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Welkom op de studiedag

Landbouw en open ruimte: hand in hand

Agrarische herontwikkeling in de praktijk

We starten stipt om 13.00u
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Programma

13.00u - 13.10u Welkom

13.10u - 14.10u Het projectverhaal

14.10u - 14.20u Pauze

14.20u - 15.05u Acht pitchers aan het woord

15.05u - 15.25u Provincie als trekker

15.25u - 15.30u Afsluitend woord
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Situatie vandaag
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Trend 1: Stopzetting en schaalvergroting leidt tot vrijkomende agrarische gebouwen

Trend 2: Strengere normen en economische logica leiden tot nieuwbouw -

greenfieldontwikkeling

Trend 3: Toenemend aantal claims op het agrarisch gebied zetten landbouwruimte onder druk
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Studiegebied: 6 gemeenten, 22.750 gebouwen, 525 ha gebouwoppervlakte
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Overwegend herbouw

Gedeeltelijk hergebruik

Overwegend hergebruik





Bedrijfsspecifieke voorwaarden

Omgevingskenmerken

Harde randvoorwaarden
bij vergunningen

Kansen voor verbreding
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Landbouwkompas informeert

Harde voorwaarden

Voorwaarden bedrijfsspecifiek

Omgevingskenmerken

Verbreding



18 - 18/06/2021



Bouwrechten

Opportuniteitswaarde

Sloop



Een geïntegreerd beleid bestaat uit 

deze 3 clusters.

Alleen zo realiseren we meer agrarische 

herontwikkelingen en vrijwaren we open 

ruimte.

❶ ❷

❸

Instrumententrio



Zonevreemde functies beperken



Functiewijzigingen zijn geen recht



Functiewijzigingen zijn vergunningsplichtig.

Niet vergunde functiewijzigingen kunnen niet 

geregulariseerd worden. 



landbouwbedrijfswoning

Register van 

landbouwbedrijfswoningen



Functiewijzigingen pas vergunnen na een 

grondige afweging. Ze moeten inpasbaar 

zijn in de omgeving en mogen de druk op 

landbouw in het gebied niet verhogen. 

Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening

Een verordening maken 

waarin de te maken 

afwegingen beschreven 

worden.

‘Besluit Vlaamse Regering 

toelaatbare zonevreemde 

functiewijzigingen’ 

Met een RUP gebieden 

aanduiden waar 

functiewijzigingen niet 

wenselijk zijn.
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Niveau vergunning: Voorwaarden opleggen en handhaven!

Afwegingskader dat helpt 

om goede RO af te wegen.



Handhaving

Door handhaving op zonevreemde activiteiten in 

de open ruimte op te nemen als prioritaire 

actie in het handhavingsrapport wordt een 

duidelijk signaal gegeven naar de burger.





Acties die inzetten op het realiseren 

van ontwikkelruimte voor landbouw



©vlaio
©provincieantwerpen

Brownfield Yellowfield











Sloop en ontharding ondersteunen
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Stap 1: Tot welk functietype behoort de 
aanvraag? 



Stap 2: Is de functie ruimtelijk inpasbaar 
in de omgeving? 





Landschapsintegratie 

& groenscherm

Renovatie

Sloop van overtollige

gebouwen

Stap 3: Bijkomende voorwaarden



Naar een actieplan











































Beleidsaanbevelingen

o Het landbouwkompas als instrument om de landbouwwaarde van een site te bepalen.

o Het instrumententrio.

o Samenwerking tussen beleidsniveaus nastreven.

o Werken aan een uniform inventarisatie- en classificatieproces.
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Bedankt!

Heb je nog vragen? 
landbouw@provincieantwerpen.be

Landbouw en open ruimte: hand in 
hand. Agrarische herontwikkeling in de 
praktijk.

Deze studiedag kadert in het PDPO-project 
‘Agrarisch hergebruik van 
landbouwinfrastructuur’


