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 STRATEGIE  
strategische doelstellingen (SD) en operationele doelstellingen (OD)  

 ACTIES   

STRATEGISCHE 
VISIE  

SD1 - De ruimtelijke regionale eigenheid valoriseren.   Actie SV-1 – Uitvoeren van een openruimtepositief planologisch beleid 

SD2 - Steden en dorpen gericht versterken  Actie SV-2 - Opstarten van en meewerken aan gebiedsgerichte projecten voor Limburg 

SD3 - Ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit op elkaar afstemmen  Actie SV-3 - Opzetten van een expertiseplatform en instrumenten ter ondersteuning van de gemeenten in het verhogen van de ruimtelijke kwaliteit 

SD4 - Het openruimtesysteem versterken  Actie SV-4 - Doorvertalen van de ruimtelijke visie naar de vergunningverlening met sturende instrumenten 

SD5 - Competitief en duurzaam ondernemen faciliteren op de juiste plaatsen  Actie SV-5 - Opmaken van een provinciale energiekaart om grootschalige hernieuwbare energie op de juiste plek in te planten  

SD6 - Hernieuwbare energie integreren in het ruimtelijk beleid  Actie SV-6 - Toetsen van alle adviezen en beslissingen in het ruimtelijk beleid aan de bovenlokale fietsroutenetwerken 

SD7- Meer ruimte geven aan de fietser  Actie SV-7 - Opmaken en toepassen van een fietstoets  

      Actie SV-8 - Opzetten van een fonds voor provinciale acties 

       Actie SV-9 - Ontsluiten van informatie en kennis   

 BK geeft uitvoering aan 
de SD's 

     
Relatie met 

overkoepelende 
acties 

BELEIDSKADER 
WONEN IN 
STADS- EN 

DORPSKERNEN 

SD2 

SD 4 OD1 – Voeren van een kerngericht beleid op basis van de kernafbakening 
  Actie W-1.1 – Ondersteunen van gemeenten bij de typering en afbakening van de kernen   

  Actie W-1.2 – Opmaken van provinciale stedenbouwkundige verordeningen om nieuwe woonontwikkelingen te sturen Actie SV-4 

SD 1, 3, 5, 7 OD2 – Afstemmen van woonontwikkelingen op maat van de kern 
 Actie W-2.1 – Toepassen van het afwegingskader “woonontwikkelingen” in het adviseren en bij het opmaken van RUP’s Actie SV-6 

  Actie W-2.2 – Opmaken van provinciale RUP’s om juridisch woonaanbod te herbestemmen Actie SV-1  

SD 5 OD3 – Afstemmen van het woningobjectief op de regionale woningmarkten 
 Actie W-3.1 – Verdelen en toepassen van een “woningobjectief per regionale woningmarkt” op niveau van de gemeente   

  Actie W-3.2 – Inzetten van planningsinstrumenten ter versterking van de bovenlokale kernen Actie SV-2  

SD 4 
OD4 – Gemeenten ondersteunen in het voeren van een kwaliteitsvol, kerngericht en toekomstgericht 
woonbeleid 

 Actie W-4.1 – Organiseren jaarlijks woonoverleg per woningmarkt Actie SV-9 

 Actie W-4.2 – Uitbouwen van een expertisecentrum “wonen en ruimte” Actie SV-9 

 Actie W-4.3 – Opmaken van een stedenbouwkundige voorbeeldverordening “woonkwaliteit” in overleg met lokale besturen. Actie SV-4 

 Actie W-4.4 – Initiëren van acties voor het bevorderen van de woon- en leefkwaliteit in lokale kernen  Actie SV-9 

  Actie W-4.5 - Onderzoeken van mogelijkheden naar betaalbaar wonen in samenwerking met de sociale woonorganisaties en de gemeenten    

BELEIDSKADER 
OPENRUIMTE-

SCHAKELS 
SD 4 

SD 1, 2, 6, 7  OD1 – Ruimtelijk ondersteunen en optimaliseren van de groenblauwe aders en openruimtecorridors 

  Actie ORS-1.1. – Opmaken van geïntegreerde gebiedsvisies en actieplannen voor de groenblauwe aders en openruimtecorridors  Actie SV-2 

 Actie ORS-1.2. – Opmaken van provinciale RUP’s in uitvoering van de geïntegreerde gebiedsvisies Actie SV-1 

 Actie ORS-1.3. – Nemen van flankerende maatregelen voor landbouw    

  
Actie ORS-1.4. – Ondersteunen van de gemeenten bij de ontwikkeling van groenblauwe aders op bedrijventerreinen, in woongebieden en in 
landbouwgebieden 

Actie SV-3 en SV-9 

SD 2, 6  OD2 – Meewerken aan een coherent netwerk van groenblauwe aders in Limburg 

 Actie ORS-2.1. – Activeren van de andere overheden (Vlaanderen en gemeenten) om de groenblauwe aders op hun niveau aan te pakken Actie SV-1 en SV-2 

 Actie ORS-2.2. – Ondersteunen van projecten en samenwerkingsverbanden die de groenblauwe aders realiseren   

  Actie ORS-2.3. – Opvolgen van gemeentelijke hemelwater- en droogteplannen en bewaken van de doorvertaling ervan bij ruimtelijke plannen   

  OD3 – Benutten van elke ruimtelijke ontwikkeling voor het versterken van de open ruimteschakels 
 Actie ORS-3.1. – Implementeren van open ruimteschakels in alle provinciale plannen en projecten   

  Actie ORS-3.2. – Screenen van gemeentelijke plannen met het oog op de realisatie van de open ruimteschakels   

BELEIDSKADER 
ECONOMISCHE 

RUIMTE 
SD 5 

SD 2  
OD1 – Versterken van economische activiteiten in stads- en dorpskernen 

  Actie ER-1.1. – Opzetten van inspiratie- en begeleidingstrajecten voor economische verweving en kernversterking Actie SV-3  

  Actie ER-1.2 - Zoeken naar ruimtelijke instrumenten in functie van een winkelshift    

SD 6, 7 
OD2 – Verhogen van het ruimtelijk rendement, de duurzaamheid en de omgevingskwaliteit op goed 
gelegen bedrijventerreinen 

 Actie ER-2.1. – Screenen van bestaande regionale bedrijventerreinen en verkennen van de mogelijkheden tot ruimtelijke kwalitatieve verbetering Actie SV-3  

 Actie ER-2.2. – Opmaken van provinciale RUP’s om het ruimtelijk en energetisch rendement of de ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen te 
verhogen 

Actie SV-5 

 Actie ER-2.3. – Sensibiliseren en kennisdelen over ruimtelijk rendement, duurzaamheid en omgevingskwaliteit op bedrijventerreinen Actie SV-9 

  
Actie ER-2.4. – Ondersteunen van gemeenten in hun acties tot kwalitatieve ruimtelijke verbetering en energetische optimalisatie van lokale 
bedrijventerreinen 

Actie SV-3 

SD 1, 3, 7 OD3 – Creëren van een gepast ruimte-aanbod op strategische locaties 

 Actie ER-3.1. – Evalueren van potentiële strategische werklocaties op basis van een geactualiseerde RuBeLim-studie   

 Actie ER-3.2. – Opmaken van provinciale RUP’s voor economische ontwikkelingen op strategische locaties ActieSV-8  

  Actie ER-3.3. – Ondersteunen van de gemeenten bij de ontwikkeling van intergemeentelijke lokale bedrijventerreinen Actie SV-3  

SD 1, 3, 4 
OD4 – Herbestemmen van slecht gelegen juridisch aanbod aan bedrijventerreinen en 
recreatiegebieden 

  
Actie ER-4.1 – Opmaken van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen voor te herbestemmen bedrijventerreinen en recreatiegebieden Actie SV-1, SV-8  

Actie ER-4.2. – Zoeken naar mogelijkheden voor herbestemmingen waarbij planbaten en planschade elkaar maximaal neutraliseren   

SD 1 OD5 – Duurzaam verankeren van landbouwbedrijfsvoering in agrarisch gebied 

 Actie ER-5.1. – Opstarten van gebiedsgerichte projecten voor een planologische uitwisseling tussen landbouw en natuur Actie SV-2 

 Actie ER-5.2. – Opstarten van gebiedsgerichte projecten om knelpunten tussen landbouwbedrijfsvoering en landschappelijke waarden op te 
lossen 

Actie SV-2 

  Actie ER-5.3. – Opmaken van provinciale RUP’s in uitvoering van de gebiedsgerichte visies Actie SV-2 en SV-4 

            



 

 


