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Inleiding
In dit document krijgt u een duidelijk overzicht van de tekstwijzigingen die
gebeurden in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen door de gedeeltelijke
herziening van 12 december 2003. Dit overzicht moet gelezen worden naast
de integrale versie van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, in 1998
uitgegeven door de Afdeling Ruimtelijke Planning van het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap. Er wordt telkens naar de corresponderende bladzijde
uit deze publicatie verwezen. Van de bindende bepalingen vindt u in dit
document de gecoördineerde versie met de wijzigingen erin verwerkt.

Dit overzicht is gebaseerd op de bijlage van het besluit van de Vlaamse
Regering houdende definitieve vaststelling van een herziening van het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen, van 12 december 2003. Er werd ook een
toelichtingsbrochure gemaakt over de herziening. Al deze documenten kunt u
vinden op onze website www.ruimtelijkeordening.be.

Er komt een tweede druk van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
namelijk een gecoördineerde versie van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen zoals door de Vlaamse regering vastgesteld op 23 september
1997 maar met de wijzigingen vastgesteld op 12 december 2003 erin
verwerkt. Die tweede druk moet in het begin van de zomer beschikbaar zijn.
U kan een exemplaar bestellen door overschrijving van 10 euro op
rekeningnummer 091-2206059-17 van AROMH-ontvangsten, Graaf de
Ferraris-gebouw, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel met vermelding
‘Structuurplan’. Het boek wordt u dan opgestuurd.

Overzicht van de wijzigingen in
het richtinggevende gedeelte
1. De selectie van Beringen als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau geeft
aanleiding tot volgende tekstwijzigingen:
Op p340 wordt de alinea over het niet selecteren van Beringen als stedelijk gebied geschrapt. Op p338,
tussen het eerste en tweede streepje, wordt een alinea toegevoegd over de selectie van Beringen als stedelijk
gebied, in de vorm van de volgende alinea.
“Zoals voor de gemeente Temse het geval is, zijn er ook specifieke redenen
om Beringen als kleinstedelijk gebied op provinciaal niveau te selecteren.
Beringen heeft diverse kernen met een zekere uitrustingsgraad, en een
relatief omvangrijk woningenbestand. De provincie Limburg heeft een zwakke
stedelijke structuur.
Om druk van nieuwe ontwikkelingen op het
buitengebied te ondervangen, is het wenselijk bij de selectie van de
stedelijke
gebieden
voldoende
ruimte
te
scheppen
om
die
nieuwe
ontwikkelingen zoveel mogelijk in stedelijke gebieden op te vangen.
Beringen kan hierin een rol spelen.
Zeker voor Beringen zal echter wel
voldoende aandacht besteed moeten worden aan de effectieve versterking van
de stedelijke structuur.
Het kan niet de bedoeling zijn dat de
taakstellingen die voor Beringen gelden ertoe leiden dat Beringen een nog
meer uiteengelegd karakter krijgt (het is precies dat uiteengelegd karakter
dat in de studie naar de functioneel-hiërarchische benadering leidde tot
een niet-aanduiding als stedelijke kern).
Er moet veeleer voor een
sterkere concentratie worden gezorgd, door de ontwikkelingen te laten
gebeuren op die lokaties in Beringen waar al een concentratie bestaat.
Daarnaast zal ook voldoende aandacht moeten gaan naar de rol die Beringen
heeft binnen het stedelijke netwerk Limburgs Mijngebied en binnen het
economische netwerk van het Albertkanaal.”

Verder leidt de selectie van Beringen nog tot volgende wijzigingen.
•
•
•
•
•
•
•

p326: Beringen wordt op de kaart aangeduid als kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau
p338, voorlaatste alinea: Beringen wordt geschrapt uit de lijst van goed uitgeruste gemeenten.
p339, voorlaatste alinea: Beringen wordt geschrapt uit de lijst van gemeenten 'Nieuwpoort,
Beringen, Willebroek en Zelzate'.
p343: Beringen wordt op deze kaart aangeduid als kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau
p351, in de alinea over het Limburgse Mijngebied: Beringen wordt toegevoegd aan de opsomming
van kleinstedelijke gebieden, en geschrapt uit de lijst van gemeenten die hier staan vermeld.
p435: Beringen wordt op de kaart aangeduid als kleinstedelijk gebied van provinciaal niveau in
plaats van als economisch knooppunt in economisch netwerk.
p437, in de alinea over het Economisch Netwerk Albertkanaal: Beringen wordt toegevoegd aan de
opsomming van stedelijke gebieden en geschrapt uit de lijst van gemeenten die hier staat.
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2. De herziening van de toepassing van de verdeelsleutel van woningen over de
stedelijke gebieden en het buitengebied geeft aanleiding tot volgende
tekstwijzigingen:
Op p354 tot p356 en op p401 tot 403 worden de woorden 'De stedelijke gebieden' telkens vervangen door
'De gemeenten die geheel of gedeeltelijk tot het stedelijk gebied behoren'. De woorden 'Het buitengebied'
worden op deze pagina’s telkens vervangen door 'de gemeenten die volledig tot het buitengebied behoren'.

Deze tekstwijzigingen worden begeleid door volgende wijzigingen:
§

Op p355 en p403 veranderen de kolomtitels van de tabel met de verdeling van de behoefte aan
bijkomende woningen als volgt:
Provincie

minimumpercentage te realiseren
in de gemeenten die geheel of
gedeeltelijk tot het stedelijk
gebied behoren

maximumpercentage te realiseren
in de kernen van de gemeenten
die volledig tot het buitengebied
behoren

…
…

§

Op p356 wordt volgende paragraaf ingevoegd, voor de titel 'Voldoende aanbod aan ruimte in de
totaliteit van de woongebieden'.
“Implementatie van
versterking van het
suburbanisatie van
gedeeltelijk tot het

de 60/40-verhouding: waarborgen voor de
stedelijke gebied en vermijden van verdere
de buitengebiedgedeelten van gemeenten die
stedelijke gebied behoren

De hierboven beschreven 60/40-verhouding die gehanteerd moet
worden bij het voldoen aan de woonbehoeften tot 2007 is
omschreven als een verhouding op fusiegemeentelijke basis,
namelijk een verhouding tussen enerzijds gemeenten die geheel of
gedeeltelijk tot de stedelijke gebieden behoren enerzijds en
gemeenten die volledig tot het buitengebied behoren anderzijds.
Dit mag echter geen aanleiding zijn om de taakstelling inzake
bijkomende woningbouw voor een fusiegemeente die deels behoort
tot het stedelijke gebied, zo in te vullen dat een verdere
suburbanisatie van het buitengebiedgedeelte van die gemeente
wordt bereikt.
Daarom worden de volgende kwantitatieve en
kwalitatieve uitgangspunten vooropgesteld:
− Het strikt gescheiden houden van het aandeel aan bijkomende
woongelegenheden in het buitengebiedgedeelte van stedelijkgebiedgemeenten
en
het
aandeel
van
de
bijkomende
woongelegenheden
in
de
buitengebiedgemeenten.
Indien
een
transfer tussen beide aandelen bestaat zou hierdoor het
maximumaantal
bijkomende
woongelegenheden
in
de
buitengebiedgemeenten uitstijgen boven de natuurlijke aangroei
wat opnieuw een verdergaande suburbanisatie zou teweegbrengen.
− Het
opnemen
van
een
groter
aandeel
aan
bijkomende
woongelegenheden in het stedelijk-gebiedgedeelte ten opzichte
van het aandeel in het woningpatrimonium in 1992 van het
stedelijk-gebiedgedeelte
ten
opzichte
van
het
buitengebiedgedeelte. Dit principe verwijst naar de bindende
bepaling die spreekt van een minimaal percentage van de
bijkomende woningen in het stedelijk gebied. Deze optie creëert
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een groter aanbod aan woongelegenheden in het stedelijke gebied
en ondersteunt aldus de principiële optie om de stedelijke
gebieden te versterken.
− Indien bij de afbakening van het stedelijke gebied delen van een
gemeente worden opgenomen en de gemeente in het richtinggevende
gedeelte van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen niet is
opgesomd als stedelijk gebiedgemeente, neemt het stedelijkgebiedgedeelte een aandeel op uit de taakstelling voor het
stedelijke gebied en blijft het buitengebiedgedeelte in het
aandeel
voor
de
bijkomende
woongelegenheden
voor
de
buitengebiedgemeenten. Dit principe ondersteunt de optie om een
ruim aanbod aan mogelijkheden voor woningbouw te creëren in het
stedelijke gebied en hiervoor een taakstelling voorop te
stellen.
− In het afbakeningsproces van het stedelijke gebied wordt een
analyse gemaakt van de recente woningbouwdynamiek, de bestaande
stedelijke structuur en de potenties en kwaliteiten van wonen,
zowel in centraalstedelijke delen als in meer randstedelijke
delen. Deze analyse is met name in de meest ruimtelijk
gefragmenteerde gebieden in Vlaanderen - zoals de stedelijke
netwerken - zinvol om ten volle de mogelijkheden voor het
beheersen van de stedelijke dynamiek in te schatten. Deze
benadering moet ertoe leiden dat de stedelijke structuur in deze
gebieden kan worden versterkt en dat in het bijzonder de
taakstelling voor wonen maximaal wordt gerealiseerd en de
kwalitatieve ontwikkelingsperspectieven voor het stedelijke
gebied worden ingevuld.”

Op p358 wordt volgende paragraaf ingevoegd, op het einde van punt 4.1, en op p404, op het einde van punt
5.2:
“Analyse en opvolging van ruimtelijke dynamiek inzake woningbouw
Het analyseren en opvolgen van de stedelijke dynamiek en in het
bijzonder inzake woningbouw is essentieel om een effectief
ruimtelijk beleid te voeren. De Vlaamse overheid en de provincies
maken bij de opmaak/herziening van hun ruimtelijk structuurplan
een analyse van de evolutie en de ruimtelijke trends inzake
woningbouw en suburbanisatie met 1992 als referentiejaar. Op deze
wijze wordt inzicht in de ruimtelijke dynamiek verkregen en kunnen
de
ruimtelijke
beleidslijnen
hierop
gebiedsgericht
worden
afgestemd. Bij de analyse gaat uitdrukkelijk aandacht naar de
mogelijkheden om de bestaande trends en dynamiek in de woningbouw
in te zetten voor de versterking van de stedelijke structuur en
het verder afremmen van de suburbanisatie in het buitengebied.”
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3. De verduidelijking rond de wijze waarop de herbestemming van vergunde
zonevreemde bedrijven in rekening gebracht wordt bij het invullen van de
taakstelling geeft aanleiding tot volgende tekstwijzigingen:
Op p456, aan het einde van punt 3.2.6. wordt volgende paragraaf ingevoegd.
“3.2.7. Vertaling in de ruimtebalans van de ontwikkelings- en
uitbreidingsmogelijkheden voor bestaande bedrijven buiten de
bedrijventerreinen
In principe worden alle bestemmingswijzigingen, die niet binnen
het verweven van functies vallen, in rekening gebracht binnen de
ruimtebalans bedrijventerreinen en in de ruimteboekhouding. Voor
bestemmingswijzigingen van bestemmingen, niet geëigend voor
bedrijvigheid naar bedrijfsbestemmingen, van delen van bestaande
ambachtelijke of industriële bedrijven, stedenbouwkundig vergund
voor 1.1.1994 , worden de oppervlaktes niet gerekend tot de
totale toename van 6964 ha, zoals voorzien in de totale
ruimtebalans bedrijventerreinen. Deze oppervlaktes zijn immers
niet in de vraag naar bijkomende bedrijventerreinen inbegrepen
aangezien
het
bestaande
bedrijvigheid
betreft.
De ‘op te nemen’ oppervlakte, vermeld in tabel 6 uit deel II,
hoofdstuk 3 voor de ontwikkeling/uitbreiding op de bestaande
locatie van een bestaand bedrijf buiten bedrijventerreinen, moet
op deze wijze geïnterpreteerd worden.”
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Volledige en gecoördineerde versie van
de bindende bepalingen
(officieuze coördinatie – april 2004)
Op de volgende bladzijden vindt u de bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. De
tekstwijzigingen door de herziening werden hierin verwerkt.

B INDENDE

BEP ALINGEN IN VERB AND MET DE STEDELIJKE GEBI EDEN

1. Selectie en indeling in categorieën van de stedelijke gebieden
De volgende stedelijke gebieden worden geselecteerd en ingedeeld zoals aangegeven. De selectie is
limitatief. De naamgeving verwijst naar de centrale gemeente binnen het stedelijk gebied en het Vlaams
stedelijk gebied rond Brussel. Stedelijke gebieden kunnen één of meer gemeenten of delen ervan bevatten.
1.1. Vlaams stedelijk gebied rond Brussel
1.2. Grootstedelijke gebieden
Antwerpen en Gent.
1.3. Regionaalstedelijke gebieden
Aalst, Brugge, Hasselt-Genk, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas,
Turnhout.
1.4. Structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden
Aarschot, Deinze, Dendermonde, Diest, Eeklo, Geel, Halle, Herentals, Ieper, Knokke-Heist,
Lier, Lokeren, Mol, Oudenaarde, Ronse, Sint-Truiden, Tielt, Tienen, Tongeren, Waregem.
1.5. Kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau
Asse, [Beringen], Beveren, Bilzen, Blankenberge, Boom, Bree, Diksmuide, Geraardsbergen,
Heist-op-den-Berg, Hoogstraten, Leopoldsburg, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Menen,
Neerpelt-Overpelt, Ninove, Poperinge, Temse, Torhout, Veurne, Wetteren, Zottegem.
(toegevoegd bij herziening van 12 december 2003)

2. Afbakening van de stedelijke gebieden
De grootstedelijke en de regionaalstedelijke gebieden worden door het Vlaams Gewest in samenspraak
met de betrokken bestuursniveaus in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen afgebakend.
De structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en de kleinstedelijke gebieden op provinciaal
niveau worden in provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen afgebakend of op voorstel en op vraag van
de betrokken provincie en in samenspraak met de betrokken bestuursniveaus door het Vlaams Gewest
in de gewestplannen afgebakend.

3. Selectie en indeling in categorieën van de stedelijke netwerken
De volgende stedelijke netwerken worden geselecteerd en ingedeeld zoals aangegeven.
3.1. Stedelijk netwerk op internationaal niveau
Vlaamse Ruit
3.2. Stedelijke netwerken op Vlaams niveau
Kust, Kempische As, Limburgs Mijngebied, Regio Kortrijk
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4. Verdeling van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden in de stedelijke gebieden
Wat betreft de ruimtelijke verdeling van de geraamde behoefte aan bijkomende woongelegenheden tot
2007, moet de verdeling anno 1991 in het woongelegenhedenbestand [tussen gemeenten die geheel of
gedeeltelijk tot het stedelijk gebied behoren en de kernen van de gemeenten die volledig tot het
buitengebied behoren] ten minste gehandhaafd worden. Dit betekent dat van de geraamde behoefte aan
bijkomende woongelegenheden een minimum aantal in de [gemeenten die geheel of gedeeltelijk tot het
stedelijke gebied behoren] moet worden gerealiseerd. Binnen de geraamde behoefte aan bijkomende
woongelegenheden in Vlaanderen wordt voor de [gemeenten die geheel of gedeeltelijk tot het stedelijke
gebied behoren] per provincie de volgende procentuele verdeling aangehouden:
Provincie

Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Vlaanderen (gemiddelde)

Minimum percentage te realiseren in de
[gemeenten die geheel of gedeeltelijk tot het
stedelijke gebied behoren]
65 %
50 %
67 %
61 %
57 %
60 %
(gewijzigd bij herziening van 12 december 2003)

De provincie stelt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan een kwantitatieve taakstelling op inzake
woongelegenheden naar de geselecteerde structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en de
kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau.

7

B INDENDE

BEP ALINGEN IN VERB AND MET HET BUITENGEBI ED

1. Omschrijving van het buitengebied
Als buitengebied worden beschouwd de gebieden die niet als stedelijk gebied worden afgebakend.

2. Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en de agrarische structuur
2.1. Grote eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling
Het Vlaams Gewest bakent in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen in overdruk 75.000 tot 100.000 ha als grote eenheden natuur en 25.000 tot
50.000 ha als grote eenheden natuur in ontwikkeling. De gezamenlijke oppervlakte van grote
eenheden natuur en grote eenheden natuur in ontwikkeling bedraagt 125.000 ha.
Ten aanzien van de oppervlakte met bestemming natuur- en reservaatgebied op de
gewestplannen (112.000 ha), betekent dit een toename van 38.000 ha tot een totaal van 150.000
ha.
2.2. Agrarisch gebied
Het Vlaams Gewest bakent in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen 750.000 ha agrarisch gebied, ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw,
af.
Binnen de 750.000 ha worden bouwvrije zones aangeduid. Bouwvrije zones zijn
samenhangende zones die veeleer beperkt zijn in oppervlakte.
2.3. Bosuitbreidingsgebied
Het Vlaams Gewest bakent in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen 10.000 ha als bijkomend bosgebied of bosuitbreidingsgebied af waarbinnen
ecologisch verantwoorde bosuitbreiding plaatsvindt.
Ten aanzien van de oppervlakte met bestemming bosgebied op de gewestplannen (43.000 ha),
betekent dit een toename van 10.000 ha tot een totaal van 53.000 ha.
2.4. Natuurverwevingsgebied
Het Vlaams Gewest bakent in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen 150.000 ha in overdruk als natuurverwevingsgebied af.

3. Differentiatie van de nederzettingsstructuur
In het buitengebied worden qua nederzettingsstructuur de volgende beleidscategorieën onderscheiden:
− kernen : hoofddorpen en woonkernen;
− linten;
− bebouwd perifeer landschap;
− verspreide bebouwing.
De provincie selecteert in het provinciaal ruimtelijk structuurplan in bindende bepalingen de hoofddorpen
en de woonkernen.
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4. Verdeling van de behoefte aan bijkomende woongelegenheden in het buitengebied
Wat betreft de ruimtelijke verdeling van de geraamde behoefte aan bijkomende woongelegenheden tot
2007, moet de verdeling in het woongelegenhedenbestand anno 1991 [tussen gemeenten die geheel of
gedeeltelijk tot het stedelijk gebied behoren en de kernen van de gemeenten die volledig tot het
buitengebied behoren] ten minste gehandhaafd worden. Dit betekent dat van de geraamde behoefte aan
bijkomende woongelegenheden slechts een maximum aantal in [de kernen van gemeenten die volledig
tot het buitengebied behoren] mogen worden gerealiseerd. Binnen de geraamde behoefte aan
bijkomende woongelegenheden in Vlaanderen wordt voor [de kernen van gemeenten die volledig tot het
buitengebied behoren] per provincie de volgende procentuele verdeling aangehouden:
Provincie
Antwerpen
Vlaams-Brabant
West-Vlaanderen
Oost-Vlaanderen
Limburg
Vlaanderen (gemiddeld)

maximum percentage te realiseren in [de kernen van
gemeenten die volledig tot het buitengebied behoren]
35 %
50 %
33 %
39 %
43 %
40 %
(gewijzigd bij herziening van 12 december 2003)

De provincie stelt in het provinciaal ruimtelijk structuurplan een kwantitatieve taakstelling inzake de
bijkomende woongelegenheden op naar de gemeenten die tot het buitengebied behoren.
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B INDENDE

BEP ALINGEN IN VERB AND MET DE GEBIEDEN VOOR
ECONOMISCHE ACTI VI TEITEN
1. Selectie van economische knooppunten
De volgende economische knooppunten worden geselecteerd. Deze selectie is limitatief.
1.1. Stedelijke gebieden
Alle geselecteerde stedelijke gebieden (grootstedelijke gebieden, regionaalstedelijke gebieden,
structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en kleinstedelijke gebieden op provinciaal
niveau) zijn economische knooppunten. Stedelijke gebieden kunnen één of meer gemeenten of
delen ervan bevatten.
1.2. Economische knooppunten in het economisch netwerk van het Albertkanaal
Volgende gemeenten zijn economische knooppunten in het economisch netwerk van het
Albertkanaal.
Naast de gemeenten reeds genoemd binnen de stedelijke gebieden Antwerpen, Bilzen, Geel,
Hasselt-Genk en Herentals, worden ook de gemeenten […] Grobbendonk, Ham, HeusdenZolder, Laakdal, Lanaken, Lummen, Meerhout, Olen, Ranst, Schilde, Schoten, Tessenderlo,
Westerlo, Zandhoven en Zutendaal als economisch knooppunt geselecteerd. ([15] gemeenten)
Indien blijkt na onderzoek dat de taakstelling met betrekking tot de invulling van de
bedrijventerreinen in een specifiek economisch knooppunt niet afdoende kan gerealiseerd
worden, dan kan deze taakstelling verder ingevuld worden op nabijgelegen zones in een
aangrenzende gemeente.
(geschrapt respectievelijk vervangen bij herziening van 12 december 2003)
1.3. Economische knooppunten buiten de stedelijke gebieden en buiten het economisch netwerk van het
Albertkanaal
Naast de stedelijke gebieden en de economische knooppunten in het economisch netwerk van
het Albertkanaal worden de volgende gemeenten weerhouden als economisch knooppunt:
Aalter, Alken, Anzegem, Ardooie, Arendonk, Bornem, Duffel, Hamont-Achel, Hooglede,
Houthalen-Helchteren, Kortemark, Londerzeel, Malle, Meulebeke, Nazareth, Puurs, Staden,
Ternat, Wielsbeke, Willebroek, Wingene en Zele.
In het kader van het Europees regionaal beleid worden aanvullend volgende gemeenten als
economisch knooppunt geselecteerd: Avelgem, Balen, Dilsen-Stokkem, Kluisbergen,
Maldegem, Nieuwpoort, Opglabbeek en Wervik. (30 gemeenten)

2. Selectie van poorten
De volgende poorten worden geselecteerd.
2.1. Zeehavens
Antwerpen, Gent, Zeebrugge en Oostende; deze laatste in samenhang met de regionale
luchthaven.
2.2. Internationaal georiënteerde multimodale logistieke parken
De locaties Hoevenen en Beveren in het zeehavengebied Antwerpen, een locatie in het
zeehavengebied Gent, een locatie in het zeehavengebied Zeebrugge en een locatie in het
luchthavengebied van de internationale luchthaven van Zaventem.
Onderzoek zal plaatsvinden naar een mogelijke locatie in het luchthavengebied of
zeehavengebied van Oostende.
2.3. Internationale luchthaven
Zaventem.
2.4. Station voor de hoge-snelheidstrein:
Antwerpen-Centraal.
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3. Differentiatie van bedrijventerreinen
Voor bestaande en nieuwe bedrijventerreinen wordt een differentiatie doorgevoerd op basis van de
terreinlocatie en de aard van de bedrijfsactiviteiten die er zich kunnen vestigen. Hierbij wordt er
aandacht besteed aan de afstemming van het mobiliteitsprofiel van de bedrijven op het
bereikbaarheidsprofiel van het bedrijventerrein. De bedrijventerreinen, exclusief deze gelegen in de
poorten, worden als volgt gedifferentieerd:
− gemengde regionale bedrijventerreinen;
− specifieke regionale bedrijventerreinen, als volgt aangeduid:
∗ wetenschapspark;
∗ transport- en distributiezone;
∗ watergebonden bedrijventerrein;
∗ luchthavengebonden bedrijventerrein;
∗ kleinhandelszone;
∗ kantoor- en dienstenzone;
∗ bedrijventerrein voor agro-industrie;
∗ zone voor afvalverwerking en recyclage;
De (kwantitatieve) invulling van de differentiatie vindt plaats bij de afbakening van de
regionale bedrijventerreinen door de respectievelijke bestuursniveaus.
− lokale bedrijventerreinen;
− bedrijventerreinen voor historisch gegroeide bedrijven.
4. Afbakening van bedrijventerreinen
De behoefte aan uit te rusten bedrijventerreinen wordt vastgesteld op 10.000 ha tot 2007. Hiervan zal in
aanlegplannen 6.000 ha worden afgebakend als bedrijventerrein en 4.000 ha als reservebedrijventerrein.
[…]
(geschrapt bij herziening van 12 december 2003)
De verhouding naar categorie en naar locatie van de af te bakenen nieuwe bedrijventerreinen is als
volgt:
− 80-85 % als lokale en regionale bedrijventerreinen of bedrijventerreinen voor historisch gegroeide
bedrijven in de economische knooppunten
− 15-20 % als lokale bedrijventerreinen en als bedrijventerrein voor historisch gegroeide bedrijven in
gemeenten buiten de economische knooppunten
In gemeenten buiten de economische knooppunten kunnen maximaal 500 ha als bedrijventerrein voor
historisch gegroeide bedrijven worden afgebakend.
De verdeling binnen iedere provincie van de bovenvermelde verhouding is als volgt:
Antwerpen
83-88 12-17
Limburg
84-89 11-16
Oost-Vlaanderen
77-82 18-23
Vlaams-Brabant
71-76 24-29
West-Vlaanderen
76-81 19-24
Vlaanderen
80-85 15-20
De regionale bedrijventerreinen in de grootstedelijke- en de regionaalstedelijke gebieden en in de
economische knooppunten in het economisch netwerk van het Albertkanaal, en de bedrijventerreinen
voor historisch gegroeide bedrijven worden door het Vlaams Gewest in de gewestplannen of in
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen afgebakend.
De regionale bedrijventerreinen in de structuurondersteunende kleinstedelijke gebieden en de
kleinstedelijke gebieden op provinciaal niveau en in de overige economische knooppunten worden in
provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen afgebakend of op voorstel en op vraag van de provincie door
het Vlaams Gewest in de gewestplannen afgebakend.
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5. De zeehavens, de luchthaven van Zaventem en de logistieke parken
5.1. De zeehavens
Voor de zeehavens bakent het Vlaamse Gewest in de gewestplannen of in gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen terreinen als zeehavengebied af.
5.2. De luchthavens .
Voor de internationale luchthaven van Zaventem bakent het Vlaams Gewest in de
gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen terreinen als
luchthavengebied af.
De regionale luchthavens van Oostende en Deurne worden als luchthavengebied afgebakend
binnen de afgebakende stedelijke gebieden.
5.3. De internationaal georiënteerde multimodale logistieke parken
Voor de geselecteerde multimodale internationaal georiënteerde logistieke parken bakent het
Vlaams Gewest in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
terreinen als multimodaal internationaal georiënteerd logistiek park af. Deze terreinen worden
afgebakend binnen de als zeehavengebied of luchthavengebied afgebakende terreinen.
[6. Vertaling van de kwantitatieve opties met betrekking tot economische activiteiten in de
ruimteboekhouding
De oppervlakte aan bestemde industrieterreinen in plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen
kan ten opzichte van de in de plannen van aanleg op 1/1/1994 bestemde industrieterreinen toenemen
met een maximum van 7000 ha tot een totaal van 62 000 ha.]
(toegevoegd bij herziening van 12 december 2003)
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B INDENDE BEP ALINGEN IN VERB AND M ET DE LIJNINFR ASTRUCTUUR
(In dit deel van de bindende bepalingen is door de herziening van 12 december 2003 niets gewijzigd)
1. Wegeninfrastructuur
1.1. Categorisering van de wegen naar functie
De bestaande en nieuwe wegen worden onderverdeeld naar functie in vijf categorieën:
− hoofdwegen met hoofdfunctie verbinden op internationaal niveau en aanvullende functie
verbinden op Vlaams niveau;
− primaire wegen categorie I met hoofdfunctie verbinden op Vlaams niveau en aanvullende
functie verzamelen op Vlaams niveau;
− primaire wegen categorie II met hoofdfunctie verzamelen op Vlaams niveau en aanvullende
functie verbinden op Vlaams niveau;
− secundaire wegen met hoofdfunctie verbinden en/of verzamelen op lokaal en bovenlokaal
niveau en aanvullende functie toegang geven;
− lokale wegen met hoofdfunctie toegang geven.
De algemene principes inzake de vormgeving en de uitrusting van de verschillende categorieën
van wegen (zoals uiteengezet in het indicatief gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaanderen) kunnen voor wat betreft bestaande wegen niet opgevat worden als bindende norm
en moeten steeds geëvalueerd worden vanuit de bestaande historisch gegroeide structuur van
de omgeving waarin deze weg gelegen is.

1.2. Selectie van de hoofdwegen
Het Vlaams Gewest selecteert volgende wegvakken als hoofdweg :
R0
R1
R2
A1
A1
A2
A3
A4
A7
A8
A10
A11/N49
A12
A13
A14
A17
A18
A21
A25
A102 : te ontwerpen
AX: te ontwerpen

(E19)
(E19)
(E314)
(E40)
(E411)
(E19)
(E429)
(E40)

(E313)
(E17)
(E40)
(E34)
(E25)

Van A7 (Drogenbos)
Van A1 (Ekeren)
Van N49/A11 (Beveren)
Van R1(Ekeren)
Van R0 (Machelen)
Van A3 (Bertem)
Van R0 (Kraainem)
Van R0 (Hoeilaart)
Van R0 (Drogenbos)
Van R0 (Halle)
Van A18 (Jabbeke)
Van A18 (Westkapelle)
Van A1 (Ekeren)
Van R1 (Wijnegem)
Van R1 (Antwerpen-LO)
Van A10 (Oostkamp)
Van A10 (Jabbeke)
Van A13 (Ranst)
Van Maastricht
Van R1(Merksem)
van N31 (Brugge - Blauwe
Toren)

tot A7 (Ittre)
tot A14 (Linkeroever)
tot A12 (Stabroek)
naar Breda
tot R1 (Berchem)
tot Nederlandse grens
naar Luik
naar Namen
naar Bergen
naar Doornik
tot R0 (Groot-Bijgaarden
tot A14 (Linkeroever)
naar Bergen op Zoom
naar Luik
naar Rijsel
tot A8 (Doornik)
naar Duinkerke
naar Eindhoven
naar Luik
tot A13 (Wommelgem)
tot N49/A11 (Westkapelle)

Het Vlaams Gewest duidt deze wegvakken aan in de gewestplannen of in gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de nieuw aan te leggen wegvakken worden door het
Vlaams Gewest in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
terreinen gereserveerd.

13

1.3. Selectie van de primaire wegen categorie I
Het Vlaams Gewest selecteert volgende wegvakken als primaire weg categorie I :
R4-West en B402
N423

A3

van A10 (Drongen)
van N49/A11 (Zelzate)
aansluitend op R4-Oost
van aansluiting 16 A10
(Merelbeke)
van R0 (Kraainem)

A10
A12

van A18 (Jabbeke)
van R1 (Antwerpen)

N16
N16
N31

van A14 (Sint-Niklaas)
van A1 (Mechelen)
van aansluiting 8 A10
(Brugge)
van A10 (Aalter)
van A14 (Zevergem)
van A2 (Houthalen)
van aansluiting 23 A13
(Geel)
van N19 - R14 (Geel)
van R0
van aansluiting 12 (A1)

tot A11/N49 (Maldegem)
tot grens met Waals Gewest
tot Nederlandse grens
tot R14 (Geel)

van A3

tot parking in het oosten

van A11/N49

R1

R4 Oost

N44
N60 : gedeelte te ontwerpen
N74
N19
N71 : gedeelte te ontwerpen
A201
Aansluiting luchthaven
Zaventem: te ontwerpen
Aansluiting luchthaven
Zaventem: te ontwerpen
noordelijke sluiting Ring (R1) :
te ontwerpen

tot A11/N49 (Zelzate)
tot de Nederlandse grens (Tractaatweg)
tot A14/E17
tot grens met Brussels Hoofdstedelijk
Gewest
tot R31 (Oostende- rondpunt)
tot grens met Brussels Hoofdstedelijk
Gewest (Strombeek-Bever)
tot A12 (Willebroek-Noord)
tot A12 (Willebroek-Zuid)
tot N34 (Zeebrugge Haven)

tot N74 (Neerpelt)
tot parking luchthaven Zaventem
tot parking in het westen

Het Vlaams Gewest duidt deze wegvakken aan in de gewestplannen of in gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de nieuw aan te leggen wegvakken worden door het
Vlaams Gewest in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen
terreinen gereserveerd.
1.4. Selectie van de primaire wegen categorie II
Het Vlaams Gewest duidt de primaire wegen categorie II in de gewestplannen of in
gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen aan. Voor de nieuw aan te leggen wegvakken
worden door het Vlaams Gewest in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen terreinen gereserveerd.
1.5. Secundaire wegen
De secundaire wegen worden behandeld in de provinciale ruimtelijke structuurplannen.
1.6. Lokale wegen
De lokale wegen worden behandeld in de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
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2. Spoorweginfrastructuur
Het Vlaams Gewest selecteert de bestaande spoorwegvakken die als hoofdspoorweg in aanmerking
komen. Het Vlaams Gewest duidt deze spoorwegvakken in de gewestplannen of in gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen aan. Voor de nieuw aan te leggen spoorwegvakken worden door het
Vlaams Gewest in de gewestplannen of in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen terreinen
gereserveerd.

2.1. Hoofdspoorwegen voor het personenvervoer
Het net van de Hoge-Snelheids-Lijnen (HSL-net) met de volgende trajecten :
− Rijsel-Brussel op een nieuwe spoorlijn parallel aan lijn 94 (Halle-Doornik);
− Antwerpen-Brussel over de opgewaardeerde en bestaande lijn 25 (Brussel-Antwerpen);
− Brussel-Luik tot Leuven grotendeels op de opgewaardeerde lijn 36 (Brussel-Leuven) en
vanaf Bierbeek op een nieuwe spoorlijn parallel aan de A3/E40 (Brussel-Leuven-Luik);
− Antwerpen-Rotterdam op de opgewaardeerde lijn 12 tot Luchtbal en vanaf Luchtbal op een
nieuwe spoorlijn parallel aan de A1/E19 (Antwerpen-Breda).
Het net van de (inter)nationale verbindingen en de verbindingen van Vlaams niveau :
− Brussel-Antwerpen-Roosendaal (Amsterdam);
− Brussel-Oostende;
− Brussel-Luik-(Keulen);
− Brussel-Kortrijk;
− Brussel-Dendermonde-Sint-Niklaas;
− Antwerpen-Gent-Kortrijk-Rijsel;
− Oostende-Brugge-Kortrijk-Rijsel;
− Brussel-Leuven-Landen/Aarschot-Hasselt-Genk;
− Antwerpen-Lier-Aarschot-Hasselt;
− Brussel-Mechelen-Lier-Turnhout;
− Brussel-Luxemburg;
− Brussel-Zaventem luchthaven.
Onderzoek zal plaatsvinden naar de mogelijkheid om de westelijke verlenging van de Ijzeren
Rijn via De Panne in te schakelen in het hoofdspoorwegennet voor personenvervoer.
2.2. Hoofdspoorwegen voor het goederenvervoer
− De te herwaarderen Ijzeren Rijn (Duinkerken-Antwerpen-Neerpelt-Ruhrgebied);
− Het net van (inter)nationale verbindingen :
∗ Zeebrugge-Brugge-Gent-Moeskroen-Rijsel;
∗ Zeebrugge-Gent-Denderleeuw-Aat-Parijs;
∗ Zeebrugge-Gent-Dendermonde-Mechelen-Leuven-Ottignies-Luxemburg;
∗ Antwerpen-Rotterdam;
∗ Antwerpen-Bergen-op-Zoom;
∗ Antwerpen-Lier-Hasselt-Montzen;
∗ Antwerpen-Leuven-Ottignies-Luxemburg.
3. Waterwegeninfrastructuur
3.1. Selectie van de hoofdwaterwegen
Het Vlaams Gewest selecteert de bestaande waterwegen die als hoofdwaterweg in aanmerking
komen en duidt deze in de gewestplannen aan. Voor de nieuw aan te leggen of te verbeteren
hoofdwaterwegen worden door het Vlaams Gewest in de gewestplannen of gewestelijke
ruimtelijke uitvoeringsplannen terreinen gereserveerd.
De volgende waterwegen worden als hoofdwaterweg geselecteerd:
− het Albertkanaal;
− het Kanaal Gent-Terneuzen;
− de Schelde-Rijnverbinding en de dokken te Antwerpen;
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−
−
−
−

de Zeeschelde en de Bovenschelde;
het kanaal Brussel-Schelde / Brussel-Charleroi;
de Ringvaart (Gent);
de Leie en afleidingskanaal.

De aansluiting van de zeehavens van Oostende en Zeebrugge op het hoofdwaterwegennet,
wordt beschouwd als zijnde een hoofdwaterweg. Onderzoek zal plaatsvinden naar drie
mogelijke alternatieven voor deze internationale verbindingsfunctie:
1) de verbetering van het kanaal Gent-Brugge;
2) de verbinding tussen Zeebrugge en het kanaal Gent-Terneuzen;
3) de uitbouw van de kustvaart op de Scheldemonding.
Voor de beoordeling van de drie alternatieve trajecten moeten de ruimtelijke en de
economische opportuniteiten voorafgaandelijk en gezamenlijk onderzocht en de prioriteiten
bepaald worden.
3.2. Terreinreserveringen voor te verbeteren hoofdwaterwegen
Voor een aantal projecten ter verbetering van het hoofdwaterwegennet worden door het
Vlaams Gewest in de gewestplannen terreinen gereserveerd.

B INDENDE

BEP ALING VOOR GROND - EN P ANDENBELEID

Het Vlaams Gewest neemt maatregelen om het grond- en pandenbeleid verder decretaal uit te bouwen.
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