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BILLIJKE
SCHADE-
VERGOEDING
HOEVEEL MAG DE
BOUWSHIFT KOSTEN?

PETER LACOERE (HOGENT], XAVIER BUIJS [WSG]



Waarom een bouwshift?

België wordt wel eens het lelijkste land ter wereld

genoemd. De mimtelijke kwaliteit van onze leefom-

geving is in vergelijking met andere Europese landen

inderdaad niet goed. Zowat iedereen is daaraan onder-

tussen overtuigd en elke bestuursperiode worden

verdere initiatieven genomen om de leefomgeving te

verbeteren,

Raken alle terreinen die nu juridisch, .bestemd zijn om te

ontwikkelen, daadwerkelijk: bebouwd ofingenomen, dan

dreigt het ruimtebeslag verder te stijgen tot een record-

hoogte van 39 a 40% van het grondgebied, tegenover

33% nu. Het Europese gemiddelde aan rutmtebeslag is

momenteel slechts 5%...

Steeds meer groeit echter het besef dat een goede

ruimtelijke ordening niet alleen nodig is omwüle van

een kwaliteitsvol leven, maar tevens essentieel Is om

de (bindende) kltmaatdoelstellingen te halen, Tegen

2050 moet Vlaanderen immers een koolstofrieutrale

samenleving zijn. Ruimtelijke ordening kan daarvoor

een essentiële bijdrage leveren. Een goede ruimtelijke

ordening kan bijvoorbeeld de omvang van het gemo-

toriseerde verkeer terugdringen. Verplaatsingen per

fiets en te voet worden namelijk aantrekkelijker wanneer

de afstanden kort zijn, Bovendien maakt verdichting de

aanleg van warmtenetten mogelijk en is er meer ruimte

voor landbouv^ water en natuur; ruimte die hard nodig is

m de Idunaatstrijd.

Momenteel werkt de Vlaamse cfverheid, net zoals de

provincies en heel wat gemeenten overigens, aan een

nieuwe beleidsvisie op de ruimtelijke ordening, het

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen (BRV).i In de Strategi-

sche Visie van dit beleidsplan (2018) wordt de belang-

rijke doelstelling naar voren geschoven om tegen 2040

netto géén bijkomende open ruimte meer aan te snijden

voor wonen, werken of andere harde functies. Al m 2025

zou de dagelijks bijkomende ruicnte-mname voor harde

functies beperkt moeten blijven tot netto 3 ha per dag.

Als er toch bijkomende ruimte wordt aangesneden

moet dit elders ruimtelijk worden gecompenseerd door

een gelijke oppervlakte, door onthardmg of sloop van

bestaande gebouwen, 'terug te geven' aan de landbouw

of natuur, De zogenaamde bouwshift is dus geen

bouwstop maar een geleidelijke verschui.vlng van alle

nieuwbouwactiviteit naar herontwikkeling van terreinen

die reeds zijn mgenomen.

De uitdaging: verdere ontwikkeling zonder
bijkomende ruimte-inname

De realisatie van de bouwshtft vormt een grote uitdaging,

De dagelijks bijkomende aansnijding van landbouw-

grond en natuur is immers nog altijd hoger, tot bijna 5 ha

per dag, waanran 3,5 ha per dag voor wonen,3 Bovendien

is het bestaande aanbod aan nog bebouwbare terreinen

erg groot,

Nog zo'n 60.000 ha aan grond staat mVlaanderen onder

druk om ingenomen of ontwlldkeld te worden, Het gaat

daarbij om bestemmmgen zoals woonzones, maar

ook industriegebieden, recreatieterreinen enzovoort,

Ongeveer een derde daaraan zijn woonbestemmin-

gen (circa 22.000 ha).3 Deze oppervlakte ligt verspreid

over Vlaanderen, gemiddeld voor zon 200 ha per

gemeente, Een deel van deze gebieden Is overigens

niet slecht gelegen om te worden bebouwd.4 Maar om

de bouwshift te kunnen realiseren, is het noodzakelijk

om het merendeel aan overtollige en slechtgelegen

grondreserves te herbestemmen en de reeds zwaar

aangetaste open ruimte verder te sparen.

Nieuwe berekening vergoeding

Dé manier om het overaanbod aan slecht gelegen bouw-

gronden te doen verdwijnen is de herbestemming ervan

naar een meer gepaste bestemming, meestal natuur of

landJoouw: Dit gebeurt via de opmaak van een ruimtelijk

mtvoeringsplan (RUP).

Als een stuk grond door de opmaak van een dergeUjk

plan niet meer in aanmerking komt voor een bouw- of

verkavelmgsvergummg, dan moet de overheid die het

plan opmaakt, een schadevergoeding (de planschade)

aan de eigenaars betalen. De wijze waarop de ver-

goeding door de rechter moet worden vastgelegd, is

decretaal bepaald, Aüeen gronden die daadwerkelijk

als bouwgrond gekwalificeerd kunnen worden omdat ze

aan een uitgeruste weg gelegen zijn, komen in aanmer-

kmg, In de vergoedingsformule is verder bepaald dat de

oorspronkelijke verwervingswaarde5 de basis is om de

l htfps:f/omgeving. vlaanderen.be/beleidsplan-ï'iümte-ylaanderen.

2 Stafbeï, zie voor gemeentelijke gegevens ww/v.standaarü.belrumitebe-

slag,

3 HOGENT, Rapport l. Rumitebeslag en risico op bijkomend raimtebeslag,
zie www. hogen t. be/projecten/be tonstop/

4 Zo ligt zo 'n l.830 ha woonLsÜüreidmgsgebied binnen de afbakening van
de stedeïijke gebieden. Die stedelijke gebieden zijn juist bedoeld om de
bevolkingsgroei op te vangen,

5 Dus het bedrag dat de eigenaar ooit voor het perceel heeft betaald of
wanneer het gaat om een erfenis: üe 'waarde zoals die is geschat.
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Woonuitbreidingsgebied in herbestemming, gemeente Evergem (beeld: Veneco)

vergoeding vast te stellen. Van dit waardeverlies dient de

eigenaar 20% zelf als last te dragen.6

Net nu de uitvoering van de bouwshlft een essentieel

onderdeel is van het Vlaamse (klimaat)beleid-, wil de

Vlaamse regering de formule van de berekening van de

planschadevergoedmg radicaal aanpassen. Het voorstel7

betekent dat eUce factor uit de bestaande berekenmgs-

wijze wordt herzien:

het toepassingsgebied van compensatie wordt ult-

gebreid tot alle grondopperylal<te die herbestemd

wordt. De kwalificatie van bouwgrond bij de eerste

50 meter van de weg speelt geen rol meer;

de actuele marktwaarde8 wordt als basis genomen

en niet langer de aankoopprijs die de eigenaars

betaalden waardoor de overheid grondwmsten

dreigt uit te betalen;

de grondeigenaars hoeven geen 20% publieke last

meer te dragen waar dat voor andere stedenbouw-

kundige beperkingen nochtans voor de voUe 100%

Art. 2. G. 2 VCRO, De formule ss dus: (Oppervlakte grond op eerste

SOm uitgeruste weg) x (verwervïngswaarje*index + kosten - nieuwe

waaide) x 0,8,

Zie het ontwerpdecreet betreffende het realisatiegerichte snstrumenta-
num ('Instrumentendecreet'), https-.ilwww.vlaamsparlementbelparle-

men taire-documen ten/parlem en taire-initiatieveTi 11362658.

Ook wel'venale waaide'genoemd, gebaseeid op dertien parameters

volgens het amendement Instrumentendecieet.

De nieuive formule wordt dus:'(Oppervlakte grond) x (vena]e waarde
oude bestemming - venale waside nieuwe bestemmmg) x l.

Gevolgen voor de (gemeente)kas

Ten eeiste is het belangrijk om op te merken dat het

lokale niveau voor een groot deel verantwoordelijk zal

zijn voor het herbestemmen van die bouwgronden die

niet in woonreservegebied of niet in een overstromm.gs-

gebied zijn gelegen. Voor die laatste gebieden heeft de

Vlaamse overheid, te kennen gegeven dat zij initiatief zal

nemen. Voor het merendeel van andere slecht gelegen

gebieden echter gaat de minister ervan uit dat de

gemeenten (ofprovmcie) het voortouw dienen te nemen,

Laten dat nu net ook die gebieden zijn die de hoogste

grondwaarde hebben, juist omdat ze wél onmiddeUijk

bebouwbaar zijn en geen waterproblematiek kennen.

Een aantal gemeenten herbestemt vandaag al door

middel van zogenaamde 'Open Ruimte RUPs', Onder

meer de gemeenten Gavere, Merelbeke, Nazareth en

Evergem maken hier actief werk van. Volgens schattingen

op basis van deze cases kan de fachiur om de bouwshift

te realiseren, vertienvoudigen: van 3,2 miljoen euro per

100 ha naar 35 müjoen per 100 ha. Een doorgedreven

kostenvergelijking tussen de bestaande en de nieuwe

planschaderegeling is er voor Vlaanderen niet, maar

veel blijkt afhankelijk van welke terreinen geselecteerd

worden en hoeveel terrein er binnen de te vergoeden

eerste 50-meterzones gelegen is. Waar een kostenpla-

tje van 2 a 3 müjoen euro voor, sommige, gemeenten nog

verteerbaar is om de open ruimte op hun grondgebied



te beschermen, is 20 a 30 mÜjoen euro vanzelfsprekend

absoluut niet meer financieel haalbaar.10

Anderzijds Is het natuurlijk zo dat de bouwshift doorvoe-

ren de overheid ook geld bespaart, Er dienen immeis

minder wegen, groen of rioleringen te worden onder-

houden. Maar dit is natuurlijk op zich ook geen argument

om de financiële teugels te laten vieren. Bovendien is de

terugverdientijd in tijd gespreid, terwijl de 'bouwshift' de

komende jaren dringend moet worden

gerealiseerd, De overheid moet als het

ware nu investeren m de ruimtelijke

toekomst.

Gemeenten krijgen geen rechtstreekse

vergoeding voor de planschade die

betaald moet worden aan eigenaars, Ze

betalen dit uit de algemene middelen,

Vanzelfsprekend bestaan er planbaten,

maar de inkomsten daarvan zijn heel

beperkt. Op dit moment gaan ze

overigens nog grotendeels naar de Vlaamse overheid.

Er is sprake van de oprichting van een 'BRV' -fonds, maar

dat fonds is er nog niet en zal een ruimere doelstel-

ling kennen. Voor het Open Ruimtefonds11 komen dan

weer de dertien centrumsteden niet m aanmerking en

met de middelen uit dit fonds moeten gemeenten ook

andere nuttige doelstellingen fmancieren. De gemeente

Nazareüi krijgt bijvoorbeeld jaarlijks tussen de 170.000

en 300.000 euro. Een flink bedrag, maar niet genoeg om

de planschade volgens de nieuwe regeling te betalen.

Als de planschaderegelmg wordt gewijzigd zoals voor-

gesteld, vrezen we dat de bouwshlftm de praktijk beperkt

zal blijven tot sporadische herbestemmingen, Zo voeren

met name de lokale besturen niet alleen bestemmmgs-

wijzigingen door die open ruimte moet openhouden,

maar ook vaak Ideinere herbestemmingen m bestaand

woongebied, bijvoorbeeld om te waarborgen dat er

groen in de bebouwde kern aanwezig büjft, Ook derge-

lijke irutiatieven komen door de voorgenomen wijzigmg

van de planschaderegelmg onder druk te staan,

De overheid

moet als het ware

nu investeren m

de ruimtelijke
toekomst."

Hoe billijk is billijk?

Zoals aangehaald is dé manier om de bouwshifl te reali-

seren de opmaak van ruimtelijke uitvoermgsplannen die

de betreffende gebieden een meer gepaste bestemmm.g

geven. Hoewel er enkele andere instrumenten zijn die

m specifieke gevallen een alternatief kunnen bieden.12

Ontegensprekelljk zal een hogere compensatie leiden

tot meer draagvlak bij degene wiens gronden een her-

bestemmmg krijgen. Maar de voorge-

nomen wijziging van de planschade

betekent een enorme verhogmg van

de factuur voor gemeenten. Die onbe-

taalbaarïieid is op zich al een argument

om de voorgenomen wijziging niet op

deze wijze m te voeren, maar er zijn ook

inhoudelijke argumenten. De overheid

dient hier een evenwicht te vinden

tussen het algemeen en het particulier

belang, Het algemeen belang is in deze

het realiseren van de bouwshift, het par-

ticuüer belang moet gediend worden met een biüljke

vergoeding,

De bestaande planschaderegeling werd meermaals

getoetst bij het Grondwettelijk Hof13 en goed bevonden,

Er zijn dus geen dwingende juridische redenen om deze

regeling radicaal te herzien, wat niet belet dat er argu-

menten zijn om de bestaande regeling op enkele punten

te actualLseren, Maar de keuze om de 60 jaar oude bere-

kentngsmethode juist nu te wijzigen, is dus een politieke

beslissing met potentieel verstrekkende gevolgen voor

de open ruimte in Vlaanderen.

10 Deze djferszïjngebaseeid op de cases van intercommunale Veneco die
concrete herbestemmingen hee& lopen voor vier gemeenten. De reden

dat de herbesteminmg van 100 ha kan voor een geschatte 3,S miljoen

euro, is omdat de gronden voorbij de 50 meter met vergoed wonïen en

dit het merendeel van de oppervlakte sn herbesteimning ïs. In het nieuwe
systeem wordt de volle opperviakte vergoed. Samen mei de andere

wijzigingen m het vergoedmgssysieem wordt de rekening daardoor ^
zo'n tien maal hoger geschat (gebaseeid op de woonwibreidmgsgebie-

den-cases Veneco).

Zie vooreen overzicht per gemeente van de intomstefl uit dit fonds:

h itps'.tilokaaSb estuur. via an de fan .be l fm anciermgl algemene - weiüngssubz

sdiesfondsen/dofatie-open-ruimte. 13

Denkaan l) ruilverkavelmg met planologische ruil, waaibi] 'tegelijkertijd
gronden worden geruild, en bestemmingen wolden gewijzigd of 2) de
opmaak van een ruimteiijk mtvoeringsplan met een verkorte procedure,

waarbij met de bestemming wijzigt maar we} de mnchtingsvoorschnfien
woKlen aangepast, waardoor m hogere of lagere dichfiieden kan worden

gebouwd of 3) aankoop van gronden door de overheid.
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