oppervlakte van onbebouwde percelen wordt geraakt door hinder van 

spoorweggeluid (5,53 ha). 

6.2.3 Micro analyse 

De micro analyse verdeelt de percelen in drie categorieën, gebruik makend van de totale 

wegingsscore: 

1) percelen met een totale wegingsscore ≤ 3, 

2) percelen met een totale wegingsscore ≥ 4 waarbij een aparte categorie wordt voorzien voor: 

3) percelen niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg (score 5).  

6.2.3.1 Percelen met een totale wegingsscore ≤ 3 

Deze percelen worden geraakt door minstens één criterium houdende de goede ruimtelijke ordening 

of het decretaal beoordelingscriterium ‘gelegen in de biologische waarderingskaart met uitzondering 

van zeer waardevol gebied’.  

De data tonen dat 149 percelen (15,9 ha gelegen in woongebied) voldoen aan deze voorwaarde:  

- 92 percelen voldoen aan geen enkel criterium (score 0),  

- 7 percelen voldoen aan het decretaal beoordelingscriterium ‘biologisch waardevol’ 

(score 3), 

- 50 percelen voldoen aan een criterium houdende de goede ruimtelijke ordening: 

 38 percelen waarvan: 

 36 percelen met criterium hinder (score 1), 

 2 perceel met criterium bodem (score 1), 

 1 perceel met criterium cultuurhistorisch aspect (score 2) 

 11 percelen met criterium mobiliteitsimpact (score 3) 

Om een verdere analyse van deze percelen mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de breedte 

van het perceel aan de straat (straatbreedte). Immers enkel percelen met een straatbreedte van 

minstens 6 m komen in aanmerking voor bebouwing. 

Onderzoek toont dat de percelen met een straatbreedte van 0 tot 5 m (# 13) onvoldoende bereikbaar 

zijn via een uitgeruste weg of de tuinzone van een bebouwd perceel omvatten of een onvoldoende 

breedte hebben om bebouwbaar te zijn.  
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Twee percelen worden in het vermoedens-ROP aangeduid als gelegen in een binnengebied (en dus 

een straatbreedte van 0 m) omdat er tussen het perceel en de voorliggende straat nog een klein 

perceel aanwezig is. Mits beide percelen worden samengevoegd, is de ontwikkeling ervan mogelijk. 

De oppervlakte gelegen in woongebied bedraagt 0,39 ha. 

 

37 percelen hebben een straatbreedte tussen 6 m en 14 m. Het betreft vooral percelen die bestemd 

zijn voor een halfopen of gesloten bebouwing, alsook percelen die als tuinzone afgesplitst zijn van het 

bebouwde perceel of percelen gelegen tussen (recente) open bebouwingen en te smal om te 

bebouwen.  De oppervlakte (in woongebied) van de nog bebouwbare percelen bedraagt 2,1 ha. 
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Er resten dan nog 99 percelen met een straatbreedte ≥ 15 m. De totale oppervlakte in woongebied 

van deze percelen bedraagt 12,4 ha. 

9 percelen hebben een totale oppervlakte tussen 0,5 ha en 1 ha.  

Een belangrijk deel is gegroepeerd aan de Wijgmaalsesteenweg. Het betreft percelen waarvan de 

eerste 50 m vanaf de rooilijn gelegen is in woongebied en die omwille van hun straatbreedte kunnen 

verkaveld worden in verschillende loten. Het behoud van de openheid van deze percelen is echter 

belangrijk omwille van kwalitatieve doorzichten naar het omliggende landschap. 

 

Zicht vanaf Karrestraat – Herent naar Remy-site aan Vaartdijk (Leuven) 
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Een opvallend perceel is gelegen tussen de kernen Veltem en Winksele, nabij het station van Veltem. 

Het heeft een oppervlakte van bijna 1 ha en een straatbreedte van 131 m. Gelet op de ligging van het 

perceel is het een valabele vraag of dit perceel correct is ingedeeld als gelegen buiten de kern. 

 

13 percelen hebben een straatbreedte van meer dan 50 m. Het betreft in sommige gevallen 

hoekpercelen of percelen gelegen tussen twee openbare wegen. Twee belangrijke percelen zijn 

gelegen langs de Tweebruggenstraat.  
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6.2.3.2 Percelen niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg 

60 percelen (6,3 ha gelegen in woongebied) zijn niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg. Ze zijn 

slechts voor een beperkt gedeelte gelegen in woongebied of onderdeel van tuinzones van bebouwde 

percelen. Deze percelen komen derhalve niet in aanmerking voor bebouwing.  

 

24 percelen voldoen aan meerdere weigeringscriteria. In de helft van de gevallen betreft het percelen 

die tevens ‘hinder’ als bijkomend criterium hebben (gewogen totaal: 6).  

De overige 12 percelen hebben een totale wegingsscore tussen 7 en 12. Slechts 2 percelen bereiken 

de (hoogste) score van 12. De weigeringscriteria zijn: niet gelegen langs een voldoende uitgeruste weg, 

gelegen in een biologisch waardevol gebied, mobiliteitsimpact en weghinder. Nader onderzoek leert 

dat wat betreft de cartering volgens de BWK-kaart, een fout in overlap is opgetreden. De percelen 

hebben dus een reële wegingsscore van 9. 
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6.2.3.3 Percelen met een totale wegingsscore ≥ 4  

De data tonen dat 28 percelen (2,9 ha gelegen in woongebied) een score hebben ≥ 4. Deze percelen 

voldoen aan een decretaal criterium met uitzondering van ‘niet gelegen aan een voldoende uitgeruste 

weg’ en/of een criterium goede ruimtelijke ordening. 

Eén van deze percelen maakt deel uit van de afbakening ‘wetenschappelijke inventaris landschappelijk 

erfgoed – gehelen’, namelijk “Bertembos-Grevensbos”. Het perceel heeft een straatbreedte van 37 m 

en een oppervlakte van 0,14 ha. Het betreft het enige resterende perceel dat vanuit het bebouwd 

weefsel een rechtstreekse toegang kan bieden naar het bos. 

 

Een aantal percelen zijn gelegen in de nabijheid van een kern maar verzorgen een belangrijke overgang 

naar het aanpalende open ruimtegebied. 

 

Een 10-tal percelen ligt veelal gegroepeerd. Ze hebben een matige knooppuntwaarde en een matig 

voorzieningenniveau. Een deel wordt bijkomend geraakt door de strategische geluidsbelastingkaart 

luchtverkeer, andere door de wetenschappelijke inventaris landschappelijk erfgoed–gehelen. 

De totale oppervlakte ‘woongebied’ van deze percelen bedraagt 1,31 ha. 

1

) 

2

) 

Kastanjebos 
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6.2.4 Conclusie Herent 

Uit de micro-analyse kan het volgende worden geconcludeerd (bijlage 6): 

- percelen die niet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg, hebben een hoge 

weigeringskans, 

- percelen met een totaal gewogen score ≥ 4, hebben een matige weigeringskans, 

- percelen met een totaal gewogen score ≤ 3, hebben geen weigeringskans. 

Dat resulteert in volgend samenvattend schema: 
 

 
aantal 

percelen 

totale 
perceelopp. 

(ha) 

perceelopp. 
woongebied 

(ha) 

perceelopp. 
zonevreemde 
bestemming (ha) 

hoge weigeringskans 60 9,9 6,3 3,6 

≤ 5 meter 57 9,0 5,9 3,2 

≥ 15 meter 3 0,8 0,4 0,4 

matige weigeringskans 28 5,4 2,9 2,5 

≤ 5 meter 1 0,2 0,1 0,1 

> 5m en < 15m 5 0,6 0,3 0,3 

≥ 15 meter 22 4,7 2,6 2,1 

geen weigering mogelijk 149 22,9 15,9 7,1 

≤ 5 meter 13 1,7 1,3 0,4 

> 5m en < 15m 37 3,0 2,1 0,9 

≥ 15 meter 99 18,2 12,4 5,8 

eindtotaal 237 38,2 25,0 13,1 

Tabel 2: conclusies micro analyse - Herent 

 

Afgaande op de breedte van het perceel aan de straat kan verder geconcludeerd worden dat percelen 

met een matige weigeringskans of geen weigeringskans en die een straatbreedte hebben ≥ 15 m nood 

hebben aan een beleidsmatig initiatief om te vrijwaren van bebouwing. Het betreft percelen die door 

hun breedte nog verkaveld kunnen worden, die belangrijke open ruimteverbindingen verzorgen of 

visueel een impact hebben vanuit de bebouwde omgeving naar het achterliggende landschap.  
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Het betreft 121 percelen met een oppervlakte in woongebied van 15 ha. Dit is 20% van alle 

onbebouwde percelen gelegen buiten de kern. Hierbij gerekend de onbebouwde percelen die niet 

gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg, resulteert de opgave om het bouwen buiten de 

kernen tot een minimum te herleiden tot 30% van alle onbebouwde percelen (181 percelen) buiten 

de kern.  

70%  van alle onbebouwde percelen buiten de kern kan dus om diverse redenen niet gevrijwaard 

worden van bebouwing. Het zijn percelen die geraakt worden door verordenende voorschriften, 

gelegen zijn in woonuitbreidingsgebied of een wachtgevel op de perceelgrens hebben. Het betreft 

421 percelen met een oppervlakte in woongebied van 60,9 ha en een oppervlakte in natuur- of 

agrarisch gebied van 18,2 ha. Dat betekent dat er bij ontwikkeling van deze percelen tot 18,2 ha van 

het open ruimtegebied mogelijks onrechtmatig als private tuinzone wordt ingericht. 
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6.3 Analyse grondgebied Kortenberg  

6.3.1 Macro analyse 

De gemeente Kortenberg heeft een oppervlakte van 3.470 ha en telde op 1 januari 2021 

20.425 inwoners (Statbel) verspreid over de kernen/gehuchten Kortenberg, Erps-Kwerps, 

Schoonaarde, Everberg, Achter-Den-Berg en Meerbeek Dorp.  

De bevolkingsprognose van Statistiek Vlaanderen verwacht tegen 2030 een stijging tot 

21.695 inwoners, zijnde een toename van 1.270 inwoners. Het aantal huishoudens tot 2030 zou stijgen 

met een gemiddelde omvang van 2,36% tot 8.981 huishoudens. Dat is een toename van 771 gezinnen. 

De afbakening zoals voorgesteld door het SP komt grotendeels overeen met de afbakening van de 

kernen zoals voorgesteld door de gemeente ter voorbereiding van een stedenbouwkundige 

verordening.  

Het vermoedens-ROP vermeldt 1.057 percelen met een totale oppervlakte van 154 ha die als volgt 

ingedeeld kunnen worden (bijlage 7):  

 

Opmerkelijk is dat exact 50% van het aanbod onbebouwde percelen gelegen is binnen een 

kernafbakening, goed voor een totale oppervlakte van 56 ha. Er is een minimale woondichtheid van 

14 wo/ha nodig om de verwachtte huishoudensgroei tot 2030 in de kernen op te vangen. Deze 

woondichtheid is echter voor een kern onrealistisch laag waardoor het potentieel in de kernen nog 

veel groter is.   

Gezien het potentieel aan onbebouwde percelen buiten de kern even groot is (50%), toont dit de 

noodzaak om een gepast locatiebeleid te voeren waarbij getracht wordt om het merendeel van de 

nieuwe ontwikkelingen effectief te voorzien in de kernen en om ontwikkelingen buiten de kernen 

zoveel mogelijk te ontraden. Enkel op die manier kunnen we de verspreide bebouwing afremmen. 

Daarenboven toont de macroanalyse dat de totale oppervlakte van de percelen buiten de kern 98,3 ha 

omvat waarvan 67,8 ha gelegen in woongebied en 30,5 ha in ‘open ruimte’ gebied. Het is aannemelijk 

te veronderstellen dat deze oppervlakte zal worden ingenomen als tuinzone bij de woning.  

 

Figuur 11: macro analyse - Kortenberg 
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De analyse spitst zich verder toe op de percelen gelegen buiten de kern, verminderd met de percelen 

die zonevreemd zijn, gelegen in woonuitbreidingsgebied, of gelegen in een goedgekeurde verkaveling 

of RUP/BPA. Het resterende aantal percelen dat in aanmerking komt voor meso-, en micro-onderzoek 

betreft 24823. Dit is slechts 47% van het aantal onbebouwde percelen gelegen buiten de kern. De totale 

oppervlakte van deze percelen bedraagt 43,3 ha waarvan 27,1 ha gelegen in woongebied. 

6.3.2 Meso analyse 

Onderstaande grafiek geeft het maximaal aantal beoordelingscriteria weer waaraan elk van deze 

percelen voldoet. Geen enkel perceel voldoet aan 6 of 7 onderzochte beoordelingscriteria. Slechts 1 

perceel wordt geraakt door 5 beoordelingscriteria. 

 

Verdere detaillering (bijlage 8) toont de analyse van de percelen op basis van de aard van het 

weigeringscriterium. In totaal zijn er 139 percelen die minstens aan 1 weigeringscriterium voldoen. 

Voorzichtigheid bij de interpretatie van deze tabel is nodig. Eén perceel kan immers geraakt worden 

door meerdere criteria.  

 

Globale vaststellingen aangaande de decretale beoordelingscriteria zijn dat: 

- 59 percelen niet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg. Deze percelen 

vertegenwoordigen een oppervlakte in woongebied van 5,1 ha.  

- slechts 1 perceel (0,1 ha) gelegen is in effectief overstromingsgevoelig gebied, en maar liefst 

8 percelen (1,5 ha) in biologisch zeer waardevol gebied. 7 van deze percelen worden 

geraakt door de habitatrichtlijn. 

                                                           
23 In voorliggende onderzoek werd een correctie uitgevoerd aangezien bij analyse werd vastgesteld dat in de periode tussen 

de opmaak van het vermoedens-ROP en deze studie intussen 39 percelen werden bebouwd of hun capakey niet werd 

teruggevonden. 

Figuur 12: meso analyse - Kortenberg 
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Globale vaststellingen aangaande de criteria houdende de goede ruimtelijke ordening zijn dat: 

- 22 percelen (3,5 ha) een matige tot beperkte knooppuntwaarde hebben en een matig 

voorzieningenniveau,  

- een belangrijke oppervlakte van onbebouwde percelen gelegen is in een zone met hoge tot 

zeer hoge erosie (1,2 ha). 

 

6.3.3 Micro analyse 

De micro analyse verdeelt de percelen in drie categorieën, gebruik makend van de totale 

wegingsscore: 

1) percelen met een totale wegingsscore ≤ 3, 

2) percelen met een totale wegingsscore ≥ 4 waarbij een aparte categorie wordt voorzien voor: 

3) percelen niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg (score 5).  

6.3.3.1 Percelen met een totale wegingsscore ≤ 3 

Deze percelen worden geraakt door minstens één criterium houdende de goede ruimtelijke ordening 

of het decretaal beoordelingscriterium ‘gelegen in de biologische waarderingskaart met uitzondering 

van zeer waardevol gebied’.  

De data tonen dat 166 (18,8 ha) percelen voldoen aan deze voorwaarde:  

- 109 percelen voldoen aan geen enkel criterium (score 0),  

- 15 percelen voldoen aan het decretaal beoordelingscriterium ‘biologisch waardevol’ 

(score 3), 

- 42 percelen voldoen aan een criterium houdende de goede ruimtelijke ordening: 

 24 percelen waarvan: 

 21 percelen met criterium hinder (score 1), 

 3 percelen met criterium bodem (score 1), 

 18 percelen met criterium mobiliteitsimpact (score 3) 

Om een verdere analyse van deze percelen mogelijk te maken, wordt gebruik gemaakt van de breedte 

van het perceel aan de straat (straatbreedte). Immers enkel percelen met een straatbreedte van 

minstens 6 m komen in aanmerking voor bebouwing. 

Onderzoek toont dat de percelen met een straatbreedte van 0 tot 5 m (# 5) onvoldoende bereikbaar 

zijn via een uitgeruste weg of de tuinzone van een bebouwd perceel omvatten of een onvoldoende 

breedte hebben om bebouwbaar te zijn.  
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Er zijn 52 percelen (3 ha) met een straatbreedte tussen 6 m en 14 m. Het betreft vooral percelen die 

bestemd zijn voor een halfopen of gesloten bebouwing, alsook percelen die als tuinzone afgesplitst 

zijn van het bebouwde perceel of percelen gelegen tussen (recente) open bebouwingen en te smal om 

te bebouwen. De oppervlakte (in woongebied) van de nog bebouwbare percelen bedraagt 3,0 ha. 

 

Bovendien zijn er verschillende percelen die mits samenvoeging geschikt zouden zijn voor halfopen en 

gesloten bebouwing. Behalve de motivatie dat deze percelen buiten de kernafbakening zijn gelegen, 

is er geen grond om dergelijke aanvraag te weigeren. Deze percelen kunnen resulteren in een 

sluipende ondermijning van de bouwshift. 

 

Er resten dan nog 109 percelen met een straatbreedte ≥ 15 m. De totale oppervlakte in woongebied 

van deze percelen bedraagt 15,4 ha. 9 percelen hebben een totale oppervlakte tussen 0,5 ha en 1 ha.  
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Een belangrijk perceel is gelegen langs de Molenstraat. Het perceel heeft een straatbreedte van 81 m. 

De volledige straatbreedte is gelegen in woongebied. Het perceel biedt dus theoretisch de 

mogelijkheid tot verkaveling. Het grenst aan een groot landschappelijk waardevol agrarisch gebied.  

 

6.3.3.2 Percelen niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg 

59 percelen (5,1 ha gelegen in woongebied) zijn niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg. Ze zijn 

slechts voor een beperkt gedeelte gelegen in woongebied of zijn onderdeel van tuinzones van 

bebouwde percelen. Deze percelen komen derhalve niet in aanmerking voor bebouwing.  

 

23 percelen voldoen aan meerdere weigeringscriteria. In de helft van de gevallen betreft het percelen 

die tevens ‘hinder’ als bijkomend criterium hebben (gewogen totaal: 6).  

De overige 12 percelen hebben een totale wegingsscore tussen 7 en 17. Slechts 3 percelen bereiken 

de hoge score van 17 en 15. De weigeringscriteria zijn: niet gelegen langs een voldoende uitgeruste 

weg, gelegen in effectief overstromingsgevoelig gebied, 

gelegen in een habitatrichtlijngebied, cultuurhistorisch 

aspect en spoorhinder.  
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6.3.3.3 Percelen met een totale wegingsscore ≥ 4  

De data tonen dat 23 percelen (3,1 ha) een score hebben ≥ 4. Deze percelen voldoen aan een decretaal 

criterium met uitzondering van ‘niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg’ en/of een criterium 

van de goede ruimtelijke ordening. 

Een aantal percelen liggen gegroepeerd aan de rand van een woonfragment en zorgen voor belangrijke 

landschappelijke gehelen en zichten. 

 

Deze percelen liggen vaak in een woonfragment en hebben een belangrijke straatbreedte waardoor 

ze enerzijds in aanmerking zouden kunnen komen voor verkaveling, terwijl ze anderzijds aansluiten op 

open ruimtegebied en daarin een belangrijke verbindende rol spelen.  
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Zo toont onderstaande ontwikkeling hoe belangrijke landschappelijke zichten onherroepelijk verloren 

gaan ten koste van woonontwikkelingen op slecht gelegen percelen. 

 

 

 

 

 

 

 

2010 (bron: Google Streetview) 

2020 (bron: Streetsmart) 

2005-2007 (bron: GeoVlaanderen) 2020 (bron: GeoVlaanderen) 
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6.3.4 Conclusies Kortenberg 

Uit de micro-analyse kan het volgende worden geconcludeerd (bijlage 9): 

- percelen die niet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg, hebben een hoge 

weigeringskans, 

- percelen met een totaal gewogen score ≥ 4, hebben een matige weigeringskans, 

- percelen met een totaal gewogen score ≤ 3, hebben geen weigeringskans. 

Dat resulteert in volgend samenvattend schema: 

 
aantal 

percelen 

totale 
perceelopp. 

(ha) 

perceelopp. 
woongebied 

(ha) 

perceelopp. 
zonevreemde 
bestemming (ha) 

hoge weigeringskans 59 9,0 5,1 3,9 

≤ 5 meter 57 8,1 4,9 3,2 

≥ 15 meter 2 0,8 0,2 0,6 

matige weigeringskans 23 8,0 3,1 4,9 

≤ 5 meter 1 0,0 0,0 0,0 

> 5m en < 15m 5 0,6 0,3 0,3 

≥ 15 meter 17 7,3 2,7 4,6 

geen weigering mogelijk 166 26,5 18,8 7,7 

≤ 5 meter 5 0,5 0,4 0,0 

> 5m en < 15m 52 4,2 3,0 1,2 

≥ 15 meter 109 21,8 15,4 6,4 

Eindtotaal 248 43,4 27,1 16,4 

Tabel 3: conclusies micro analyse - Kortenberg 

Afgaande op de breedte van het perceel aan de straat kan verder geconcludeerd worden dat percelen 

met een matige weigeringskans of geen weigeringskans nood hebben aan een beleidsmatig initiatief 

om ze te vrijwaren van bebouwing indien hun straatbreedte ≥ 15 m is of indien ze aanpalend zijn en 

deze straatbreedte bereiken. Het betreft percelen die door hun breedte of aanpalende ligging nog 

verkaveld kunnen worden, die belangrijke open ruimteverbindingen verzorgen of visueel een impact 

hebben vanuit de bebouwde omgeving naar het achterliggende landschap.  

Het betreft 149 percelen met een oppervlakte in woongebied van 19,2 ha. Dit is 28% van alle 

onbebouwde percelen gelegen buiten de kern. Hierbij gerekend de onbebouwde percelen die niet 

gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg, resulteert de opgave om het bouwen buiten de 

kernen tot een minimum te herleiden tot 39% van alle onbebouwde percelen (208 percelen) buiten 

de kern.  

61% van alle onbebouwde percelen buiten de kern kan dus om diverse redenen niet gevrijwaard 

worden van bebouwing. Het zijn percelen die bijvoorbeeld geraakt worden door verordenende 

voorschriften, gelegen zijn in woonuitbreidingsgebied, een wachtgevel op de perceelgrens hebben,… 

Het betreft 320 percelen met een totale oppervlakte in woongebied van 43,4 ha en een oppervlakte 

in natuur- of agrarisch gebied van 14,7 ha. Dat betekent dat er bij ontwikkeling van deze percelen tot 

14,7 ha van het open ruimtegebied mogelijks onrechtmatig als private tuinzone wordt ingericht. 
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7 Kwantitatieve bevraging naar toepassing beoordelingskader 

De bevraging moet inzicht geven in welke mate de lokale besturen actief bezig zijn met een koppeling 

tussen ruimtelijk beleid en vergunningenbeleid indien er geen verordenende instrumenten zijn. Uit de 

motivatie voor de wegingsscore van de verschillende weigeringscriteria kan alvast afgeleid worden dat 

deze criteria niet doorslaggevend zijn bij de beoordeling van een aanvraag, met uitzondering van het 

decretale beoordelingscriterium ‘niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg’ (zie ook 5.3.2 

wegingsscore voor decretale beoordelingscriteria). 

Dit hoofdstuk tracht inzicht te geven op welke manier de beoordelingscriteria dan wel worden 

gebruikt, en vertrekt vanuit enkele algemene inzichten over de werking van de gemeentelijke diensten 

ruimtelijke ordening om daarna in detail in te gaan op de zienswijze van de GOA over de 

beoordelingscriteria en de huidige wetgeving.  

7.1 Algemene inzichten 

De enquête werd ingevuld door 134 respondenten. Dit aantal kan worden herleid naar 

104 gemeenten, zijnde 35% van het totaal aantal Vlaamse besturen (300 op het moment van de 

bevraging).  

Provincie 
# unieke 

respons 

% unieke 

respons 

Antwerpen 22 21% 

Limburg 12 12% 

Oost-Vlaanderen 16 15% 

Vlaams-Brabant 29 28% 

West-Vlaanderen 25 24% 

Eindtotaal 104 100% 

Tabel 4: verdeling unieke respons per provincie 

80% van de deelnemende gemeenten hebben een inwonersaantal kleiner dan 30.000 inwoners. 

15% van de gemeenten hebben een inwonersaantal tussen 30.000 en 50.000 inwoners. 4% heeft een 

inwonersaantal groter dan 50.000. 

De helft van de deelnemende gemeenten hebben 1 GOA ruimtelijke ordening. 7% geeft aan dat de 

functie op het moment waarnemend wordt ingevuld. 40% van de gemeenten heeft 2 of 3 GOA’s 

ruimtelijke ordening.  

60% van de gemeenten behandelt jaarlijks tot 300 aanvragen tot omgevingsvergunning voor 

stedenbouwkundige handelingen. De overige 40% ontvangt jaarlijks meer dan 300 aanvragen. In 25% 

van de gemeenten worden jaarlijks meer dan 150 nieuwe woongelegenheden aangevraagd. 

Het weigeringspercentage van aanvragen tot nieuwbouw is laag. 37% geeft aan dat er minder dan 

3 aanvragen per jaar worden geweigerd. 30% geeft aan dat er tussen de 3 en 5 aanvragen per jaar 

worden geweigerd.  

Een ruime meerderheid van de respondenten (97%) geeft aan meestal of altijd hun taken op een 

onafhankelijke en neutrale manier te kunnen uitoefenen, resp. 27% en 70%. Al ervaart 41% meestal 
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onvoldoende tijd te hebben om een aanvraag aan een grondig gemotiveerde beoordeling te 

onderwerpen. De redenen die daarvoor aangehaald worden zijn: personeelstekort (85%), teveel 

andere taken (75%), te complexe wetgeving (40%) en gebrek aan expertise/ervaring (15%). 

7.2 Beoordelingscriteria 

De vragenlijst toetste, naast de toepasbaarheid van de beoordelingscriteria als weigeringsgrond tevens 

naar de interpretatie die de GOA aan de criteria geeft en liet daarbij ruimte voor het meedelen van 

eigen inzichten.  

7.2.1 Weguitrusting 

Uit de bevraging blijkt dat 73% van de respondenten zich houdt aan de strikte definitie van ‘een 

voldoende uitgeruste weg’, namelijk verhard en voorzien van een elektriciteitsnet. 24% is van mening 

dat alle nutsleidingen, ook riolering, aanwezig moeten zijn alvorens er sprake is van een voldoende 

uitgeruste weg. 88% van de respondenten geeft aan zelden tot nooit gebruik te maken van de afwijking 

inzake minimale eisen voor de weguitrusting.   

Interessant is de mening van de GOA over de wenselijkheid van de aanleg van nieuwe wegenis voor 

het activeren van onbebouwde percelen in woongebied buiten de kern. 33% vindt het geen probleem 

om deze onbebouwde percelen te activeren. 12 respondenten zijn van mening dat de planologische 

ligging in woongebied voldoende motivatie biedt om dit niet te weigeren. De helft van deze 

respondenten is GOA in een gemeente met minder dan 15.000 inwoners. 

Wat is uw mening over het vergunnen van de aanleg van 

nieuwe wegenis voor het activeren van onbebouwde 

percelen in woongebied, buiten de kernen? 

# respondenten % respondenten 

ik vind dit niet ok 90 67% 

bijkomende kosten en bijkomend ruimtebeslag vermijden 1 1% 

bijkomende versnippering 1 1% 

gefaseerde uitvoering, eerst kern 2 1% 

inzetten op kernversterking 25 19% 

nog voldoende aanbod 5 4% 

omwille van bijkomende verharding 1 1% 

tast open ruimte aan 1 1% 

tegen principes BRV 9 7% 

verbod op aanleg wegenis 1 1% 

vermijden van bijkomende verharding 5 4% 

geen bijkomend antwoord 39 29% 

ik vind dit ok 44 33% 

definitie kern? 5 4% 

is woongebied dus er is geen basis om te weigeren 12 9% 

geen bijkomend antwoord 27 20% 

Eindtotaal 134 100% 

Tabel 5: resultaat antwoorden aangaande aanleg nieuwe wegenis 
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7.2.2 Watertoets 

De evaluatie van een aanvraag aan de watertoets gebeurt door 75% van de respondenten op basis van 

het ingediende hemelwaterformulier. 69% van de respondenten maakt (bijkomend) gebruik van de 

web-toepassing op de website Integraal Waterbeheer.  

De infiltratie van de verharde oppervlakte en de inhoud van de hemelwaterput zijn de elementen die 

door de meeste respondenten beoordeeld worden (resp. 92% en 90%), aangevuld met de ligging van 

het perceel volgens de watertoetskaart (84%) en de organisatie van de afvoersystemen (51%). 

7.2.3 Natuurtoets 

Slechts 19% van de respondenten vindt de natuurtoets altijd relevant. Thans voorziet de wetgeving 

dat de natuurtoets moet uitgevoerd worden voor elke vergunningsplichtige handeling (zie 4.2.2.1 

decretale beoordelingselementen p. 29).  

69% van de respondenten vindt de natuurtoets enkel relevant indien gelegen in VEN-gebied, habitat- 

of vogelrichtlijngebied. 49% van de respondenten vindt de natuurtoets ook relevant indien gelegen in 

de biologische waarderingskaart.  

In een kwart van de gevallen wordt een aanvraag enkel negatief beoordeeld indien er een negatief 

advies is van de bevoegde adviesinstantie. De natuurtoets wordt in 69% van de aanvragen zelden of 

nooit gebruikt als weigeringscriterium. 

7.2.4 Mobiliteitsimpact 

De mobiliteitsimpact wordt door 45% van de respondenten regelmatig of vaak gebruikt als 

weigeringscriterium.  7% van de respondenten geeft een negatief advies naar aanleiding van een 

negatief advies van een adviesinstantie.  

De elementen die met betrekking tot de mobiliteitsimpact worden beoordeeld zijn divers. De 

resultaten bevestigen dat het aantal autoparkeerplaatsen nog steeds het overheersende 

beoordelingselement zijn. 

Wat beoordeelt u bij het criterium mobiliteitsimpact? # respondenten % respondenten 

het aantal voorziene autoparkeerplaatsen 123 92% 

het aantal voorziene fietsparkeerplaatsen 105 78% 

de fiets- en wandelafstand naar het openbaar vervoer 49 37% 

de toegankelijkheid (hellingsgraden, drempels,…) 

dimensionering, tactiele geleiding,...) 

55 41% 

de extra belasting die het project op de omgeving heeft 105 78% 

de criteria in de gemeentelijke (parkeer)verordening  73 54% 

dit criterium wordt door de mobiliteitsambtenaar voorbereid 30 22% 

andere 18 13% 

Tabel 6: resultaat antwoorden aangaande mobiliteitsimpact 

Meer dan 4/5de van de respondenten kent de mobiscore maar verwijst hier bij de beoordeling van de 

mobiliteitsimpact niet naar. Nochtans vindt 70% van de respondenten het belangrijk om de 

knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau mee in beschouwing te nemen bij de beoordeling van 

een aanvraag tot nieuwe woongelegenheden. Een aantal respondenten verduidelijkt dat dit vooral van 
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toepassing is bij grotere projecten (meergezinswoningen, specifieke doelgroepen). Anderzijds zijn er 

ook een aantal respondenten die aangeven dat het mee in overweging nemen van dit criterium niet 

evident is voor buitengebied-gemeenten die vaak een goed voorzieningenniveau hebben maar slecht 

ontsloten zijn met openbaar vervoer.  

7.2.5 Cultuurhistorische aspecten 

Cultuurhistorische aspecten worden als een belangrijk criterium beschouwd door de respondenten. 

De beoordeling van dit criterium wordt als relevant beschouwd als de aanvraag: 

- een beschermd monument is of gelegen is in een beschermd dorpsgezicht (90%),  

- gelegen is in een beschermd cultuurhistorisch landschap (77%), 

- gelegen is in een erfgoedlandschap (71%). 

 

Bijna een kwart van de respondenten geeft aan een aanvraag al eens negatief beoordeeld te hebben 

omwille van de mogelijke negatieve effecten op de cultuurhistorische aspecten.  

7.2.6 Bodemreliëf 

De beoordeling van het bodemreliëf wordt door 82% van de respondenten relevant beschouwd indien 

de aanvraag gepaard gaat met reliëfwijzigingen.  

50% van de respondenten geeft aan zelden of nooit een aanvraag negatief te beoordelen omwille van 

de mogelijke negatieve effecten op het bodemreliëf. 10% geeft enkel een negatief advies indien dit 

door een adviesinstantie wordt geadviseerd.  

7.2.7 Hinderaspecten 

74% van de respondenten vindt de beoordeling van hinder vaak tot regelmatig relevant. Toch leidt dit 

criterium zelden of nooit tot een negatief advies. 

Hinder is een breed criterium. 22% van de respondenten houdt geen rekening met geluidshinder, 

lichthinder of geurhinder. Van de respondenten die hiermee wel rekening houden, vertrouwt 65% op 

hun eigen expertise van de omgeving. 12% steunt op een advies van de gemeentelijke milieudienst. 

7.3 Conclusie 

De overgrote meerderheid (93%) van de respondenten antwoordt ontkennend op de stelling:  

“Moet er bij de beoordeling van een aanvraag tot omgevingsvergunning principieel uitgegaan 

worden van een weigering?” 

Redenen die hiervoor worden aangehaald zijn: 

- overleg als sturing voor projecten, 

- er moet uitgegaan worden van het project, 

- het bestemmingsgebied “geeft al bepaalde zekerheden”, 

- “gemeente gaat uit van principiële goedkeuring, tenzij…”, 

Eén respondent is van mening dat “een gemeente redenen moet zoeken om een aanvraag vergund te 

krijgen”.  
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De respondenten die de stelling positief beantwoordden, gaven aan dat “een vergunning een gunst is 

en dus niet als vanzelfsprekend kan beschouwd worden”, alsook dat “uitgaan van een principiële 

weigering aanzet tot kwalitatievere projecten”.  

Uit de antwoorden kan voorzichtig geconcludeerd worden dat de GOA de beoordelingscriteria eerder 

beschouwt als een toetsing van het project in het kader van op te leggen vergunningsvoorwaarden, en 

geen al te kritische beoordeling maakt in het kader van artikel 1.1.4 van de VCRO (zie ook 4.2.1 

 kern van het vergunningenbeleid). Het zijn vaak de grotere projecten (meergezinswoningen, 

doelgroepenbeleid, gemeenschapsvoorzieningen…) die onderworpen worden aan een grondigere 

beoordeling, vooral wat betreft de mobiliteitsimpact.  

Dat lijkt meerdere oorzaken te hebben. In hoofdstuk 7.1 Algemene inzichten werd al duidelijk dat de 

GOA te weinig tijd heeft om een aanvraag aan een grondige beoordeling te onderwerpen. Daarnaast 

is 72% van de respondenten van mening dat de wetgeving te complex is wegens de vele 

uitzonderingen. 41% geeft aan dat de wetgeving niet strookt met de strategische doelstellingen van 

het BRV. 

Wat is uw opinie over de wetgeving RO? # respondenten % respondenten 

Prima, geen opmerkingen 2 1% 

Over het algemeen vind ik dat deze inhoudelijk consequent 

opgebouwd is 

20 15% 

Te complex wegens de vele uitzonderingen 96 72% 

Strookt niet met strategische doelstellingen van het BRV  55 41% 

Andere: teveel ruimte voor interpretatie, tegenstrijdig, 

kennis van andere wetgeving is noodzakelijk, teveel gericht 

op individueel belang, te laks 

20 22% 

 Tabel 7: resultaat antwoorden aangaande wetgeving 

81% van de respondenten is dan ook overtuigd dat een bouwshift via een strenger 

vergunningenbeleid niet haalbaar is zonder een goedgekeurde beleidsvisie en juridische 

instrumenten.  

Nochtans is ca. 70% van de respondenten akkoord dat er geen nieuwe wegenis mag worden aangelegd 

om onbebouwde percelen in woongebied buiten de kern te activeren. Eenzelfde percentage vindt het 

belangrijk om de knooppuntwaarde en het voorzieningenniveau mee in beschouwing te nemen bij de 

boordeling van een aanvraag. 90% van de respondenten kent de mobiscore, maar maakt hier geen 

gebruik van. Knooppuntwaarde en voorzieningenniveau worden niet in overweging genomen bij 

aanvragen voor de bouw van een eengezinswoning. 

Het lijkt dan ook dat de gemeenten geen concreet zicht hebben op welke effecten al dan niet ingrijpen 

op het vergunningenbeleid heeft op de bouwshift. Zoals al in de casestudies aangetoond, is het 

merendeel van het potentieel aan onbebouwde percelen buiten de kern reeds ‘bestemd’ dankzij de 

verordende voorschriften of de concrete perceelsituatie. Het ontdekken en het beschermen van het 

resterende potentieel aan onbebouwde percelen – voornamelijk grotere percelen – is dan ook cruciaal. 
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8 Conclusies 

De conclusies van het onderzoek geven een antwoord op de in hoofdstuk 3 gestelde 

onderzoeksvragen. In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de besluiten met betrekking tot de 

hoofdvraag als ook deze met betrekking tot de randvoorwaarden en de inzichten die dat verschaft, 

uitvoerig besproken. 

8.1 Is er ruimte voor weigering? 

Het onderzoek toont dat de decretale beoordelingscriteria en de criteria houdende de goede 

ruimtelijke ordening slechts in een heel beperkt aantal gevallen (ca. 10%) met hoge mate van 

zekerheid kan leiden tot een weigering van een vergunningsaanvraag, namelijk enkel indien het 

perceel niet gelegen is aan een voldoende uitgeruste weg.  Het antwoord op de hoofdvraag van het 

onderzoek “In welke mate kan in het kader van het vergunningenbeleid het loutere gebruik van de 

decretale beoordelingscriteria en de criteria van de goede ruimtelijke ordening bijdragen aan het 

realiseren van de bouwshift?” is dan ook dat dergelijke bijdrage zeer beperkt tot verwaarloosbaar is. 

Dat kan niet enkel geconcludeerd worden uit het aantal gevallen, ook in oppervlakte is de bijdrage aan 

de bouwshift mager: de oppervlakte woongebied die met grote mate van zekerheid kan gevrijwaard 

worden van bebouwing, wordt teniet gedaan door de oppervlakte open ruimtegebied die oneigenlijk24 

wordt ingenomen door de ontwikkeling van bouwpercelen die deels in woongebied en deels in open 

ruimtegebied gelegen zijn (vertuining).  

Het opzet van het onderzoek heeft wel geleid tot een methodiek waarvan lokale besturen gebruik 

kunnen maken om de lokale situatie stapsgewijs in kaart te brengen. Dit zorgt voor een uniforme en 

gebruiksvriendelijke manier om te verantwoorden voor welke percelen verdere analyse nuttig is.  

8.1.1 Macroniveau 

Het selectieschema aangaande de onbebouwde percelen (figuur 5, p. 45) toont op macro niveau de  

verhouding tussen de onbebouwde percelen gelegen in de kern en gelegen buiten de kern. 

Daarenboven geeft een verdere reductie van de percelen zicht op het aantal percelen met 

verordenende voorschriften. Uit beide kan de graad van urgentie voor het doorvoeren van een 

bouwshift worden aangetoond: 

 hoeveel potentiële bouwgronden heeft de kern? 

 hoeveel potentiële bouwgronden buiten de kern kunnen wegens hun verordenende 

voorschriften nog aangesneden worden? 

 hoe verhoudt dat zich ten opzichte van elkaar en ten opzichte van de prognoses met 

betrekking tot de huishoudensgroei? 

Het antwoord op deze vragen motiveert op welke percelen een diepgaandere analyse nodig is conform 

de stappen hieronder beschreven. 

                                                           
24 Artikel 4.2.1, 4° van de VCRO bepaalt dat niemand zonder voorafgaan de omgevingsvergunning (…) het reliëf van de bodem 

aanmerkelijk [mag] wijzigen (…) waarbij de aard of de functie van het terrein wijzigt. Een aanvraag tot vergunning voor het 

aanleggen van een deel van een perceel gelegen in een ander gebied als woongebied als tuin moet in navolging van artikel 

4.3.1 §1. 1° a) VCRO geweigerd worden gezien de strijdigheid met het bestemmingsvoorschrift. Dergelijke wijziging zonder 

vergunning wordt conform artikel 6.2.1 VCRO beschouwd als een stedenbouwkundig misdrijf.  
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8.1.2 Mesoniveau 

De binaire codering van de GIS-datalagen geeft op mesoniveau een zicht op de aard en het aantal 

weigeringscriteria waardoor een zone-eigen onbebouwd perceel wordt geraakt. Het aantal criteria 

waardoor een perceel wordt geraakt, is relevant ervan uitgaande dat een hoog aantal criteria de 

weigeringskans doet stijgen. Hierop is verdere analyse nodig door middel van een wegingsscore. 

8.1.3 Microniveau 

De rekenkundige wegingsscore van elke GIS-datalaag toont op microniveau hoe sterk een 

weigeringscriterium doorweegt in de beoordeling van een vergunningsaanvraag. Op die manier 

kunnen percelen met meerdere weigeringscriteria gerichter worden geanalyseerd. Op basis van de 

totale wegingsscore kunnen de percelen in één van de volgende drie categorieën worden 

ondergebracht. 

 

8.1.3.1 Percelen met een hoge weigeringskans 

 hebben als criterium ‘niet gelegen aan een voldoende uitgeruste weg’. 

 geen (plannings)initiatief nodig.  

8.1.3.2 Percelen met een matige weigeringskans 

 hebben een decretaal criterium met uitzondering van ‘niet gelegen aan een voldoende 

uitgeruste weg’ en/of een criterium goede ruimtelijke ordening met een totaalscore ≥ 4. 

 verdere analyse is nodig op basis van perceelbreedte aan de straat: 

o  6 m:  

o niet bebouwbaar  geen planningsinitiatief nodig. 

o ≥ 6 m en < 15 m: 

o mogelijks al voorzien door wachtgevel  geen planningsinitiatief nodig. 

o mogelijks gegroepeerd met andere onbebouwde percelen  plannings-

initiatief nodig. 

o ≥ 15 m: 

o bebouwbaar  planningsinitiatief nodig. 

o beslissing tot weigering te motiveren maar haalbaarheid in beroep onzeker. 

8.1.3.3 Percelen waar geen weigeringsbeslissing mogelijk is 

 voldoen aan geen enkel criterium of hebben een totaalscore ≤ 3. 

 verdere analyse is nodig op basis van perceelbreedte aan de straat: 

o  6 m:  

o niet bebouwbaar  geen planningsinitiatief nodig. 

o ≥ 6 m en < 15 m: 

o mogelijks al voorzien door wachtgevel  geen planningsinitiatief nodig. 

o mogelijks gegroepeerd met andere onbebouwde percelen  plannings-

initiatief nodig. 

o ≥ 15 m: 

o bebouwbaar  planningsinitiatief nodig. 

o beslissing tot weigering te motiveren maar haalbaarheid in beroep onzeker. 
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8.2 Randvoorwaarden 

Nu het helder is op welke manier de gemeenten inzicht kunnen krijgen in hun lokale situatie, is het 

nuttig om op te lijsten aan welke randvoorwaarden er moet voldaan zijn.  

8.2.1 Basisgegevens 

Het onderzoek in voorliggend rapport vertrekt van de gegevens uit het vermoedens-ROP. Deze 

gegevens dateren van 1 januari 2019 en zijn intussen achterhaald. Tijdens de micro-analyse is gebleken 

dat ca. 10% van het aantal zone-eigen onbebouwde percelen gelegen buiten de kern, die niet geraakt 

worden door andere voorschriften dan deze van het gewestplan, intussen bebouwd zijn. Elke dag 

worden nieuwe aanvragen ingediend, vergunningen verleend en bouwprojecten opgestart. 

Het onderzoek is dus steeds een momentopname. Om een zo nauwkeurig mogelijk beeld te hebben 

van de lokale situatie is het derhalve noodzakelijk om het onderzoek te kunnen voeren met de meest 

recent beschikbare gegevens. Dat zou in principe het gemeentelijk ROP moeten zijn. Deze registers 

worden halfjaarlijks immers geactualiseerd.  

8.2.2 Kernafbakening 

De eerste stap in het selectieschema houdende het slecht gelegen juridisch aanbod onbebouwde 

percelen (figuur 5: selectieschema houdende slecht gelegen juridisch aanbod onbebouwde percelen 

p. 45) toont de opdeling van de onbebouwde percelen gelegen in de kern en gelegen buiten de kern. 

Terecht stelden sommige respondenten zich de vraag wat de definitie is van een kern  (tabel 5, p. 67). 

Dit is immers niet wettelijk bepaald. Nochtans is deze afbakeningslijn essentieel om een 

gedifferentieerd beleid te kunnen voeren binnen en buiten de kern, en zal deze lijn in dat geval 

verordend vastgelegd moeten worden. Voor een eerste zicht op de lokale situatie is een voorlopige 

afbakening voldoende. Toch is het belangrijk om al in een vroeg stadium na te denken over de 

motivering rond het bepalen van deze grens, waarbij rekening wordt gehouden met het dynamisch 

karakter van stedelijke groei en waarbij dus de kernafbakening geen permanent karakter heeft maar 

aangepast wordt wanneer een aantal kritische drempelwaarden worden overschreden (zie 2.2

 kernafbakening, p. 15). 

8.2.3 Datalagen met betrekking tot de beoordelingscriteria 

De gebruikte datalagen corresponderen op het eerste zicht goed met de verschillende 

beoordelingscriteria. Deze datalagen zijn publiek beschikbaar via Geopunt.be, een loket van Digitaal 

Vlaanderen dat open data ter beschikking stelt.  

Hoewel de data regelmatig worden bijgewerkt, hebben deze steeds een informatieve en indicatieve 

waarde. Een motivatie van het gebruik van de data bij de beoordelingscriteria, en in het bijzonder de 

toetsing van de data aan de plaatselijke situatie, blijft essentieel. Zo blijkt uit de micro analyse dat de 

overlap van een specifieke datalaag met de basis-gegevenslaag (GRB) onnauwkeurigheden kan 

vertonen. 

Bovendien zijn er een aantal kritische bedenkingen te maken zijn bij de bruikbaarheid van sommige 

datalagen.  

Zo toont de BWK verschillende malen percelen met ‘waardevolle elementen’ die echter eerder 

geïsoleerd liggen en waardoor de cohesie – en dus het waardevol karakter - met een groter geheel 
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zoek is. In zo’n geval lijkt het dan ook moeilijk om dergelijke datalaag als uitgangspunt te nemen bij 

een motivatie. 

Eenzelfde bedenking kan gemaakt worden bij de knooppuntenkaart. Ook hier werd door een aantal 

respondenten – voornamelijk vanuit buitengebied-gemeenten – aangegeven dat de schaal van de 

knooppuntenkaart niet bruikbaar is op perceelniveau. De metadata van de ontwikkelingskansenkaart 

duidt ook dat de data geen beleidsmatige waarde hebben.  

 

Om gefundeerde beoordelingen te kunnen maken, is er nochtans nood aan betrouwbare en bruikbare 

data. Zo niet blijft de kwaliteit van de beoordeling afhangen van de expertise en de tijdsinvestering die 

de GOA heeft om een aanvraag te behandelen. De veelheid aan andere taken, het gebrek aan 

personeel en de complexe wetgeving lijken te resulteren dat de GOA in vele gevallen voorrang moet 

geven aan kwantiteit in plaats van kwaliteit.  

8.3 Inzichten 

De conclusies uit het onderzoek zijn duidelijk: zonder een (plannings)initiatief is een bouwshift niet 

haalbaar. Deze initiatieven zullen hoofdzakelijk van belang zijn voor het vrijwaren van onbebouwde 

percelen die – al dan niet aaneensluitend – een breedte aan de straat hebben van minstens 15 m. Het 

vrijwaren van deze percelen door het weigeren van een aanvraag tot omgevingsvergunning op basis 

van de decretale beoordelingscriteria of de criteria houdende de goede ruimtelijke ordening is weinig 

waarschijnlijk. Het behoud van het onbebouwde karakter van deze percelen is nochtans noodzakelijk 

omwille van de kwaliteiten die ze vertonen: een open ruimteverbinding tussen gebieden, de 

ecologische waarde, de visuele impact,…  

De vraag is of de huidige aanpak van het vergunningenbeleid, gebaseerd op een toelatingsplanologie, 

voldoet om de beleidsdoelstellingen te halen, of dat er nood is aan overkoepelende gebiedsgerichte 

werking, gebaseerd op ontwikkelingsplanologie. Het tegengaan van urban sprawl of het realiseren 

van een bouwshift stopt immers niet bij de gemeentegrenzen en vereist een bredere aanpak dan enkel 

een opgave in de ruimtelijke planning.  

Dergelijk opzet vraagt dat er nagedacht wordt over nieuwe samenwerkingsvormen, niet alleen 

intergemeentelijk/regionaal, maar tevens met andere overheidsinstanties, maatschappelijk 

middenveld en bedrijven. 

Tevens moet er nagedacht worden over nieuwe instrumenten. Het verleden heeft geleerd dat de het 

ruimtelijk uitvoeringsplan, dat een sterk verordenend en dwingend karakter heeft, niet voldoet om 

een trendbreuk te realiseren. Het doorvoeren van herbestemmingen van harde naar zachte functies is 

bovendien onderhevig aan een planschadevergoeding. 

 

In afwachting van nieuwe instrumenten en/of samenwerkingsvormen zijn er andere initiatieven die 

een lokaal bestuur alvast kan nemen, zoals:  

- het goedkeuren van een beleidsmatig gewenste ontwikkeling (BGO). Een BGO biedt de 

gemeente de mogelijkheid om in het vergunningenbeleid rekening te houden met bepaalde 

beleidslijnen nog voor deze definitief juridisch verankerd zijn. Het valideren en bekendmaken 

van een BGO kan het lokaal bestuur helpen een consequent beleid te voeren bij de toepassing 

van de opportuniteitsbeoordeling (Departement Omgeving, 2021). 
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- het afdwingen van een tijdelijk bouwverbod. Wuustwezel voerde als eerste gemeente in 2016 

een ‘bouwpauze’ in, weliswaar voor projecten in het centrum van de gemeente. 

Een bouwpauze geeft het lokaal bestuur de gelegenheid om in tussentijd een beleidskader te 

creëren voor haar ruimtelijk beleid. Zo een bouwpauze kan van uiteenlopende aard zijn: enkel 

voor projecten met aanleg nieuwe wegenis of voor aanvragen met betrekking tot 

meergezinswoningen en verkavelingen of voor handelingen buiten de kern op percelen breder 

dan 15m, … Dergelijke initiatieven zijn juridisch niet afdwingbaar en gebeuren idealiter in 

overleg met de bouwsector. 

Een instrument dat nu en in de toekomst een belangrijke meerwaarde kan zijn is het voeren van een 

actief grond- en pandenbeleid ter uitvoering van de doelstelling in artikel 2.1.2 van het decreet grond- 

en pandenbeleid: “het bevorderen van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling”, bijvoorbeeld door het 

uitvoeren van voorkooprechten. Deze zijn echter nog niet voldoende uitgewerkt in het kader van 

ruimtelijke ordening. Gelet op de planschaderegeling die wordt voorgesteld in het ontwerp van 

decreet betreffende het realisatiegerichte instrumentarium (zie voetnoot 2 p. 11) kunnen 

voorkooprechten voor een lokaal bestuur mogelijks interessanter zijn. 



Masterproef_ A. Troosters                     79 

 

9 Aanbevelingen 

9.1 Gedifferentieerd beleid in woongebied 

De resultaten van het exploratief onderzoek in de casestudies kunnen niet geëxtrapoleerd worden 

naar heel Vlaanderen. Het verdient wel de aanbeveling om dergelijke studie te verplichten voor elke 

Vlaamse gemeente om op die manier een correcter beeld te krijgen van de haalbaarheid van een 

bouwshift en van de sluipende verdichting die omwille van de huidige juridische context niet kan 

tegengegaan worden.  

Een gedifferentieerd beleid voor woongebieden gelegen in de kern en buiten de kern lijkt een eerste 

stap in het verwezenlijken van een bouwshift. Het doorvoeren van kernenafbakening is daarvoor 

essentieel. Krijtlijnen voor deze afbakening kunnen via een ministeriële omzendbrief aangegeven 

worden, onder meer op basis van de methodiek van het kernenkompas. 

Deze afbakening kan leiden tot een contouren-RUP dat ontwikkelingen buiten de kern bevriest 

gedurende de planperiode van het BRV, zijnde tot 2040. Op die manier wordt eerst werk gemaakt van 

de verdichting en versterking van de (hoofd)kernen. Nadien kunnen nieuwe prognoses met betrekking 

tot de woningbehoefte en het beschikbare aanbod aanleiding zijn om gefaseerd de woongebieden 

buiten de kern vrij te geven. Dit gaat de verdere urban sprawl van het grondgebied tegen. De Raad van 

State heeft alvast geoordeeld dat een bouwverbod middels een RUP juridisch mogelijk is, aangezien 

artikel 2.6.1 §1 VCRO toelaat dat een RUP eigendomsbeperkingen inhoudt mits er een redelijk verband 

bestaat tussen het verbod en het doel dat de gemeente hiermee voor ogen heeft. Gezien er geen 

bestemmingswijziging plaats heeft, is het bouwverbod niet in strijd met de bestemmingsvoorschriften 

van het gewestplan (Stakenborghs, 2021) en is er geen planschade vereist. 

Het verplichten van een gedifferentieerd ruimtelijk woonbeleid wordt idealiter op Vlaams niveau 

juridisch verankerd als verplicht beleidskader25 bij de opmaak van het gemeentelijke beleidsplan 

ruimte. De methodiek in voorliggend onderzoek kan dienen als leidraad voor de onderbouwing van 

het beleidskader. 

9.2 Aanpassen wetgeving 

9.2.1 Zonevreemdheid 

Het vrijwaren van het buitengebied kan niet enkel met maatregelen met betrekking tot het zone-eigen 

patrimonium. Het is onredelijk om de ontwikkelingsmogelijkheden voor zone-eigen percelen te 

beperken, te ontnemen of te bevriezen terwijl er nog steeds zonevreemde functiewijzigingen mogen 

doorgevoerd worden en zonevreemde constructies van uitvoerige afwijkingen kunnen genieten. 

Het lijkt dan ook evident dat de afwijkingen zoals bepaald in de VCRO, titel IV hoofdstuk IV afdeling 2 

en afdeling 3 integraal worden geschrapt. Het betreft respectievelijk de basisrechten voor het 

verbouwen, herbouwen en uitbreiden van zonevreemde woningen en constructies, en de 

voorwaarden voor zonevreemde functiewijzigingen. 

                                                           
25 Een beleidskader bevat operationele beleidskeuzes voor de middellange termijn en actieprogramma's voor een thema of 

voor een gebiedsdeel (artikel 2.1.1 §1. VCRO) 
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9.2.2 Weguitrusting 

Een belangrijk onderdeel van het vrijwaren van het open ruimtegebied is het vermijden van nieuwe 

wegenaanleg. Dit past binnen de strategische doelstelling om het bijkomend ruimtebeslag te 

verminderen (zie 4.1.2.2 strategische doelstellingen en ruimtelijke ontwikkelingsprincipes). 

De definitie van een voldoende uitgeruste weg is in de VCRO te summier beschreven en voldoet niet 

meer aan de huidige context (zie 4.2.2.1 decretale beoordelingselementen). De definitie dient te 

worden herschreven waarbij niet enkel de fysieke uitrusting van de weg in overweging wordt 

genomen, maar ook de maatschappelijke kosten die ermee gepaard gaan. Gezien het potentieel aan 

bouwgronden in de kernen en het potentieel aan bouwgronden met verordenende voorschriften 

buiten de kernen, is er geen behoefte om percelen die niet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste 

weg aan te snijden. De aanleg van nieuwe wegenis buiten de kernen wordt idealiter geweigerd. Ook 

de afwijkingen opgenomen in het BVR inzake de minimale weguitrusting zijn voorbijgestreefd. De 

GOA’s bevestigen dat deze afwijking zelden tot nooit toegepast wordt.  

9.2.3 Procedure 

De beoordeling van de criteria houdende de goede ruimtelijke ordening monden zelden tot nooit uit 

in een weigering van de vergunningsaanvraag en lijken, ondanks de bepaling in artikel 4.3.1, eerder 

een motivatie voor het opleggen van vergunningsvoorwaarden.   

Een gedegen beslissing vraagt dat er voldoende tijd is om een aanvraag aan een grondige beoordeling 

te onderwerpen. Momenteel ontbreekt het de GOA aan tijd zo een grondige beoordeling te doen. 

Er moet derhalve een afweging gemaakt worden tussen een kwantitatief vergunningenbeleid of een 

kwalitatief vergunningenbeleid. Een aantal maatregelen kunnen hierbij helpen: 

- het verhogen van de personeelscapaciteit zodat de GOA meer tijd heeft om zich aan zijn/haar 

essentiële taken te wijden. 

- het inzetten op kennisdeling en leertrajecten om de (beginnende) GOA te begeleiden in een 

kwalitatieve vergunningverlening. Zo zijn er nog steeds GOA’s van mening dat een aanvraag 

voor nieuwe wegenis niet kan geweigerd worden indien de aanvraag gelegen is in woongebied.  

Zij passen artikel 19 lid 3 van het KB van 28 december 1972 niet toe. 

- het gebruiken van de expertise van de adviesinstanties. De adviezen zijn volgens artikel 4.3.3 

VCRO bindend voor zover het aangevraagde strijdig is met de “direct werkende normen26” 

binnen andere beleidsvelden dan de ruimtelijke ordening, en kunnen leiden tot een weigering. 

Niet alle adviezen kunnen hierop gesteund worden. Evenwel is het zo dat deze instanties 

expert zijn in hun vakdomein waardoor het redelijk is om dit advies als bindend aan te nemen 

voor zover het negatief is. Het is immers voor de GOA onmogelijk om zich op het domein van 

onroerend erfgoed, natuur, wegenis, bodem ed. te specialiseren. 

- het decretaal verankeren van de verplichte weigering bij aanvragen gelegen in: 

o effectief overstromingsgevoelig gebied of signaalgebied, 

o habitatrichtlijn, vogelrichtlijn en/of biologisch zeer waardevolle gebieden, 

o wetenschappelijke inventaris landschappelijke erfgoed en beschermde 

cultuurhistorische landschappen. 

                                                           
26 supranationale, wetskrachtige, reglementaire of beschikkende bepalingen die op zichzelf volstaan om toepasbaar te zijn, 

zonder dat verdere reglementering met het oog op precisering of vervollediging noodzakelijk is  (artikel 4.3.3 VCRO) 
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9.3 Verder onderzoek 

Het onderzoek is exploratief en kan niet veralgemeend worden naar Vlaanderen toe. Het is derhalve 

noodzakelijk om te onderzoeken of gelijkaardige onderzoekconclusies naar voor komen bij eenzelfde 

onderzoek bij alle Vlaamse gemeenten. Op die manier is er pas echt duidelijkheid hoe effectief de 

bouwshift in feite is.  

Anderzijds is het ook duidelijk dat de bouwshift meer is dan enkel het vrijwaren van onbebouwde 

percelen buiten de kern. Ook het huidige aanbod aan bebouwde percelen buiten de kern speelt een 

belangrijke rol in het slagen van de bouwshift. Het verdient verder onderzoek hoe deze percelen een 

bouwshift kunnen bemoeilijken en welke maatregelen daartegen kunnen genomen worden. 

Het betreft vaak verouderd patrimonium dat tegen een lagere verkoopprijs dan in de kern wordt 

overgedragen en al dan niet wordt gerenoveerd, herbouwd of zelfs opgedeeld en verkaveld. In het 

beste geval wordt een stand still behouden, maar zonder dwingende maatregelen kan dit evengoed 

leiden tot een verdichting van het buitengebied.  

De effecten van ‘vertuining’ op het open ruimtegebied zijn tevens relevant. Een eerste summiere 

analyse hierrond bij nog te ontwikkelen percelen zijn verontrustend. Een interessante studie zou 

derhalve zijn om deze problematiek in beeld te brengen, zowel bij al bebouwde als nog te bebouwen 

percelen. Het tegengaan van vertuining vraagt een sterke inzet op handhaving, terwijl we nood hebben 

aan instrumenten om dit fenomeen tegen te gaan.     

Voorliggende onderzoek focust zich louter op onbebouwde percelen gelegen in woongebied. De 

evolutie van het ruimtebeslag in andere bestemmingsgebieden is niet in kaart gebracht maar even 

zeer nodig. 

Tot slot verdient het verder onderzoek naar de voor- en nadelen van het huidige vergunningenbeleid 

dat gestoeld is op een statische toelatingsplanologie. Een vergelijkend onderzoek naar het beleid en 

de gebruikte criteria in de ons omringende landen kan verhelderen of een omschakeling naar een 

uitvoeringsgerichte ontwikkelingsplanologie een meerwaarde betekent. 
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9.4 Besluit 

Het onderzoek leert dat als we een ambitieuze bouwshift willen realiseren, het huidige 

instrumentarium in het kader van het plannings- en vergunningenbeleid niet afdoende is. 

Het gewestplan – met zijn verspreide en overaanbod aan woongebieden – is nog steeds het 

overheersende planologische kader voor vele percelen.  

 Het vergunningenbeleid heeft onvoldoende sterke criteria om slecht gelegen onbebouwde 

percelen te vrijwaren van bebouwing. Een juridische verstrenging van deze criteria lijkt enkel mogelijk 

voor de decretale criteria.  Er lijkt nood aan een andere manier van vergunnen waarbij niet de 

beoordeling van het project centraal staat, maar wel de inpassing van het project in de toekomstig 

gewenste omgeving. 

 Het huidige instrumentarium voor het planningsbeleid is nog steeds strikt verordenend en 

eerder statisch terwijl er nood is aan een gediversifieerd beleid op basis van flexibele kernafbakening. 

 De uitdagingen worden teveel op bestuurlijk en lokaal niveau benaderd. Er is nood aan een 

gebiedsgerichte regionale aanpak in brede samenwerkingsverbanden over verschillende 

samenhangende thematieken.  

De bouwshift, met zijn doelstelling om tegen 2040 geen bijkomend ruimtebeslag meer te genereren, 

is bovendien slechts een eerste – weliswaar essentiële – stap in het herstel van onze ruimtelijke 

wanorde. Om de effecten van de urban sprawl ongedaan te maken, is het streven naar een stand still 

onvoldoende en is een shift naar een regeneratieve stedenbouw nodig waarbij er wordt gezocht naar 

instrumenten om na 2040 open ruimte terug te geven. 

Ondertussen zijn er wel quick wins mogelijk om op korte termijn de ontwikkeling van slecht gelegen 

aanbod aan onbebouwde percelen af te remmen. Die situeren zich in de eerste plaats in een 

aanpassing van het wetgevend kader, zoals: 

- het invoeren van een (tijdelijk) verbod op de aanleg nieuwe wegenis buiten de kern, 

- het schrappen van de zonevreemde basisrechten voor woningen en constructie, en van de 

zonevreemde functiewijzigingen, 

- het schrappen van de afwijking op minimale weguitrusting, en het verstrengen van de definitie 

van voldoende uitgeruste weg. 
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BEOORDELINGSKADER “GOEDE PLAATSELIJKE ORDENING BINNEN EEN BEBOUWDE CONTEXT” 
 
SV/B  
 
Beschrijf en beoordeel in onderstaande vakken de vermelde thema’s en onderwerpen. 

 

 
Thema 
 

Onderwerp 
 

Mogelijks te behandelen 
aandachtspunten of criteria 

 

 
Beschrijf en beoordeel in vrij 
algemene termen de ruimere 

omgeving.  
Dit kan zijn de buurt, de wijk of het 

stadsdeel, veelal het ruimtelijk 
samenhangend geheel waartoe de 
projectsite behoort; te beperken tot 
de gebruikelijke loopafstand (circa 

400 m) 

 
Beschrijf en beoordeel in meer 

concrete termen de onmiddellijke 
omgeving. 

In de regel zijn dit de twee, drie 
aanpalende percelen links, rechts, 

achter en voor of de courante 50 m-
zone rondom de projectsite 

 
Beschrijf en beoordeel in vrij 

gedetailleerde termen de 
projectzone zelf. 

Het perceel en het geplande gebouw 
intern bekeken. 

Functioneel / verenigbaarheid / 
verweving / relaties 

   

Aard van de (ruimere) omgeving    

Stedelijke kern; suburbaan; 
dorp of kern in de open 
ruimte; (kleinere) 
huizengroep; solitaire 
inplanting; gemengde 
omgeving; zuiver 
residentiële buurt; enz. 
Inpasbaarheid van het 
project in die context. 

Aanwezige of geplande functies 
en al dan niet inpasbaarheid van 
het project daarin 

   

Functionele min- of 
meerwaarde van het project; 
heterogeniteit of complexiteit 
van de omgeving; dynamiek 
van de omgeving of het 
project; inspelend op een 
noodzaak aan diversiteit of 
toekomstperspectieven; 
verwevingsaspecten; enz 

Verkeersafwikkeling; ontsluiting;    
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opvang van de  parkeernoden 

Impact van het project op het 
verkeer; 
ontsluitingsmogelijkheden; 
aard en potenties van 
bestaande of geplande 
wegenis; mogelijks bruikbare 
verkeersmodi (weg, 
waterweg, openbaar 
vervoer); voorzieningen voor 
zwakke weggebruiker; 
parkeer- of 
stallingsvoorzieningen in 
omgeving of op eigen 
terrein; enz. 

Ruimtelijk / schaalaspecten    

Aspecten met betrekking tot 
dichtheid 

   

Dichtheid binnen het 
ruimtelijk samenhangend 
geheel; is er daaromtrent al 
een toekomstvisie (bindend) 
vastgelegd in een RUP, 
verordening, enz.; heeft de 
gemeente een reeds 
vastgelegde 
verdichtingsstrategie; hoe 
verhoudt het project zich tot 
die 
huidige/toekomstige/gewenst
e dichtheid, speelt het 
daarop in of niet; enz. 

Aspecten met betrekking tot de 
percelering 

   

Perceelsstructuur; 
korrelgrootte; inplanting op 
het perceel; oriëntatie, open 
versus gesloten 
bebouwingswijze; 
verhouding openbare ruimte 
versus private ruimte; 
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ruimtebeslag en schaal; 
terreinbezetting; 
grondbezettingsindex; 
verhouding bebouwd versus 
onbebouwd; compactheid; 
enz. 

Aspecten met betrekking tot het 
bodemreliëf 

   

Impact op het (huidige) reliëf 
en/of de waterhuishouding 
van de bodem; gebruik van 
bestaande reliëfverschillen 
of negatie daarvan; enz. 

Architectuur / cultuuraspecten / 
esthetiek 

   

Volume en massa    

Bouwbreedte, -diepte en –
hoogte; gabariet; (aantal) 
bouwlagen; integratie in de 
volumes in de omgeving of 
aanpalend; al dan niet 
afwijkend daartegenover en 
oordeel daarover; enz. 

Bouwtypologie, architectuurstijl 
en vormen 

   

Vormelijke aspecten; 
kwaliteit en esthetiek; 
dakvorm; aanwezigheid van 
gevel- en dakuitbouwen; 
beeldkwaliteit en 
herkenbaarheid; 
voorbeeldwaarde of 
precedentgehalte (zowel in 
plus als in min); gebruikte 
materialen; aspecten van 
duurzaam bouwen, 
ecologische en/of 
energetische 
voorbeeldfunctie; graad van 
flexibiliteit in de 
gebruiksmogelijkheden en 



Bijlage 1 – document opgemaakt door het departement Omgeving in oktober 2005 met betrekking tot de decretale beoordelingscriteria 

omkeerbaarheid van de 
ingrepen; enz. 

Cultuurelementen    

Monumenten; waardevolle 
gebouwen of (deel)gebieden 
op de site of in omgeving en 
graad van inpassing daarin 
of daarvan; voor- of nadelen 
van renovatie en hergebruik 
tegenover nieuwbouw; enz. 

Hinderaspecten / privacy / 
comforteisen 

   

Hinder door de functie    

Uitbatingshinder: al dan niet 
aanwezig of al dan niet 
beperkt tot het normaal 
draagbare; enz. 

Aspecten van nabuurschap    

Nabuurschap; privacy; 
geluidsbeheersing; zichten 
(Burgerlijk Wetboek); enz. 

Aspecten van bezonning en licht    

Bezonning en lichtinval, 
vooral in relatie met het 
volume (zie hoger); m.a.w. is 
er (negatieve) impact of niet; 
enz. 

Comfortaspecten    

Wooncomfort; grootte en 
indeling van de 
(verblijfs)ruimtes, bekeken 
vanuit functionaliteit en 
leefbaarheid; sociale 
veiligheid, enz. 

Buitenruimte    

Al dan niet aanwezigheid 
van een kwalitatieve eigen of 
publieke buitenruimte; 
omvang ervan en 
functionaliteit; enz. 

Impact op natuur / inkleding /    
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buffering 

Natuurwaarden    

Al dan niet aanwezigheid of 
voorzien van natuurlijke of 
aangelegde groenelementen 
of openruimte-elementen; 
kunnen bepalend zijn voor 
(een goed) gebruik van de 
projectzone, maar kunnen 
ook condities opleggen 

Buffering en inkleding    

Al dan niet (noodzakelijke) 
aanwezigheid van buffers; 
projectzone al dan niet goed 
ingekleed in het (stedelijk) 
landschap; overgangszones; 
terreininrichting in het 
algemeen; enz. 

 
 

 Niet noodzakelijk of minder relevant om deze aandachtspunten of criteria in te vullen 

 



 

 

Bijlage 2: vragenlijst met betrekking tot de toepassing door de GOA van de beoordelingscriteria 

De vragenlijst omvat 38 vragen en behandelt volgende onderdelen: 

 algemene vragen 

 vragen met betrekking tot de organisatie van de dienst omgeving 

 vragen met betrekking tot de decretale beoordelingsgronden: 

 ligging aan uitgeruste weg 

 watertoets 

 natuurtoets 

 vragen met betrekking tot de beoordelingscriteria van de goede ruimtelijke ordening: 

 mobiliteitsimpact 

 cultuurhistorische aspecten 

 bodem 

 hinderaspecten 

 vragen met betrekking tot de wetgeving 

 

De vragenlijst stond gedurende 3 weken online, meer bepaald van 4 oktober 2021 tot en met 22 oktober 

2021. De enquête werd via verschillende kanalen verspreid naar de 300 Vlaamse lokale besturen:  

 via het platform ‘Yammer’ van het Departement Omgeving, oproep op 4 oktober 2021 en 21 

oktober 2021, 

 via de Vlaamse Intercommunales voor Streekontwikkeling, oproep op 4 oktober 2021, 

 via de algemene e-mailadressen van de Limburgse gemeenten, oproep op 6 oktober 2021, 

 via de algemene e-mailadressen van de Vlaamse gemeenten, oproep op 11 oktober 2021, 

 via de e-mailadressen van de gemeentelijke omgevingsdiensten, oproep op 17 oktober 2021.  

 

De enquêtes zijn anoniem. Enkel de provincie waarin de gemeente/stad gelegen is waar de GOA werkt en 

het aantal inwoners dat die gemeente/stad telt werden gevraagd om een algemene analyse van de 

respondenten te maken. Ook is het niet uit te sluiten dat er meerdere GOA’s in één gemeente/stad de 

vragenlijst hebben ingevuld. Het aantal respondenten correspondeert dus niet met het aantal unieke 

lokale besturen. 

  



 

 

De bouwshift realiseren via het vergunnigenbeleid

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 

 

 

 
 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



Bijlage 3: antwoorden van de GOA met betrekking tot het gebruik van een criterium als weigeringselement 

21) Hebt u al eens een aanvraag negatief beoordeeld omwille van de mogelijke negatieve impact op natuur?    
  % respondenten  
regelmatig 7% 7% 

zelden 57%  
nooit 12% 69% 

enkel indien een negatief advies van de adviesinstantie 24%  
23) Hebt u al eens een aanvraag negatief beoordeeld omwille van de mogelijke negatieve effecten op de mobiliteitsimpact?    
  % respondenten  
vaak 3%  
regelmatig 42% 45% 

zelden 47%  
nooit 1% 49% 

enkel indien een negatief advies van de adviesinstantie 7%  
28) Hebt u al eens een aanvraag negatief beoordeeld omwille van de mogelijke negatieve effecten op de cultuurhistorische 
aspecten?    
  % respondenten  
vaak 3%  
regelmatig 23% 26% 

zelden 52%  
nooit 10% 63% 

enkel indien een negatief advies van de adviesinstantie 11%  
30) Hebt u al eens een aanvraag negatief beoordeeld omwille van de mogelijke negatieve effecten op het bodemreliëf?    
  % respondenten  
vaak 3%  
regelmatig 33% 36% 

zelden 47%  
nooit 7% 54% 

enkel indien een negatief advies van de adviesinstantie 10%  



34) Hebt u al eens een aanvraag negatief beoordeeld omwille van de mogelijke negatieve effecten op hinder?    
  % respondenten  
vaak 3%  
regelmatig 16% 19% 

zelden 70%  
nooit 10% 81% 

38) Bouwshift via strenger vergunningenbeleid?    
  % respondenten  
ja, met een grondig gemotiveerde beoordeling van de goede ruimtelijke ordening 19%  
nee, niet zonder een goedgekeurde beleidsvisie en juridische instrumenten 81%  

 



Bijlage 4: Herent – macro analyse 

MACRO: analyse - algemeen 
# percelen - 
niet verkaveld 

# percelen 
verkaveld 

TOTAAL # 
percelen 

% 
Totale perceelsopp 
(ha) - niet verkaveld 

Totale 
perceelsopp (ha) 
- verkaveld 

Totale perceelsopp (ha) 
Perceelopp 
woongebied (ha) - 
niet verkaveld 

Perceelopp 
woongebied (ha) - 
verkaveld 

Perceelopp 
woongebied (ha) - 
totaal 

In kern 453 104 557 48% 53,1 9,6 62,7 48,4 9,6 58,0 

Buiten kern 432 170 602 52% 83,6 30,5 114,1 51,7 30,5 82,2 

 zone-vreemd 77 56 133 11% 17,3 18,0 35,3 3,2 18,0 21,2 

WUG 55 3 58 5,0% 19,3 0,2 19,5 18,1 0,2 18,3 

RUP 3 0 3 0,3% 1,9   1,9 0,7   0,7 

zone-eigen excl. WUG en RUP 297 111 408 35% 45,1 12,3 57,4 29,6 12,3 41,9 

Totaal     1159   136,7 40,1 176,8 100,0 40,1 140,1 

 



Bijlage 5: Herent - analyse van de percelen op basis van de aard van het weigeringscriterium 

       

MESO: analyse o.b.v aantal criteria # percelen % t.o.v. totaal 
aantal 
percelen 

Totale 
perceelopp. 
(ha) 

Perceelopp. 
woongebied (ha) 

HERBESTEMMING        
# percelen 

HERBESTEMMING           
perceelopp. woongebied 
(ha) 

0 criteria 92 38,8% 15,5 10,1 70 8,7 

1 criterium 94 39,7% 12,4 8,4 30 3,8 

2 criteria 40 16,9% 6,6 3,9 19 2,2 

3 criteria 10 4,2% 3,1 2,5 2 0,3 

4 criteria 1 0,4% 0,5 0,1     

Totaal 237 100% 38,2 25,0 121 15,0 

       

MESO: analyse o.b.v. aard van het criterium gewogen score # percelen 
Totale 
perceelopp. 
(ha) 

Perceelopp. 
woongebied (ha) 

HERBESTEMMING      
# percelen HERBESTEMMING       

perceelopp. woongebied 
(ha) 

DECRETALE CRITERIA             

Ligt niet aan uitgeruste weg 5 60 9,9 6,3 0 0,0 

Watertoets: ligt in effectief 
overstromingsgevoelig gebied 4 2 0,8 0,4 1 0,2 

Natuurtoets: biologisch zeer waardevol 4 

1 0,1 0,1 1 0,1 

Natuurtoets: biologisch waardevol 3 18 5,8 3,5 7 1,3 

Natuurtoets: complex van biologisch 
minder waardevolle en waardevolle 
elementen 

3 

7 0,5 0,5 4 0,3 

Natuurtoets: habitatrichtlijn 4 0 0,0 0,0 0 0,0 

Natuurtoets: vogelrichtlijn 4 0 0,0 0,0 0 0,0 

CRITERIA GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING           

Mobiliteitsimpact: D1 - knooppuntwaarde 
matig en voorzieningen matig 3 18 2,9 1,6 14 1,3 

Mobiliteitsimpact: D3 - knooppuntwaarde 
beperkt en voorzieningen matig 3 14 2,4 1,4 5 0,5 

Cultuur BSDG 2 1 0,1 0,1 0 0,0 

Cultuur Erfgoed 2 0 0,0 0,0 0 0,0 

Cultuur WILEG 2 8 2,1 0,9 6 0,7 

Cultuur BCL 2 0 0,0 0,0 0 0,0 

Bodem - erosie hoog tot zeer hoog 1 3 1,5 0,4 2 0,4 

Bodem - OVAM saneer 1 2 0,1 0,1 2 0,1 

Bodem - OVAM schade 1 0 0,0 0,0 0 0,0 

Hinder - weg (55-70 dB) 1 20 2,1 1,8 11 0,6 

Hinder - spoor (55-70 dB) 1 22 4,2 3,9 5 1,4 

Hinder - lucht (50-55 dB) 1 0 0,0 0,0 0 0,0 

 





Bijlage 7: Kortenberg – macro analyse 

MACRO: analyse - algemeen 
# percelen - 
niet verkaveld 

# percelen 
verkaveld 

TOTAAL # 
percelen 

% 
Totale perceelsopp 
(ha) - niet verkaveld 

Totale 
perceelsopp (ha) 
- verkaveld 

Totale perceelsopp (ha) 
Perceelopp 
woongebied (ha) - 
niet verkaveld 

Perceelopp 
woongebied (ha) - 
verkaveld 

Perceelopp 
woongebied (ha) - 
totaal 

In kern 445 84 529 50% 47,6 8,4 56,0 41,4 8,4 49,8 

Buiten kern 423 105 528 50% 86,7 11,6 98,3 56,2 11,6 67,8 

 zone-vreemd 50 13 63 6% 14,1 2,0 16,0 2,1 2,0 4,1 

WUG 85   85 8,0% 22,2   22,2 22,1   22,1 

RUP 1   1 0,1% 2,0   2,0 0,7   0,7 

zone-eigen excl. WUG en RUP 287 92 379 36% 48,5 9,6 58,1 31,3 9,6 40,9 

Totaal     1057   134,3 20,0 154,3 97,6 20,0 117,6 

 



Bijlage 8: Kortenberg - analyse van de percelen op basis van de aard van het weigeringscriterium 

MESO: analyse o.b.v. aantal criteria # percelen 
% t.o.v. totaal 
aantal 
percelen 

Totale 
perceelopp. 
(ha) 

Perceelopp. 
woongebied (ha) 

HERBESTEMMING        
# percelen 

HERBESTEMMING           
perceelopp. 
woongebied (ha) 

0 criteria 109 44,0% 15,0 10,7 83 8,9 

1 criterium 93 37,5% 17,4 11,7 43 7,3 

2 criteria 31 12,5% 6,5 2,6 14 1,5 

3 criteria 11 4,4% 3,1 1,7 8 1,4 

4 criteria 3 1,2% 1,1 0,3 1 0,1 

5 criteria 1 0,4% 0,3 0,1 0 0,0 

Totaal 248 100% 43,4 27,1 149 19,2 

       

MESO: analyse o.b.v aard van het criterium 

gewogen score 
# percelen - 
niet 
verkaveld 

Totale 
perceelopp. 
(ha) - niet 
verkaveld 

Perceelopp. 
woongebied (ha) - niet 
verkaveld 

HERBESTEMMING  
# percelen 

HERBESTEMMING         
perceelopp. 
woongebied (ha) 

DECRETALE CRITERIA             

Ligt niet aan uitgeruste weg 5 59 9,0 5,1 0 0,0 

Watertoets: ligt in effectief 
overstromingsgevoelig gebied 

4 

1 0,4 0,1 0 0,0 

Natuurtoets: biologisch zeer waardevol 4 8 5,3 1,5 7 1,4 

Natuurtoets: biologisch waardevol 3 24 6,7 4,6 20 4,1 

complex van biologisch waardevolle en zeer 
waardevolle elementen 

3 

4 1,2 0,4 3 0,3 

complex van biologisch minder waardevolle 
tot zeer waardevolle elementen 

3 

4 1,0 0,7 4 0,7 

Natuurtoets: habitatrichtlijn 4 7 2,2 0,7 4 0,5 

Natuurtoets: vogelrichtlijn 4 0 0,0 0,0 0 0,0 

CRITERIA GOEDE RUIMTELIJKE ORDENING            

Mobiliteitsimpact: D1 - knooppuntwaarde 
matig en voorzieningen matig 3 10 3,1 2,1 8 1,8 

Mobiliteitsimpact: D3 - knooppuntwaarde 
beperkt en voorzieningen matig 3 12 2,8 1,4 8 1,3 

Mobiliteitsimpact: D4 - knooppuntwaarde 
beperkt en voorzieningen beperkt 3 1 0,0 0,0 1 0,0 

Cultuur BSDG 2 0 0,0 0,0 0 0,0 

Cultuur Erfgoed 2 0 0,0 0,0 0 0,0 

Cultuur WILEG 2 6 1,2 0,5 4 0,4 

Cultuur BCL 2 0 0,0 0,0 0 0,0 

Bodem - erosie hoog tot zeer hoog 1 7 3,6 1,2 7 1,2 

Bodem - OVAM saneer 1 2 0,1 0,1 2 0,1 

Bodem - OVAM schade 1 0 0,0 0,0 0 0,0 

Hinder - weg (55-70 dB) 1 2 0,2 0,1 2 0,1 

Hinder - spoor (55-70 dB) 1 9 1,5 0,6 5 0,3 

Hinder - lucht (50-55 dB) 1 0 0,0 0,0 0 0,0 

 





Masterproef_ A. Troosters                     92 

 

 

 

 


	4743cbca40709b3a169800aa997b5d8cfef310667c38f23da474d4a284187401.pdf
	4743cbca40709b3a169800aa997b5d8cfef310667c38f23da474d4a284187401.pdf
	4743cbca40709b3a169800aa997b5d8cfef310667c38f23da474d4a284187401.pdf

