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Doelstelling Bouwshift ? 



WAT is de Bouwshift (niet)? 

Geen bouwstop 

Niet om constructie-m² maar landgebruik (grond 
m²)

Afremmen en stopzetting netto toename RB ten koste 
van landbouwgrond, natuur en bos 

Netto ruimteneutraliteit (no net land take, EEA 2011)

Tweede zijde is de kernversterking en verdichting



100% Land recycling

b ro n : d e p a rt e m e n t Om g e vin g



De BRV doelstelling – update



Met en en monit oren



Definities, probleemstelling en data

Landgebruik 

Ruimtebeslag 

Ruimteneutraliteit

Ruimteboekhouding 

Harde bestemmingen 

Zachte bestemmingen 

Ruimtebeslag risico



b ro n : d e p a rt e m e n t Om g e vin g



Analyse van het RB 2013-2019, 
5.1 ha/dag (VITO) 

b ro n : VITO e n DO , b e w e rkin g HOGENT (20 21)



De erosie van het landbouwgebied

b ro n : p ro vin c ie  An t w e rp e n  



Vertuining als ruimtebeslag 

b ro n : ILVO, 20 16  



St rat egie en Roadmap



Differentiatie zachte en deel harde 
bestemmingen 



Strategie zachte bestemmingen 
Decretaal voorkomen van bijkomende zonevreemde 
uitbreidingen (afname landbouw-en natuurgronden), 
aanpassing 6-tal artikels in VCRO

Bodemwijziging landbouw- en natuurgrond naar 
ruimtebeslag vergunningsplichtig maken en beperken tot 
kleine innames

Beleidskader agrarisch hergebruik samen met 
landbouwsector opzetten (cfr. studie prov. Antwerpen)

Opschalen aankoop- en sloopprogramma VLM en ANB (cfr. 
lopende PAS-programma continueren)

Nieuw zonevreemd gebruik? Ja, mits krimp door 
stedenbouwkundige last van ontharding (ruimte voor ruimte’ 
regeling, NL)



Ruimte voor ruimte- regeling 



Opschaling sloop en grondherstel

Slo o p  la n d b o u w ze t e l d o o r VLM e n  ANB t o t  h e rs t e l Oo st e n d s Kre ke n g e b ie d  
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Strategie harde bestemmingen 

Ru im t e b e sla g -ris ico  in  d e  h a rd e  b e s t e m m in g e n , b ro n : HOGENT (20 21) 

Meer info:
https://www.hogent.be/projecten/betonstop/



Strategie – Harde bestemmingen

2.012 ha watergevoelige gebieden (opgelet : bestaande klimaatmodellen, te herevalueren ahv. nieuw VMM model)

7.123 ha gebieden met hoge natuurwaarde (habitatwaarde, wetlands)

7.945 ha gebieden met hoge ecosysteemdienstwaarde (koolstof- en waterberging)

2.204 ha gebieden met hoge landschapswaarde (erfgoedwaarde)

Samengevoegd 11.000 ha prioritaire neutralisatie 
(Vlaanderen)

18.700 ha regionale neutralisatie (Vlaanderen, 
provincies, gemeenten) waaronder alle 
woonreservegebieden (stolp)

500 ha recreatiegebieden (obv. nadere screening) en 
toevoeging beperkende voorschriften in de 
bestemmingen

= een minimale neutralisatie-opgave van ca. 30.000 ha 



Governance 17 referentieregio’s



Neutralisatie : een mix van 
instrumenten nodig

Herbestemming tot bouwvrij gebied > planschade
(de zones met grootste ruimtebeslag-risico) 

Combinatie van aankoop, herstel en vervolgens 
herbestemming 

(bv. nat uur- en bosgebied)

Toevoeging beperkende voorschriften in de bestemming 
(bv. recreatiegebieden en groengebieden na 

screening)

Externe en interne planologische ruil met krimp 
(bv. economische zones)



Road map



Eerste mijlpaal naar 3 ha/dag –
2022-2025

Zachte bestemmingen: 
• Decretale inperking van de zonevreemde uitbreidingen
• Vergunningsplicht bodemwijziging ruimtebeslag (met

bovengrens)
• Invoering onthardingslast in ruil voor nieuw zonevreemd

gebruik woning



Eerste mijlpaal naar 3 ha/dag –
2022-2025
Harde bestemmingen: 
• Invoering Planologische neutraliteit voor RUP’s (cfr. Waals

gewest)
• Bevriezing prioritaire gebieden en woonreservegebieden

(stolp) als bewarende maatregel
• Prioritaire neutralisatie van kwetsbare gebieden aanvatten

(WORG ea.)
• Voorbereiding met de regio’s: aanduiding regionale

neutralisatie- en impuls-gebieden
• Invoering ‘land/ruimtebeslag’ in project-MER decreet,

conform de Europese richtlijn
• Invoering Europees VHMC-principe (hiërarchie van

Voorkom, Hergebruik, Minimaliseer, Compenseer) in de lijst
van de beoordelingsfactoren ‘goede ruimtelijke ordening’



Epiloog: Krokusakkoord (23.02.2022)

Planologische neutraliteit
Aanpak zonevreemde uitbreidingen 
Stolp woonreservegebieden 
Herbestemming watergevoelige gebieden 1.600 ha
Budget van 1,6 miljard euro

Kwantitatieve doelstelling van 30.000 ha?
Prioritaire neutralisatie van 11.000 ha? 
Vrijblijvende Bouwshift voor 300 gemeenten?
Wat doet Vlaanderen zelf?!
Verhoging planschade-kosten? 



Brakel – 70 ha neutralisatie, 10 gebieden 
(2016)



Dank u voor uw aandacht !

peter.lacoere@hogent.be

mailto:peter.lacoere@hogent.be
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