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1.

Structuurplan als kader

1. De provincie maakt jaarlijks een jaarverslag en een jaarprogramma op. In het jaarprogramma geeft zij aan welke
bindende bepalingen zullen worden uitgevoerd.
2. De provincie bouwt de dienst ruimtelijke ordening uit voor
de uitvoering van haar ruimtelijk structuurplan en de haar
opgelegde planningstaken.

| bindend gedeelte

heid baseert zij zich eveneens op het ontwikkelingsperspectief en het ruimtelijk concept van de deelruimten.

Selecties in het kader van de gewenste ruimtelijknatuurlijke structuur
6. De provincie selecteert minimaal volgende natuurverbindingen:
nr. in gemeente(n), verbinding tussen … en …

3. Indien Beringen ten gevolge van de herziening van het
ruimtelijk structuurplan Vlaanderen als kleinstedelijk
gebied wordt aangeduid dan
- vervalt zijn selectie als structuurondersteunende
gemeente in bindende bepaling 9
- gelden alle bepalingen voor de stedelijke gebieden ook
voor Beringen.
4. Indien als gevolg van de herziening van het ruimtelijk
structuurplan Vlaanderen een bijstelling plaatsvindt inzake
de verhouding van het bijkomend aantal te realiseren
woningen tussen de stedelijke gebieden en het buitengebied dan hanteert de provincie scenario 2 voor de verdeling van de bijkomende woningen.

droge natuurverbindingen (1 - 44)
1

Lommel, Mol, tussen Kattenbosserheide en Zeven Heerlijkheden,

2

Lommel, Neerpelt, tussen Lommelse Watering en Hageven

3

Neerpelt, Hamont-Achel, tussen Hageven en Achelse Kluis, via

4

Neerpelt, tussen Broekkant en Hork

5

Neerpelt, tussen Broekkant vanaf kanaal en Achterste Hostie

6

Peer, tussen Dorperloop en vallei van Warmbeek, ten noorden

via Hoge Maatheide

Buitenheide

van bossen van het militair domein Kleine Brogel
7

Peer, Bocholt, Bree, tussen Abeekvallei en Soerbeekvallei,
Gerkenberg

8

Peer, tussen Dommel, Warm- en Abeek, van Linde naar Erpekom

9

Hechtel-Eksel, Peer, tussen brongebied van Grote Nete en de vallei van Bolissenbeek langs Tichelhovensheike

10 Maaseik, Opglabbeek, tussen Broekkant en Ruwmortelsheide

2.

Selecties

over Bosbeekvallei
11 Houthalen-Helchteren, tussen ‘Achter de Witte Bergen’ en

Selecties van deelruimten

Sonnisheide, ten noordoosten van Helchteren
12 Meeuwen-Gruitrode, Houthalen-Helchteren, Opglabbeek, eventu-

5. De provincie selecteert volgende 13 deelruimten:
- Hasselt - Genk
- vijvergebied
- strokengebied
- Drieparkengebied
- vlakte van Peer
- Kempische As
- groene grensstreek
- open Maasland
- vlakte van Bocholt
- Zuidelijk Maasland
- Herk en Gete
- Droog Haspengouw
- Voerstreek.

eel As/Genk, tussen domein Masy en Klaverberg, en Hengelhoef
13 As, Genk, tussen Klaverberg en Horensberg
14 As, tussen Heiderbos en bossen tussen As en Niel-bij-As
15 Dilsen-Stokkem, tussen Schootshei en omgeving Bichterweerd
(tussen Elen en Rotem)
16 Dilsen-Stokkem, tussen bossen ten oosten van Driepaalhoeve en
omgeving voetveer Veurzen, via Ommerstein
17 Dilsen-Stokkem, tussen Platte Lindenberg en omgeving
Negenoord
18 Maasmechelen, tussen drinkwaterwinning Eisden en omgeving
voetveer
19 Lanaken, Maasmechelen, tussen Daalbroek en Ziepbeek tot
natuurverbinding 53
20 Lanaken, tussen Pietersembos en kasteel Hocht
21 Bilzen, Lanaken, Riemst, tussen Hoge Kempen en Sint-

De deelruimten vereisen een specifiek en samenhangend
ruimtelijk beleid. De provincie toetst de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen en de gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen aan de ontwikkelingsperspectieven van de deelruimten. Bij de adviesgeving over plannen van de hogere over-
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Pietersberg
22 Zutendaal, tussen bossen ten zuiden van Daal en bossen van
militair domein
23 Genk, tussen bossen Hengelhoef en bossen Bodem

i n f o r m at i e f g e d e e lte
r i c h t i n g g e ve n d g e d e e lte
b i n d e n d g e d e e lte

24 Genk, As, tussen Maten via Zonhoverheide en bossen ten noorden van Horensberg

51 Maaseik, Bosbeekdoortocht doorheen verstedelijkt gebied, vanaf
Tösch

25 Genk, Diepenbeek, tussen Bokrijk en vijvers / Maten

52 Maasmechelen, Kikbeek tussen Park Hoge Kempen en Maas

26 Genk, Diepenbeek, tussen noordelijk deel Maten en Demervallei

53 Lanaken, Maasmechelen, Ziepbeek tussen reservaat Park Hoge

LUC, via buffergebied ten oosten van Maten
27 Diepenbeek, tussen westelijke vijverketting Langewaters ten
noorden van Albertkanaal en Demervallei LUC (over Albertkanaal)
28 Bilzen, Diepenbeek (Genk), tussen bossen Munsterbilzen via bossen Genk-zuid / Appelveld, Kaatsbeek en Demervallei LUC
29 Hasselt, tussen Borggraafvijvers en Godsheide, over Albertkanaal
30 Genk, Hasselt, Zonhoven, tussen Bokrijk / Welleke en Platweyers
via open ruimte verbinding Kiewit
31 Zonhoven, tussen Teut en Vogelzang
32 Lummen, Heusden-Zolder, tussen omgeving kasteel Meylandt en
Mangelbeek ten zuiden van het klaverblad
33 Beringen, Heusden-Zolder, dwarsverbinding beekvalleien: tussen
natuurgebied ten noorden van terril Beringen (Genemeer) via terril Zwarte Beekvallei dwarsend, Hokselaar, Ubbersel,
Mangelbeekvallei dwarsend, tot vijvers Terlamen
34 Ham, Leopoldsburg, Beringen, tussen Grote Laak- of Beekvallei
en bossen tussen Heppen/Gerhees en Oostham, met gebied
Hoenderbeek
35 Ham, Beringen, tussen Kleine Beek westelijk Albertkanaal via
Fransberg over bossen tussen Kwaadmechelen en Oostham, en
natuurgebieden in omgeving Beukenberg
36 Tessenderlo, tussen Gerhagen en vallei van Grote Laak
37 Tessenderlo, tussen Grote Beek/Laak en Winterbeek/Kleine Beek
38 Hasselt, Diepenbeek, tussen Mombeek via Misenbergbeek, E313
dwarsend tot Galgebeek (natuurverbinding 64)
39 Hoeselt, Kortessem, tussen Winterbeek en Jongenbos
40 Sint-Truiden, Alken, tussen Nieuwenhovenbos en vallei van Herk
41 Heers, Tongeren, tussen Herkebeek/Kruisberg en Mombeek
(Widooi)
42 Tongeren, tussen Beukenberg en Jekervallei ten oosten van
Koninksem
43 Tongeren, Riemst, tussen Park Oostelijke Jeker via open ruimte
verbinding over N79 via Galgeberg en open ruimte verbinding tus-

Kempen en Maas
54 Bilzen, Munsterbeek tussen bossen Munsterbilzen en bossen
Spurk
55 Riemst, tussen Kleine Membruggen, Molenbeek via Vloedgracht
en Zouwvallei via natuurgebieden rond Zichen, Zussen, Bolder
naar Jekervallei
56 Tongeren, doortocht van Jeker doorheen verstedelijkt gebied, tussen Beemden ten westen van Tongeren en Park Oostelijke Jeker
57 Ham, Tessenderlo, Beringen, Grote Laak- of Beekvallei vanaf
Beringen tot voorbij Doodbroek in Tessenderlo bij Baalberg
58 Beringen, tussen Kleine Beek ten zuidoosten en zuidwesten van
Beverlo
59 Beringen, Lummen, tussen Zwarte Beek ten oosten en Zwarte
Beek ten westen van Beringen
60 Beringen, Lummen, tussen Muizenheide, Helderbeek en Zwarte
beek ten westen van Gestel
61 Houthalen-Helchteren, Heusden-Zolder, Kraanberg, Mangelbeek
en Laambroeken via Echelbeek
62 Hasselt, Zonhoven tussen Welleke en Platweyers via Slangbeek
63 Diepenbeek, Hasselt, doortocht van Demer doorheen verstedelijkt gebied tussen LUC en voorbij Prinsbeemden (waterzuivering)
64 Hasselt, Diepenbeek, tussen Misenbergbeek (natuurverbinding
38) en Demervallei bij Godsheide via Galgebeek
65 Bilzen, doortocht van Demer doorheen verstedelijkt gebied stadscentrum
66 Sint-Truiden, Wellen, Alken, tussen Melsterbeek en Herk ten zuiden van Alken via Oude Beek en Aldebeek
67 Sint-Truiden, Gingelom, deel van de Melsterbeekvallei
68 Sint-Truiden, Gingelom, bovenloop Cicindriavallei (Voorbeek) van
bron tot Duras
69 Sint-Truiden, delen van de valleien Molenbeek – Logebeek
70 Sint-Truiden, Gingelom, deel bovenloop Molenbeek(vallei) tot
Duras

sen Genoelselderen en Ketsingen via grafheuvel tot Molenbeek,

71 Gingelom, Boenebeek

Klein Membruggen

72 Sint-Truiden, Nieuwerkerken, Hasselt, Herk-de-Stad, tussen

44 Voeren
natte natuurverbindingen (45 - 80)
45 Lommel, Balen, Pijnven tot voorbij kanaal van Beverlo tot aan
provincie Antwerpen, via Balengracht (zijbeek Grote Nete)
46 Overpelt, Neerpelt, doortocht van Dommel doorheen verstedelijkt
gebied

Mierhoopbos/Nieuwenhovebos en Herk via Wijerbeek
73 Peer, Dommelvallei ten zuiden van de woonkern van Peer tot
tegen de Donderslagse Heide
74 Meeuwen, Abeek doorheen het woongebied
75 Halen, vallei van de Gete en de Velpe doorheen het woongebied
76 As, Opglabbeek, vallei van de Bosbeek

47 Bree, Soerbeekvallei

77 Tongeren, Jekervallei ten zuiden van Tongeren

48 Bree, Maaseik (Meeuwen-Gruitrode), Itterbeekvallei

78 delen van het kanaal van Beverlo

49 Kinrooi, Maaseik, Witbeek/Zwartwater-Abeek, tussen Jagersborg
en Vijverbroek

79 delen van het kanaal Bocholt - Herentals
80 delen van de Zuid-Willemsvaart

50 Maaseik (Neeroeteren), Bosbeekvallei tussen Berg en de Tösch
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7. De provincie selecteert volgende gebieden met ecologische infrastructuur van bovenlokaal belang:

Winterslag, Sledderlo (Oud-Sledderlo),
Waterschei, Winterslag, Zwartberg
Gingelom

Borlo, Buvingen, Gingelom, Jeuk, Mielen
boven Aalst, Montenaken, Niel bij Sint-

nr. naam, gemeente(n)
1

Feldbissbreuk, Steivenhof (Bree)

2

Siberië (Peer, Meeuwen-Gruitrode)

Halen

Halen, Loksbergen, Zelem

3

Komveld langs Albertkanaal, Gellik (Lanaken)

Ham

De Warande, Genendijk, Kwaadmechelen,

4

Rosmeer (Bilzen)

5

Zichen-Zussen-Bolder (Riemst)

Hamont-Achel

Achel, Hamont, Rodenrijt, ’t Lo

6

Horpmaal, Middelheers (Heers)

Hasselt

Banneux-wijk, Godsheide, Hasselt, Kermt,

7

Zevenbronnen (Gingelom)

Truiden

Oost-Ham

Kiewit, Kuringen, Rapertingen, SintLambrechts-Herk, Spalbeek, Stevoort,

Selecties in het kader van de gewenste
nederzettingsstructuur
8. De provincie selecteert het Zuidelijk Maasland en het
gebied Lommel - Neerpelt - Overpelt als stedelijke netwerken van provinciaal niveau.
9. De provincie selecteert volgende structuurondersteunende
gemeenten: Beringen, Borgloon, Dilsen-Stokkem, HamontAchel, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, HouthalenHelchteren, Lanaken, Peer en Tessenderlo.

Stokrooie, Tuilt, Wimmertingen
Hechtel-Eksel

Eksel, Hechtel, Hoef

Heers

Heers, Horpmaal, Mechelen-Bovelingen,

Herk-de-Stad

Berbroek, Donk, Herk-de-Stad,

Herstappe

Herstappe

Heusden-Zolder

Berkenbos, Boekt, Bolderberg, Eversel,

Rukkelingen-Loon, Vechmaal, Veulen
Schakkebroek, Schulen

Heusden, Lindeman (wijk), Viversel, Voort,
Zolder
Hoeselt

Alt-Hoeselt, Hoeselt, Romershoven,
Schalkhoven, Sint-Huibrechts-Hern, Werm,

10. De provincie selecteert volgende woonkernen:

Groenstraat - Onze-Lieve-Vrouw
Houthalen-Helchteren Helchteren, Houthalen, Laak, Lillo,

gemeente

woonkernen

Alken

Alken, Sint-Joris, Terkoest

As

As, Niel bij As, Terheide, Zevenhuizen

Beringen

Beringen, Beringen-Mijn, Beverlo, Koersel,
Korspel, Paal, Stal, Tervant

Bilzen

Meulenberg, Park-van-Genk (HouthalenOost), Sonnis
Kinrooi
Kortessem

Beverst, Bilzen, Eigenbilzen, Eik, Grote
Spouwen, Hees, Hoelbeek, Kleine Spouwen,

Lanaken

Borgloon

Bocholt, De Hees, Kaulille, Lozen, Neerkreiel,

Lommel

Kattenbos, Kerkhoven, Kolonie, Lommel,

Bommershoven, Borgloon, Broekom, Gors-

Lommel-werkplaatsen, Lutlommel,
Stevensvennen
Lummen

Genenbos, Linkhout, Lummen, Meldert,

Maaseik

Aldeneik, Dorne, Maaseik, Neerhoven,

Beek, Bree, Gerdingen-Barrier, Opitter,
Tongerlo, Vostaard

Tiewinkel
Neeroeteren, Opoeteren, Voorshoven,

Diepenbeek, Dorpsheide, Kabergheide,
Lutselus, Rooierheide, Rozendaal

Dilsen-Stokkem

Dilsen, Elen, Lanklaar, Reselt, Rotem,

Wurfeld
Maasmechelen

Bokrijk, Boxbergheide, Bret, Kolderbos,
Genk, Gelieren-Hoogzij, Nieuw Sledderlo,
Oud Termien/Termien, Oud-Waterschei, Oud-
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Boorsem, Eisden, Eisden-Tuinwijk, Kotem,
Leut, Mechelen-aan-de-Maas, Meeswijk,

Stokkem
Genk

Balendijk, Grote Barrier, Heide, Heuvel,

Reppel

Rijkel

Diepenbeek

Asdonk, Heppen, Leopoldsburg,
Strooiendorp

Opleeuw, Hoepertingen, Jesseren, Kerniel,
Bree

Gellik, Kesselt, Lanaken, Neerharen, Rekem,
Smeermaas, Veldwezelt

Leopoldsburg

Schoonbeek, Waltwilder
Bocholt

Guigoven, Kortessem, Vliermaal,
Vliermaalroot, Wintershoven

Martenslinde, Merem, Mopertingen,
Munsterbilzen, Rijkhoven, Rosmeer,

Geistingen, Kessenich, Kinrooi,
Molenbeersel, Ophoven

Opgrimbie, Uikhoven, Vucht (Dorp)
Meeuwen-Gruitrode

Ellikom, Gruitrode, Meeuwen, Neerglabbeek,
Wijshagen

i n f o r m at i e f g e d e e lte
r i c h t i n g g e ve n d g e d e e lte
b i n d e n d g e d e e lte

Neerpelt

Damsheide, Grote Heide, Herent, Neerpelt,
Sint-Huibrechts-Lille

Nieuwerkerken

Binderveld, Kozen, Nieuwerkerken, Wijer

Opglabbeek

Louwel, Nieuwe Kempen, Opglabbeek

Overpelt

Lindel, Overpelt, Overpelt Fabriekstraat,

Peer

Grote Brogel, Kleine Brogel, Linde, Peer,

Riemst

Bolder, Genoelselderen, Herderen,

Overpelt Werkplaatsen
Wauberg, Wijchmaal
Heukelom, Kanne, Lafelt, Meer,
Membruggen, Millen, Riemst, Val, Vlijtingen,

-

Buitensingel te Lommel
Kempische steenweg te Hasselt.

14. De provincie selecteert volgende kleinhandelsconcentraties van type III:
- Meubelboulevard te Peer
15. De provincie selecteert volgende kleinhandelsconcentraties van type IV:
- N78 Lanaken - Maasmechelen
- Value Retail te Maasmechelen.

Vroenhoven, Zichen, Zussen
Sint-Truiden

Aalst, Bevingen, Brustem, Duras,
Engelmanshoven, Gelinden, Gorsem, Groot

Selecties in het kader van de gewenste toeristischrecreatieve structuur

Gelmen, Halmaal, Kerkom bij Sint-Truiden,
Melveren, Ordingen, Runkelen, Sint-Truiden,
Velm, Wilderen, Zepperen,
Tessenderlo
Tongeren

Engsbergen, Hulst, Schoot, Tessenderlo
Henis, Ketsingen, Koninksem, Lauw, Mal,
Nerem, Overrepen, Piringen, Riksingen,
Rutten, ’s Herenelderen, Sluizen, Tongeren,
Vreren, Widooie

Voeren

Moelingen, ’s-Gravenvoeren (Voeren), SintMartens-Voeren, Teuven

Wellen

Vrolingen, Wellen

Zonhoven

Halveweg, Ter Donk, Termolen, Zonhoven

Zutendaal

16. De provincie selecteert als toeristisch-recreatief kerngebied:
- gebied rond Hasselt - Genk (Midden-Limburg).

Bessemer, Papendaal, Wiemesmeer,
Zutendaal

Als woonkernen binnen de afbakening van een stedelijk
gebied vallen of als (structuurondersteunend) hoofddorp worden aangeduid, vervalt de selectie 'woonkern'.

Selecties in het kader van de gewenste ruimtelijkeconomische structuur
11. De provincie selecteert de poort 'Kempische As' (gebied
Lommel - Neerpelt - Overpelt) en de poort 'Genk' als economische poort van minstens provinciaal belang.
12. De provincie selecteert volgende kleinhandelsconcentraties van type I:
- Toleik te Bree
- Luikersteenweg te Tongeren
- Ringlaan te Sint-Truiden.

17. De provincie selecteert volgende toeristisch-recreatieve
netwerken:
- Mijnstreek
- Maasland
- kastelen en hoeven (Haspengouw)
- Voerstreek.
18. De provincie selecteert volgende toeristisch-recreatieve
gemeenten van type I: Beringen, Dilsen-Stokkem, Genk,
Hasselt, Heusden-Zolder, Houthalen-Helchteren, Kinrooi,
Lanaken, Lommel, Maaseik, Maasmechelen, Sint-Truiden,
Tongeren en Zutendaal.
19. De provincie selecteert minimaal volgende toeristischrecreatieve knooppunten type IIa:
naam

gemeente

Paalse Plas

Beringen

de Wissen

Dilsen-Stokkem

Bokrijk, samen met park Kiewit

Genk, Hasselt

Kattevenia

Genk

Terlaemen

Heusden-Zolder

Molenheide

Houthalen-Helchteren

Kelchterhoef, inclusief vakantiehuis
De Bosberg

Houthalen-Helchteren

Hengelhoef

Houthalen-Helchteren

De Spaanjerd, inclusief terreinen voor

13. De provincie selecteert volgende kleinhandelsconcentraties van type II:
- Hasseltweg - Genkersteenweg te Genk en Hasselt
- Zuiderring te Genk
- Kuringersteenweg te Hasselt

openluchtrecreatieve verblijven

Kinrooi

Heeserbergen

Lommel

Aqua Paradiso en jachthaven

Lommel

Kattenbos

Lommel

Center Parcs De Vossemeren

Lommel
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N724

Heerenlaak, inclusief terreinen voor
openluchtrecreatieve verblijven

Maaseik

Center Parcs Erperheide

Peer

Papendaalheide (rond groeve), inclusief

van Industrieweg Beringen

tot N73

maas 10 Mechelen - Diest
N724

het kampeerverblijfspark 't Soete Dal

| bindend gedeelte

van E313 (brug)

tot Schoonhees

Zutendaal
maas 11 Sint-Truiden

20.De provincie selecteert minimaal volgende toeristischrecreatieve knooppunten type IIb:

N79

van N80

N69

van N614

tot N79

N79

van N618

tot Tongeren

naam

gemeente

Alden Biesen

Bilzen

maas 12 Hasselt - Genk

Op het Broek

Bocholt

N726

Horensbergdam

Genk

vliegveld van Zwartberg

Genk

vliegveld van Kiewit

Hasselt

Waterloos

Maaseik

van E314 (knooppunt 30)

tot Herkenrodeplein (Bokrijk)

24.De provincie selecteert minimaal volgende secundaire
wegen type III:

Snowvalley (deel van sportzone De Deust)

Peer

maas 9 Kempen

terrein kleischieten Wiemesmeer

Zutendaal

N72

van N72 primaire weg II

21. De provincie selecteert volgende stiltegebieden:
- Stamprooierbroek
- Gerhagen (Tessenderlo)
- Hoogbos - Snouwenberg (Voeren).

maas 11 Sint-Truiden

Selecties in het kader van de gewenste verkeers- en
vervoersstructuur

maas 12 Hasselt - Genk

22.De provincie selecteert minimaal volgende secundaire
wegen type I:

tot Tongeren

tot E314 (knooppunt 28)

N2

van E314 (knooppunt 25)

tot E313 (knooppunt 27)

N722

van N722A (Sint-Truiden)

tot N80

N20

van grens provincie Luik

tot E313 (knooppunt 29)

N2

van E313 (knooppunt 27)

tot R71

N72

van E314 (knooppunt 28)

tot N74

N75

van N76

tot N74

N2

van N700

tot R71

N20

van E313 (knooppunt 29)

tot R71

maas 9 Kempen
N76

van N73

tot N76 primaire weg II

maas 11 Sint-Truiden
N3

van grens provincie
Vlaams-Brabant

tot N3 primaire weg II

N3

van N3 primaire weg II

tot grens provincie Luik

23. De provincie selecteert minimaal volgende secundaire
wegen type II:

van N78B via Stationsstraat

tot Gremelsloweg

Pannenhuisstraat
van N75

tot N771

N769

van N71

tot N712

N71

van N748

tot N76

N73

van industrieterrein
Ravenshout ten noorden

N724
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Selecties in het kader van de gewenste landschappelijke
structuur
26.De provincie selecteert volgende open ruimte verbindingen:

maas 9 Kempen
N773

25. De provincie selecteert minimaal volgende multimodale
knooppunten voor personenvervoer van provinciaal
niveau: Bilzen, Bree, Genk, Lanaken, Leopoldsburg,
Lommel, LUC Diepenbeek, Maaseik, Maasmechelen,
Neerpelt-Overpelt, Sint-Truiden en Tongeren.

van het Albertkanaal

tot E313(knooppunt 25a)

van Industrieweg Beringen

tot E313 (brug)

in en rond het stedelijk netwerk Kempische As
- tussen Kattenbosserheide en Zeven Heerlijkheden
- tussen Sint-Huibrecht-Lille / Achel en Neerpelt (vallei
Prinsenloop)
- tussen Hamont en Sint-Huibrecht-Lille / Achel

i n f o r m at i e f g e d e e lte
r i c h t i n g g e ve n d g e d e e lte
b i n d e n d g e d e e lte

met de vlakte van Bocholt, nabij het kleinstedelijk
gebied Bree
- tussen Bree en Bocholt (vallei van de Abeek)
- tussen Opitter en Waterloos
in de
werk
-

Maasvallei en in en nabij het stedelijk netZuidelijk Maasland
tussen Maaseik en Elen
tussen Dilsen en Lanklaar / Stokkem
tussen Opgrimbie / Boorsem en Rekem / Uikhoven
tussen Neerharen en Lanaken

doorheen de Bosbeekvallei tussen het Park Hoge
Kempen en het Park Midden- Limburg
- tussen Neeroeteren en Opoeteren
- tussen Opoeteren en Dorne
- tussen Opglabbeek en As / Niel-bij-As
- tussen het schietterrein Donderslagse Heide en de
Klaverberg, en tussen As en Waterschei
doorheen het strokenlandschap in West-Limburg
en het economisch netwerk Albertkanaal
- de Grote Beekvallei tussen Leopoldsburg en Beverlo
- tussen Beverlo / Korspel en Beringen-Mijn / Stal
- tussen Beringen-Mijn / Stal en Beringen / Koersel (vallei Zwarte Beek)
- tussen Koersel en Heusden / Berkenbos
- tussen Heusden / Berkenbos en Zolder
- tussen Helchteren en Houthalen, en tussen Helchteren
/ Houthalen en Berkenbos / Zolder
in en nabij het regionaal stedelijk gebied Hasselt Genk
- tussen Houthalen en Zonhoven langs E314
- tussen Zonhoven - Termolen en Klotbroek Boxbergheide
- tussen Zonhoven en Hasselt omgeving Kiewit
- tussen domein Bokrijk en de Maten
- tussen de Maten en het universitair centrum en langs
het Albertkanaal omgeving Godsheide, Rooierheide en
Dorpsheide
- tussen het vijvergebied Midden-Limburg en de
Demervallei, tussen de Demervallei en omgeving
Kuringen / Sterrebos, de Demervallei tussen Kermt en
Stokrooie
doorheen het bebouwingslint van N2 in WestLimburg
- tussen Herk-de-Stad en Berbroek
- tussen Halen en de omgeving van E314

nabij het kleinstedelijk gebied Bilzen
- tussen Munsterbilzen en Bilzen
in of nabij het kleinstedelijk gebied Tongeren
- tussen Berg en de Jekervallei over N79
27. De provincie selecteert volgende structurerende reliëfovergangen:
- de steilrand van het Kempens Plateau
- de steilrand tussen Laag- en Midden-België (helling van
Kerniel)
- het Massief van Kozen
- de Diestiaanruggen en de getuigenheuvels in WestLimburg.
28.De provincie selecteert volgende bakens:
- de mijnterrils van Beringen, Zolder, Zwartberg,
Winterslag (Opglabbeek), Waterschei en Eisden en de
mijnschachten van Winterslag, Waterschei, HouthalenHelchteren en Eisden als bakenreeks
- het historisch stadscentrum van Maaseik
- de basiliek van Tongeren
- het spoorviaduct van Sint-Martens-Voeren
- de Sint-Pietersberg met het plateau van Caestert
- de kasteeldomeinen en kloosters van Zuid-Limburg als
bakengroep
- de kasteeldomeinen van Alden Biesen, Herkenrode,
Heks, Heers, Duras en Vilain XIIII
- de heuvelsite van Borgloon
- de commanderij van Gruitrode.

3.

Maatregelen en acties

Ruimtelijke uitvoeringsplannen
29. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de
kleinstedelijke gebieden af. Zij doet dat in samenwerking
met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.
30. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de
regionale bedrijventerreinen in de kleinstedelijke gebieden en in de specifieke economische knooppunten af en
voert een differentiatie door. Zij doet dat in samenwerking
met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.
31. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen
natuurverbindingsgebieden af op basis van de geselecteerde natuurverbindingen. Zij doet dat in overleg met de
betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.
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32. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de
geselecteerde gebieden met ecologische infrastructuur van
bovenlokaal belang af. Zij doet dat in overleg met de
betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.

41. De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor
de toeristisch-recreatieve knooppunten type IIa. Zij doet
dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.

33. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen
bouwvrije overstromingsgebieden af. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen. Zij geeft prioriteit aan de zijbeken van de Maas.

42.De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor
de toeristisch-recreatieve knooppunten type IIb. Zij doet
dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.

34. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de
bovenlokale spaar-, wacht- en retentiebekkens af voor
zover die niet van Vlaams niveau zijn. Zij doet dat in overleg met de Vlaamse overheid en de betrokken gemeenten.
Prioriteit wordt gegeven aan de hoofdruimte Haspengouw.

43. De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor
de stiltegebieden. Zij doet dat in overleg met de betrokken
gemeenten en belang-hebbende partijen.

35. De provincie bepaalt in ruimtelijke uitvoeringsplannen de
ruimtelijke samenhang tussen de recreatieve, natuurlijke,
landschappelijke en educatieve functies alsook de verkeers- en vervoersfuncties voor de provinciale domeinen.
Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en
belanghebbende partijen. Prioriteit wordt gegeven aan het
provinciaal domein 'Nieuwenhoven'.
36. De provincie regelt in een ruimtelijk uitvoeringsplan de
nabestemming van het gesaneerd deel van het bedrijventerrein te Bocholt (Reppel). Zij doet dat in overleg met de
betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.
37. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de
geselecteerde kleinhandelsconcentraties van type I af voor
zover deze niet van Vlaams niveau zijn. Zij doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.
38.De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de
geselecteerde kleinhandelsconcentraties van type II af
voor zover deze niet van Vlaams niveau zijn. Zij doet dat in
overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende
partijen.
39. De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de
geselecteerde kleinhandelsconcentraties van type III af. Zij
doet dat in overleg met de betrokken gemeenten en
belanghebbende partijen.
40.De provincie maakt ruimtelijke uitvoeringsplannen op voor
nieuwe grootschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur
in de toeristisch-recreatieve gemeenten type I en binnen
de kleinstedelijke gebieden. Zij doet dat in overleg met de
betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.
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44.De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de
geselecteerde open ruimte verbindingen af. Zij doet dat in
overleg met de betrokken gemeenten en belanghebbende
partijen.

Stedenbouwkundige verordeningen
45. De provincie maakt een stedenbouwkundige verordening
op voor de al dan niet zonevreemde jeugdverblijfinfrastructuur. Zij doet dat in overleg met de betrokken
gemeenten en belanghebbende partijen.
46.De provincie maakt een stedenbouwkundige verordening
op voor het behoud van de landschappelijke en cultuurhistorische waarde van de mijncités. Zij doet dat in overleg
met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen.

Geïntegreerde gebiedsgerichte strategische plannen
47. De provincie maakt een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan op voor het toeristisch-recreatief kerngebied
Hasselt - Genk. Zij doet dat in overleg met de diverse overheden (Vlaanderen, gemeenten) en belanghebbende partijen.
48.De provincie maakt een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan op voor het stedelijk netwerk van provinciaal
niveau 'Zuidelijk Maasland'. Zij doet dat in overleg met de
diverse overheden (Vlaanderen, gemeenten), met de provincie Nederlands Limburg, de betrokken Nederlandse
gemeenten en andere belanghebbende partijen.
49.De provincie maakt een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan op voor delen van Haspengouw. Zij doet dat in
overleg met de diverse overheden (Vlaanderen, gemeenten) en belanghebbende partijen.
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50. De provincie maakt een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan op voor delen van Noordoost-Limburg. Zij
doet dat in overleg met de diverse overheden (Vlaanderen,
gemeenten) en belanghebbende partijen.

goedkeuring aan de provincieraad voorgelegd. Zij vormen
de basis voor eventuele provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen.

Handleidingen
51. De provincie maakt een geïntegreerd gebiedsgericht strategisch plan op voor het stedelijk netwerk van provinciaal
niveau 'Lommel - Neerpelt - Overpelt'. Zij doet dat in overleg met de betrokken overheden (Vlaanderen, gemeenten)
en met de Nederlandse provincie Noord-Brabant, de
betrokken Nederlandse gemeenten en andere belanghebbende partijen.
52. Bij de herinrichting van de secundaire wegen wenst de
provincie dat steeds een streefbeeld wordt opgemaakt. Zij
treedt daarbij op als trekker en coördinator.

Voorbeeldprojecten
53. De provincie geeft prioriteit aan de afbakening van het
natuurverbindingsgebied tussen Lommel en Mol via
Kattenbosserheide, Zeven Heerlijkheden en Hoge Maten
en beschouwt dat als een voorbeeldproject voor de afbakening van andere natuurverbindingen.

Onderzoek

58. De provincie maakt een handleiding op met aanbevelingen
voor een kwalitatieve inrichting van bedrijventerreinen en
een intensivering van het ruimtegebruik.

Landschapsontwikkelingsplannen
59. De provincie maakt een landschapsontwikkelingsplan op
voor de bakenreeks, gevormd door de mijnterrils.

Omzendbrieven
60.De provincie stelt een omzendbrief op ten behoeve van de
gemeentebesturen. Daarin wordt de methodiek voor het
opmaken van een gemeentelijke woning-programmatie als
onderdeel van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
verduidelijkt en worden de criteria bepaald die bij de
beoordeling ervan zullen worden gehanteerd.Elke woningprogrammatie moet gebaseerd zijn op een prognose van
de natuurlijke aangroei op basis van de bevolkingspiramide van 1992.

54. De provincie onderzoekt welke instrumenten zij kan inzetten om de prijzen van woningmarkt te beheersen. Zij
dringt er bovendien bij de Vlaamse en de federale overheid op aan om deze problematiek bij voorrang en vanuit
verschillende invalshoeken (fiscaal, ruimtelijk, sociaal) aan
te pakken. Internationaal overleg en internationale afstemming zijn daarbij essentieel.

Samenwerkingsverbanden

55. De provincie onderzoekt mogelijke lokaties voor doortrekkersterreinen voor woonwagenbewoners.

Beleidskaders

62.De provincie coördineert op te richten samenwerkingsverbanden met de gemeenten van de geselecteerde jeugdverblijfzones. Zij doet dat in samenspraak met alle betrokken
partijen.

56. De provincie maakt een beleidskader op voor de kampeerterreinen en de kampeerverblijfsparken als voorbereiding
voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Zij
doet dat in overleg met de diverse belanghebbende partijen.

63. De provincie initieert samenwerkingsverbanden inzake het
realiseren van de gemeentelijke taakstellingen voor staanplaatsen op residentiële woonwagenterreinen. Zij doet dat
in samenspraak met de gemeenten en met alle betrokken
partijen.

57. Indien de noodzaak zich voordoet, maakt de provincie aanvullende beleidskaders op over specifieke thema’s van
provinciaal niveau. Zij baseert zich daarvoor op de visie en
op de beleidsopties van het ruimtelijk structuurplan provincie Limburg. De aanvullende beleidskaders worden ter

61. De provincie coördineert een op te richten samenwerkingsverband voor de uitwerking en de realisatie van de visie op
het (grensoverschrijdend) openbaar vervoer in de provincie Limburg. Zij doet dat in samenspraak met alle betrokken partijen.

4.

Overleg en onderhandelingen

64.De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om snel en
gelijktijdig de grote eenheden natuur, de grote eenheden
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natuur in ontwikkeling en de natuurverwevingsgebieden
alsook de agrarische structuur en de bosstructuur op
Vlaams niveau af te bakenen.
65. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid de exclusieve
bevoegdheid om natuurverbindingsgebieden als deel van
het IVON af te bakenen en hiervoor natuurrichtplannen op
te maken.
66.De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om minstens
de geselecteerde grote aaneengesloten agrarische gebieden van provinciaal belang op te nemen in de agrarische
structuur.
67. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om duidelijke uitspraken te formuleren over het project ‘'Levende
(grens)Maas'. Zij wil bij de verdere uitwerking van dat project worden betrokken.
68.De provincie beschouwt de verdere uitwerking van het
MHAL gebied als een bevoegdheid van Vlaams niveau. Zij
dringt er bij de Vlaamse overheid op aan het MHAL netwerk verder te concretiseren.
69.De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om bij de
herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen:
- de beleidsterm 'netwerk Limburgs Mijngebied' te vervangen door 'netwerk Midden-Limburg'.
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voor volgende zonevreemde openluchtrecreatieverblijven
het statuut te geven van provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen:
- Kempenheuvel te Bree
- Blauwe Meer te Lommel
- Leeuwerik te Maaseik
- Leeuwerikhof te Maaseik.
72. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om bij de
federale overheid en bij de NMBS aan te dringen op het
heropenen van volgende spoorverbindingen:
- Hasselt - Maastricht
- Genk - Zonhoven - Neerpelt - Overpelt
- IJzeren Rijn
- Genk - Maasmechelen.
73. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om de poort
'Genk' als een economische poort van Vlaams niveau te
beschouwen.
74. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om het bosdecreet aan te passen zodat de boscompensatie ook van
toepassing is in recreatiegebied naar analogie met de
woon- en industriegebieden en voor werken van openbaar
nut.
75. De provincie dringt bij de Vlaamse overheid aan om bij
voorrang N74 uit te bouwen volgens de inrichtingsprincipes van een primaire weg categorie I.

70. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen op te maken voor de
nabestemming van delen van de vroegere PRB-terreinen te
Bocholt, van het FNNH-terrein te Zutendaal, van het bedrijventerrein 'Op de Berg' te Maasmechelen en van een deel
van het terrein 'Kolenhaven' te Lummen.

76. De provincie dringt bij de Vlaamse overheid aan op het
moderniseren van de secundaire waterwegen, in het bijzonder het moderniseren van het sluizencomplex Blauwe
Kei bij Lommel en het verdiepen van de kanalen in functie
van een capaciteit van 1.350 ton.

71. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om conform
artikel 188 bis van het decreet ruimtelijke ordening de
opgemaakte gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen

77. De provincie vraagt aan de Vlaamse overheid om te worden betrokken bij het overleg over de mogelijke nabestemming van verlaten militaire domeinen.
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