Naar een trendbreuk in het ruimtegebruik
ŚƌŝƐ:ĂĐŽďƐŽŶ͕ǁĞƚĞŶƐĐŚĂƉƉĞůŝũŬŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌďŝũZ'h^͕ŚĞƚŵŝůŝĞƵƉƵŶƚǀĂŶ<ĞŶĞƌĂ

Ğ sůĂĂŵƐĞ ŽŶĨĞĚĞƌĂƟĞ ŽƵǁ ;sͿ ƚƌŽŬ ĞŝŶĚ
ĂƵŐƵƐƚƵƐ ;ŶŝĞƚ ǀŽŽƌ ŚĞƚ ĞĞƌƐƚͿ ĂĂŶ ĚĞ ĂůĂƌŵďĞů͘ ƌ
is dringend nood aan meer bouwgronden, luidt het.
ĞsŚĞŬĞůƚĚĂƚĚĞŝŶŚĞƚŐĞǁĞƐƚƉůĂŶĂĂŶŐĞĚƵŝĚĞ
woonuitbreidingsgebieden veel te karig worden vrijŐĞŐĞǀĞŶĞŶŬŝũŬƚũĂůŽĞƌƐŶĂĂƌĚĞŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞŚĞƌďĞǀĞƐƟŐĚĞĂŐƌĂƌŝƐĐŚĞŐĞďŝĞĚĞŶĚĞǀŽŽƌďŝũĞũĂƌĞŶ͘ŝĞ
ůĂŶĚďŽƵǁŝƐ͕ŵĞƚϲϬйǀĂŶĚĞsůĂĂŵƐĞŽƉƉĞƌǀůĂŬƚĞ͕
ƉĂƐ ƌƵŝŵƚĞ ǀĞƌƐůŝŶĚĞŶĚ͕ ĂůĚƵƐ ĚĞ s͘ dĞƌ ǀĞƌŐĞůŝũŬŝŶŐ͕ ĚĞ ďĞƐƚĞŵĚĞ ƌƵŝŵƚĞ ǀŽŽƌ ǁŽŶĞŶ ŝŶ sůĂĂŶderen, inclusief de woonuitbreidingsgebieden en
ŐĞŵĞŶŐĚĞŐĞďŝĞĚĞŶ͕ďĞĚƌĂĂŐƚϭϰ͕ϱй͘
/ŶĚĞƌĚĂĂĚ ǁŽƌĚƚ ďŽƵǁŐƌŽŶĚ ʹ ĞŶ ǀĂƐƚŐŽĞĚ ŝŶ ŚĞƚ
ĂůŐĞŵĞĞŶ ʹ ŝŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ƐƚĞĞĚƐ ĚƵƵƌĚĞƌ͘ ^ŝŶĚƐ
ϮϬϬϱ ŝƐ ĚĞ ŐĞŵŝĚĚĞůĚĞ ƉƌŝũƐ ǀĂŶ ďŽƵǁŐƌŽŶĚ ŝŶ
sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ǀĞƌĚƵďďĞůĚ͘ Ğ ƌĞĚĞŶ ĚĂĂƌǀŽŽƌ ŝƐ ǀŽůŐĞŶƐ ǀĂƐƚŐŽĞĚĞǆƉĞƌƚƐ ŐĞĞŶ ŬƵŶƐƚŵĂƟŐ ŐĞǀŽůŐ ǀĂŶ
ƐƉĞĐƵůĂƟĞ͕ ĨŽƵƚĞ ŬƌĞĚŝĞƚƉŽůŝƟĞŬ͕ ǀĞƌŬĞĞƌĚĞ ĮƐĐĂůŝteit of wat dan ook, maar het gevolg van de schaarser wordende bouwgronden.
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dĞŐĞůŝũŬƐĐŚĂƚŚĞƚWůĂŶďƵƌĞĂƵĚĂƚĞƌŝŶϮϬϰϬϳ͕ϮŵŝůũŽĞŶ sůĂŵŝŶŐĞŶ ǌƵůůĞŶ ǌŝũŶ͕ ǌŽ͛Ŷ ϵϬϬ͘ϬϬϬŵĞĞƌĚĂŶ
ǀĂŶĚĂĂŐ͘ Ăƚ ŬŽŵƚ ŽǀĞƌĞĞŶ ŵĞƚ͕ ƉĂŬǁĞŐ ϰϬϬ͘ϬϬϬ
ĞǆƚƌĂ ŐĞǌŝŶŶĞŶ͕ ǁĂĂƌďŝũ ĚĞ ƚƌĞŶĚ ŶĂĂƌ ƐƚĞĞĚƐ ŬůĞŝŶĞƌĞŐĞǌŝŶŶĞŶ͕ĚƵƐŵĞĞƌǁŽŽŶĞĞŶŚĞĚĞŶƉĞƌĂĂŶƚĂů
mensen, zich naar alle waarschijnlijkheid zal voortǌĞƩĞŶ͘
We staan dus hoe dan ook voor een grote uitdaŐŝŶŐ͘ ,ŽĞ ŬĂŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶ ǌ͛Ŷ ŝŶǁŽŶĞƌƐ ŽŽŬ ŝŶ ĚĞ
ƚŽĞŬŽŵƐƚŬǁĂůŝƚĞŝƚƐǀŽůŚƵŝƐǀĞƐƚĞŶ͍EŝĞƵǁĞŐƌŽŶĚĞŶ
ĂĂŶƐŶŝũĚĞŶ ĚĂŶ ŵĂĂƌ͍ Ğ ƌĞƐƚĞƌĞŶĚĞ ǁŽŽŶƵŝƚďƌĞŝĚŝŶŐƐŐĞďŝĞĚĞŶ ŵĂŬŬĞůŝũŬĞƌ ǀƌŝũŐĞǀĞŶ͕ ǌŽĂůƐ ĚĞ s
ǀƌĂĂŐƚ͍ KĨ ŚĞƚ ƌƵŝŵƚĞŐĞďƌƵŝŬ͕ ǌŽĂůƐ ǀĂƐƚŐĞůĞŐĚ ŝŶ
het ruimtelijkeordeningsbeleid, grondig herbekijken
ĞŶ ŚĞƌǀĞƌĚĞůĞŶ͍ Ğ ƌƵŝŵƚĞ ĂŶĚĞƌƐ ŐĂĂŶ ŐĞďƌƵŝŬĞŶ
ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ͍
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Het herbekijken van het ruimtelijkeordeningsbeleid, het formuleren van een duidelijke en actuele
langetermijnvisie over het ruimtegebruik is sowieso

ďƌŽŽĚŶŽĚŝŐ͘ĞƐŝƚƵĂƟĞǀĂŶĚĂĂŐŝƐŚĞůĞŵĂĂůĂŶĚĞƌƐ
ĚĂŶ ĚŝĞ ŝŶ ĚĞ ũĂƌĞŶ ϳϬ ďŝũ ĚĞ ŽƉƐƚĞůůŝŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ
ŐĞǁĞƐƚƉůĂŶ ĞŶ ŚĞƚ ZƵŝŵƚĞůŝũŬ ^ƚƌƵĐƚƵƵƌƉůĂŶ sůĂĂŶĚĞƌĞŶǀĂŶĞŝŶĚĚĞũĂƌĞŶϵϬ͘

ŵŽĞƚĚĞŶĂĚƌƵŬůŝŐŐĞŶŽƉŝŶďƌĞŝĚŝŶŐĞŶǀĞƌĚŝĐŚƟŶŐ
ǀĂŶ ƐƚĞĚĞŶ ĞŶ ĚŽƌƉĞŶ͘ ,Ğƚ ƉŽƚĞŶƟĞĞů ĚĂĂƌǀĂŶ ŝƐ
ŶŽŐ ĞŶŽƌŵ͘ ZĞŐĞůŐĞǀŝŶŐ ĚŝĞ Ěŝƚ ŵŽŵĞŶƚĞĞů ƚĞŐĞŶŐĂĂƚŵŽĞƚǌŽƐŶĞůŵŽŐĞůŝũŬǁŽƌĚĞŶĂĂŶŐĞƉĂƐƚ͘<ǁĂůŝƚĞŝƚƐǀŽůůĞ ƌĞŶŽǀĂƟĞ ŵŽĞƚ ǁŽƌĚĞŶ ŐĞƐƟŵƵůĞĞƌĚ͕
eerder dan nieuwbouw. Het wonen in stedelijke
kernen aanmoedigen vraagt forse investeringen in
ĚĞůĞĞĩĂĂƌŚĞŝĚǀĂŶƐƚĞĚĞŶĞŶĚŽƌƉĞŶ͘ĂƚďĞƚĞŬĞŶƚ
concreet het vergroenen en aantrekkelijker maken
ǀĂŶƐƚĂĚƐͲĞŶĚŽƌƉƐŬĞƌŶĞŶ͕ůĞĞŐƐƚĂŶĚĞŶǀĞƌŬƌŽƫŶŐ
ŬƌĂĐŚƚĚĂĚŝŐĂĂŶƉĂŬŬĞŶ͕ŝŶǀĞƐƚĞƌĞŶŝŶŽƉĞŶďĂĂƌǀĞƌvoer en een slimme, duurzame mobiliteit, bestrijden
van overlast, investeren in het sociale weefsel van
steden en gemeenten enz.

Als de voorbije decennia iets duidelijk is geworden,
ĚĂŶƚŽĐŚĚĂƚǁŝũ͕ŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶ͕ŵĂĂƌŽŽŬŝŶĚĞƌĞƐƚ
van de wereld, de grenzen van de milieugebruiksruimte hebben bereikt en daar in vele gevallen zelfs
ǀĠƌ ǌŝũŶ ŽǀĞƌŐĞŐĂĂŶ͘ ZƵŝŵƚĞ ŬĂŶ ũĞ͕ ŶĞƚ ĂůƐ ŶĂƚƵƵƌůŝũŬĞŚƵůƉďƌŽŶŶĞŶ͕ǁĂƚĞƌĞŶĞŶĞƌŐŝĞ͕ŶŝĞƚǌŽŵĂĂƌďŝũ
ĐƌĞģƌĞŶ͘:ĞŬĂŶĞƌĂůůĞĞŶŵĂĂƌǌƵŝŶŝŐŵĞĞŽŵƐƉƌŝŶgen. Daarin zijn we in het verleden schromelijk
ƚĞŬŽƌƚŐĞƐĐŚŽƚĞŶ͘ĞŽƉĞŶƌƵŝŵƚĞŝƐŬǁŝƐƟŐĞŶǌŽƌŐĞůŽŽƐŽƉŐĞƐŽƵƉĞĞƌĚ͘,ĞƚŐĞǀŽůŐǀĂŶĚĂĂŐŝƐĚĞŚƵŝDat zal meer moeite en geld kosten dan gewoon
ĚŝŐĞ ƌƵŝŵƚĞůŝũŬĞ ǁĂŶŽƌĚĞ ĚŝĞ ŽŶƐ ŽƉ ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ
ǀŽŽƌƚĚŽĞŶ ǌŽĂůƐ ǁĞ ďĞǌŝŐ ǁĂƌĞŶ͘ EŽŐĂů ǁŝĞĚĞƐ͊
ŵĂŶŝĞƌĞŶ ǌƵƵƌ ŽƉďƌĞĞŬƚ͗ ŵŽďŝůŝƚĞŝƚƐƉƌŽďůĞŵĞŶ͕
Maar we krijgen er wel enorm veel voor terug en
ĞĞŶ ŝŶĞĸĐŝģŶƚĞ ĂĂŶƐůƵŝƟŶŐ ŽƉ ŶƵƚƐǀŽŽƌǌŝĞŶŝŶŐĞŶ͕
zo kiezen we voor de toeƚĂů ǀĂŶ ŵŝůŝĞƵƉƌŽďůĞŵĞŶ͕
komst. De beslissingen
de leegstroom en verloeIn plaats van telkens weer nieuwe open
inzake ruimtegebruik zijn
dering van stadskernen,
ruimte
aan
te
snijden,
moet
de
nadruk
nu eenmaal cruciaal om
ǀĞƌƐŶŝƉƉĞƌŝŶŐ ǀĂŶ ŶĂƚƵƵƌ͕
ĚĞƚƌĂŶƐŝƟĞŶĂĂƌĞĞŶĚƵƵƌĂĂŶƚĂƐƟŶŐ ǀĂŶ ŚĞƚ ƐŽĐŝĂůĞ
liggen op inbreiding en verdichting van
zame samenleving te kunweefsel. Hierover worden
steden en dorpen.
nen maken.
boeken geschreven. Maar
ĞĞŶ ƌŽŶĚƌŝƚ ĚŽŽƌ sůĂĂŶĚĞHoe we deze ruimtelijke uitdaging aangaan zal door
ƌĞŶǌĞŐƚŐĞŶŽĞŐ͗ǀĞĞůŽƉĞŶƌƵŝŵƚĞŝƐĞƌŶŝĞƚŵĞĞƌ͊
ǀĞůĞŶ͕ŝŶsůĂĂŶĚĞƌĞŶĞŶĚĂĂƌďƵŝƚĞŶ͕ŵĞƚĂƌŐƵƐŽŐĞŶ
ǁŽƌĚĞŶ ŐĞǀŽůŐĚ͘ ^ůĞĐŚƚƐ ǁĞŝŶŝŐ ƌĞŐŝŽ͛Ɛ ǌŝũŶ ƚĞŐĞůŝũŬ
EŽŐ ŵĞĞƌ ŽƉĞŶ ƌƵŝŵƚĞ ŽƉ ĚĞ ƐĐŚŽƉ ŶĞŵĞŶ ʹ ŽĨ
ǌŽ ĚŝĐŚƚďĞǀŽůŬƚ ĞŶ ĞĐŽŶŽŵŝƐĐŚ ĂĐƟĞĨ ĂůƐ sůĂĂŶĚĞĂĨƉĂŬŬĞŶǀĂŶĂŶĚĞƌĞďĞƐƚĞŵŵŝŶŐĞŶʹǀŽŽƌŶŝĞƵǁĞ
ƌĞŶ͘ Ăƚ ŵĂĂŬƚ ŽŶǌĞ ƌĞŐŝŽ ƚŽƚ ĞĞŶ ƉƌŽĞŌƵŝŶ ǀŽŽƌ
ďŽƵǁŐƌŽŶĚĞŶŝƐǀĞƌĚĞƌǁĂŶĚĞůĞŶŽƉŚĞƚǌĞůĨĚĞĚĞƐƌƵŝŵƚĞůŝũŬ ďĞůĞŝĚ͘ >ĂƚĞŶ ǁĞ ĚŝĞ ƌŽů ŽƉŶĞŵĞŶ͘ ŽŽƌ
ƚƌƵĐƟĞǀĞ ƉĂĚ͘ tĂƚ ǁĞ ŶŽĚŝŐ ŚĞďďĞŶ ŝƐ ĞĞŶ ŶŝĞƵǁ
resoluut te kiezen voor een duurzaam ruimtegebruik
duurzaam ruimtegebruik binnen strikt afgebakende
ǌĞƩĞŶǁĞsůĂĂŶĚĞƌĞŶŵĞĞƌĚĂŶŽŽŝƚĂůƐƌĞŐŝŽŽƉĚĞ
ĨǇƐŝƐĐŚĞ ŐƌĞŶǌĞŶ͘ DƵůƟĨƵŶĐƟŽŶĂůŝƚĞŝƚ͕ ǀĞƌĚŝĐŚƟŶŐ
kaart.
ĞŶŝŶďƌĞŝĚŝŶŐ͕ŵĂĂƌŽŽŬŬǁĂůŝƚĞŝƚĞŶĐƌĞĂƟǀŝƚĞŝƚǌŝũŶ
ŝŶĚĞǌĞŶŝĞƵǁĞĂĂŶƉĂŬŬĞƌŶďĞŐƌŝƉƉĞŶ͘sĞƌĚĞƌŽŶƚwikkelen kan nog, maar binnen duurzame krijtlijnen.
/ƐĚĂƚŽŶŵŽŐĞůŝũŬ͍,ĞůĞŵĂĂůŶŝĞƚ͕ŵĂĂƌŚĞƚǌĂůǁĞů
ŵŽĞŝƚĞŬŽƐƚĞŶ͕ůĞĞƐ͗ŐĞůĚĞŶƉŽůŝƟĞŬĞŵŽĞĚ͘ĂƚŝƐ
ŶƵ ĞĞŶŵĂĂů ĠĠŶ ǀĂŶ ĚĞ ďĂƐŝƐǁĞƩĞŶ ǀĂŶ ĚĞ ƚŚĞƌŵŽĚǇŶĂŵŝĐĂ͗ Žŵ ŽƌĚĞ ŝŶ ĞĞŶ ŐĞƐůŽƚĞŶ ƐǇƐƚĞĞŵ ƚĞ
handhaven, moet je er voortdurend energie in blijven steken. Daar komen visie en beleid, en ůĂƐƚďƵƚ
ŶŽƚůĞĂƐƚ, handhaving om de hoek kijken.
ĞŶŵŽƌĂƚŽƌŝƵŵŽƉŚĞƚŐĞďƌƵŝŬǀĂŶĚĞŽƉĞŶƌƵŝŵƚĞ
ǌŽƵ ĞĞŶ ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ ƐƚĂƉ ǀŽŽƌƵŝƚ ǌŝũŶ͘ /Ŷ ƉůĂĂƚƐ ǀĂŶ
ƚĞůŬĞŶƐ ǁĞĞƌ ŶŝĞƵǁĞ ŽƉĞŶ ƌƵŝŵƚĞ ĂĂŶ ƚĞ ƐŶŝũĚĞŶ͕
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