Besluit van de Vlaamse Regering van 11 april 2008 tot vaststelling van de
nadere regels met betrekking tot de vorm en de inhoud van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke
ordening, inzonderheid op artikel 39, § 3;
Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 juli 2006;
Gelet op het advies 43.952/1 van de Raad van State, gegeven op 7 febuari 2008,
met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op
de Raad van State;
Op voorstel van de Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke
Ordening;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
Artikel 1. Bij de opmaak van gewestelijke, provinciale of gemeentelijke ruimtelijke
uitvoeringsplannen worden volgende categorieën van gebiedsaanduidingen als
uitgangspunt gehanteerd:
1° wonen;
2° bedrijvigheid;
3° recreatie;
4° landbouw;
5° bos;
6° reservaat en natuur;
7° overig groen;
8° lijninfrastructuur;
9° gemeenschapsvoorzieningen en nutsvoorzieningen;
10° ontginning en waterwinning.
In elk stedenbouwkundig voorschrift van een ruimtelijk uitvoeringsplan wordt
aangegeven onder welke categorie van de voormelde gebiedsaanduidingen het
valt.
De minister bevoegd voor ruimtelijke ordening kan richtlijnen uitvaardigen voor het
toewijzen van gebiedsaanduidingen aan categorieën van de ruimteboekhouding
van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen

Art. 2. Bij de redactie van een stedenbouwkundig voorschrift voor een gewestelijk,
provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor een bepaald gebied
wordt zoveel als mogelijk de volgende opbouw gehanteerd:
1° opgave van hoofd-, neven en/of ondergeschikte bestemming(en) van het
gebied, waarbij bepaald wordt welke activiteiten of maatschappelijke functies in
een gebied zijn toegelaten; daar kan aan toegevoegd worden dat bepaalde
activiteiten niet zijn toegelaten;
2° desgevallend, bepalingen over de inrichting van een gebied waaronder
voorschriften over de beeldwaarde, de ontsluiting, het verzekeren van duurzaam
ruimtegebruik, het garanderen van goed nabuurschap met naastliggende
gebieden;
3° desgevallend, bepalingen over het beheer in het gebied;
4° desgevallend, overgangsbepalingen voor aanwezige activiteiten of functies die
niet meer in overeenstemming zijn met de bestemming(en) van het gebied;
5° desgevallend, bepalingen over de vestiging van een voorkooprecht.
Art. 3. Bij dit besluit is een niet-normatieve bijlage gevoegd die typebepalingen
bevat die kunnen worden gebruikt bij de redactie van stedenbouwkundige
voorschriften van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan.
Art. 4. Dit besluit is van toepassing op de gewestelijke, provinciale of
gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen waarvoor de uitnodiging voor de
eerste plenaire vergadering wordt verstuurd na de inwerkingtreding van dit besluit.
Art. 5. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met
de uitvoering van dit besluit.
Brussel, .......................

De minister-president van de Vlaamse regering,

Kris PEETERS
De Vlaamse minister van Financiën en Begroting en Ruimtelijke Ordening,

Dirk VAN MECHELEN

