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1. Feitelijke en juridische gronden


het provinciedecreet van 9 december 2005, en latere wijzigingen, in het
bijzonder artikel 42 en artikelen 245-252;



de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO), vastgesteld door de
Vlaamse regering op 15 mei 2009, en latere wijzigingen, in het bijzonder
artikel 2.1.8. §1 en 2.1.10. die stellen dat de provincieraad beslist tot het
opmaken van een provinciaal ruimtelijk beleidsplan en dat de regels voor
de opmaak en de vaststelling van het provinciaal beleidsplan ruimte van
toepassing zijn op de herziening ervan. Deze herziening kan gedeeltelijk
zijn.



het besluit van de Vlaamse Regering houdende nadere regels voor de
opmaak, vaststelling en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen van
30 maart 2018;



het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), definitief vastgesteld door
de Vlaamse regering op 23 september 1997, en latere wijzigingen;



het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan (PRS) Oost-Vlaanderen,
goedgekeurd door de Vlaamse regering op 18 februari 2004; en latere
wijzigingen



de kernnota “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 20-50” goedgekeurd door
de provincieraad op 14 december 2016;



het concept van ruimtelijke benadering en de screening PRS goedgekeurd
door de provincieraad op 21 juni 2017.
2. Motivering

Sinds mei 2014 werkt de provincie Oost-Vlaanderen aan een
vernieuwing van het ruimtelijk beleid. De kernnota “Maak Ruimte voor OostVlaanderen 2050” werd goedgekeurd door de provincieraad op 14 december
2016. De nota vormt de basis voor het toekomstig grondgebonden beleid op
lange termijn voor de provincie Oost-Vlaanderen.
In zelfde zitting werd door de provincieraad de opdracht gegeven om in functie
van de uitwerking van een Provinciaal Beleidsplan Ruimte de actualisatie en
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herwerking van het bestaande Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan naar één of
meerdere beleidskaders te onderzoeken.
In de provincieraad van 21 juni 2017 werd de screening van het Provinciaal
Ruimtelijk Structuurplan en de omzetting ervan naar beleidskaders alsook het
concept van ruimtelijke benadering goedgekeurd.
De nadere regels voor de opmaak, vaststelling en de herziening van ruimtelijke
beleidsplannen zijn bepaald in het besluit van de Vlaamse Regering van 30
maart 2018 houdende nadere regels voor de opmaak, vaststelling en de
herziening van ruimtelijke beleidsplannen goedgekeurd. Het besluit werd
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 april 2018.
De kernnota “Maak Ruimte voor Oost-Vlaanderen 20-50”, het concept van
ruimtelijke benadering, de screening van het PRS en het onderzoek tot
opmaak van het generiek beleidskader maken deel uit van de voorbereidende
werkzaamheden en vormen bijgevolg de basis voor de verdere uitwerking van
het Provinciaal Beleidsplan Ruimte .
De eerste stap van de formele procedure omvat conform de bepalingen van de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de formele beslissing tot opmaak van het
Provinciaal Beleidsplan Ruimte te nemen door de Provincieraad (art. 2.1.8.).
3. Besluit
Met 35 ja-stemmen
Enig artikel : De Provincieraad beslist tot opmaak van een Provinciaal
Beleidsplan Ruimte met planhorizon 2050, waarbij de kernnota “Maak Ruimte
voor Oost-Vlaanderen 20-50”, het concept van ruimtelijke benadering, de
screening van het PRS én het onderzoek tot opmaak van het generiek
beleidskader – als deel van de voorbereidende werkzaamheden - de basis
vormen voor de verdere uitwerking van het Provinciaal Beleidsplan Ruimte .

Gent, 30 januari 2019
namens de Provincieraad:
De provinciegriffier,
Albert De Smet
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