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Ontwerp van decreet betreffende de bestemmingsneutraliteit
voor de winning van hernieuwbare energie
DE VLAAMSE REGERING,
Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
BESLUIT:
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw is ermee belast, in naam
van de Vlaamse Regering, bij het Vlaams Parlement het ontwerp van decreet in te
dienen, waarvan de tekst volgt:
Hoofdstuk 1. Algemene bepaling
Artikel 1. Dit decreet betreft een gewestaangelegenheid.
Hoofdstuk 2. Wijzigingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
Art. 2. In titel IV, hoofdstuk IV, afdeling 1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening, gewijzigd bij de decreten van 16 juli 2010, 11 mei 2012, 4 april 2014,
25 april 2014, 18 december 2015 en 8 december 2017, wordt het opschrift van
onderafdeling 8 vervangen door wat volgt:
“Onderafdeling 8. Hernieuwbare energie”.
Art. 3. Artikel 4.4.9 van dezelfde codex, gewijzigd bij de decreten van 16 juli 2010,
4 april 2014 en 25 april 2014, wordt vervangen door wat volgt:
“Art. 4.4.9. Het vergunningverlenende bestuursorgaan mag bij het verlenen van
een omgevingsvergunning voor installaties voor de productie van hernieuwbare
energie of energierecuperatie, en hun aanhorigheden, afwijken van de
stedenbouwkundige voorschriften.
Onder hernieuwbare energie, als vermeld in het eerste lid, wordt verstaan
hernieuwbare energiebronnen zoals vermeld in artikel 1.1.3, 65°, van het decreet
van 8 mei 2009 houdende algemene bepalingen betreffende het energiebeleid.
Elke vraag tot afwijking als vermeld in het eerste lid, wordt onderworpen
aan een openbaar onderzoek.
De Vlaamse Regering bepaalt criteria inzake de ruimtelijke voorwaarden ter
beoordeling van de inpasbaarheid van de installaties voor de productie van
hernieuwbare energie of energierecuperatie in een goede ruimtelijke ordening.”.
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Hoofdstuk 3. Slotbepalingen
Art. 4. Artikel 4.4.9 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, zoals van kracht
vóór de inwerkingtreding van dit decreet, is van toepassing op aanvragen voor een
omgevingsvergunning die zijn ingediend voor de datum van inwerkingtreding van
dit decreet.
Art. 5.
dit decreet.

De Vlaamse Regering bepaalt de datum van inwerkingtreding van

Brussel,
De minister-president van de Vlaamse Regering,

Geert BOURGEOIS
De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Joke SCHAUVLIEGE
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