
‘MET INZICHT RUIMTELIJK PLANNEN EN VERGUNNEN’

een boek en een gesprek,  
aan de hand van zes stellingen

In september 2017 verscheen bij de Brugse uitgeverij die Keure het ‘weet- en  
leerboek’ Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen, onder redactie van  
Guy Vloebergh en Bernard Hubeau. Naast een gereedschapskist met instrumenten voor 
het ontwerpen van een planningsproces en het behoorlijk motiveren van beslissingen 
met ruimtelijke impact, vindt de lezer in deze publicatie ook elementen van een 
toetsingskader voor ruimtelijke kwaliteit bij planning en vergunningverlening. 

Omdat ze met hun boek ook een aanzet tot discussie willen 
geven, nodigden de beide editors een aantal docenten en 
vakspecialisten uit voor een rondetafelgesprek over wat 

er in de ruimtelijke ordening nu echt toe doet in samenhang met 
andere beleidsdomeinen. Schoven mee aan tafel: Pieter Foré 
(landschapsarchitect, landschapsplanner en zaakvoerder van het 
ontwerpbureau FOREST), Stijn Verbist (advocaat en docent aan 

de UHasselt), Hans Leinfelder (docent faculteit Architectuur van 
KU Leuven), Sylvie Van Damme (docent en onderzoeker aan de 
vakgroep Architectonisch Ontwerp van de School of Arts van 
Hogeschool Gent) en David Stevens (adviseur complexe projec-
ten bij het departement Omgeving van de Vlaamse overheid). Het 
gezelschap kreeg zes stellingen voorgelegd.   

1
‘Het verruimen van onze kennis van andere beleidsdomeinen, het beter afstemmen en 
integreren van instrumenten en regelgeving uit diverse werkvelden is een voorwaarde 
om ruimtelijke planning/ruimtelijke ordening opnieuw geloofwaardiger te maken.’

Stijn Verbist Er heerst een grote politieke interferentie op alle 
mogelijke niveaus. Dat zorgt ervoor dat sommige projecten op 
bepaalde locaties in bepaalde tijdperken mogelijk worden ge-
maakt en andere projecten, die heel vergelijkbaar zijn, niet. Als 
er geloofwaardigheid verloren is gegaan, denk ik dat dat vooral 
met die politieke interferentie te maken heeft.

Guy Vloebergh Als je met bewoners spreekt, zal je merken 
dat ze ruimtelijke ordening zien als een sturend instrument 
dat noodzakelijk is om ruimtelijke kwaliteit te garanderen en 
te realiseren. Maar als diezelfde bewoners om zich heen allerlei 
dingen zien gebeuren die eigenlijk esthetisch onverantwoord 
zijn, neemt dat natuurlijk ook een stuk geloofwaardigheid weg.

Pieter Foré De burger gelooft nog altijd niet in de noodzaak 
van ruimtelijk beleid. Bij kleinschalige particuliere inrichtings-
projecten worden de vanuit een RUP opgelegde kwalitatieve 
randvoorwaarden door de private eigenaar vaak lachend van 

tafel geveegd. Het ontbreekt ontwerpers, ruimtelijk planners 
en stedenbouwkundigen vaak nog aan de noodzakelijke achter-
grondkennis om de burger te overtuigen. Dit boek verschaft die 
kennis. Om te komen tot een instrument, plan of regelgeving, 
is het belangrijk om de burger mee te nemen in een leerproces.  
De burger moet begrijpen dat er meer doelen zijn dan alleen zijn 
eigen huis en tuin.

Hans Leinfelder Mensen vereenzelvigen ruimtelijke ordening 
met het loket waar ze een vergunning kunnen krijgen of waar die 
geweigerd wordt. Ze beseffen onvoldoende dat ruimtelijke orde-
ning of planning ook een maatschappelijk proces is waarmee de 
samenleving een toekomstvisie op een bepaald gebied probeert 
te ontwikkelen. De meeste mensen weten niet eens dat daar een 
ruimtelijk planner bij betrokken is. De procedures en regelgeving 
rond ruimtelijke ordening worden in de samenleving als iets ne-
gatiefs beschouwd. De reflex dat ruimtelijke planning vooral dient 
om een positief toekomstverhaal te vertellen, is verloren gegaan.
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3
‘Zoeken we best naar meer inhoudelijke samenhang? Of kunnen we beter op 
juridisch vlak de instrumenten decretaal aan elkaar binden (zoals bijvoorbeeld bij 
erfgoedlandschappen gebeurt)?’

Stijn Verbist In het kader van zijn doctoraat heeft Stijn Aerts 
van het Centrum voor Rechtsmethodiek het kruispunt onder-
zocht tussen erfgoed en ruimtelijke ordening. Dat is nog maar 
één onderdeel. We hebben het dan nog niet gehad over bodem, 
mobiliteit, afval, lucht of geluid. We zitten met een veelkoppige 
draak die we moeten bestrijden. Hak ergens een kop af en er 
komen twee nieuwe tevoorschijn. Inhoudelijke samenhang of 
juridische samenhang? Ik weet niet goed of er een verschil mag 
zijn tussen die twee.

Hans Leinfelder Het gaat over ‘doel en middel’. Het is de ver-
antwoordelijkheid van de Vlaamse overheid dat er rond elk van 
die thema’s een strategische visie tot stand komt. Vervolgens 
moet ze ervoor zorgen dat die verschillende strategische vi-
sies, en alles wat er bijkomt van instrumenten of wetgeving, op 
elkaar aansluiten. Als de Vlaamse overheid bijvoorbeeld een 
strategische visie over afval goedkeurt, ga ik ervan uit dat die 
ook is afgestemd op haar andere strategische visies. En dat die 
afvalwetgeving bijgevolg ook geen probleem zou mogen zijn in 
relatie tot andere wetgevingen.

Guy Vloebergh We zitten met hele grote verschillen tussen de 
uiteenlopende beleidsdomeinen, dat merk je ook in het boek. Bij 
landbouw, economie en handel zegt men gewoon dat ruimtelijke 
ordening het maar moet oplossen in RUP’s en stedenbouwkun-
dige verordeningen. Maar bij onroerend erfgoed moet er wel 
rekening gehouden worden met landschapsatlassen en bepaalde 
ankerplaatsen waarvan de kwaliteiten benoemd worden. Wanneer 
je een RUP maakt, moet je afwegingen maken om een erfgoed-
landschap te creëren.

David Stevens De ruimtelijk ontwerpers zitten in een conflict 
tussen het realiseren van mooie dingen en andere sectoren zo-
als leefmilieu en erfgoed. Daardoor hebben ze weinig vrijheid. 
Leefmilieu bijvoorbeeld heeft een heel sterk juridisch kader, 
vaak vanuit Europese richtlijnen, omdat de leefmilieukwaliteit in 
Vlaanderen vandaag ondermaats is. Dé strategische visie bestaat 
niet. Vanuit leefmilieu hebben wij acht heel goede strategieën: het 
klimaatbeleidsplan, het natuurbeleidsplan, luchtkwaliteitsplan-
nen, geluidsactieplannen, ... Het is een illusie te denken dat we in 
de huidige Vlaamse context al die strategische visies perfect op 
elkaar zouden kunnen afstemmen. De politici maken een plan, 
maar op het terrein zelf komt er weinig van terecht.

4
‘Momenteel bestaat er een zeer gevarieerd beeld van diverse linken en verbanden  
tussen de belendende beleidsdomeinen en de ruimtelijke ordening.  
Waar werkt het niet goed, waar kunnen we iets van leren?’

Hans Leinfelder Wellicht moeten we af van sectorale bevoegd-
heden zoals een minister van omgeving, een minister van land-
bouw of een minister van mobiliteit. Waarom kunnen we niet 
werken met gebiedsgerichte bevoegdheden of meer op basis van 
uitdagingen? Een minister voor klimaatverandering, minister 
voor sociale inclusie, voor betonstop ... Je stelt de uitdagingen 
voorop en die minister heeft de bevoegdheid over alle domeinen 
ter zake. Een mooi voorbeeld is de aanslepende discussie over de 
nationale luchthaven. Eigenlijk zou er dan een minister moeten 

zijn die zich alleen bezighoudt met die problematiek in al zijn 
aspecten. Dan geraak je misschien vooruit.

Sylvie Van Damme Een minister van betonstop? Dat lijkt mij wel 
zeer ambitieus. Trouwens, vandaag weet niemand wat er gebeurt 
rond de betonstop. Integendeel, vermoedelijk zijn we als reactie 
op de aangekondigde betonstop de ruimtelijke ordening nog meer 
om zeep aan het helpen. Ik geloof meer in een programmatische 
aanpak. Door zo’n aanpak kan je vanuit een specifiek gebied of 

Sylvie Van Damme Ik denk niet dat we onze geloofwaardigheid 
verloren hebben omdat we in het verleden te weinig integrerend 
bezig zijn geweest. Het boek biedt een goed overzicht van wat 
ruimtelijk planners eigenlijk allemaal zouden moeten weten. 
Ze kunnen niet alles tot in de details kennen, maar om met een 
duidelijk verhaal rond ruimtelijke kwaliteit naar buiten te kun-
nen komen, is het belangrijk dat ze een overzicht hebben over 
de kennis binnen verschillende beleidsdomeinen. Het wordt er 
alleen niet makkelijker op omdat er heel veel dingen veranderen 
en de wetgeving zo complex is.

Bernard Hubeau Bij ruimtelijke ordening is het antwoord ook 
om beter te gaan samenwerken met die andere beleidsvelden. Om 
tot een uitspraak te komen moeten alle aspecten tegen elkaar 
worden afgewogen – hetzij bij de totstandkoming van een plan, 
hetzij bij de aflevering van een vergunning. Als je dat niet met 
kennis van zaken doet en niet de juiste argumenten gebruikt, zal 
je de RUP’s een voor een zien sneuvelen bij de Raad van State.
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‘Meer synergie brengt meer kansen’. Hoe kan je een meer geïntegreerde benadering  
van de ruimtelijke ordening bereiken en aanleren?

Stijn Verbist Eigenlijk zou er in het secundair onderwijs binnen 
het vak aardrijkskunde nog meer ruimtelijke ordening moeten 
worden gegeven. De beginselen van het ruimtelijk ordenen en 
het algemeen belang zouden moeten worden uitgelegd. Maar er 
zijn niet veel Vlaamse universiteiten waar ruimtelijke ordening 
wordt aangeboden.

Hans Leinfelder Volgens mij zouden in het secundair onderwijs 
de grote maatschappelijke uitdagingen in álle vakken aan bod 
moeten komen.  Klimaatverandering bijvoorbeeld moet zelfs al 
in de kleuterschool worden aangekaart. Zo zal het voor leerlin-
gen duidelijk zijn voor welke maatschappelijke uitdagingen ze 
staan als ze hun studiekeuze aan de universiteit moeten maken. 
Eigenlijk is de reflex die iedereen moet maken: hoe kan ik in mijn 
vakgebied een steentje bijdragen?

Sylvie Van Damme In alle opleidingen in hogescholen en uni-
versiteiten zou er meer nadruk moeten worden gelegd op het 
belang van duurzaamheid. Iedere student moet ervan door-
drongen worden dat hij of zij deel uitmaakt van de toekomst en 
die bovendien actief mee kan bepalen. Scholen kunnen dit doen 
door kennis aan te reiken, maar ook door attitudevorming. Het 
onderdeel duurzaamheid zou eigenlijk in elke opleiding moeten 
verwerkt worden.

Bernard Hubeau Misschien kun je beter denken aan kleine 
utopieën, zoals Hans Achterhuis het formuleert in zijn laatste boek 
over Utopia. De grote utopieën zijn wellicht te hoog gegrepen. Je 

moet durven projectmatig de grenzen te verleggen en hierbij een 
stukje ruimtelijke kwaliteit vooropstellen. Als ruimtelijk planner 
moet je verder durven gaan dan waar je denkt te kunnen geraken 
met jouw bestuur.

Pieter Foré Think global, act local. Alle ruimtelijke spelers moe-
ten doorhebben dat hun kleine lokale bouwstenen – of afbraakste-
nen – dienen bij te dragen aan het grote maatschappelijke verhaal.

Hans Leinfelder We zouden de instituten met al hun verschil-
lende disciplines ook moeten laten samenwerken door middel van 
interdisciplinaire projectweken. Nu worden deze projectweken 
vaak binnen de opleidingen zelf georganiseerd. Terwijl het juist 
interessant zou zijn om bijvoorbeeld eens een bio-ingenieur, een 
ruimtelijk planner, een burgerlijk ingenieur, een economist en 
een jurist samen te zetten en een opgave te geven.

Pieter Foré Sinds een paar jaar doen wij dit binnen enkele van 
onze onderzoeksprojecten. We nemen tieners mee in een ruim-
telijk planproces of een ontwerpproces, samen met experten en 
studenten landschapsarchitectuur en sociaal werk. Experten uit 
andere vakgebieden die met dezelfde ruimte bezig zijn, hebben 
vaak inzichten waar je in functie van je eigen vakgebied nog heel 
wat van kan leren. Op die manier kunnen we proberen elkaars 
taal te begrijpen, en kennis en inzichten van elkaars vakgebied 
te delen. Ik heb wel het gevoel dat deze onderwijservaring toch 
al werkt bij de studenten. Je blijft niet meer in je eigen sector, je 
stapt er even uit.
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kunnen ook leren van elkaar. De ene aangrenzende gemeente 
is beter in het één en de andere in iets anders. Zo ontstaat een 
soort van druk op de politiek om het beter te doen.

Bernard Hubeau We leiden ruimtelijk planners op met een 
grote ambitie, maar die willen niet in kleine gemeenten werken. Je 
kan die mensen wél een uitdaging geven als kleinere gemeenten 
gezamenlijk met andere gemeenten een ruimtelijk planner delen.

6
‘De nood aan betere dialoog met actoren 
en bewoners wordt steeds groter om 
draagvlak te creëren voor ruimtelijke 
transformaties.’ Delen jullie die mening?

Pieter Foré Er bestaat bij veel ontwerpers en stedenbouw-
kundigen een blijvende angst om de burger te informeren en 
hem te betrekken in de discussie. Maar de ruimte is te complex 
geworden om niet meer te luisteren naar die burger. Je moet 
oplossingen bieden die de burger zelf wenst of hem  meenemen 
in een leerproces dat hem andere inzichten oplevert.

Stijn Verbist De burger ervaart de participatie als schijnpar-
ticipatie. Die denkt: ‘De kernbeslissingen zijn genomen. Of ik 
nu manifesteer of niet, men houdt met mij geen rekening.’ De 
politiek frustreert de burger én de ambtenaar. Maar we mogen 
niet vergeten dat we leven in een democratie, de burger stemt 
in met het systeem en heeft iemand verkozen. De politicus is 
een noodzakelijk kwaad van de democratie. Maar democratie 
garandeert geen kwaliteit.

Guy Vloebergh We hebben meer activistische ambtenaren 
nodig. Misschien  krijgen die dan weleens het deksel op de neus, 
maar anders worden het slaven van de democratie. Ambtenaren 
stuiten vaak op de grenzen van het juridisch haalbare, terwijl een 
juridische oplossing niet altijd de beste is. Meer processturing 
op het lokale niveau is aangewezen. Het belangrijkste hoofdstuk 
in het boek is wellicht het laatste, namelijk ‘co-creatie en parti-
cipatie’. We moeten ruimte maken voor conflicten. De burger 
verwacht echter wel dat de overheid stuurt.

Sylvie Van Damme Ik pleit toch ook voor de rol van de ruim-
telijk planner als expert. Dat is wat op de achtergrond geraakt 
de laatste tijd. De ruimtelijk planner moet een pleitbezorger van 
het algemeen belang zijn, ook wanneer de burger het even niet 
zo goed weet. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor gemeentelijk ste-
denbouwkundige ambtenaren. Het is ook interessant om te zien 
hoe ambtenaren en politiek met elkaar omgaan. Een ambtenaar 
kan gefrustreerd raken omdat hij iets heel doordacht heeft voor-
bereid en de politiek toch iets anders beslist. Maar omgekeerd 
wordt er vanuit de politiek soms een opdracht gegeven, en kan 
de ambtenaar vanuit zijn expertise ook besluiten om burgerlijk 
ongehoorzaam te zijn.

thema lokale initiatieven en verschillende overheidsniveaus met 
elkaar verbinden. Momenteel is zo bijvoorbeeld het landinrich-
tingsproject Water-Land-Schap1 gelanceerd door de Vlaamse 
Landmaatschappij. De sterkte daarvan is dat het ook gekoppeld 
is aan concrete uitvoering op het terrein.

Guy Vloebergh Hetzelfde probleem hebben we met de kern-
stop. In 2015 zouden alle kerncentrales dichtgaan. Men heeft 
er niets voor gedaan en nu zit men voorbij de grens. De wet 
is ondertussen veranderd naar 2025 en zelfs dat streefdoel zal 
niet gehaald worden. Je moet niet alleen doelen stellen, maar je 
ook engageren om een programma stapsgewijs uit te voeren en 
gebiedsgericht uit te werken.
1 Het doel van het programma Water-Land-Schap is om problemen 

met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te 
lossen, in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied 
zoals landbouwers en bedrijven, dorpelingen en landschapsbeheerders. 

Pieter Foré De kernuitstap zou eigenlijk een onderdeel moeten 
zijn van een veel breder verhaal: de transitie naar duurzame 
energie. Door het positief te benaderen en de meerwaarde voor 
de maatschappij te tonen, kan je als minister wél scoren.

Bernard Hubeau Energie is inderdaad een goed voorbeeld. Je 
ziet allerlei interessante projecten, maar een algemene visie is 
er in dat beleidsdomein niet. Mensen willen geen windmolens 
in hun eigen achtertuin. Het gevolg is dat de regelgeving veran-
dert zodat er geen plan meer nodig is en een vergunning direct 
geregeld kan worden. En bovendien worden de beroepsmoge-
lijkheden ingesnoerd. Dat is dan het politieke antwoord op de 
maatschappelijke uitdagingen.

5
‘Is het zoeken naar meer integratie en samenhang het antwoord op de toenemende 
complexiteit? En op meer samenwerking om de vele geschetste uitdagingen te lijf te gaan?’

Stijn Verbist Het is een probleem van tijd en middelen. Bij 
de omgevingsvergunning is er sprake van een integratie van 
verschillende beleidsdomeinen, het delen van kennis en samen-
werking tussen verschillende partijen. Maar ten eerste hebben 
de gemeenten geen tijd over voor de omgevingsvergunning. En 
ten tweede blijft de specialist ruimtelijke ordening binnen de 
omgevingsvergunning de specialist in zijn vakgebied. Net zoals 
de specialist milieurecht de specialist in milieurecht blijft. Ze 
zullen allebei afzonderlijk hun advies over een dossier gaan ge-
ven. Wordt plots al die kennis gedeeld en zijn er plots heel wat 
bruggen geslagen tussen die twee vakgebieden? In theorie wel, 
maar niet in de praktijk. Gemeenten kunnen ook geen specialist 
betalen die al die decreten kent. 

De Vlaamse overheid moet meer sturen, gemeenten hebben 
daar geen tijd voor. Hun ambtenaren hebben de handen vol met 
het afgeven van vergunningen en uitvoerende taken. Ze hebben 
niet de middelen om aan planning te doen. Er is een groot verschil 
tussen vergunnen en plannen. 

Hans Leinfelder De Vlaamse overheid geeft de gemeenten steeds 
meer autonomie. Misschien is het een idee om in gemeenten ook 

bekwame Vlaamse ambtenaren in te zetten. Dan kunnen die 
daar op lokaal niveau, dichter bij de burger, aan planning doen. 
Gemeentelijke ambtenaren worden immers geconfronteerd met 
een zeer complexe materie en goed geïnformeerde projectont-
wikkelaars met juridische bijstand.

David Stevens Het zou ook interessant kunnen zijn gemanda-
teerde ambtenaren ter beschikking te stellen om in gebiedsge-
richte processen die lokale ambtenaren te versterken. In plaats 
van structureel daar te gaan werken. Anders vallen ze opnieuw 
onder die lokale politici.

Stijn Verbist Ze moeten dan wel genoeg vrijheid hebben en 
niet te veel gecontroleerd worden op Vlaams niveau. Ze moeten 
vertrouwd worden op hun deskundigheid.

Sylvie Van Damme We zouden eigenlijk meer intergemeente-
lijk moeten samenwerken. Dan krijg je een groter team waarin 
de verantwoordelijkheid ook gedeeld kan worden. Fusies van 
gemeenten kunnen helpen om de expertise te vergroten. De 
ambtenaren krijgen zo veel meer kracht en mogelijkheden en 

WAAROM VERKENNING 
VAN DE ‘BELENDENDE 
BELEIDSDOMEINEN’ 
EEN NOODZAAK IS

Het mag duidelijk zijn dat we vandaag de dag gecon-
fronteerd worden met een zeer complexe situatie. Met 
inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen speelt in op die 
complexiteit door inzicht te geven in de verwevenheid 
aan regels en instrumenten. De boodschap is dat we 
mensen moeten blijven overtuigen van het belang van 
ruimtelijke planning en de rol van de ruimtelijk plan-
ner. Aangezien ruimtelijke ordening niet alleen de korte 
maar ook de middellange en lange termijn bestrijkt, 
moet de ruimtelijk planner ook op de hoogte zijn van 
ontwikkelingen die zich voordoen in diverse sectorale 
beleidsvelden. Participatie wint bij ruimtelijke ordening 
bovendien steeds meer aan belang.

Met inzicht ruimtelijk plannen en vergunnen biedt bestuur-
ders en ruimtelijk planners een handzaam overzicht van 
de belendende beleidsdomeinen van ruimtelijke orde-
ning. Essentiële informatie over die  beleidsdomeinen 
wordt aangevuld met praktijkvoorbeelden, telkens in 
relatie tot de reguliere planfiguren. Het doel is inzicht 
te verschaffen over wat ruimtelijk relevant is voor de 
gekozen beleidsterreinen, zonder al te vaktechnisch te 
worden. Daarbij wordt geen volledigheid nagestreefd, 

maar bruikbaarheid in de prak-
tijk. Beleidsdomeinen die 
in dit boek aan bod komen  
zijn onder meer economie, 
ecologie en natuur, water, 
bodem, landbouw, toerisme 
en recreatie, onroerend erf-
goed, wonen, mobiliteit en 
infrastructuur, veiligheid en 
participatie. 

Verkrijgbaar via 
www.diekeure.be
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DE VLAAMSE 
OVERHEID MOET MEER 
STUREN, GEMEENTEN 
HEBBEN DAAR GEEN 
TIJD VOOR.
(STIJN VERBIST)
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