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Samenvatting

Het ruimtegebruik per inwoner in Vlaanderen is bij de hoogste in Europa. Nochtans
ligt het beperken van de voorraad aan bouwgronden erg gevoelig. De beslissing van
de Vlaamse regering in 1997 om het aanbod in woonuitbreidingsgebieden te
bevriezen in het buitengebied werd reeds in 2002 aangepast door het zogenaamde
principieel akkoord (PRIAK). Dit instrument geeft ontwikkelaars en gemeenten de
mogelijkheid om bevroren aanbod terug te activeren. Het instrument is 15 jaar later
nog steeds controversieel. Onze evaluatiestudie toont aan dat er een substantiële
hoeveelheid gronden werd in ontwikkeling gebracht op ongewenste locaties. De
studie toont aan het instrument van de PRIAK’s niet consistent is met het gewenste
ruimtelijke beleid.

Abstract

The use of space per capita for housing in Flanders is one of the highest in
Europe. Yet, the reduction of the judicial stock of buildable land is still a very
sensitive issue. A decision of the Flemish government in 1997 to freeze housing
extension areas outside the cities was already changed in 2002 by the introduction of
the so called “principle agreement” (PRIAK). By this instrument, local municipalities
and developers were given the opportunity to develop formarly “freezed” extension
areas. 15 years later, the instrument is still controversial; however until now a clear
and objective evaluation of the instrument was missing. Therefore, the following
research questions were prepared:
-

To what extent is there an equality in the treatment of the applications due to
absence of a clear legislative framework?

-

Does the planning model "principle agreement" realize its stated objectives?
What is the spatial impact of this model and to what extent does it lead to
undesirable spatial developments?

Our research concerns an ex-post evaluation. The evaluation structure is
constructed by the input-output-outcome-impact method.
The article shows that 115 applications were submitted over a period of
approximately 6 years. An area of 253 hectares was released for residential
development in a residential expansion area. The objectives of the instrument have
been achieved for only a number of aspects and by the lack of a clear legislative
framework the applications are not treated the same in the different provinces.
Finally, the evaluation of the impact indicates that the instrument substantially leads
to undesirable developments, at the expense of undeveloped land in the countryside.
Based on these conclusions, we recommend to abolish this planning instrument.
This article has been based upon a master thesis of the university of Antwerp that
received the annual Master Thesis price of the Flemish planning association in 2016.
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Inleiding

Hoewel het ruimtegebruik per inwoner voor wonen tot een van de hoogste in Europa
behoort (Hennig et al., 2015), en onze ruimtelijke structuur gekenmerkt wordt door
een grote verspreidingsgraad, ligt het beperken van het aanbod aan juridisch
bestemde bouwgrond in Vlaanderen erg gevoelig. Zo werd in 1997 met de invoering
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen besloten om de reserves aan juridisch
bestemd aanbod voor wonen of de zogenaamde woonuitbreidingsgebieden, gelegen
buiten de steden te bevriezen. De woonuitbreidingsgebieden werden reeds in de
jaren 1970 bestemd door de gewestplannen en waren oorspronkelijk bedoeld voor
groepswoningbouw. Lokale overheden konden echter ook initiatieven nemen om
deze gebieden op de markt te brengen via een bijzonder plan van aanleg of een
verkaveling. Maar de nieuwe visie uit het structuurplan Vlaanderen wenste het
bijkomend aanbod vooral in de steden te realiseren, waardoor de mogelijkheden om
deze gebieden te ontwikkelen buiten de steden – het zogeheten buitengebied - sterk
aan banden werd gelegd.
De verstrenging was echter van korte duur. Onder aanhoudende druk van de
bouwsector en de gemeenten in het buitengebied werd de regelgeving rond de
woonuitbreidingsgebieden vrij snel aangepast. In 2002 werd daartoe het “Principieel
akkoord” (voortaan: PRIAK) in het leven geroepen, waardoor de ontwikkeling van

deze gebieden terug mogelijk werd. Ondertussen werd de PRIAK regeling ook in de
Vlaamse codex ruimtelijk ordening (VCRO) opgenomen. Ondanks het feit dat de
PRIAK regeling ondertussen reeds 15 jaar van kracht is, werd er tot op heden nog
geen evaluatie van deze regelgeving gemaakt. Nochtans is een dergelijke evaluatie
in het licht van de toekomstige plannen in het Witboek Beleidsplan Ruimte
Vlaanderen van de overheid onontbeerlijk (Departement Ruimte Vlaanderen, 2016).
Het gaat immers om een aanzienlijke oppervlakte. Volgens het departement
Omgeving zijn er 28260 Ha bestemd als woonuitbreidingsgebied, waarvan er in 2015
nog 16409 Ha onbebouwd is (Departement Ruimte Vlaanderen, 2015). Dit komt
overeen met 256 292 bouwmogelijkheden. Tegelijk werd in het nieuwe Witboek
Beleidsplan Ruimte Vlaanderen een betonstop aangekondigd met het voornemen
om een substantieel deel van het bestaande juridische aanbod te schrappen . De
woonuitbreidingsgebieden komen daarbij noodgedwongen terug in het vizier.
Bij het evaluatieonderzoek werden specifiek volgende vragen vooropgesteld

1

In welke mate is er een gelijkheid in de behandeling van de aanvragen tot
PRIAK?

2

Wat waren de oorspronkelijke doelstellingen en in welke mate realiseert het
instrument PRIAK deze doelstellingen?

3

Wat is de ruimtelijke impact van dit instrument ?

Dit artikel is als volgt opgebouwd. In een eerste deel beschrijven we de achtergrond
van de woonuitbreidingsgebieden en de PRIAK regeling. Vervolgens lichten we de
methode van het evaluatieonderzoek toe. In het derde deel bespreken we de
resultaten van het onderzoek. We sluiten af met een conclusie en geven een doorkijk
naar de toekomst. Het artikel en het onderzoek kwamen tot stand binnen een
masterproef ruimtelijk planning aan de Universiteit Antwerpen (Clits Christine, 2016).
De masterproef werd bekroond met de VRP Eindwerkprijs.
De achtergrond van de woonuitbreidingsgebieden en de PRIAK regeling

De woonuitbreidingsgebieden (WUG) zijn gebieden die in de gewestplannen in de
jaren 1970 worden bestemd in functie van de toekomstige uitbreiding van het
woningaanbod. Het artikel 5 van Koninklijk besluit van 28 december 1972 geeft aan
dat deze gebieden uitsluitend bestemd voor groepswoningbouw zolang de bevoegde
overheid over de ordening van het gebied niet heeft beslist, en zolang, volgens het
geval, ofwel die overheid geen besluit tot vastlegging van de uitgaven voor de

voorzieningen heeft genomen, ofwel omtrent deze voorzieningen geen met
waarborgen omklede verbintenis is aangegaan door de promotor. Vermits de
gewestplannen reeds ruim in woongebieden worden voorzien was de aansnijding
van deze uitbreidingsgebieden niet strikt noodzakelijk. Tegelijk betekent deze
reserve voor vele gemeenten vaak een goedkope stock aan bouwgronden die voor
sociale woningbouwprojecten of voor goedkope bouwkavels kan worden gebruikt.
In 1997 wenst men in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen de bebouwing van de
uitbreidingsgebieden echter een halt toe te roepen. Volgens het principe van de
gedeconcentreerde bundeling zou er immers 60% van de bijkomende woningen in
de steden moeten gerealiseerd worden (Ministerie van de Vlaamse gemeenschap,
1997). Om deze doelstelling te halen moet het aanbod buiten de steden bevroren
worden. Gemeenten in het buitengebied mogen deze gebieden slechts aansnijden
indien zij de noodzaak kunnen aantonen via een gesloten bevolkingsprognose en
beschikken over een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan (Omzendbrief
RO/1997/03). In de praktijk wordt het hierdoor haast onmogelijk voor kleine
gemeenten om hun reserves aan te spreken. Tegelijk wil de Vlaamse overheid de
aansnijding van woonuitbreidingsgebieden in de stedelijke gebieden versnellen. De
aansnijding van die gebieden wordt immers gestuurd door de taakstelling inzake
wonen die wordt opgelegd aan de stedelijke gebieden in de afbakeningsplannen.
Aanhoudend lobbywerk van de bouwsector, eigenaars, en gemeenten leidt echter
snel tot een aanpassing van de regelgeving. In de omzendbrief RO/2002/03 van 25
oktober 2002 over de woonuitbreidingsgebieden wordt de noodzaak van de
behoeftestudie verlaten en kan een PRIAK verkregen worden om een
woonuitbreidingsgebied te ontwikkelen. De invoering van het PRIAK is een politiek
afwegingsproces dat onder voormaling minister Dirk Van Mechelen wordt ingevoerd,
“officieel” om de resultaten van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen op het terrein
te versnellen en ook effectief aanbodbeleid voor wonen te realiseren. De PRIAK die
worden afgeleverd op basis van deze omzendbrief RO/2002/03 (voor de VCRO)
worden eigenlijk aanzien als een voorafname op het woonbeleid en de prioriteiten
die zouden worden vastgelegd in de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
In uitvoering van het regeerakkoord 2004-2009 wordt het PRIAK uit de omzendbrief
via het grond –en pandendecreet verankerd in de VCRO van 2009 (Vlaamse
regering, 2004). De regering Leterme met Dirk Van Mechelen (VLD) als minister van
ruimtelijke ordening, wil hiermee stimulerende maatregelen uitwerken opdat alle
actoren (private markt, sociale woonorganisaties, besturen en bewoners) actief op en
betrokken bij de woonmarkt, hun verantwoordelijkheid kunnen opnemen om te

zorgen voor een meer betaalbaar woonaanbod. Het beleid volgt een dubbel spoor: in
de eerste plaats zorgen dat meer kavels gelegen in de woonzone op de markt
kwamen en tegelijk ook het aanbod verhogen door het aansnijden van
woonuitbreidingsgebieden. Tegelijk wordt er een atlas ontwikkeld van
woonuitbreidingsgebieden (2004) door de Vlaamse overheid, waar een inventaris in
werd opgenomen van woonuitbreidingsgebieden die werden vrijgegeven voor
verdere ontwikkeling. De atlas bevat ook gegevens over de bebouwingsgraad zodat
er een raming kan worden gemaakt van de nog vrijliggende percelen in
woonuitbreidingsgebied. Het is een informatief document dat een toetsing uitmaakt
van het geldend beleidskader en heeft geen juridische waarde.
In de memorie van toelichting van de VCRO (Vlaamse regering, 2009) wordt gesteld
dat de toepassing van het PRIAK moet worden versoepeld en versterkt. Het wordt
gemodelleerd naar het planologisch attest. Eens het akkoord is verkregen is de
gemeente verplicht om binnen het jaar een voorontwerp van een ruimtelijk
uitvoeringsplani (RUP) op te maken. Tegelijk wordt de optie gecreëerd om naast
publieke actoren ook particulieren en ontwikkelaars de mogelijkheid te bieden, een
aanvraag tot aansnijding van woonuitbreidingsgebied in te dienen bij de deputatie.
Volgens artikel 5.6.6. § 2. van de VCRO is voorafgaand aan het PRIAK een advies
van de gemeenteraad vereist inzake de inpassing van de vooropgestelde
ontwikkeling in het lokaal woonbeleid. Dit advies is bindend in zoverre het negatief is.
Indien de gemeenteraad geen advies aflevert binnen een termijn van negentig
dagen, kan aan deze adviesverplichting worden voorbijgegaan.
Volgend samenvattend schema geeft het juridisch kader weer van het PRIAK zoals
opgenomen in de VCRO.

Figuur 1: Juridisch kader PRIAK VCRO (Eigen verwerking)

In een brief over de inwerkingtreding van de VCRO aan de gemeente- en
provinciebesturen verduidelijkt de Vlaamse Regering het decreet. Ze stelt dat het
vereiste PRIAK in overeenstemming moet zijn met het gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan en met het lokale woonbeleid (Departement Ruimtelijke Ordening,
Woonbeleid en Onroerend Erfgoed, 2009). Tenslotte specificeert de VCRO dat de
Vlaamse Regering nadere materiële en procedurele regels kan bepalen voor de
toepassing van de PRIAK regeling. De procedure voor de afhandeling van
aanvragen tot PRIAK of dossiersamenstelling worden echter tot op heden niet verder
gespecifieerd in een uitvoeringsbesluit. Indien de aanvrager beschikt over een
PRIAK door de deputatie, kan een woonuitbreidingsgebied vrijgegeven worden voor
ontwikkeling. Op basis van het PRIAK kan de aanvrager een verkavelingsvergunning
of een stedenbouwkundige vergunning bekomen. Het valt op dat de regeling niet
meer vereist dat er een RUP moet worden opgemaakt.
De regeling in de VCRO leidt er toe dat vandaag de woonuitbreidingsgebieden op
verschillende manieren kunnen worden aangesneden. Een eerste manier is door
gebruik te maken van de inrichtingsvoorschriften van het KB van 28 december 1972,
waarbij de woonuitbreidingsgebieden kunnen aangesneden worden voor
groepswoningbouw. Een tweede manier verloopt via de regelgeving in de VCRO,
waarbij ofwel een planologisch initiatief wordt genomen in uitvoering van een
structuurplan, ofwel een vergunning wordt verleend aan een sociale
woonorganisatie, of tenslotte via het PRIAK.

Figuur 2: Ontwikkelingsmogelijkheden van woonuitbreidingsgebieden
(Eigen verwerking, naar Defoort, P.J., 2012)

Data en methode
Onderzoeksvragen

Het instrument van het PRIAK wordt onderworpen aan een ex-post evaluatie die kijkt
naar de periode 2009-2015. Het begin van deze periode valt samen met de
inwerkingtreding van de VCRO. Er worden twee evaluatiecriteria aangereikt waarbij
de onderzoeksvragen rekening houden. Deze criteria zijn doelbereiking en
beleidseffectiviteit.
De evaluatie wordt gestructureerd door de input-output-outcome-impact methode.
(Verlet, D. en Devos, C., 2008). De input bestaat uit de aanvragen in de
vooropgestelde periode per provincie. De output betreft de beslissingen in het kader
van de aanvraag en de aanpak. De eerste onderzoeksvraag wordt beantwoord door
de relatie te leggen tussen input en output. De outcome gaat nog een stapje verder
en onderzoekt voor de tweede onderzoeksvraag, namelijk het doelbereik van het
PRIAK. De derde onderzoeksvraag kijkt naar de mate waarin de aanvragen tot
ongewenste ontwikkelingen leiden. Op basis van deze methode worden drie
onderzoeksvragen afgebakend

1

In welke mate is er een gelijkheid in de behandeling van de aanvragen tot
PRIAK?

2

Wat waren de oorspronkelijke doelstellingen en in welke mate realiseert het
instrument PRIAK deze doelstellingen?

3

Wat is de ruimtelijke impact van dit instrument en in welke mate leidt dit tot
ongewenste ontwikkelingen?

Data

Om de analyse en beoordeling te kunnen maken werden de verschillende provincies
in Vlaanderen rechtstreeks bevraagd per e-mail. Op deze manier werd de meest
accurate en volledige data gegevens verzameld en samengesteld. De PRIAKen die
volgens de omzendbrief RO/2002/03 sinds oktober 2002 tot en met 2008 werden
aangevraagd, worden voor de volledigheid van het onderzoek in kort besproken,
maar vormen geen voorwerp van deze evaluatie. Precieze statistieken per provincie
zijn moeilijk te verstrekken omdat een overzicht van de aanvragen niet werd
bijgehouden. De dataverzameling van de aanvragen tot PRIAK die volgens de
omzendbrief RO/2002/03 werden aangevraagd, was in sommige provincies niet
terug te vinden in de digitale systemen. We verkregen data van de provincies
Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen.
Samen met de gegevens die we in een antwoord op parlementaire vraag 108 van
Franssen C. op 7 april 2008 terugvinden (Franssen C, 2008), krijgen we een vrij
volledig idee over de omvang van het aantal aanvragen, die als voorafname dienden
op het woonbeleid en de prioriteiten die zouden worden vastgelegd in de
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen.
Vanaf oktober 2002 tot april 2008 werden er 149 dossiers ingediend, verspreid over
90 van de 308 gemeenten. Hieruit blijkt dat merendeel van de aanvragen betrekking
heeft op de provincie Limburg (76 aanvragen), 15 aanvragen werden in VlaamsBrabant ingediend, slechts 5 in Oost-Vlaanderen en de overige 53 aanvragen zijn
afkomstig van de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. 100 dossiers werden
gunstig bevonden, maar een deel was toen nog in behandeling. Het betrof een
oppervlakte van 286 ha woonuitbreidingsgebied dat toen vrijgegeven werd in het
kader van de aanvragen tot PRIAK volgens de omzendbrief RO/2002/03.
Maar dit artikel handelt over de decretaal verankerde figuur van het PRIAK. De
verdere studie heeft dus betrekking op het instrument zoals geïmplementeerd in de
VCRO. Sindsdien kunnen aanvragen tot PRIAK worden ingediend, die door de

deputatie moeten afgehandeld worden. Van 1 september 2009 tot en met 31
december 2015 werden 115 aanvragen tot PRIAK ingediend.

Figuur 3: gemeentelijk overzicht aantal aanvragen tot PRIAK in Vlaanderen 2009-2015
(Eigen verwerking)

Op bovenstaande kaart wordt een overzicht weergegeven van de ingediende
aanvragen tot PRIAK op niveau van gemeente. Hoe meer aanvragen, hoe donkerder
de inkleuring van de gemeente. Middels het PRIAK werd 253,45 ha
woonuitbreidingsgebied vrijgegeven voor ontwikkeling. Dat zijn meer dan 500
voetbalvelden. Het gros van de aanvragen heeft betrekking op de provincie OostVlaanderen, gevolgd door de provincies Vlaams-Brabant, Antwerpen, Limburg en
West-Vlaanderen. 59 % van alle aanvragen leidde tot een positieve besluitvorming,
17 % van de aanvragen staan nog open.
Methode

Voor de eerste onderzoeksvraag werd een analyse van de provinciale
beleidsdocumenten uitgevoerd. Deze documenten betreffen de provinciale
structuurplannen en besluitvorming deputaties inzake het PRIAK. De verschillende
provinciale administraties werden bevraagd. De diversiteit in aanpak van de
verschillende provincies werd uitgeschreven en vergeleken. Er werd gekeken of
dezelfde objectieve criteria gehanteerd worden om tot een besluitvorming te komen.
Voor de tweede onderzoeksvraag werd in eerste instantie gekeken naar de memorie
van toelichting en de parlementaire discussies over de invoering van de PRIAK
regeling. Op basis hiervan werden de oorspronkelijke doelstellingen geïdentificeerd.
Deze doelstellingen werden vervolgens vergeleken met gegevens uit de aanvragen.

Voor de derde onderzoeksvraag werden alle aanvragen onderworpen aan een GIS
analyse. Voor elke aanvraag tot PRIAK werd onderzocht of de ontwikkeling in het
buitengebied of het stedelijk gebied gesitueerd is. Indien het een aanvraag in het
buitengebied betrof, werd gekeken naar de selectie van hoofddorp of woonkern in
het structuurplan van de nabijgelegen kern. De kern (het marktplein) van de
gemeente of stad waar de aanvraag op betrekking heeft, werd grafisch aangeduid.
De omvang van het kerngebied werd bepaald door een aanvaardbare fiets– en
wandelafstand tot de markt, de kern en de voorzieningen. Indien het aan te snijden
woonuitbreidingsgebied van het buitengebied binnen deze perimeter viel, werd
geoordeeld dat de ontwikkeling kernversterkend werkt, net als de ligging binnen het
stedelijk gebied.
De ligging op zich is niet een voldoende criterium om de ruimtelijke impact van het
instrument te beoordelen en/of dit dan tot ongewenste ontwikkelingen leidt. Daarom
werden nog andere planologische criteria opgenomen. Bij alle aanvragen werd
nagegaan of het woonuitbreidingsgebied gelegen is binnen de grenzen (of in de
nabijheid) van mogelijk of effectief overstromingsgevoelig gebied, VEN-gebied en
Habitat- en Vogelrichtlijngebied. Op basis van deze beoordelingscriteria werden de
aanvragen afgewogen, in kaart gebracht en werd bepaald of de aansnijding van het
woonuitbreidingsgebied leidt tot een ruimtelijk gewenste ontwikkeling, los van de
woonbehoefte en de woningprogrammatie binnen het betreffende gebied.
Resultaten
Gelijkheid in behandeling

Zoals gesteld is er tot op heden geen uitvoeringsbesluit dat de procedure van het
PRIAK specifieert. Daarom werd nagegaan hoe de verschillende provincies in de
praktijk met het instrument omgaan. Het PRIAK wordt aangevraagd bij het
provinciebestuur van de provincie waar de gemeente zich situeert. De VCRO legt
niet vast hoe (per aangetekend schrijven, digitaal,...) deze aanvraag moet worden
ingediend of door wie het dossier moet worden opgesteld. Iedereen mag dus een
aanvraag tot PRIAK opmaken.
Aangezien de VCRO verder ook geen bepalingen opneemt qua dossiersamenstelling
wordt gekeken hoe een concreet aanvraagdossier tot PRIAK er uit ziet bij de
verschillende provincies en de dossiersamenstelling verschilt bij elke provincie: geen
enkel dossierstuk wordt bij alle vijf provincies gevraagd. Het aangeven van het aantal
wooneenheden en een inrichtingsplan wordt bijvoorbeeld niet overal als onderdeel
van het dossier gevraagd.

In de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant werd een provinciaal kader
goedgekeurd met een procedure voor het verlenen van een PRIAK. Zo is de
deputatie verplicht om het stappenplan te volgen en is de kans waarschijnlijk kleiner
voor willekeur. In deze provincies werd ook een dossiersamenstelling vastgelegd. De
provincie oordeelt vooreerst over de volledigheid van het dossier. De aanvraag is
slechts ontvankelijk na het volledigheidsonderzoek.
De provincie Limburg verstuurt in deze fase ook een ontvangstmelding van de
aanvraag tot PRIAK aan de gemeente. Op deze manier wordt de gemeente zo vroeg
mogelijk in het proces op de hoogte gebracht dat een aanvraag tot PRIAK in
behandeling is.
Een eerste inhoudelijke screening van het dossier volgt nadat een aanvraag is
ingediend bij de provincies Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant. Deze eerste
beoordeling heeft de bedoeling een algemeen inzicht te verkrijgen op de
beleidsmatige en ruimtelijke context van het woonuitbreidingsgebied. Daarbij wordt
rekening gehouden met de ontwikkelbaarheid volgens het GRS en de
woningprogrammatie. Wanneer de inpasbaarheid binnen het GRS of de ruimtelijke
context ongunstig is, zal de provincie Antwerpen eerst een overleg organiseren met
de gemeente en zal er nog geen advies aan de gemeenteraad worden gevraagd. De
andere provincies doen dit niet en vragen onmiddellijk advies aan de gemeenteraad
inzake de aanvraag.
In een volgende stap vraagt de deputatie om het standpunt van de gemeenteraad
inzake het PRIAK. Dit is decretaal geregeld. Indien er een ongunstig advies van de
gemeenteraad volgt, dan is dit bindend en wordt onmiddellijk overgegaan naar de
besluitvorming, waarin het PRIAK geweigerd wordt. De provincie Limburg voorziet in
de procedure een plenaire vergadering als opstart van het RUP met alle betrokken
instanties. Dit is de enige provincie die adviezen inwint bij alle betrokken actoren.
Eventueel kan er naar aanleiding van deze plenaire vergadering gevraagd worden
om het plan wat aan te passen.
Indien de gemeenteraad een gunstig advies verleent of nalaat tijdig een advies te
formuleren (binnen de termijn van negentig dagen) wordt overgegaan tot de
inhoudelijke beoordeling. In deze stap wordt gekeken of het woonuitbreidingsgebied
in aanmerking komt voor ontwikkeling of niet. De VCRO is duidelijk voor wat betreft
dit aspect. De beoordelingsgrond is het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS).
Elke provincie bekijkt of het gebied als ontwikkelbaar voor wonen is aangeduid
binnen de behandelde planperiode.

Indien de ontwikkeling van het woonuitbreidingsgebied expliciet voorzien is in het
GRS binnen de betreffende planperiode, wordt er een gunstig advies verleend.
Indien het woonuitbreidingsgebied niet opgenomen staat als ontwikkelbaar voor
wonen, zal het PRIAK niet verleend worden. De belangrijkste reden om een
aanvraag te weigeren is dat de aanvraag de toets met het GRS niet doorstaat, omdat
er inzake het betrokken gebied andere ontwikkelingsperspectieven staan vermeld in
het GRS. De discussie ontstaat wanneer het om een ontwikkeling gaat waartoe in
het GRS nog niet is beslist (op basis van een woonbehoeftestudie), waardoor er
geen afdoend antwoord kan geboden worden op de vraag of een
woonuitbreidingsgebied kan ontwikkeld worden in overeenstemming met het GRS.
De planhorizon is in vele GRS’en reeds lang bereikt aangezien er soms maar een
taakstelling inzake woonbehoefte tot 2007 opgenomen is.
De provincies Antwerpen en West-Vlaanderen kijken bij de aanvraag of het
woonuitbreidingsgebied theoretisch aansnijdbaar is of niet en doen verder geen
uitspraak. De provincies Limburg, Vlaams-Brabant en Oost-Vlaanderen beoordelen
dan weer twee luiken bij een aanvraag tot PRIAK, naast het kwantitatieve luik wordt
er ook aandacht geschonken aan de kwalitatieve beoordeling. Beiden moeten
positief zijn om het PRIAK te kunnen verlenen. Omdat het moeilijk is om kwalitatieve
eisen in vergunningen op te leggen, zal een kwalitatief luik in de beoordeling van een
aanvraag toch enige garantie bieden tot een kwalitatief functionerende en ingerichte
ruimtelijke invulling.
Indien het om een ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied betreft waartoe in
het GRS nog niet is beslist zullen de provincies Oost-Vlaanderen, Limburg en
Antwerpen, de gemeente vragen om de woningprogrammatie te herzien. Dit kan
leiden tot een administratieve vertraging van het dossier. Er moet namelijk eerst een
geactualiseerde woonbehoeftestudie opgemaakt worden vooraleer er een beslissing
inzake de aanvraag kan genomen worden. Blijkt dat de ontwikkeling kan, wordt in
Limburg en Oost-Vlaanderen het PRIAK verleend. In Antwerpen zal de gemeente
eerst volledig de procedure van het RUP moeten doorlopen waarin de
geactualiseerde woningprogrammatie verankerd wordt of afhankelijk van de impact
partieel het GRS moeten herzien, alvorens het PRIAK afgeleverd wordt. De verlening
van het PRIAK is in deze context louter een formaliteit en niet meer aan de orde. De
aanvrager kan immers conform het RUP rechtstreeks een vergunning aanvragen.
West-Vlaanderen beheert zelf de gemeentelijke woningprogrammatie en VlaamsBrabant heeft de woningprogrammatie op arrondissementsniveau uitgewerkt. Deze
provincies bepalen dan zelf binnen welke gemeenten er nog mogelijkheden zijn voor

het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden. Op deze manier wordt elke gemeente
op een uniforme en transparante manier behandeld. Net deze twee provincies
hebben geen openstaande dossiers en hebben de kortste doorlooptermijnen.
De VCRO neemt ook geen termijnen op, met uitzondering van de termijn van 90
dagen voor de adviesvraag van de gemeenteraad. Dat maakt dat de
beslissingstermijnen fluctueren per provincie. Zo duurt de gemiddelde
beslissingstermijn in Oost-Vlaanderen bijvoorbeeld 255 dagen en in Vlaams-Brabant
143 dagen.
Eens de inhoudelijke afweging gemaakt is, wordt het dossier voor besluitvorming
voorgelegd aan de deputatie. Bij de besluitvorming zien we dat alle provincies
(behalve West-Vlaanderen) voorwaarden koppelen bij de aflevering van het PRIAK.
De provincie Limburg neemt ook specifiek een vervaltermijn op in de besluitvorming.
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9. Overleg gemeente wanneer de ontwikkeling van het WUG niet voorzien is binnen de
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11. Herinnering versturen bij uitblijven uitnodiging plenaire vergadering voorontwerp RUP
na 1 jaar


aantal aanvragen
gunstig
ongunstig
ongunstig door GRB
openstaand
beslissingstermijn

15
47 %
20 %
20 %
33 %
233

7
43 %
14 %
0%
43 %
189

55
51 %
27 %
9%
22 %
255

31
84 %
16 %
16 %
0%
143

7
43 %
57 %
43 %
0%
151

Tabel 1 Verschillen/gelijkenissen provincies in beoordeling-procedure (Eigen verwerking)

Op het eerste zicht lijkt het dat elke provincie op een uniforme manier de aanvragen
tot PRIAK beoordeelt, nl. op basis van de visie in het GRS en de woonbehoefte.
Verder onderzoek maakt duidelijk dat er wel degelijk een ongelijkheid is in de
behandeling en beoordeling van de aanvragen tot PRIAK. Zo blijkt dat er zeer grote
verschillen zijn in de uitkomsten. In Vlaams-Brabant wordt 84% van de aanvragen
gunstig beoordeeld, terwijl de andere provincies tussen de 40% en de 50% van de
aanvragen goedkeuren. Ook de behandelingstermijnen lopen sterk uiteen. In
Vlaams-Brabant neemt de procedure slechts 143 dagen in beslag, terwijl OostVlaanderen er 255 dagen over doet. In Limburg is er dan weer een vervaltermijn,
terwijl dit niet geldt in de andere provincies.

Door het gebrek aan een duidelijk wetgevend kader vult elke provincie dit zelf in,
waardoor uniformiteit ontbreekt. Voor een aantal aspecten werden heel wat
verschillen gedetecteerd. De vereiste dossiersamenstelling, het verloop van de
procedure, de inhoudelijke beoordeling (enkel kwantitatief of ook kwalitatief), het al
dan niet aanvaarden van een geactualiseerde woonbehoeftestudie, voorwaarden
opnemen in de besluitvorming,... zijn in elke provincie anders geregeld.
Dit heeft zijn weerslag op de beslissingstermijnen en de besluitvorming. Een
planningsinstrument heeft nood aan duidelijke richtlijnen en afgelijnde procedures
om een uniforme behandeling te garanderen, politieke willekeur te vermijden en om
een uniformiteit te garanderen in de uitvoering van het structuurplan Vlaanderen.
Het ontbreken hiervan laat immers toe om bij politieke besluitvorming af te wijken
van de door de administratie ongunstig beoordeelde PRIAK. Dit verklaart ook
gedeeltelijk waarom slechts 12% (zie verder) van de verleende aanvragen effectief
leidt tot de opmaak van een RUP. In sommige van deze dossiers is de opmaak niet
mogelijk omdat ze strijdig zijn met het GRS.
Doelstellingen voorbijgelopen?

Het PRIAK werd ingevoerd als stimulerende maatregel om publieke en private
partijen de kans te geven om via vereenvoudigde procedures op kortere termijn
woonuitbreidingsgebieden verantwoord aan te snijden. Door op een eenvoudige
wijze kavels uit WUG op de markt te brengen, dacht de overheid een beleid te
voeren dat de woningmarkt betaalbaar hield en meer Vlamingen de mogelijkheid
bood een eigen woning te verwerven.
In een periode van ongeveer 6 jaar werden er 115 aanvragen tot PRIAK
aangevraagd . In totaal werd zo een oppervlakte van 253,45 ha vrijgegeven voor
ontwikkeling in woonuitbreidingsgebied, wat overeen komt met 5 424
wooneenheden.
Bij de analyse van de gegevens blijkt dat zowel publieke als private partijen de
deputatie om het uitbrengen van een PRIAK verzoeken. Onder publieke actoren
worden in het algemeen overheidsinstellingen bedoeld. In dit onderzoek zal het
eerder om lokale besturen gaan. Voor wat betreft de private actoren, wordt een
onderscheid gemaakt tussen een particulier en een ontwikkelaar. Wanneer de
aanvraag afkomstig is van een privé-persoon of enkele personen (natuurlijke
personen) wordt de aanvraag onder particulier gecategoriseerd. Wanneer het om
een rechtspersoon gaat wordt dit als parameter gebruikt om in de categorie
ontwikkelaar ondergebracht te worden. Wanneer we de datagegevens overlopen

kunnen we concluderen dat in het kader van deze studie de meeste rechtspersonen
in de praktijk grote vastgoedbedrijven en projectontwikkelaars zijn.

Figuur 5: Procentuele verhouding aanvragers 2009-2015 (Eigen verwerking), N=115

Bovenstaande figuur leert ons dat de meeste aanvragen tot PRIAK door een
ontwikkelaar worden gesteld. Van alle aanvragen zijn er 69% afkomstig van een
ontwikkelaar. Bij 25% komt het initiatief van een particulier en bij 6% van een
gemeentebestuur. De doelstelling om naast publieke ook private partijen de kans te
bieden om een PRIAK aan te vragen is dus geslaagd.
Tijdens het onderzoek werd wel duidelijk dat een beperkt aantal ontwikkelaars over
de verschillende provincies heen, heel actief het instrument hebben ingezet om
woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Het PRIAK biedt dus vooral
opportuniteiten aan een beperkt aantal ontwikkelaars. Ze zetten het instrument actief
in om woonuitbreidingsgebied aan te snijden over de provinciegrenzen heen. Zo kon
bijvoorbeeld één projectontwikkelaar door middel van een aanvraag tot PRIAK ca. 1
151 woongelegenheden op de markt kunnen brengen, wat vooral ten koste gaat van
onbebouwde ruimte in het buitengebied.
Eén van de doelstellingen van het planningsinstrument is om meer betaalbare kavels
op de markt te brengen. De overheid was van mening dat meer kavels op de markt
brengen de betaalbaarheid ten goede zou komen, aangezien het aanbod de
schaarste verkleint. Een beperkte steekproef (n=16) moest achterhalen of er effectief
een betaalbaarder aanbod op de markt gebracht werd door middel van het
instrument. Uit de steekproef bleek dat de verkoopprijs voor bouwkavels gemiddeld
20 % en voor een nieuwbouwwoning gemiddeld 16 % duurder was dan de
gemiddelde verkoopprijzen in die gemeente. Het vrijgeven van
woonuitbreidingsgebied middels een PRIAK creëerde een groter aanbod, maar niet

noodzakelijk een betaalbaarder aanbod. We kunnen dus aannemen dat niet de
kopers maar de ontwikkelaars er baat bij hebben. Dit is wel in scherp contrast met de
doelstelling van het instrument. Om een globale conclusie te kunnen trekken zal voor
wat betreft dit aspect bijkomend onderzoek nodig zijn. Een studie van Ruimte
Vlaanderen inzake de analyse van de financiële gevolgen van ruimtelijke
beslissingen (Vlaamse Overheid, departement Ruimte Vlaanderen, 2014) toonde
reeds aan dat er duidelijke meerwaarden worden gecreëerd bij het verlenen van een
PRIAK tot aansnijding van een woonuitbreidingsgebied. De totaal gerealiseerde
meerwaarde is groot aangezien de gebruikswaarde na het PRIAK fors toeneemt. Op
basis van de beschikbare gegevens kon niet achterhaald worden hoeveel kavels ook
effectief worden bebouwd. Het zou immers kunnen dat ontwikkelaars en particulieren
deze gronden terug als strategische reserve beschouwen. Verder onderzoek naar de
realisatiegraad op basis van de afgeleverde bouwvergunningen in de PRIAK
gebieden zou hierover meer uitsluitsel kunnen brengen. Op gebied van
kwaliteitscontrole moet de RUP-procedure nog worden doorlopen na aflevering van
een positief PRIAK. Een RUP geeft uitvoering aan het structuurplan. De gemeente
waarin de aansnijding van het woonuitbreidingsgebied wordt vooropgesteld, is
gehouden om binnen een termijn van één jaar na afgifte van het PRIAK een
voorontwerp van RUP op te maken. Deze verplichting verleent geen enkele
waarborg dat het RUP er komt, noch dat het binnen een bepaalde termijn definitief
wordt vastgesteld.

Figuur 6: Percentage opmaak RUP 2009-2015 (Eigen verwerking), N=115

Uit bovenstaande grafiek halen we dat slechts 12% van de verleende aanvragen tot
PRIAK effectief leiden tot de opmaak van een voorontwerp van RUP ondanks de
decretale planverplichting van de gemeenten. Mogelijke verklaring is de voorkeur
van de gemeenten voor het gericht inzetten van hun beperkte middelen en hun te
grote planningslast.
Geen RUP opmaken voor de herbestemming van het betreffende
woonuitbreidingsgebied heeft nochtans consequenties voor de eigenaars. Het RUP
is namelijk een element om de rechtszekerheid van de eigenaar te waarborgen. In
tegenstelling tot de figuur van het planologisch attest zijn er geen gevolgen
gekoppeld aan de niet naleving van de planverplichting door de overheid. We
kunnen stellen dat het PRIAK niet de rechtszekerheid biedt die het zou moeten
bieden.
Kunnen we met het PRIAK tot een duurzame ruimtelijke ontwikkeling komen?

Ruimtelijke ordening gebeurt vanuit een specifieke doelstelling. De VCRO legt de
nadruk op een duurzame ruimtelijke ontwikkeling, de ruimtelijke draagkracht en de
ruimtelijke kwaliteit. Om een antwoord te kunnen bieden op de ruimtelijke impact van
het PRIAK op ruimere schaal en in welke mate deze aanvragen tot ongewenste
ontwikkelingen leiden, werden alle aanvragen tot PRIAK grafisch in kaart gebracht.
Er werd rekening gehouden met het feit of deze verleend werden of niet (en of deze
nog openstaand zijn). Op basis hiervan werd er een andere inkleuring gegeven.
Op basis van de grafische weergave van een aantal kaartlagen en geselecteerde
planologische criteria (ligging t.o.v kern, habitatrichtlijngebied, watergevoeligheid,..)
werd deze vraagstelling verder beoordeeld. Dit sluit niet uit dat de opname van
bijkomende criteria het resultaat nog verstrengen. In de eerste plaats moet nieuwe
bebouwing zo goed mogelijk aansluiten bij de bestaande stads- en dorpskernen. Ook
de kansen en problemen vanuit het gebied zelf werden bekeken.
BEOORDELINGSCRITERIA
Stedelijk gebied/Buitengebied
Kernversterking
Effectief overstromingsgevoelig gebied
Mogelijk overstromingsgevoelig gebied
Habitatrichtlijngebied
Vogelrichtlijngebied
VEN

De situatie en de dynamiek in een gebied kan namelijk aanleiding geven tot
verandering in ruimtegebruik, ongeacht de bestemming. Zo kan een gebied

waterproblemen hebben, waardoor het niet meer gewenst is om het aan te snijden.
Vanuit de optiek van het voeren van een aanbodbeleid zouden de aanvragen zich
grotendeels in het stedelijk gebied moeten situeren. Dit blijkt niet zo te zijn. 77 % van
alle aanvragen beoogt een ontwikkeling van woonuitbreidingsgebied in het
buitengebied. 68 % daarvan werd gunstig beoordeeld.

Verhouding aantal aanvragen tot PRIAK in buitengebied en stedelijk gebied
2009-2015 (Eigen verwerking), N=115

Middels het PRIAK wordt dus driftig gebouwd in het buitengebied: Maar liefst 340
voetbalvelden aan open ruimte moesten wijken voor bebouwing. Met deze
verhouding voor ogen kun je stellen dat de trendbreuk doelstelling van het RSV, nl.
minimum 60 % woningaangroei in het stedelijk gebied en maximum 40 % in het
buitengebied, met dit instrument net tot het omgekeerde leidt.
Bij alle aanvragen tot PRIAK werd ook nagegaan of het betreffende
woonuitbreidingsgebied binnen de grenzen van mogelijk of effectief
overstromingsgevoelig gebied (2014) gelegen was. Uit het onderzoek blijkt dat dit
voor 29 % van de aanvragen het geval was. Als het aansnijden van nieuwe ruimte
onvermijdbaar is, moet er vandaag toch over gewaakt worden dat hiervoor de minst
kwetsbare ruimte gekozen wordt. Bouwen in overstromingsgevoelig gebied heeft een
effect op de waterbalans. Er wordt immers een significant gedeelte van de ruimte
voor water ingenomen.
Bijna de helft van alle aanvragen (N=53) zijn geplande ontwikkelingen die op een
niet-geschikte locatie terechtkomen. Van de ongewenste ontwikkelingen werd 36 %
ongunstig beoordeeld (N=19), 17 % (N=9) is nog openstaand en maar liefst 47%
heeft effectief een gunstige beoordeling gekregen en wordt dus aangesneden voor
ontwikkeling (N=35). Het onderzoek toont aan dat de ruimtelijke impact van het

PRIAK aanzienlijk is en dat het instrument substantieel leidt tot ongewenste
ontwikkelingen.
Conclusie: wat is de zin of onzin van het PRIAK?

Een goede ruimtelijke ordening is de ruggengraat voor een goed functionerende
samenleving. Een betere ruimtelijke ordening moet ons in staat stellen om de
bevolkingstoename duurzaam op te vangen door de nu al gebruikte ruimte beter te
benutten en onze open ruimte te vrijwaren. Als het aansnijden van nieuwe ruimte
onvermijdbaar is, moet er over gewaakt worden dat hiervoor de minst kwetsbare
ruimte gekozen wordt die zo goed mogelijk aansluit bij de bestaande stads- en
dorpskernen.
Het onderzoek wijst uit dat bij afwezigheid van een duidelijk wetgevend en
planologisch kader er differentiatie is in de beoordeling van de aanvragen tot PRIAK
in de verschillende provincies. Een planningsinstrument heeft nood aan duidelijke
richtlijnen en afgelijnde procedures om een uniforme behandeling te garanderen en
politieke willekeur te vermijden.
De evaluatie toont verder aan dat het oorspronkelijke doelstelling van het instrument
is uitgehold. De ontwikkeling van een woonuitbreidingsgebied kan wel op relatief
korte termijn starten en zowel publieke als private actoren maken er gebruik van.
Toch zijn het voornamelijk een beperkt aantal ontwikkelaars (69%) die een aanvraag
indienen en een beperkt aantal hebben het instrument veel gebruikt om
woonuitbreidingsgebieden aan te snijden in het buitengebied. Anderzijds stellen we
vast dat de decretale verplichting van de gemeente om binnen het jaar een RUP op
te maken, niet wordt nageleefd. Het PRIAK biedt dus niet de rechtszekerheid die het
zou moeten bieden.
Tenslotte toont de beoordeling naar de impact aan dat het instrument substantieel
leidt tot ongewenste ontwikkelingen. Dit gaat dan vooral ten koste van de
onbebouwde ruimte in het buitengebied.
Rekening houdend met de conclusies kunnen we stellen dat er vanuit ruimtelijk
oogpunt geen degelijk ruimtelijk beleid gevoerd kan worden met een instrument
zoals het PRIAK. Het PRIAK staat in schril contrast met de aangekondigde
betonstop. Het instrument gaat voorbij aan de ruimtelijke kwaliteit en bevestigt een
niet wenselijke tendens.
Een beperking van de dagelijkse bijkomende ruimte-inname kan enkel werkelijkheid
worden indien het instrumentarium onder de loep wordt genomen en er rechtlijnige

keuzes worden gemaakt. Als de regering het meent en een ommekeer wil realiseren
in onze ongebreidelde bouwwoede moet de overheid de juridische achterpoortjes
afschaffen om slecht gelegen woonuitbreidingsgebieden verder te verkavelen. Maar
dit blijkt echter geen evidentie. Net op het ogenblik dat ingrijpende wijzigingen aan de
regelgeving worden doorgevoerd in de zogenaamde codextrein zien we dat het
PRIAK blijft behouden. Een gemiste kans…Bij een ongewijzigd beleid inzake de
PRIAK -regeling zal Vlaanderen, ondanks haar goede voornemens, verder
dichtslibben.
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i

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een bestemmingsplan. Zowel het gewest, de provincies als

de gemeenten zijn bevoegd om ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken. De
uitvoeringsplannen dienen zich te richten naar de visie uit de structuurplannen.

