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Mogelijke adviesvragen in 2021 

Duiding 

Met deze briefing willen we ons toespitsen op de in 2021 te verwachten adviesvragen, i.e. we leggen 
de focus in hoofdzaak op de beleidsinitiatieven die gericht zijn op het tot stand brengen van 
(“strategische”) regelgeving, en nemen er bovendien de plannen bij die klaarblijkelijk tot adviesvragen 
zouden leiden. Wat we dus niet in beeld brengen zijn de relance-initiatieven, onderzoekingen, 
evaluaties, Europese ontwikkelingen enz., op grond waarvan we strategische eigen initiatieven zouden 
kunnen opstarten. 
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Transversale, horizontale en overkoepelende plannen 

De Vlaamse Regering heeft twee transversale plannen vastgesteld vanuit de omgevings-, 
energie- en klimaatbevoegdheid, met name het Luchtbeleidsplan 2030 en het Vlaams Energie- 
en Klimaatplan. De Vlaamse Regering nam op 17 juli 2020 bovendien ook akte van de 
mededeling om de omslag naar een circulaire economie als transversaal thema aan te duiden. 
De minister werkt tot slot ook mee aan de realisatie van de doelstellingen van het Jeugd- en 
Kinderrechtenbeleidsplan en het Vlaams Actieprogramma Armoedebestrijding 2020-2024. 

Wat het transversale energie- en klimaatbeleid betreft, wijst de minister in het bijzonder op: 

− … het ontwikkelen van gebouwenpas en woningpas om te komen tot duurzame gebouwen. 
In 2021 wil de minister in de gebouwen- en woningpas de informatie doen opnemen over 
de bestaande verwarming en mogelijke duurzame alternatieven hiervoor, evenals over de 

keuring en het periodieke onderhoud van deze verwarmingssystemen1  adviesvraag BVR? 

ISE Overkoepelende strategische doelstellingen voor Omgeving  

Het omgevingsbeleid als geheel heeft zes overkoepelend strategische doelstellingen: [SD1] een 
“omgevingsbeleid voor en met de burger”, [SD2] “geïntegreerde bepalingen en uitvoeren van 
omgevingsbeleid”, [SD3] “omgeving is digitaal en data-gedreven per default”, [SD4] 
“onderbouwd omgevingsbeleid”, [SD5] “vereenvoudiging van procedures” en [SD6] “een sterke 
overheidsadministratie”. Deze strategische doelstellingen gaan niet vergezeld van specifieke 
operationele doelstellingen.  

Te noteren valt dat de vermelde [SD3] eigenlijk moet opgevat worden als deel uitmakend van 
een transversale doelstelling. Er wordt immers verwezen naar het algemene doel van de 
Vlaamse Regering om de gehele werking van de overheid, inclusief de werkprocessen, te laten 
evolueren “van een document-gebaseerde naar een digitale, data-gedreven werking”.2 

Volgende operaties werden gedetecteerd: 

− De minister werkt aan een nieuw subsidiebesluit milieu-, natuur- en ruimteverenigingen, 
wat verband houdt met [SD1] (“een omgevingsbeleid voor en met de burger”). De minister 
wil met name het maatschappelijke middenveldorganisaties stimuleren “in hun rol om 
burgers, bedrijven en lokale besturen te helpen en desgevallend te sensibiliseren en te 
activeren, om het omgevingsdebat levend te houden en bij te dragen tot een breder 
maatschappelijk draagvlak voor de noodzakelijke transities.”  op decreetniveau al 
behandeld3; adviesvraag BVR.4 

− In verband met [SD2] (“geïntegreerde bepalingen en uitvoeren van omgevingsbeleid”) wordt 
er een aanpassing besluit complexe projecten in het vooruitzicht gesteld. Momenteel lopen 
er 11 concrete projecten. Deze voorbeeldtrajecten wil de minister gebruiken als 

ervaringsbasis om verbeteringen door te voeren in de procedures.5  adviesvraag BVR. 

 
1 BBT Omgeving en Natuur, p. 10. 
2 BBT Omgeving en Natuur, p. 14. 
3 Zie het recente programmadecreet. 
4 BBT Omgeving en Natuur, p. 13. 
5 BBT Omgeving en Natuur, p. 13 en p. 202. 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fdocs.vlaamsparlement.be%2Fpfile%3Fid%3D1614403&data=04%7C01%7Cjan.verheeke%40minaraad.be%7C10e9239c2395493aef9d08d895d3c6f8%7C0c0338a695614ee8b8d64e89cbd520a0%7C0%7C0%7C637424084084486311%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=S93EtWAQheo3Q7XeWAfk9yQSwH3IMSspjdLDmdsYFnk%3D&reserved=0
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− Het voorgenomen Decreet “Trein 2 wetsintegratie natuur-bos” zou in principe in verband 
gebracht kunnen worden met deze [SD2]. Bij deze operatie komen aansluitend ook de 
bijhorende regeringsbesluiten in beeld.6  adviesvraag ontwerpdecreet. 

− De wijziging van het decretaal kader van het omgevingsrapport houdt verband met [SD4] 
(“onderbouwd omgevingsbeleid”). De minister streeft naar een maximaal geïntegreerde 
rapportering ruimte en milieu in de schoot van het Planbureau Omgeving; de “driedeling 
van MIRA (toestandsbeschrijving, evaluatie en scenario’s)” wordt behouden, maar “het 
accent” wordt verschoven “naar een continue rapportering”.7  reeds geadviseerd over 
decreet. Adviesvraag BVR? 

− In de context van [SD6] (“een sterke overheidsadministratie”) wordt er melding gemaakt 
van het decreet tot opheffing van de Vlaamse Hoge Handhavingsraad voor Ruimte en 
Milieu. De essentie dat het opstellen van een afgestemd en geïntegreerd gewestelijk 
strategisch meerjaren Omgevingshandhavingsprogramma en de 
Omgevingshandhavingsrapportering overgeheveld wordt naar het Departement 
Omgeving.8  reeds geadviseerd over decreet. Adviesvraag BVR?  

− Er wordt een decreet gepland tot opheffing van administratieve beroepsmogelijkheden in 
het Bodemdecreet en het Materialendecreet, wat in verband kan worden gebracht met [SD5] 
(“vereenvoudiging van procedures”). Dit voornemen staat in de regelgevingsagenda, maar 
in het BBT-document zelf is hier geen uitspraak over te vinden.9  adviesvraag decreet. 

− Ook is er, aldus een regelgevingsagenda, een decretaal initiatief ter facilitering van 
inplanting van windturbines in LWAG en bufferzones. Ook dit kan in verband gebracht 
worden met [SD5], zonder dat er evenwel een vermelding is in de tekst van het BBT-
document.10  eigen initiatief HE/RO komt op tijd; adviesvraag decreet. 

− In uitvoering van het overkoepelende [SD4], en ook van de onder ISE “omgevingsbeleid 
ruimte en milieu” opgenomen [SD 1],[OD 1] (“beleidsondersteunend omgevingsonderzoek op 
beleidsdomeinniveau afstemmen en versterken”), wil de minister komen tot een afstemming 
op het niveau van het beleidsdomein van alle beleidsondersteunend omgevingsonderzoek. 
Er is reeds een inventaris doorgevoerd van alle monitoringonderzoek evenals een screening 
van lopende en afgeronde onderzoeksprojecten. Via een traject van lange termijn 
onderzoek wil de minister bepalen welke omgevingsthema’s verder uitgediept moeten 
worden, en dit met een duidelijke onderzoeksvraag en beleidsrelevantie.11  adviesvraag 
onderzoeksplan. 

ISE Omgevingsbeleid ruimte en milieu 

Bij deze ISE “omgevingsbeleid ruimte en milieu” worden er zeven strategische doelstellingen 
opgegeven: [SD1] “omgeving als kennis- en expertisecentrum”, [SD2] “BRV-proces met quick 
wins”, [SD3] “bouwshift realiseren”, [SD4] “robuuste open ruimte”, [SD5] “bovenlokaal 
omgevingsbeleid verbonden met de samenleving”, [SD6] “hinder” en [SD7] 
“duurzaamheidstransities”. Aan deze strategische doelstellingen worden in totaal 16 
operationele doelstellingen gekoppeld. 

 
6 Wordt evenwel niet vermeld bij de tekst van de SD2. Slechts vermeld in de regelgevingsagenda, BBT Omgeving en Natuur, p. 201. 
7 BBT Omgeving en Natuur, p. 14. 
8 BBT Omgeving en Natuur, p. 15, p. 60. 
9 BBT Omgeving en Natuur, p. 206. 
10 BBT Omgeving en Natuur, p. 211. 
11 BBT Omgeving en Natuur, p. 14 en p. 16. 
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− De minister wil de ontwerp-beleidskaders, componenten van het BRV, in 2021 voorleggen 
aan de Vlaamse Regering. Deze beleidskaders zullen operationele beleidskeuzes en 
actieprogramma’s bevatten, maar ook de omschrijving van “de eigen Vlaamse 
verantwoordelijkheden samen met de concrete afwegingskaders, acties, het duiden van de 
verantwoordelijkheden van de verschillende bestuursniveaus, financiering van de 
doelstellingen en vooropgezette timing.” Ernaast wil de minister ook nog inzetten op 
interbestuurlijke initiatieven (met gebiedscoalities) en op projecten gericht op quick-wins.12 
 adviesvragen? 

Bij [SD3] (“bouwshift realiseren”), onder [OD 01] (“slim ruimtegebruik op de juiste plaats”), zijn 
volgende initiatieven aan de orde: 

− De uitvoering van de strategische visie van het BRV zal “gepaard gaan met een aanpassing 
van de regelgeving”, met name het wegwerken van “regelgeving, verouderde voorschriften 
of administratieve hinderpalen” die “flexibel ruimtegebruik en een kwalitatieve verhoging 
van het ruimtelijke rendement” tegenwerken. Dit kan leiden tot een aanpassing van 
“generieke afwijkingsregels zoals die van de functiewijzigingen”.13  adviesvraag over 
VCRO. 

− “Met betrekking tot het instrumentendecreet lopen de parlementaire besprekingen op basis 
van inzichten ten gevolge van de hoorzittingen over het decreet.” Deze afhandeling houdt 
ook verband met ISE “Thema-overschrijdend instrumentarium”, met name [SD1] (“naar een 
samenhangend omgevingsinstrumentarium”), [OD 02](“een coherent instrumentenpakket 
dat geïntegreerd wordt ingezet”) – waar sprake is van de actualisatie van de 
instrumentengids.14  adviesvraag BVR? 

Bij andere strategische doelstellingen vallen volgende regelgevende operaties te noteren: 

− Onder [SD4] (“robuuste open ruimte”), kan men aan [OD 02] (“geïntegreerde gebiedsgerichte 
projecten realiseren via het programma landinrichting en ruilverkaveling”) het voornemen 
verbinden om op basis van de evaluatie van de landinrichting wijzigingen door te voeren 
aan het Decreet en het BVR Landinrichting – dit voornemen staat evenwel uitsluitend 
vermeld in de regelgevingsagenda.15  adviesvraag decreet en BVR. 

− Bij [SD6] (“hinder”) is de omzetting aan de orde van de gewijzigde Europese richtlijn 
omgevingslawaai, die er onder meer toe verplicht om nieuwe geluidsbelastingskaarten 
(voor het referentiejaar 2021) op te maken. De bestaande plannen zullen worden uitgevoerd, 
met nadruk “op de omgevingsgerichte maatregelen die in die actieplannen zijn opgenomen. 
Ik help via studiewerk zoeken naar concrete oplossingen voor sterk geluidbelaste 
probleemzones […] en onderzoek nood en wenselijkheid van financiële 
steunmechanismes.”.16  te bekijken: format adviesvraag. 

ISE Thema-overschrijdend instrumentarium 

Bij de problematiek van “thema-overschrijdend instrumentarium” identificeert de minister twee 
strategische doelstellingen: [SD1] “naar een samenhangend omgevingsinstrumentarium” en 
[SD2] “handhaving als sluitstuk van slagkrachtig omgevingsbeleid”. Bij deze strategische 
doelstellingen worden er in totaal 17 operationele doelstellingen ontwikkeld. 

 
12 BBT Omgeving en Natuur, p. 16 en p. 17. 
13 BBT Omgeving en Natuur, p. 16-18. Een en ander is evenwel niet als zodanig of direct terug te vinden in de regelgevingsagenda. 
14 BBT Omgeving en natuur, p. 18 en p. 52. 
15 BBT Omgeving en Natuur, p. 20 en p. 197. 
16 BBT Omgeving en Natuur, p. 24. 
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Te noteren valt: ook in uitvoering van het (transversale) Luchtbeleidsplan wil de minister 
inzetten op een optimalisatie van het instrumentarium, met aandacht voor het milderen van 
de impact op luchtverontreiniging bij grote infrastructuur- en verkeersgenererende projecten.17 

Onder [SD1] (“naar een samenhangend omgevingsinstrumentarium”) is een reeks regelgevende 
operaties gevat. 

− Bij [OD 02] wil de minister de typevoorschriften herwerken om ze “toekomstbestendig” te 
maken. “We schrappen overbodige en verouderde bestemming categorieën. Bij de 
herwerking van de typevoorschriften hebben we oog voor innovatieve woon- en 
werkvormen, flexibiliteit, multifunctionaliteit en groenblauwe netwerken”18  adviesvraag 
BVR. 

− Onder [OD 05] (“de omgevingsvergunning vereenvoudigen”) is er sprake van het doorvoeren 
van de evaluatiestudie betreffende de omgevingsvergunning, met benchmarkstudies om de 
procedures en termijnen te vergelijken met deze van het buitenland. Resultaten worden 
ingewacht tegen medio 2021.19  stuurgroep  adviesvraag decreet+besluit? 

− Bij dezelfde [OD 05] wordt gesteld dat “vergunningen van grote maatschappelijke 
investeringsprojecten (in de meeste gevallen infrastructuur) […] beter beschermd en 
verankerd [moeten] worden. Een decretale bescherming en dus parlementair consensus is 
hiertoe een mogelijkheid voor projecten die zowel budgettair als maatschappelijk een grote 
impact hebben.” Dit kan iets worden wat gelijkt op een Nooddecreet. 

−  Met [OD 06] (“een meer geïntegreerde en maatgerichte omgevingsbesluitvorming”) wil de 
minister de basis leggen voor de figuur van het omgevingsbesluit (“dat gelijktijdig een 
beslissing inhoudt over de herbestemming en de wijziging van voorschriften en tegelijk een 
vergunning” en “dat de juridische robuustheid van bepaalde afwijkingstechnieken 
verbetert”). Meteen zullen wellicht ook bestaande instrumenten vervangen worden. Een 

ontwerpdecreet zal in de lente van 2021 aan de Vlaamse Regering voorgelegd worden.20  
adviesvraag decreet. 

− Op basis van een aflopende onderzoeksopdracht en een op te maken strategie, wordt er 
een bijstelling voorgenomen van het VLAREL-besluit, wat verband houdt met [OD 09] (“we 
herzien het instrument erkenningen”).21  adviesvraag BVR? 

− De minister wil, met [OD 10] (“inzetten op een vereenvoudigde en kwalitatieve 
milieueffectrapportage”), in 2021 een evaluatie opstarten van het DABM, deel 
milieueffectrapportage, om de modernisering ervan voor te bereiden en de generieke m.e.r. 
te optimaliseren.  adviesvraag decreet? 

− Ook i.v.m. m.e.r. wil de minister op besluitniveau het screeningsysteem te vereenvoudigen. 
Vanwege de rechtspraak van het Europees Hof van Justitie inzake de plan-m.e.r. is er een 
kader ontwikkeld “aan de hand waarvan initiatiefnemers kunnen beoordelen voor welke 
plannen en voor welke regelgeving de MER plicht geldt”.22  adviesvraag BVR? 

− In uitvoering van [OD11] (“herzien en vereenvoudigen van de omgevingsreglementering”) 
komt er in 2021 een VLAREM-trein aangerold. De beoogde wijzigingsoperaties voor VLAREM 
II hebben betrekking op (*) regeling hergebruik water uit bronbemaling, (*) code goede 

 
17 BBT Omgeving en Natuur, p. 11. 
18 BBT Omgeving en Natuur, p. 52. 
19 BBT Omgeving en Natuur, p. 54. 
20 BBT Omgeving en Natuur, p. 54-55, p. 207. 
21 BBT Omgeving en Natuur, p. 56, p. 207. 
22 BBT Omgeving en Natuur, p. 56-57, p. 203, p. 212. 
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praktijk bouw en controle vaste houder brandbare vloeistoffen en gevaarlijke producten, 
(*) sectorale voorwaarden alternatieve koelmiddelen en technieken, (*) implementatie BBT-
studie droogkuissector, (*) implementatie BBT-studie verdeling LNG, (*) implementatie BBT-
studie waterstoftankstations. Voor VLAREM III wordt beoogd (*) implementatie-conclusies 
BBT voedingsmiddelen-, dranken- en zuivelindustrie, (*) implementatie BBT-conclusies 
afvalverbranding en (*) implementatie BBT-conclusies oppervlaktebehandeling met behulp 
van organische oplosmiddelen.23  adviesvraag BVR. 

Bij [SD2] (“handhaving als sluitstuk van slagkrachtig omgevingsbeleid”), volgende vaststellingen: 

− Bij [OD 01] (“verder bouwen aan een volwaardige omgevingshandhaving”) wil de minister 
tot een overzicht komen, voor wat de diverse handhavingsactoren in het beleidsdomein 
Omgeving aangaat, van “de opdracht, het regelgevend kader, de klanten, de doelgroepen, 
de gevatte gebieden, de prioriteiten, de handhavingsinstrumenten, de 
samenwerkingsverbanden en de informatie-uitwisseling”. Tegelijk wil ze een studieopdracht 
uitbesteden om “om de handhavingsregelgevingen van DABM en VCRO en de strategische 
handhavingsprioriteiten, -programma’s en -rapporten maximaal af te stemmen en waar 
mogelijk te integreren in functie van een performant, efficiënt en duidelijk 
omgevingshandhavingsbeleid.”24  adviesvraag decreet? 

− Ook bij het vermelde [OD 01] neemt de minister zich een wijziging voor van het 

milieuhandhavingsbesluit.25  adviesvraag BVR. 

− Onder [OD 03] (“versterken van een proactieve en risicogebaseerde omgevingshandhaving”) 
neemt de minister zich voor om de opmaak aan te vatten van het eerste afgestemd en 
geïntegreerd gewestelijk strategisch meerjaren Omgevingshandhavingsprogramma.  
adviesvraag programma? 

− Te noteren: het begrip “bijzondere veldwachter” wordt niet vermeld in deze BBT, terwijl 
informeel wel vernomen werd dat er hier ook gewerkt wordt aan een regeling. 

ISE Afval en materialen 

Het gehele beleid onder de “ISE Afval en Materialen” wordt gevat met één strategische 
doelstelling: [SD1] dematerialiseren en sluiten van materiaalkringlopen. In deze strategische 
doelstelling zijn zeven operationele doelstellingen vervat. 26 

− De trein VLAREMA 8 komt op korte termijn voor de Vlaamse Regering, en is onder meer 
gericht op de omzetting van een aantal Europese richtlijnen. Diverse substantiële topics 
zouden hierbij in beeld komen: (*) regels i.v.m. selectieve sloop en kwaliteit van 
gerecycleerde granulaten, (*) nieuwe bepalingen i.v.m. banden, olie, matrassen, batterijen 
en accu’s, (*) uitwerking van regelgeving voor de aflevering van asbestattesten, (*) de 
verplichte selectieve inzameling van organisch-biologisch afval bij grote bedrijven en 
instellingen, (*) implementatie van de code van goede praktijk voor de bronsortering van 
bedrijfsrestafval.   adviesvraag BVR. 

− Om de bouwsector te stimuleren bij de evolutie richting circulaire en modulaire gebouwen, 
wordt werk gemaakt van een nieuw preventieprogramma “Op weg naar Circulair Bouwen”. 
27 Een adviesvraag hierover kan verwacht worden in het voorjaar. Dit preventieprogramma 

 
23 BBT Omgeving en Natuur, p. 57 en pp. 209-210. 
24 BBT Omgeving en Natuur, p. 58. 
25 Slechts vermeld in de regelgevingsagenda van de BBT Omgeving en Natuur, p. 211. 
26 BBT Omgeving en Natuur, p. 82-83, p. 196. 
27 Als opvolger voor het huidige preventieprogramma dat eind dit jaar afloopt.  

https://www.ovam.be/sites/default/files/atoms/files/Milieuverantwoord-milieugebruik-bouw.pdf
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zal gaandeweg worden verrijkt met de leerpunten uit demoprojecten (call Circulaire 

Economie), de lopende Green Deal en de Proeftuin Circulair Bouwen.  adviesvraag BVR. 

− Tegen de zomer of in het najaar wordt de trein VLAREMA 9 verwacht. Deze laat zich 
voorlopig aankondigen als een wijzigingsbesluit waarbij eerder kleinere thema’s aan de 
orde zullen zijn.   adviesvraag BVR. 

ISE Bodem en ondergrond 

De “ISE Bodem en ondergrond” verwijst naar drie strategische doelstellingen, met name [SD1] 
“onderbouwd bodembeleid”, [SD2] “herstel van bodemdiensten en bodemzorg” en [SD3] 
“verstandig benutten van de ondergrond”. Bij deze drie strategische doelstellingen horen in 
totaal zeven operationele doelstellingen. 

Er lijken geen specifieke regelgevingsoperaties voor te liggen. Zie evenwel het eerder vermelde 
decreet dat gepland wordt i.v.m. opheffing van administratieve beroepsmogelijkheden 

ISE Lucht 

De “ISE Lucht” is vanzelfsprekend ingebed in de overkoepelende transversale benadering van 
het Luchtbeleidsplan.28 De ISE zelf bevat twee strategische doelstellingen: [SD1] “we gaan voor 
zuivere lucht” en [SD2] “onderbouwen lokaal luchtkwaliteitsbeleid via monitoring”. Deze twee 
strategische doelstellingen leiden tot in totaal elf operationele doelstellingen. Initiatieven 
situeren zich bij [SD1]. 

− Onder [OD 05], (“lage en ultralage emissiezones verder uitrollen in stedelijke gebieden”) 
neemt de minister zich voor om het besluit lage emissiezones bij te stellen, waarbij onder 
meer de uitbreiding van het toepassingsgebied naar brom- en motorfietsen in beeld komt, 

evenals en uniforme regeling voor oldtimers en bijkomende sociale maatregelen.29  
adviesvraag BVR. 

− Bij [OD 07] (“emissies in de industrie en de landbouw verminderen”) is er sprake van een 
herziening van de milieuregelgeving voor de veeteelt in het kader van het PAS-beleid, met 

name vernieuwde reglementering i.v.m. luchtwassers.30  adviesvraag BVR. 

− Bij dezelfde [OD 07] is de minister zinnens een openbaar onderzoek te organiseren met het 

oog op de definitieve vaststelling van het PAS-programma door de Vlaamse Regering. 31  
adviesvraag bij openbaar onderzoek? 

ISE Water 

Bij de “ISE Water” worden er zeven strategische doelstellingen aangebracht: [SD1] “monitoren 
om te weten”, [SD2] “data en kennis voor gerichte acties”, [SD3] “plannen voor een gezond en 
duurzaam watersysteem”, [SD4] “efficiënte en effectieve inzet van middelen in de sector”, [SD5] 
“actief op het terrein om de impact te vergroten”, [SD6] “versterken van netwerkorganisatie 
rond water” en [SD7] “nutriëntenverliezen vanuit de land- en tuinbouw”. Aan deze zeven 
strategische doelstellingen zijn er in totaal 28 operationele doelstellingen gekoppeld. 

 
28 BBT Omgeving en Natuur, pp. 10-11. 
29 BBT Omgeving en Natuur, p. 108 en p. 203. 
30 BBT Omgeving en Natuur, p. 108; zie ook regelgevingsagenda, p. 208; ook vermelding op p. 57, bij [OD11] “herzien en 

vereenvoudigen van de omgevingsreglementering”. 
31 BBT Omgeving en Natuur, p. 108. 
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Bij [SD3] (“plannen voor een gezond en duurzaam watersysteem”) vallen er een reeks 
regelgevende initiatieven te noteren: 

− De minister beoogt een wijziging van het Decreet Integraal Waterbeleid met (*) 
actualisering begrip "waterlichamen", (*) beschermingskader grachten, (*) watertoets 
omzetten naar een water- en droogtetoets, (*) informatieplicht overstromingsgevoeligheid 
en (*) implementatie Verordening hergebruik effluentwater, wat in verband gebracht wordt 
met [OD 01] (“geïntegreerd en gebiedsgericht uitvoeren en opmaken van 
stroomgebiedbeheerplannen en maatregelenprogramma”), maar ook met [OD 03] 
(“uitvoeren van het actieplan droogte en wateroverlast”) en met [OD 06] (“actualiseren 
watertoetskaarten”).32  adviesvraag decreet. 

− Ook in verband met [OD 01] en [OD 03] gaat de minister werken aan een actualisatie van 
het Grondwaterdecreet en uitvoeringsbesluiten.33  adviesvraag decreet + adviesvraag 
BVR? 

− Bij [OD 03] valt te noteren dat de minister de regelgeving wil evalueren en bijstellen, om de 
drempels weg te werken voor maatregelen die kunnen bijdragen aan het verminderen van 
risico’s op waterschaarste.34  adviesvraag BVR? 

− De minister wil, in de context van [OD 05] (“vormgeven aan integraal waterbeleid in de 
industrie”), werken aan instrumenten die het circulair watergebruik bevorderen. Ze beoogt 
een procedure om afwijkingen mogelijk te maken i.v.m. het verbod op achteruitgang van 
de toestand van waterlichamen (het zgn. Weser-arrest), wat ook in verband kan worden 
gebracht met [OD 05].35  adviesvraag BVR in context van VLAREM? 

Bij [SD4] (“efficiënte en effectieve inzet van middelen in de sector”) vallen volgende initiatieven 
te vermelden: 

− De minister beoogt een decreet tot wijziging van het Waterwetboek en van de verbonden 
uitvoeringsbesluiten, o.m. i.v.m. financiering waterbeleid. Zie [OD 01] (“responsabiliseren van 
actoren”), bij [OD 02] (“inzetten heffingen als beleidsinstrument”) en [OD 03] (“opvolgen 
betaalbaarheid van de waterfactuur”).36  adviesvraag decreet + adviesvraag BRV? 

− Onder [OD 01] (“responsabiliseren van actoren”) valt ook het initiatief decreet invoering 
digitale watermeter.37  adviesvraag decreet – net geadviseerd. 

− Ten slotte is het Drinkwaterbesluit, met klaarblijkelijk een beoogde bijstelling van de 
Langetermijn voorzieningsplannen openbare watervoorziening, wat verband houdt met 

[OD 04] (“versterken toezicht op leveringszekerheid drinkwater”).38  adviesvraag BVR? 

Inzake [SD5] (“actief op het terrein om de impact te vergroten”) liggen, i.v.m. [OD 02] 
(“optimaliseren waterbeheer van onbevaarbare waterlopen”), volgende initiatieven voor: 

− De minister beoogt een decreet actualisering wetgeving polders en wateringen.39  
adviesvraag decreet. 

 
32 BBT Omgeving en Natuur, p. 116-117, p. 195. 
33 Het voornemen staat alleen vermeld in de regelgevingsagenda, p. 192, waar het verband gelegd wordt met de vermelde OD’s. 
34 BBT Omgeving en Natuur, p. 116. 
35 BBT Omgeving en Natuur, p. 116-117; het voornemen i.v.m. het Weser-arrest wordt vermeld in de regelgevingsagenda, p. 194. 
36 BBT Omgeving en Natuur, regelgevingsagenda, pp. 193-194; geen directe vermelding in de beleidstekst. Het initiatief houdt ook 

verband met [SD6], [OD 02] (“zorgen voor sluitende financiering van het waterbeleid”). 
37 BBT Omgeving en Natuur, regelgevingsagenda, p. 195; evenzo geen directe vermelding in de beleidstekst. 
38 BBT Omgeving en Natuur, p. 117-118; in de regelgevingsagenda, p. 194, staat dat dit zal leiden tot een besluitwijziging. 
39 BBT Omgeving en Natuur, p. 192; geen directe vermelding in de beleidstekst. 
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− Er is ook vermelding van het besluit onbevaarbare waterlopen.40  adviesvraag BVR – done. 

Bij [SD6] (“versterken van netwerkorganisatie rond water”), wil de minister onder [OD 01] 
(“evolueren naar een efficiëntere governance”), en ter versterking van de gebiedsgerichte 
werking water, bekijken of er optimalisaties nodig zijn aan de huidige governance die voorzien 
is in het waterwetboek.41  adviesvraag decreet + BVR? 

De regelgevingsingrepen bij [SD7] (“nutriëntenverliezen vanuit de land- en tuinbouw”) staat 
wellicht centraal dat de minister “het mestbeleid, het erosiebeleid, en het nieuwe 
landbouwbeleid” af wil stemmen “op de stroomgebiedbeheersplannen” wat verband houdt met 
het op dezelfde manier geformuleerde [OD 01]42.Op regelgevend vlak kan een en ander herleid 
worden tot drie punten:  

− Naar aanleiding van de halftijdse evaluatie van MAP6 wordt voorgenomen aanpassingen 
door te voeren in VLARAME, wat thuishoort bij [OD 01]; met onder meer de herziening van 
de gebiedstypes.43  adviesvraag BVR? 

− Ook in verband met [OD 01] moet gewezen worden op de beoogde opmaak van MAP7 en 

de in dit verband benodigde aanpassingen aan het Mestdecreet en VLARAME.44  
adviesvraag decreet + BVR? 

− De minister neemt zich diverse aanpassingen voor aan het Mestdecreet en aan VLARAME in 
functie van [OD 03] (“handhaving mestbeleid versterken door efficiëntere controlemethodes 
en innovatie”), met als trefwoorden: (*) debietmeters, (*) kunstmestregister, (*) equivalente 

maatregelen, (*) samengestelde landbouwers en NER.45  idem? 

Nog te bekijken: OD 3. UITVOEREN VAN HET ACTIEPLAN DROOGTE EN WATEROVERLAST. In het 
najaar 2020 – voorjaar 2021 wordt vorm gegeven aan een nieuwe dynamische planfiguur rond 
waterbevoorrading. …. Via een multi stakeholdersoverleg zet ik de krijtlijnen voor de toekomst 
uit en werk ik specifieke actieprogramma’s rond waterbevoorrading uit.  Dit is een belangrijk 
plan, maar er komt mogelijk geen adviesvraag. 

ISE Natuur en Biodiversiteit 

Bij de “ISE Natuur en Biodiversiteit” horen vier strategische doelstellingen: [SD1] “netto-toename 
natuur en bos voor iedereen”, [SD2] “doeltreffend soortenbeleid en -beheer”, [SD3] “natuur tot 
verbindend element in de samenleving” en [SD4] “wetenschappelijke onderbouw en evaluatie”. 
Bij deze vier strategische doelstellingen horen in totaal 14 operationele doelstellingen. 

− De minister stelt, in het kader van [SD1] bij [OD 2] (“meer natuur en bos voor de aanpak 
van klimaatverandering”) een nieuw subsidiebesluit in het vooruitzicht m.b.t. bebossing. Te 
noteren valt dat er ook een specifieke “grondenbank bebossing” ingesteld wordt. Het woord 
“boscompensatie” wordt niet vermeld i.v.m. regelgevende operaties, ondanks de verklaring 
van de minister bij Bebossingsbesluit.46  adviesvraag BVR? 

− Onder [SD1] is er bij [OD 3] (“natuur overal – door verweving en verbinding, door 
blauwgroene netwerken en ecosysteemdiensten”), sprake van Vlaamse parken en 

 
40 BBT Omgeving en Natuur, p. 193; geen directe vermelding in de beleidstekst. Dit voornemen houdt ook verband met [SD3] 

("plannen voor een gezond en duurzaam watersysteem"), m.n. [OD 03] ("uitvoeren van het actieplan droogte en wateroverlast"). 
41 BBT Omgeving en Natuur, p. 119 en, wat de reorganisatie CIW betreft, regelgevingsagenda, p. 195. 
42 BBT Omgeving en Natuur, p. 121. 
43 BBT Omgeving en Natuur, p. 198. 
44 BBT Omgeving en Natuur, p. 200. 
45 BBT Omgeving en Natuur, p. 121 en p. 198-199. 
46 BBT Omgeving en Natuur, regelgevingsagenda, p. 21, p. 137 en p. 202, zonder verwijzing naar een SD of een OD. 
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landschapsparken, evenwel zonder specifieke regelgeving, ondanks informele contacten die 

in die richting wijzen  mogelijk adviesvraag decreet en/of BVR. 

− In verband met SD2 (“doeltreffend soortenbeleid en -beheer”) neemt de minister zich een 
wijziging voor van het Jachtdecreet, “met het oog op een efficiënter grofwildbeheer, en in 
het bijzonder om de maatschappelijke schaderisico’s van wild zwijn optimaal te 
beheersen”.47  adviesvraag decreet. 

− De minister wil een vereenvoudiging van de planmatige omkadering van het natuurbehoud, 
incl. een nieuwe aanpak van de managementplannen. Hiertoe is er een ingreep nodig in het 
Natuurdecreet en in het besluit van 21 oktober 1997.48  adviesvraag decreet + BVR. 

− De minister wil ingrijpen in het Natuurdecreet en het Bosdecreet, met het oog op een 
verbeterd technisch natuurbeheer van openbare natuurterreinen. Ook deze operatie 

behelst zowel een decretale als een besluitmatige ingreep.49  adviesvraag decreet + BVR. 

− Er is een Verzamelbesluit Natuur in de maak – strekking onduidelijk.50  adviesvraag BVR. 

− Er zou een activering moeten gebeuren van art. 159 van het Decreet diverse bepalingen van 
26 april 2019, m.b.t. art. 91 van het Bosdecreet en art. 57ter van het Natuurdecreet – het 
gaat er over dat de inbreuken op deze wetgeving moeten worden vermeld bij overdracht 
van een natuurterrein en dat de verplichting tot het herstel van de inbreuk overgaat op 
diegene die het perceel verwerft.51  adviesvraag BVR? 

ISE Plattelandsbeleid 

De “ISE Plattelandsbeleid” bevat één strategische doelstelling, te weten [SD1] een specifiek 
plattelandsbeleid voor de uitdagingen. Deze doelstelling leidt op haar beurt tot vier 
operationele doelstellingen. 

− De minister wil een “Vlaams plattelandskader” uitbouwen “dat inhoudelijke en financiële 
ondersteuning biedt voor de plattelandsactoren voor specifieke plattelandsthema’s”.52  
adviesvraag BVR. 

ISE Energie 

Onder de “ISE Energie” vallen acht strategische doelstellingen, met name [SD1] “energiezuinig 
en klimaatneutraal gebouwenpark”, [SD2] “transitie naar CO2 arme industrie”, [SD3] “uitbouw 
milieuvriendelijke energieproductie”, [SD4] “versnellen zero-emissievoertuigen”, [SD5] “slimme 
netwerkinfrastructuur, flexibel beheer en gebruik”, [SD6] “effectief governance-kader voor de 
energietransitie”, [SD7] “sociaal rechtvaardige energietransitie” en [SD8] “faciliterend kader voor 
de energietransitie”. Aan deze strategische doelstellingen worden er in totaal 26 operationele 
doelstellingen gekoppeld. 

Onder [SD1] vallen vier regelgevende initiatieven te noteren: 

− De minister werkt aan een Verzameldecreet Energie II, dat er op gericht is de decretale basis 
te scheppen voor o.a. (*) een geïntegreerde woonrenovatiepremie53, (*) het 

 
47 BBT Omgeving en Natuur, regelgevingsagenda, p. 140-141, en p. 201, zonder verwijzing naar een SD of een OD. 
48 BBT Omgeving en Natuur, regelgevingsagenda, p. 200, zonder verwijzing naar een SD of een OD. 
49 BBT Omgeving en Natuur, regelgevingsagenda, p. 200-201, zonder verwijzing naar een SD of een OD. 
50 BBT Omgeving en Natuur, regelgevingsagenda, p. 201, zonder verwijzing naar een SD of een OD. 
51 BBT Omgeving en Natuur, regelgevingsagenda, p. 201, zonder verwijzing naar een SD of een OD. 
52 BBT Omgeving en Natuur, p. 173, geen verwijzing in de regelgevingsagenda. 
53 Uitleg zie BBT Energie en Klimaat, p. 9. 
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energiedataplatform, evenals de ontwikkeling verwarmingskadaster/databank 
verwarming54, (*) de publicatie EPC-label/GDPR en (*) boetes bijkomende installatie-eisen. 
Een en ander wordt gekoppeld aan [SD1] en [SD6].55  adviesvraag decreet. 

− Het verzamelbesluit Energie II is gericht op de uitvoering van het beoogde verzameldecreet. 
Het gaat om zaken die begin 2021 al in werking moeten treden, met o.a. (*) de uitbreiding 
van de Supercap tot WKC56, (*) een verbod op aardgasaansluitingen in grote verkavelingen, 
groepswoningbouwprojecten enz., (*) elektromobiliteit, (*) verlenging en versterking van de 
sloop- en heropbouwpremie57, (*) invoeren van een renteloos renovatiekrediet i.s.m. 
energielening+58. Een en ander is gekoppeld aan OD 01.1 (“het Renovatiepact voor de 
grondige renovatie van woningen versterken”) en aan OD 01.3 (“acties voor de shift naar 
duurzame gebouwverwarming uitwerken”). Zie ook [SD4] en [SD7].59  adviesvraag BVR? 

− In uitvoering van [OD 01.1] (“het Renovatiepact voor de grondige renovatie van woningen 
versterken”) voorziet de minister een BVR eengemaakte woningrenovatiepremie. Deze 
operatie gebeurt op grond van een samenwerking tussen de beleidsvelden Energie en 
Wonen.60  adviesvraag BVR? – wellicht niet. 

− Ook neemt de minister zich, m.b.t. niet-residentiële gebouwen, een “BVR EPC nr lite 
renovatieverplichting” voor, met eerste principiële goedkeuring gepland voor december 

2020.61  adviesvraag BVR?? 

− Tot slot is er het Verzamelbesluit Energie III, dat o.m. gericht is op uitvoering van het 
Verzameldecreet Energie I.62  adviesvraag BVR, principiële goedkeuring december 2020. 

Bij de overige strategische doelstellingen zijn er dan volgende regelgevende initiatieven: 

− Bij [SD3] wordt, onder [OD 03.4] (“Warmteplan 2025 opstellen en implementeren”) een 

Evaluatie call groene warmte vooropgesteld  adviesvraag BVR? princ. goedk. dec. 202063 

− Bij [SD4] komt het BVR Verzamelbesluit Energie II terug in beeld, met name onder [OD 04.1] 
(“Laad- en tankinfrastructuur voor clean power gericht verder uitbouwen”). In de loop van 
2021 wordt er i.u.v. de EPBD-richtlijn een Vlaamse regeling van kracht waarin verplichtingen 
zijn opgenomen voor de plaatsing van laadinfrastructuur bij nieuwe gebouwen. 64 

− Bij [SD5] is er het Decreet tot wijziging Energiedecreet betreffende de omzetting van de 
Elektriciteitsrichtlijn (advies 30/11). Deze operatie wordt in verband gebracht met drie 
operationele doelstellingen, met name [OD 05.1] (“Vlaams beleidskader flexibiliteit op het 
distributienet uitwerken”), [OD 05.2] (“Uitwerken van een regelgevend en faciliterend kader 
voor lokale energiegemeenschappen”) en [OD 05.7.] (“We zetten in op een performant en 
efficiënter netbeheer”). 65  adviesvraag decreet; advies vastgesteld 30/11; adviesvraag BVR? 

− Bij [SD6] is er het VEKA-decreet en het VEKA-besluit. Beide houden verband met [OD 06.3] 
(“een goede opvolging, beleidsonderbouwing en beleidsbijsturing verzekeren voor het 

 
54 BBT Energie en Klimaat, p. 21. 
55 BBT Energie en Klimaat, p. 76. 
56 Uitleg, zie BBT Energie en Klimaat, p. 23. 
57 Uitleg, zie BBT Energie en Klimaat, p. 9. 
58 Uitleg, zie BBT Energie en Klimaat, p. 10. 
59 BBT Energie en Klimaat, p. 76. 
60 BBT Energie en Klimaat, p. 9 en p. 75.  
61 BBT Energie en Klimaat, p. 12 en p. 77. 
62 BBT Energie en Klimaat, p. 76. 
63 BBT Energie en Klimaat, p. 77. 
64 BBT Energie en Klimaat, p. 16. 
65 BBT Energie en Klimaat, pp. 17-19 en p. 77. 
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Vlaams Energie- en Klimaatplan 2021-2030”).  Het VEKA wordt vanaf 1 januari 2021 operationeel.66 

 adviesvraag decreet afgehandeld + BVR, vermoedelijk geen adviesvraag. 

ISE Klimaat 

De “ISE Klimaat” omvat [SD1] “Vlaanderen op weg naar klimaatneutraliteit”, [SD2] “ambitieus 
realistisch klimaatbeleid voor 2021-2030” en [SD3] “ambitieus en afgestemd energie- en 
klimaatbeleid”. Hieraan worden 19 operationele doelen verbonden. 

− Er valt één (dubbele) regelgevende operatie te noteren, met name onder [OD 2.3] (“We 
verminderen de uitstoot van de transportsector”) wordt er een wijziging van het DABM en 
van het VER-besluit in het vooruitzicht gesteld, i.v.m. aanpassingen in de Europese 
regelgeving inzake ETS luchtvaart67  adviesvraag decreet (voorbij?) + adviesvraag BVR. 

− Over adaptatie verklaart de minister dat ze “start [met] de implementatie van het Vlaams 
Adaptatieplan 2021-2030 dat in de loop van 2021 geconcretiseerd wordt in een 5-jarig 
Adaptatie-Actieplan 2021-2025. Ook de resultaten van de evaluatie van het Vlaams 
Adaptatieplan 2013-2020 vormden een basis voor dit Adaptatie-Actieplan. De Blue Deal 
vormt de basis voor de aspecten rond droogte en waterschaarste van dit plan.”68  
adviesvraag adaptatieplan. 

 
66 BBT Energie en Klimaat, p. 21 en p. 78. 
67 BBT Energie en Klimaat, p. 52-53 en p. 79. 
68 BBT Energie en Klimaat, p. 51 en p. 68. 


