
Aan de slag met 
ruimtelijk rendement

Strategische visie van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen



Programma

Ruimte in een veranderende wereld
➢ We nemen veel ruimte in, een hypotheek op de toekomst

De verandering die het BRV beoogt
➢ Een ommekeer voor een sterk en leefbaar Vlaanderen

De gemeente als regisseur
➢ Rendement op maat van lokale noden en kwaliteiten

Samen aan de slag
➢ Vlaanderen, lokale besturen en RO-professionals bundelen 

de krachten



Ruimte in een 
veranderende 
wereld
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Ruimtebeslag
Een nieuw begrip in het ruimtelijk beleid

Het gaat dus om de ruimte die 

we gebruiken voor huisvesting, 

industrie, handel, transport-

infrastructuur, recreatie (zoals 

sportvelden), serres, enz. maar 

ook parken en tuinen.

Definitie
De ruimte die is ingenomen door onze nederzettingen.



Ruimtebeslag
We nemen steeds meer ruimte in beslag en 

doen dit versnipperd

Ruimtebeslag (2013) = 32,7%      - Verharding = 14%

Dit heeft belangrijke consequenties…



Ruimte en … 
…klimaatverandering

Verharding en bebouwing maakt 
Vlaanderen kwetsbaar

…gezondheid

Lage dichtheden = meer verplaatsingen 
= meer CO2 uitstoot 

…energie

Lage dichtheden = meer verplaatsingen én minder energiezuinig bouwen 
= meer verbruik



Ruimte en … 
…mobiliteit

…voorzieningen

Publieke diensten buiten de stad 
kosten meer

Verspreid wonen = meer, langere en 
sterk auto-afhankelijke verplaatsingen …landbouw

Meer ruimte inname = schaarste aan 
grote aaneengesloten gebieden voor 
een efficiënte landbouw en natuur



Conclusie: 
de urgentie om anders met onze 
ruimte om te gaan is hoog!



Perspectief 
voor de

toekomst



De verandering 
die het BRV 
beoogt
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➢ Inzetten op een ommekeer, een bouwshift → ruimtelijk 
transformeren ipv ruimtelijk uitbreiden

➢ Ruimtelijk rendement maar niet overal (evenveel)

➢ Ruimtelijk rendement is meer dan alleen verdichten

Ruimtelijk rendement



BRV
Inzetten op een ommekeer

→ bouwshift

DEPARTEMENT
OMGEVING



Strategische visie BRV
als uitgezette beleidslijn

➢ Goedgekeurd door Vlaamse
Regering op 20 juli 2018

➢ Basis om verder uit te werken
tot BRV inclusief beleidskader(s)

➢ Filosofie wordt uitgerold in de praktijk



Strategische visie BRV
Perspectief voor de toekomst: 

inzetten op een ommekeer

DE RUIMTE TRANSFORMEREN

HET BESTAANDE 
RUIMTEBESLAG

BETER BENUTTEN

DE OPEN RUIMTE 
MAXIMAAL 
VRIJWAREN



Strategische visie BRV
Perspectief voor de toekomst: 

een palet waar het goed leven is

BEBOUWDE RUIMTE

STADSWIJKEN

DORPSKERNEN

HOGE LEVENSKWALITEIT

INNOVATIEVE WOONVORMEN

INCLUSIEF WONEN

HOOG VOORZIENINGENNIVEAU

DUURZAAM PUBLIEK DOMEIN

LAAG ENERGIEVERBRUIK & 
HOOG ENERGIEHERBRUIK GROEN & BLAUW

OVERSTROMING & 
HITTEBESTENDIG

VEILIG FIETSEN EN WANDELEN

GEZONDHEID GEBORGD



Strategische visie BRV
Inzetten op een ommekeer : 

een veranderingstraject



BRV
Ruimtelijk rendement
maar niet overal (evenveel)

DEPARTEMENT
OMGEVING



Locatie

Rendementskansen zijn 
locatieafhankelijk
• Knooppuntwaarde
• Voorzieningenniveau
• Fysisch systeem en 

landschappelijke structuur als 
basis voor ontwikkeling

• Verweven waar het kan, 
scheiden waar het moet

• ... 
Ruimtelijk uitbreiden is 
uitzondering



Locatie

Vlaamse bril ➔ (inter)gemeentelijke visievorming vanuit 
(boven)lokale, gebiedsspecifieke noden en kansen



BRV
Ruimtelijk rendement
is meer dan alleen verdichten

DEPARTEMENT
OMGEVING



Meer doen met minder ruimte
ruimtelijk rendement verhogen



Meer doen met minder ruimte
Kwaliteitsvolle inrichting

Gemengde leefomgevingen (wonen, werken én 
voorzieningen)

Groenblauwe dooradering

10 ruimtelijke kernkwaliteiten



Inzetten op een ommekeer
Kwaliteitsvolle inrichting

Groenblauwe dooradering



1. Gedeeld en meervoudig gebruik
2. Robuustheid en aanpasbaarheid
3. Herkenbaarheid, leesbaarheid en visuele aantrekkelijkheid 

van de omgeving
4. Waardering van erfgoed en de karakteristieken van het 

landschap
5. Biodiversiteit, ecologische samenhang en bodemkwaliteit
6. Klimaatbestendigheid
7. Energetische aspecten
8. Gezondheid
9. Inclusief samenleven
10. Economische vitaliteit

10 Kernkwaliteiten



10 kernkwaliteiten
Gedeeld en meervoudig gebruik

- Meerdere gebruikers tegelijk/verschillende momenten
- Verweving, medegebruik, gebruik door meerdere doelgroepen



10 kernkwaliteiten
Robuust en aanpasbaarheid

- Flexibel inzetbaar / eenvoudig aanpasbaar
- Structuurversterking, hergebruik, tijdelijke en omkeerbaar 

ruimtegebruik



- Stedenbouwkundig en landschapsontwerp
- Proportionele volumes, gepaste materialen, groen
- Goede overgang publiek / privaat
- Maatwerk, identiteit, draagkracht, proportionaliteit

TURN & TAXIS - BRUSSEL

10 kernkwaliteiten
Herkenbaarheid, leesbaarheid en

visuele aantrekkelijkheid van de omgeving



www.ruimtelijkrendement.be

Waarom?
Ruimtelijk rendement als centraal begrip 
(BRV)
Goede voorbeelden werken
Nood aan kleinschalige, Vlaamse 
voorbeelden

Voor wie?
‘Omgevingsprofessionals’
Dagelijks bezig met bouwprojecten

Hoe te gebruiken?
Inspireren
Overtuigen 
Meer weten



www.ruimtelijkrendement.be



www.ruimtelijkrendement.be
Vervolg



Samen werken 
aan de ruimte
van morgen



De 
gemeente 
als regisseur
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Goede ruimtelijke ordening, 
art.4.3.1§2

beleidsmatig gewenste ontwikkelingen 

de bijdrage aan de verhoging van het ruimtelijk 
rendement voor zover:
1) met respect voor de kwaliteit van de woon- en 
leefomgeving;
2) in de betrokken omgeving verantwoord

Toets 
goede RO



Afwijkingsmogelijkheden 
verouderde voorschriften

1° Verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar zijn geen
weigeringsgrond voor vergunningen (art.4.4.1§2)

2° Mogelijkheid om af te wijken van BPA’s ouder dan 15 jaar      
(art.4.4.9§1)

3° Vereenvoudigde procedure om verouderde
inrichtingsvoorschriften van BPA’s, APA’s en
gemeentelijke RUP’s te wijzigen (art.7.4.4§1) 

Toets 
goede RO



Verkavelingsvoorschriften ouder dan 15 jaar 
zijn geen weigeringsgrond voor 
vergunningen

Toets 
goede RO



Mogelijkheid om af te wijken van BPA’s
ouder dan 15 jaar

Toets 
goede RO



Vereenvoudigde procedure om 
verouderde inrichtingsvoorschriften van 
BPA’s, APA’s en gemeentelijke RUP’s te 
wijzigen



Afwijkingsmogelijkheden 
verouderde voorschriften

Toets 
goede RO

https://omgeving.vlaanderen.be/doorzoek-
onze-interpretaties-en-uitleg-bij-de-
regelgeving

https://omgeving.vlaanderen.be/doorzoek-onze-interpretaties-en-uitleg-bij-de-regelgeving


Gemeentelijke visie en kaders

Waar (hoge/hogere) rendementskansen en waar 
bestendigen, dalen, uitdoven, niet ontwikkelen …

Inclusief strategie op functieverweving, groenblauwe 
netwerken, ontharden, …



Beleidsvisies als kader voor 
consequent vergunningenbeleid

➔ bv. Hoogbouwnota, woningtypetoets



Ruimtelijk uitvoeringsplan



Stedenbouwkundige verordening



Stedenbouwkundige lasten
handleiding lasten en voorwaarden

onderzoek lasten

https://omgeving.vlaanderen.be/handleiding-lasten-en-voorwaarden-bij-een-stedenbouwkundige-vergunning
https://archief-algemeen.omgeving.vlaanderen.be/xmlui/bitstream/handle/acd/256341/lasten_omgevingsvergunning.pdf


(Inter)gemeentelijk ruimtelijk beleidsplan



Samen bouwen
aan een sterk 
en leefbaar 
Vlaanderen

Filmpje strategische visie BRV

https://www.youtube.com/watch?v=6W-

JRaslaqY&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=6W-JRaslaqY&feature=youtu.be


Samen aan 
de slag4



Samen aan de slag
Om tot kwalitatieve ruimtelijke ontwikkelingen 

te komen

Kwalitatieve 
ruimtelijke 

ontwikkelingen 

Vlaanderen

Provincies
Gemeenten

RO-professionals

Stimuleren, subsidiëren,
inspireren Kaders en 

krijtlijnen Regelgevende 
impulsen

Inspelen op BRV 
met eigen visie en 
prioriteiten

Kader scheppen 
voor consequent 
vergunningenbeleid

Mindswitch
-> bouwshift

Bouwheer 
inspireren

Engagementen 
aangaan

Eigen ruimtelijke
processen

Voorbeeldfunctie



Leren van elkaar- Pilootprojecten BRV



Informatie

https://www.omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-

vlaanderen

https://www.omgeving.vlaanderen.be/lokale-ruimtelijke-

beleidsplanning

https://www.omgeving.vlaanderen.be/pilootprojecten-

beleidsplan-ruimte-vlaanderen

https://www.omgeving.vlaanderen.be/voorbeeldprojecten-

ruimtelijk-rendement

https://www.omgeving.vlaanderen.be/doorzoek-onze-

interpretaties-en-uitleg-bij-de-regelgeving

https://www.omgeving.vlaanderen.be/beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://www.omgeving.vlaanderen.be/lokale-ruimtelijke-beleidsplanning
https://www.omgeving.vlaanderen.be/pilootprojecten-beleidsplan-ruimte-vlaanderen
https://www.omgeving.vlaanderen.be/voorbeeldprojecten-ruimtelijk-rendement
https://www.omgeving.vlaanderen.be/doorzoek-onze-interpretaties-en-uitleg-bij-de-regelgeving


Bedankt voor uw aandacht.

Contact

Departement Omgeving, afdeling Beleidsontwikkeling en 

Juridische Ondersteuning

BJO.omgeving@vlaanderen.be


