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Ruimtelijk omgevingsbeleid 
 

Onze samenleving staat voor heel wat uitdagingen: de samenstelling van de bevolking wijzigt, het klimaat 

verandert, de bevolking verplaatst zich meer en over grote afstanden, en mensen vullen hun vrije tijd altijd anders 

in. Oost-Vlaanderen is dichtbevolkt en tegen 2050 verwachten we een toename met 130.000 gezinnen. Tevens is 

het een van de belangrijkste verkeersknooppunten van West-Europa. Onze economie en havens, het dynamisme 

en de aantrekkingskracht van Oost-Vlaanderen zorgen voor onze welvaart, maar leggen ook een druk op de 

leefbaarheid in onze provincie.  

In de ruimte komen alle sectoren samen: natuurbeleid, landbouw, integraal waterbeleid, economie, wonen, 

mobiliteit, erfgoed, …. Daarom is het ook belangrijk om een horizontaal en geïntegreerd omgevingsbeleid te voeren 

dat doorwerkt in alle beleidsbeslissingen, plannen en vergunningsdossiers. 

 

1. Ruimtelijke planning 
 

Het provinciaal ruimtelijk beleid moet een transitie naar een duurzame ruimtelijke ontwikkeling faciliteren.  

De bestaande ruimte moeten we zowel intensiever als kwalitatiever gebruiken. We kiezen daarom dan ook resoluut 

voor kwalitatieve verdichting van onze steden en dorpskernen om zo onze open ruimte, natuurgebieden en 

waardevolle landschappen te vrijwaren.  

Het provinciebestuur speelt een belangrijke rol in het ruimtelijk beleid waar het de gemeentegrenzen overschrijdt. 

In samenspraak met de verscheidene diensten en actoren gaan we ook op zoek naar de juiste instrumenten om 

het gewenste ruimtelijk beleid te operationaliseren. Dit kan gebeuren door de opmaak van RUP’s en verordenende 

instrumenten, gebiedsgerichte strategische en bovenlokale projecten en de opmaak van beleidskaders als leidraad 

voor ruimtelijke projecten en omgevingsbeleid, maar ook als afwegingskader voor vergunningsdossiers. 

  

Provinciaal Beleidsplan Ruimte als basis voor een duurzaam en kwaliteitsvol ruimtelijk beleid 
Tijdens deze bestuursperiode werken we aan de opmaak van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte als volwaardige 

opvolger van het structuurplan, voortbouwend op de algemene visie in de kernnota "Maak Ruimte voor Oost-

Vlaanderen 2050". Het is essentieel om binnen de gebieden voor maatschappelijke activiteiten sterk in te zetten 

op strategische verdichtingszones: binnen deze gebieden kunnen kwaliteitsvolle omgevingen gevormd worden 

voor wonen, werken en ontspannen door meervoudig en intensief ruimtegebruik. Hier is een duidelijke link met een 

vernieuwend mobiliteitssysteem. Daarnaast is de verdere ontwikkeling van economische activiteitenzones - hetzij 

door verwerving hetzij door aanleg, reconversie en sturing van specifieke zones voor bedrijvigheid en logistiek - 

cruciaal.  

Het provinciebestuur moet een “regulator” zijn om, vanuit een bovenlokale regionale visie, bijkomende ruimte te 

voorzien voor wonen en werken. Hierbij verlaten we het strikt hiërarchisch kader van de structuurplannen en 

vertrekken we vanuit kansen en opportuniteiten.  

We kiezen resoluut voor de vernieuwde methodiek van beleidsplanning in coproductie met alle grondgebonden 

provinciale diensten. Hiervoor werken we een coherente set van beleidskaders uit die het duurzame ruimtelijk 

beleid van de provincie nog scherper moet stellen en een kader bieden voor lokale besturen, burgers, 

middenveldorganisaties en bedrijven. Deze beleidskaders interfereren met elkaar en zorgen voor de vertaling van 

de strategische visie in een concreet actieplan. 
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De provincie als ruimtelijk regisseur van bovenlokale gebiedsgerichte projecten 
De dienst Ruimtelijke Planning heeft zich de voorbije jaren verbreed onder de noemer #planningkwadraat tot een 

werking die projectmatig en in partnerschap met burgers, bedrijven en andere overheden werkt aan de 

transformatie van Oost-Vlaanderen. De provincie neemt hier – afhankelijk van het gebied en het project – een 

andere rol op. Dit kan gaan van een coördinerende rol tot een meer ondersteunende rol, van een sensibiliserende 

rol tot een trekkersrol, om zo uitvoering te geven aan een gedragen ruimtelijke beleidsvisie.  

De komende bestuursperiode zetten we de werking van gebiedsgerichte processen verder waar dit een 

meerwaarde heeft voor de provincie of een deelregio. Een bovenlokale, gebiedsgerichte aanpak is hierbij cruciaal. 

“Partnerschap” en “realisatiegerichtheid” zich hierbij de kernwoorden. Binnen deze werking zetten we maximaal in 

op een afstemming en samenwerking over de beleidsdomeinen heen. Hierbij benutten we maximaal de bestaande 

subsidiekanalen vanuit Europa of Vlaanderen. We onderzoeken de mogelijkheden voor een flexibele werking met 

een structurele dienstoverschrijdende projectenportefeuille. Hierbij focussen we zowel op inhoudelijke als op 

procesmatige aspecten zodat we de projecten – indien nodig – tijdig kunnen bijstellen.  

  

Regionaal woonbeleid 
Op basis van de werking van de woningmarkten en de actuele woontendensen in Oost-Vlaanderen werken we aan 

een toekomstgericht woonbeleid in een breder ruimtelijk beleid. Demografische ontwikkelingen en de daarmee 

samengaande ontwikkelingen in het wonen laten zich gelden op een andere schaal dan gemeenten en 

manifesteren zich op het niveau van regionale woningmarkten. Deze zijn functionele woonruimtes met een eigen 

demografische en woondynamiek. De centrumsteden winnen daarbij aan populariteit maar het blijft moeilijk om 

jonge gezinnen in de stad te houden. Ook in landelijke kernen moeten we zorgen voor voldoende aangepaste 

huisvesting voor alle leeftijden en bevolkingsgroepen. Daarbij maken we optimaal gebruik van de beschikbare 

ruimte. In de eerste plaats focussen we op een optimalisatie van het bestaand woningpatrimonium en de bebouwde 

ruimte. Het verder aansnijden van woonreserve- en openruimtegebieden beperken we tot een absoluut minimum. 

We bundelen onze kennis in een kennis- en expertisecentrum over wonen en kwalitatieve verdichting ten behoeve 

van lokale woonactoren en de eigen diensten. De opgebouwde kennis op het vlak van experimentele en nieuwe 

woonvormen en de regionale woonmarkten combineren we met de expertise rond herbestemming en kwalitatieve 

verdichtingsprocessen binnen het ruimtelijk beleid.  

Wonen is een basisbehoefte, vandaar onze aandacht voor aanvullende leningen en experimentele woonvormen. 

We houden de concepten tegen het licht in functie van de effectiviteit op het ruimtelijk beleid van de provincie en 

de lokale besturen. Daartoe is een evaluatie van beide concepten wenselijk. 

 

2. Vergunningenbeleid 
 

Omgevingsvergunning 
Met het invoeren van de omgevingsvergunning – namelijk het samenbrengen van stedenbouwkundige handelingen 

en de vergunning voor ingedeelde inrichtingen, de natuurvergunning en socio-economische vergunning in de 

omgevingsvergunning – dienen we het volledige vergunningsproces te herbekijken en al deze 

vergunningsprocessen op elkaar af te stemmen en zo veel mogelijk te integreren.  

Omwille van die reden leggen we een aantal beheersmaatregelen vast, hertekenen of passen we processen aan 

en zetten we kennisuitwisseling op.  
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Transparantie en kwaliteit 
We willen meer transparantie en een verhoging van de kwaliteit van de beslissingen inzake vergunningenbeleid en 

dit gebaseerd op de aanbevelingen van Audit Vlaanderen. De motivering onderbouwen we voldoende juridisch en 

stemmen we af op rechtspraak en rechtsleer. 

We investeren in informatie- en databeheer en in het opzetten van een monitoringssysteem en rapportering rond 

de omgevingsvergunningen.  

We nemen het initiatief om, net als andere provincies, een omzendbrief op te maken waarin we aangeven in welke 

omstandigheden de deputatie, bij omgevings- of verkavelingsaanvragen in graad van beroep, rekening kan houden 

met beleidsmatig gewenste ontwikkelingen.  


