
PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN
Vergadering van 24 januari 2019

Verslag van de deputatie

Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65

Agenda nr. 1/2 Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen - goedkeuring 
startbeslissing. Goedkeuring.

1. Korte inhoud

In 2013 is de provincie gestart met de opmaak van een nieuwe ruimtelijke visie 
voor de provincie Antwerpen, m.n. de Nota Ruimte. Deze Nota Ruimte is een 
visiedocument dat de basis zal vormen voor de toekomstige uitwerking van het 
provinciaal ruimtelijk beleidsplan. Het ontwerp van de Nota Ruimte werd door de 
provincieraad, in zitting van 26 april 2018, goedgekeurd.

Op het moment van de goedkeuring van de ontwerp Nota Ruimte door de 
provincieraad, was er nog geen duidelijkheid omtrent de te volgende procedure 
voor een beleidsplan. Uit lezing van het decreet en bijhorende memorie van 
toelichting alsook uit toelichtingen van het departement Omgeving in het najaar, is 
naar boven gekomen dat voor de opstart van een beleidsplan, de provincieraad 
hiervoor een formele goedkeuring moet geven.

Ondanks dat de provincieraad in het proces van de Nota Ruimte betrokken werd, 
alsook de ontwerp Nota Ruimte heeft goedgekeurd, voldoen deze beslissingen 
echter niet aan de decretale bepalingen (artikel 2.1.8 §1 uit de VCRO).

In die optiek willen we aan de  provincieraad de goedkeuring vragen om officieel te 
mogen starten met de opmaak van een provinciaal beleidsplan Ruimte. Nadat de 
provincieraad deze startbeslissing heeft genomen, kan de inhoud van de ontwerp 
Nota Ruimte, samen met bijkomende input uit onderzoeken en bevragingen, 
meteen verwerkt worden in een eerste officieel document en kunnen we verdere 
officiële stappen doorlopen die moeten resulteren in een vaststelling van een 
provinciaal beleidsplan ruimte.

2. Inhoud startbeslissing opmaak van beleidsplan? 

De juridische grond voor de opstart en opmaak van een provinciaal beleidsplan 
ruimte zijn van kracht sinds 8 mei 2018 door de aanpassing aan de Vlaamse Codex 
voor Ruimtelijke Ordening (VCRO) d.d. 8 december 2017 én het nieuwe 
uitvoeringsbesluit over ruimtelijke beleidsplannen. 

Schematisch gezien (en zonder in detail te gaan) bestaat de procedure voor de 
opmaak van een strategische visie en/of beleidskader uit onderstaande stappen, 
waarbij de oranje pijlen/stappen adviesrondes zijn:



Concreet stelt hierbij Artikel 2.1.8§1 van de VCRO : “De provincieraad besluit tot de 
opmaak van een provinciaal beleidsplan Ruimte”. 

3. Besluit tot opmaak provinciaal beleidsplan ruimte en verder 
verloop

In dit besluit vraagt DRP aan de provincieraad haar goedkeuring om officieel te 
starten met de opmaak van een provinciaal beleidsplan Ruimte, conform artikel 
2.1.8§1 uit de VCRO.

Aan de deputatie werd deze vraag voorgelegd in zitting van 20 december 2018.

Na de goedkeuring zal DRP, samen met de andere interne diensten, van start gaan 
om de conceptnota voor het provinciaal beleidsplan ruimte Antwerpen op te maken. 
Voor de strategische visie zullen we hiervoor de ontwerp Nota Ruimte als basis 
nemen en verwerken met de input van de adviesronde bij de betrokkenen en het 
brede publiek van afgelopen zomer. Daarnaast zal de conceptnota ook bepalen wat 
de eerste set van beleidskaders zullen zijn.

Bijlage

- Provincieraadsbesluit 26/04/2018

De provincieraad van Antwerpen,

Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 20 augustus 2009, inzonderheid artikelen 2.1.1 e.v.;

Gelet op het decreet van 8 december 2017 houdende wijziging van diverse 
bepalingen inzake ruimtelijke ordening, milieu en omgeving, zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 20 december 2017, inzonderheid artikelen 23 en 237;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 30 maart 2018 tot bepaling van 
nadere regels voor de opmaak, de vaststelling en de herziening van ruimtelijke 
beleidsplannen en tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse regering in 
het kader van de regeling van de ruimtelijke beleidsplanning, zoals gepubliceerd in 
het Belgisch Staatsblad van 25 april 2018;

Overwegende dat de juridische bepalingen m.b.t. de ruimtelijke beleidsplanning 
sinds 5 mei 2018 in werking getreden zijn;

Overwegende dat met de modernisering van de beleidsplanning het ruimtelijk 
beleidsplan als planfiguur ingevoerd werd, als opvolger van het ruimtelijk 
structuurplan;

Overwegende dat het systeem van beleidsplanning voorziet in een ruimtelijk 
beleidsplan op Vlaams, provinciaal en gemeentelijk niveau;

Overwegende dat de provincieraad moet besluiten tot de opmaak van een 
provinciaal beleidsplan ruimte; dat vanaf dan de officiële procedure van start kan 
gaan;



Op voorstel van de deputatie,

BESLUIT:

Enig artikel:
De provincieraad besluit tot de opmaak van het provinciaal beleidsplan ruimte 
Antwerpen.
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