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Interpellatie

Agenda nr. 6/4 Interpellatie in verband met: 'Goed voor het klimaat: stop 
de betonnering van onze open ruimte', ingediend door Ilse 
Van Dienderen (Groen).

In mei verscheen het Klimaatrapport van Natuurpunt, een zeer interessant 
document. De algemene conclusies van dit rapport zijn:

“80.000 hectare: zoveel ongebruikte bouwgrond heeft Vlaanderen vandaag. Als die 
ruimte volgebetonneerd wordt, dan leidt dat tot meer overstromingen, droogtes en 
een verdubbeling van het aantal hittedagen. Tegelijkertijd kan die oppervlakte, als 
ze zou ingericht worden met natuur en water, de uitstoot van 785.193 
personenwagens per jaar capteren en het aantal hittedagen halveren.”

Of in beeld:

Dit rapport is interessant ook omdat het gegevens geeft per provincie (en per 
gemeente).



Uit het Betonrapport (2018) bleek al dat de provincie Antwerpen het hoogste 
ruimtebeslag heeft of de meeste verharde oppervlakte.

Het Klimaatrapport (2019) stelt dat bovendien ook nog het aantal ha bouwgronden 
in de provincie Antwerpen het hoogst is of cfr. Volgende tabel: van de bijna 80.000 
ha nog onbebouwde bouwgrond is 20.740 ha gelegen in de provincie Antwerpen. 
Ook in de tabel hieronder wordt duidelijk gemaakt hoeveel koolstofopslag hiermee 
gepaard gaat. In het scenario ‘beton’, dat is: alles wordt verkaveld, wordt 0 ton 
koolstof per jaar opgeslagen; als we de oppervlakte onbebouwd laten slaan we de 
koolstof op die 94.468 wagens uitstoten; als we van die onbebouwde ruimte natuur 
maken, dan slaan we koolstof op goed voor de uitstoot van 173.389 wagens.

Voor het klimaat levert het dus ongelooflijk veel voordelen op de open ruimte die 
we nog hebben te behouden; als we van die bouwgronden natuur maken is de 
winst nog groter.

De provincie Antwerpen heeft dus – gezien de getallen – een grote 
verantwoordelijkheid. Een eerste stap in het stoppen van het verder aansnijden van 
die open ruimte is vermijden dat de woonuitbreidingsgebieden aangesneden 
worden. In de provincie Antwerpen zijn nog 2626 ha (toestand 2016) 
woonuitbreidingsgebied onbebouwd én waar geen plan of verkaveling van 
toepassing is.

De nota ruimte, die de basis voor het nieuwe beleidsplan ruimte moet worden, 
heeft een ambitie om slim aan verdichting te doen en om onze open ruimte te 
vrijwaren. Echter we hebben begrepen dat het nog een jaar of drie zal duren eer dit 
beleidsplan van kracht zal zijn. En gezien bovenstaande gegevens, is de urgentie 
groot.

Mijn vragen zijn:
- Heeft de deputatie laten onderzoeken welke maatregelen kunnen genomen 

worden door de provincie om het verder aansnijden van de open ruimte 
tegen te gaan? Indien ja, over welke maatregelen gaat dit?

- Heeft de deputatie laten onderzoeken welke maatregelen in het kader van 
het vergunningenbeleid kunnen genomen worden door de provincie om het 
verder aansnijden van de open ruimte tegen te gaan? Indien ja, over welke 
maatregelen gaat dit?

- Heeft de deputatie sinds de afkondiging van de betonstop in 2016 
vergunningen afgeleverd in woonuitbreidingsgebieden? Hoeveel en voor 
hoeveel ha?

- Heeft de deputatie sinds de afkondiging van de betonstop in 2016 
vergunningen in woonuitbreidingsgebied geschorst die afgeleverd werden 
door gemeenten? Hoeveel?



- De POVC levert een advies als er een aanvraag is voor een vergunning in 
woonuitbreidingsgebied die een gemeente wil afleveren. Indien de 
vergunning afgeleverd wordt door de gemeente, tegen het advies van de 
POVC in, gaat de deputatie deze vergunning dan schorsen? Heeft de 
deputatie dit sinds 2016 al ondernomen? In hoeveel gevallen?


