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GEMEENTELIJK - INTERGEMEENTELIJK PUZZELMODEL
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Beleidskaders:
Toevoegen
Schrappen
Herzien
= aanbouwmodel
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• gemeentelijke visie
• gemeentelijke beleidskaders
• intergemeentelijke beleidskaders
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OF

• intergemeentelijke visie
• intergemeentelijke beleidskaders
• gemeentelijke beleidskaders

Meer transparantie en
inspraak in het proces
Netwerkmodel met
hiërarchische correcties:
- motiveringsplicht
- voorbehoud
Strategisch, dynamisch
en realisatiegericht

STRATEGISCHE VISIE
= lange termijn
= robuuste beleidslijnen en -doelen

beleidskader

BELEIDSKADER
= korte en middellange termijn
= operationeel - hoe concreet aan de slag
= thematisch of gebiedsgericht
ACTIE
= verordening
= masterplan
= RUP
= richtkader vergunnen
= groenactieplan
= mobiliteitsvisie
= ...
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RUIMTELIJK BELEIDSPLAN:
AAN DE SLAG

BRV
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Gemeentelijke actie (vb. RUP) in
uitvoering van een hoger beleidskader
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Figuur 2. Stroomschema opmaak of herziening gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (BR)
of Beleidskaders voor het gemeentelijk Beleidsplan Ruimte (BK)
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Milieubeoordeling in beleidskaders:
TIERING PRINCIPE
= milieueffectenbeoordeling meenemen
in het proces
= maakt ruimtelijke keuze sterker
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Voorlopige
vaststelling door de
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In beleidskaders linken leggen met de
beleids- en beheercyclus om realisatiegericht te zijn
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voor start OO

Binnen 60 dagen
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onderzoek
Binnen 60 dagen
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onderzoek
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Binnen 150 of 210 dagen vanaf einde OO

Doe niet alleen wat samen sterker kan:
Intergemeentelijke strategische visie en /
of beleidskaders.

Ten minste 1 informatie- en
inspraakvergadering
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Geïntegreerde aanpak: woonbeleid, groenbeleid, mobiliteitsbeleid,...
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