
 

  

  
  

     

Meerlagige waterveiligheid in Vlaanderen
 

Aspect preventie – insteek vanuit de 
ruimtelijke ordening 

VMM ORBP infosessie 
Den Bell (Antwerpen) 
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“ Waarom een beleidsplan ruimte? 
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2012-2030 
6.Mio ->7.mio 

Uitdagingen en opgaven voor het Beleidsplan Ruimte
 

Expertenforum Beleidsplan Ruimte
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Bron, Bomans,2012 op basis van VITO + Ccaspar 
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“Reconversie Vlaanderen
 

pag. 11 Georges Allaert - VMM ORBP infosessie - 17/06/2013 



  
 

  

 

     

Ruimteneutraal ontwikkelen door 
zorgvuldig ruimtegebruik 

Urgentie 
• Soil sealing (Europa) 
• Effect van soil sealing: 

– Water 
– Biodiversiteit 
– Voedselzekerheid 
– CO2-cyclus 
– Stedelijk hitte-eiland 
– … 
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Aandeel van het 
Inname open ruimte grondgebied 
(ha/dag) 

27%
 

25%
 

bebouwing 
6
 

nu 2050 
nu 2050 

     

Stapsgewijs evolueren naar een regio waar de bebouwde ruimte niet 
langer toeneemt 
ї�Transitiepad 
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Groenblauw dooraderen 

1.	 Voldoende open water en groenmassa realiseren in 
gebieden met andere hoofdactiviteit 

2.	 Groene en blauwe aders tot doorlopende gehelen maken 
doorheen bebouwde en onbebouwde ruimte 

3.	 Wegnemen van verharding en barrières 
4.	 Inrichten om essentiële ecosysteemdiensten te leveren: 

biodiversiteit, waterberging, klimaatbuffering, 
luchtzuivering, rust en recreatie 
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Ruimte creëren voor voedsel, water en 
biodiversiteit 

1.	 Aaneengesloten vruchtbare landbouwgebieden 
beschikbaar houden voor akkerbouw, fruitteelt, veeteelt 
en hoogproductieve groententeelt 

2.	 Robuuste leefgebieden met functionele verbindingen 
creëren voor een samenhangend biodiversiteitsnetwerk
van natte en droge ecosystemen 

3.	 Ruimte geven aan het rivier- en beeksysteem voor al zijn 
functies: biodiversiteit, waterberging en beveiliging 
tegen overstromingen 

4.	 In deze ruimten druk vermijden van residentialisering en 
ongewenste activiteiten 
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WĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂƉ��ĞƐƚƵƵƌƐŶŝǀĞĂƵƐ 
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
ಶ Een gedeeld plan 
ಶ Realisatie als gezamenlijke 
verantwoordelijkheid van de drie 
bestuursniveaus 
ಶ Toekomst: van documenten met vaste format 
naar een systeem met meer vrijheidsgraden 

 Beleidsplanning afstemmen op de noden 
 PRS / GRS blijft gelden tot vervangen door een 
nieuw beleidsplan 
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Witboek en beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

• Co-productie van Ruimte Vlaanderen. Uitbouw van beleidskaders voor 
theoretische allianties en territoriale pacten. 
• Ruimte voor wter (veiligheid, berging, voorziening, overlast, zuivering, …) 
• Vast te leggen: beleidskaders en nieuwe /verniewde instrumenten 
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Wat houdt dit scenario in: 

• Verhoogd inzetten van mancapaciteit en kapitaal publiek en privaat 
• Vertrekkend van een gedeelde visie (contract, commitment, pact) met 
overheden, VMM, VLM e.a. “autonome” bedrijven, nutsbedrijven, 
ontwikkelingsmaatschappijen, private ondernemers en middenveldorganisaties 
• Nieuwe instrumenten inzake ruimtelijke ordening toepassen inzake grondruil 
en omkeerbaar ruimte gebruik 

• Gebiedscontracten 
• Verruimde toepassing van planologische attesten 
• Verhandelbare ontwikkelingsrechten 
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Grondruil en omkeerbaar ruimte/grondgebruik; al dan niet via een 
grondenbank; waarbij eigenaars grond inbrengen en in deze kapitaalgroep 
participeren als aandeelhouders (territoriale holdings). 

Er zijn een reeks kansrijke concepten bij deze vernieuwing van het 
instrumentarium van ruimtelijke ordening. 
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VERNIEUWING v.h. INSTRUMENTARIUM van R.O. 

Definiëring van de vier concepten 

Gebiedscontracten 

- In steeds dynamisch wordende maatschappij: inrichtingsvraagstukken breder 
benaderd te worden nood aan integrale gebiedsgerichte ontwikkeling �� 
overheden en maatschappelijke actoren gaan samenwerken: niet evident daar 
overheidssysteem sterk gefragmenteerd is in ��EHOHLGVGRPHLQHQ 

- Uitweg bieden door middel van een contract de netwerksturing die nodig is voor 
dergelijke inrichtingsvraagstukken, in werking stelt 

- Meerjarige contracten tss. overheden en maatschappelijke actoren 
- Maatregelen en projecten dienen meer doelgericht en in meetbare maatstaven 

geformuleerd te worden, in combinatie met afspraken over bundeling van 
geldelijke middelen 
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Verruimde toepassing van planologische attesten 

- Document dat aangeeft of een bestaand bedrijf al dan niet behouden kan worden 
op de plaats waar het gevestigd is 

- Kan op dit moment enkel aangevraagd worden door en voor een bedrijf waarvoor 
het maken of wijzigen van een ruimtelijk uitvoeringsplan of plan van aanleg 
overwogen moet worden om de uitbreiding of het herbouwen van het bedrijf 
mogelijk te maken 

- Sector pleit voor een veralgemeende toepassing voor voorgenomen projecten 
- Mogelijke planologische knelpunten kunnen sneller gedetecteerd worden vanuit 

de basis 
- Sneller praktische oplossingen aanbieden teneinde de gewenste ruimtelijke 

uitvoering sneller te realiseren, terwijl hogere overheid via 
goedkeuringsmechanisme uiteindelijk de kwaliteitsbewaking op zich blijft 
houden 
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Verhandelbare ontwikkelingsrechten (VOR) (macro-economisch netwerk) 

- Al vanaf jaren zeventig in Amerika toegepast 
- Uitgangspunt: gebieden die niet mogen ontwikkelen, worden financieel 

gecompenseerd door gebieden die dat wel mogen 
- Door toekennen aan grondeigenaren in gebieden waar het 

ontwikkelingspotentieel van de eigendommen niet verder ontwikkeld mag 
worden (sending sites) 

- Noodzakelijk om in gebieden waar wel ontwikkelingen toegelaten worden 
(receiving sites) 

- Waardedaling grond in sending sites wordt gecompenseerd 
- Twee grote voordelen: 

- Tast de eigendomsrechten niet aan 
- Zonder financiële last voor de overheid 

- Instrument dat het ruimtelijk beleid op een meer efficiënte en meer effectieve 
manier tot uitvoering kan brengen 
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Rood voor groen-regeling (micro-economisch netwerk) 

- Vorm van compensatie in natura 
- Rood (ontwikkeling of functieverruiming) voor groen (natuur op landbouwgrond) 

OF rood voor blauw: voorziet mogelijkheid voor gekaderde nieuwe bewoning of 
functiewijziging in het landelijk gebied mits er gelijktijdig natuurfuncties worden 
aangelegd 

- Courant in andere landen en zouden in Vlaanderen grondig kunnen bestudeerd 
worden 

Georges Allaert - VMM ORBP infosessie - 17/06/2013 pag. 29 



     

  

 

Uitdieping: verhandelbare ontwikkelingsrechten(VOR) 
(transferable development rights – TDR) 
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Schematisch voorgesteld: 



     

 

        
       

         
           

       
         

 
          

        

Planologische context: 

Het instrument van VOR bereikt een aantal planologische doelen: 
•	 Latent/ongebruikt en ongewenst ontwikkelingen potentieel kan door 

een systeem van VOR verplaatst worden naar gebieden waar 
ontwikkeling wel gewenst is. Op deze manier voorkomt men dat de 
bestaande kwaliteit van het herkomstgebied verder achteruit gaat 

•	 VOR kan sneller inspelen op de RSV-ruimtebalans (voor wonen, bos, 
natuur, industrie) 

•	 De overheid heeft in een marktcontext meer greep op de ruimtelijke 
inrichting (moet minder zelf ‘betalen’ voor de gewenste 
ontwikkelingen) 
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Win win: 

de overheid kan meer machtstructurerend werken (via regels) terwijl 
de feitelijke ruimtelijke inrichting het resultaat is van een markt van 
ontwikkelingsrechten 

VOR biedt ook meer rechtszekerheid tegen de waardeverminderingen 
van gronden ingevolge de interactie tussen ruimtelijke planning 
enerzijds en territoriale sectorale planning anderzijds) 
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USA, De bakermat van de VOR 

•	 Om een markt voor TDR te genereren moet de vraag naar 
ontwikkelingsrechten wel het aanbod overtreffen (creatie van 
schaarste) 

•	 Marjolein Anna Margaretha Dieperink heeft in 2010 een doctoraat 
gemaakt (VUA) over ‘VOR: grondbeleidsinstrument voor 
baatafroming en verevening” waarin ze dieper ingaat op de TDR in 
USA (in bijzonder New York met de New York City Zoning 
Resolution). 
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