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DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

1

Voorontwerp van decreet betreffende de bestemmingsneutraliteit voor de winning van
hernieuwbare energie

SITUERING

Het als bijlage 1 toegevoegd voorontwerp van decreet betreffende de bestemmingsneutraliteit voor
de winning van hernieuwbare energie beoogt in Vlaanderen:
- de broeikasgasuitstoot te reduceren, overeenkomstig het United Nations Framework
Convention on Climate Change Akkoord van Parijs van 12 december 2015;
- het gebruik van hernieuwbare energiebronnen te bevorderen, overeenkomstig het op 24 juni
2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurd Zonneplan, de op 20 maart 2015 door de Vlaamse
Regering goedgekeurde conceptnota Realisatie van een ‘Fast Lane’ voor windenergie, de op
16 december 2016 door de Vlaamse Regering goedgekeurde conceptnota Windkracht 2020 en
de op 19 juni 2017 door de Vlaamse Regering goedgekeurde conceptnota Warmteplan;
- bij te dragen tot de energietransitie uit de op 25 maart 2016 door de Vlaamse Regering
goedgekeurde Visie 2050;
- uitvoering te geven aan de volgende stellingname uit het op 30 november 2016 door de
Vlaamse Regering goedgekeurde Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: “Het winnen van
hernieuwbare energie is bestemmingsneutraal en kan dus binnen elke bestemmingscategorie
gebeuren”.
De huidige regelgeving biedt reeds een aantal mogelijkheden om voor hernieuwbare energie af te
wijken van de bestemmingsvoorschriften:
- artikel 4.4.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) (fotovoltaïsche zonnepanelen
of zonneboilers geïntegreerd in het dakvlak);
- artikel 4.4.9 VCRO (clicheringsregeling);
- artikel 4.4.7 VCRO (handelingen van algemeen belang);
- artikel 7.4.4/1 VCRO (procedure voor een soepele wijziging van verouderde voorschriften);
- het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 tot bepaling van handelingen waarvoor geen
stedenbouwkundige vergunning nodig is (Vrijstellingenbesluit) (vrijstellingen onder bepaalde
voorwaarden voor zonnepanelen);
- het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten (planwijziging gekoppeld aan een
vergunning).
Toch blijkt het aangewezen om bijkomend in mogelijkheden te voorzien voor zowel productieinstallaties voor hernieuwbare energie als voor installaties voor opslag en distributie die lokale
productie met zich mee brengt.
Bestemmingsneutraliteit betekent dan dat de ruimtelijke bestemming van een gebied op zich geen
weigeringsgrond vormt voor de inplanting van dergelijke installaties.

Pagina 1 van 2

Voor duiding bij het voorstel tot verankering van bestemmingsneutraliteit in de VCRO wordt
verwezen naar de als bijlage 2 toegevoegde memorie van toelichting.
2

BUDGETTAIRE WEERSLAG

Het voorontwerp van decreet heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.
Het advies van de Inspectie van Financiën van 18 april 2018 gaat als bijlage 3 en stelt dat het akkoord
van de Vlaamse minister van Begroting niet vereist is.
3

WEERSLAG OP HET PERSONEELSBESTAND EN DE PERSONEELSBUDGETTEN

Het voorontwerp van decreet heeft geen weerslag op het personeelsbestand en de personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap.
Het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid inzake personeel en
organisatieontwikkeling in de Vlaamse administratie, is bijgevolg niet vereist.
4

WEERSLAG OP DE LOKALE BESTUREN

Het voorontwerp van decreet heeft geen weerslag op de lokale besturen.
5

KWALITEIT VAN DE REGELGEVING

Het voorontwerp van decreet is aangepast aan het wetgevingstechnisch en taalkundig advies nr.
2018/147 van 9 april 2018, met uitzondering van het advies om bij de VCRO de datum toe te voegen,
aangezien de Raad van State de mening is toegedaan dat het officiële citeeropschrift ingevoerd is
als "Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening", dus zonder vermelding van datum, zoals bij het Burgerlijk
Wetboek.
Het voorstel van beslissing betreft regelgeving waar geen vrije beleidsruimte bestaat en vereist
dan ook geen reguleringsimpactanalyse.
6

VOORSTEL VAN BESLISSING

De Vlaamse Regering beslist:
1.

haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van decreet
betreffende de bestemmingsneutraliteit voor de winning van hernieuwbare energie en aan
de bijbehorende memorie van toelichting;

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, te gelasten over voornoemd
voorontwerp van decreet het advies in te winnen van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke
Ordening – Onroerend Erfgoed (SARO) en de Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (Minaraad),
met verzoek het advies mee te delen binnen een termijn van dertig dagen.
Joke SCHAUVLIEGE
Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw
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