
Afwegingskader zonevreemde jeugdverblijven 
 

1. Doel 

Het afwegingskader zonevreemde jeugdverblijven heeft als doel: 

- te bepalen of er voor een concreet jeugdverblijf (behoud of uitbreiding) een 
planningsintiatief nodig is 

- op welk niveau een planningsinitiatief nodig is 
- welke elementen belangrijk zijn binnen het proces dat vooraf gaat aan het plan. 

Het afwegingskader zal dus een handleiding zijn voor de bevoegde overheden bij de (beslissing tot) 
opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan in functie van een zonevreemd jeugdverblijf. 

 

2. Planningsinitiatief nodig? 

De eerste stap in het proces is het bepalen of er een planningsinitiatief voor een jeugdverblijf moet 
worden opgezet. Dit houdt vooreerst een analyse en afweging van de juridische context in, in het 
bijzonder een onderzoek van de stedenbouwkundige vergunningstoestand, de bestaande 
bestemmingen en de beschermingen of afbakeningen van en in het gebied en haar omgeving. 

 

A. STEDENBOUWKUNDIGE VERGUNNINGSTOESTAND 

De stedenbouwkundige vergunningstoestand van het jeugdverblijf (gebouwen, maar ook 
infrastructuur zoals parking, e.d.) wordt in kaart gebracht. 

Volgende vragen worden hierbij beantwoord: 

- Welke delen van het jeugdverblijf zijn vergund / vermoed vergund / onvergund? 
 

B. BESTEMMING 

De bestaande bestemming van het gebied en haar omgeving wordt bepaald in bestemmingsplannen. 
Dit kan het gewestplan zijn, maar ook andere plannen van aanleg (algemeen plan van aanleg, 
bijzonder plan van aanleg) of ruimtelijke uitvoeringsplannen (gewestelijke, provinciale of 
gemeentelijke). Binnen deze stap wordt de bestemming van het gebied bepaald en de relatie ten 
opzichte van de bestemmingen in de omgeving.  

Volgende vragen worden beantwoord: 

- Geldt voor het gebied het gewestplan of een uitvoeringsplan? 
- Indien het gewestplan geldt:  

 Welke bestemming geldt het voor het gebied waarin het jeugdverblijf gelegen is en welke zijn de 
eventuele aanpalende bestemmingen? 

 Bestaat er voor het gebied een algemeen of bijzonder plan van aanleg? Welke bestemming geldt hier 
voor het gebied waarin het jeugdverblijf gelegen is en welke zijn de eventuele aanpalende 
bestemmingen? 



- Indien er een uitvoeringsplan geldt: 
 Welke bestemming geldt voor het gebied waarin het jeugdverblijf gelegen is en welke zijn de 

eventuele aanpalende bestemmingen? 

- Welke relatie is er tussen de bestemming van het jeugdverblijf zelf en de bestemmingen in de omgeving? 
Zijn er eventuele conflicten tussen de verschillende bestemmingen? 
 

C. BESCHERMINGEN OF AFBAKENINGEN 

Binnen het gebied waar het jeugdverblijf gelegen is, kunnen bepaalde beschermingen of 
afbakeningen gelden die belangrijk zijn bij de afweging van het jeugdverblijf. Ook in de onmiddellijke 
omgeving kunnen beschermingen of afbakeningen van toepassing zijn die bepalend zijn voor de 
(verdere) mogelijkheden van het jeugdverblijf. 

Volgende vragen worden beantwoord (wanneer van toepassing op het jeugdverblijf en haar 
omgeving): 

- Zijn er ‘sectorale’ beschermingen of afbakeningen van toepassing die mogelijk grensstellend zijn voor het 
jeugdverblijf en eventuele uitbreidingen (beschermde monumenten, landschappen, dorpsgezichten, 
ankerplaatsen, beschermde vegetatietypes, bos, waterwingebieden, overstromingsgebieden,…)? 

 

3. Planningsbevoegheid 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen bepaalt dat een groot deel van de ruimtelijk beleid m.b.t. 
toerisme wordt uitgewerkt op provinciaal en gemeentelijk niveau. Het is dan ook logisch dat deze 
niveaus het ruimtelijk beleid ten aanzien van de zonevreemde jeugdverblijven uitwerken. 
 

A. Gemeente 

In de meeste gevallen zal de gemeente een planningsinitiatief nemen. Slechts in onderstaande 
gevallen raden wij aan of is het nodig dat de provincie of het Vlaams gewest een ruimtelijk 
uitvoeringsplan opmaakt. 
 

B. Provincie 

Voor volgende zonevreemde jeugdverblijven zal de provincie een planningsinitiatief dienen te  
nemen: 
a) indien het jeugdverblijf geheel of gedeeltelijk liggen binnen het toepassingsgebied van 

bestemmingsvoorschriften die opgenomen zijn in een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan of 
ontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, en de gewenste ontwikkeling in strijd is met 
de voorschriften van dat provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan; 

b) jeugdverblijven met een capaciteit van meer dan 55 bedden en minimum 5.500 overnachtingen 
per jaar worden als bovenlokaal (provinciaal) beschouwd. Dit is een richtcijfer en hier kan 
bijgevolg van afgeweken worden. Vb. indien de capaciteit van een jeugdverblijf in realiteit hoger 
is door de aanwezigheid van tentenweides (deze worden momenteel niet in beschouwing 
genomen). 

 



C. Vlaams gewest 

In bepaalde gevallen zal het nodig zijn dat een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt 
wordt: 
a) indien het jeugdverblijf geheel of gedeeltelijk liggen binnen het toepassingsgebied van 

bestemmingsvoorschriften die opgenomen zijn in een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of 
een ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan, en de gewenste ontwikkeling in strijd is 
met de voorschriften van dat gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan;  

b) indien het plan de opheffing van een krachtens art. 17 van het natuurdecreet afgebakend GEN 
of GENO vereist en indien het niet gaat over een kleine grenscorrectie1 zoals bepaald in het 
natuurdecreet.  

 

D. Mogelijkheden tot delegatie van planningsbevoegheid 

De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening voorziet bepalingen met betrekking tot delegatie van 
planningsbevoegdheden. Artikel 2.2.1 § 2 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening bepaalt 
immers: “Een planningsniveau kan met instemming van alle op grond van de ruimtelijke 
structuurplanning bevoegde planningsniveaus een planningsinitiatief nemen voor de totaliteit van 
een bepaald gebied, ook al beschikt het daartoe niet over de noodzakelijke planningsbevoegdheden. 
De instemming, vermeld in het eerste lid, wordt verleend door de Vlaamse Regering, de deputatie, 
respectievelijk het college van burgemeester en schepenen. Zij wordt schriftelijk gegeven, uiterlijk op 
of naar aanleiding van de plenaire vergadering. De instemming houdt in dat aan het initiërende 
planningsniveau de nodige planningsbevoegdheden worden gedelegeerd.” 

In voorgaande gevallen waar gesteld werd dat een gewestelijk of provinciaal planningsinitiatief nodig 
is, kan deze bevoegdheid, binnen de marges van artikel 2.2.1 § 2, gedelegeerd worden naar een 
ander planningsniveau.  

 

  

                                                           
1 Grenscorrecties kunnen immers ook op andere planningsniveaus doorgevoerd worden. 



4. Verschillende stappen binnen het planningsproces  

Volgend stroomschema kan hiervoor worden gevolgd: 

 

A. Passende beoordeling - verscherpte natuurtoets 

Een eerste stap bij de opmaak van een passende beoordeling is het uitvoeren van een voortoets. Een 
voortoets onderzoekt of het project een impact kan hebben op het (nabijgelegen) VEN, SBZ-h of 
duinengebied. Indien uit de voortoets blijkt dat er een impact kan of zal zijn, wordt een uitgebreide 
passende beoordeling gemaakt. Hierin wordt de relatie tussen het project en het (nabijgelegen) VEN, 
SBZ-h of duinengebied diepgaander onderzocht. 
Zoals in het schema weergegeven, vormt het resultaat van de passende beoordeling/verscherpte 
natuurtoets een belangrijk uitgangspunt om na te gaan of een jeugdverblijf al dan niet op een 
bepaalde plek kan blijven (+ eventueel uitbreiden). Er wordt geopteerd om de passende 
beoordeling/verscherpte natuurtoets zo vroeg mogelijk in het hele proces te betrekken omdat deze 
in de omgeving van VEN, SBZ-h of de perimeter van het duinendecreet doorslaggevend zal zijn voor 
de toekomst van de zonevreemde jeugdverblijven.  
Zonevreemde jeugdverblijven die in of in de nabijheid van het Vlaams ecologisch netwerk (VEN), een 
speciale beschermingszone (SBZ) of perimeter van het duinendecreet gelegen zijn, kunnen niet 
zonder meer zone-eigen worden gemaakt. De opmaak van een ruimtelijk plan gaat altijd gepaard 
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met een ruimtelijke afweging (zie verder) en moet voorafgegaan worden door een screeningsnota of 
een plan-MER, waarbinnen een impactstudie op natuur wordt meegenomen. 
Indien het jeugdverblijf gelegen is in of in de nabijheid van een van bovenstaande zones moet 
aangetoond worden wat de impact op de natuurwaarden is door een bestemmingswijziging, met 
name door een natuurimpactstudie: ‘een passende beoordeling’ voor SBZ en ‘een (verscherpte) 
natuurtoets’ in de andere gevallen. Op basis van de resultaten van deze beoordeling, kan het 
planningsproces worden stopgezet en zal gezocht moeten worden naar alternatieve oplossingen 
(herlocaliseren, uitdoofbeleid, grondruil, onteigening,…). Een gepaste oplossing moet geval per geval 
gezocht worden. 
Vanuit de passende beoordeling en de milieubeoordeling kunnen milderende maatregelen naar voor 
geschoven worden die ruimtelijk vertaald dienen te worden. Deze worden meegenomen in het 
verder planningsproces. De maatregelen die bijvoorbeeld vanuit natuur kunnen worden opgelegd bij 
behoud of het uitbreiden van het jeugdverblijf kunnen de volgende zijn: afspraken maken i.v.m. 
nachtlawaai, lichthinder, ..., er wordt in het naastliggende bos een speelzone afgebakend waarin de 
jeugd kan spelen, er wordt in het naastliggende bos een zone aangeduid waar hout kan gesprokkeld 
worden,... Deze maatregelen kunnen zich in sommige gevallen ruimtelijk vertalen, vb. er moet een 
nieuw speelbos worden aangelegd en via een bestemmingswijziging wordt hiervoor een plek 
aangeduid. 
 

B. Verdere ruimtelijke afweging t.o.v. de omgeving 

Belangrijk vooraf: 
Het is wenselijk dat de verdere ruimtelijke afweging samen spoort met het milieuonderzoek (plan-MER of 
merscreening) waarin een aantal milieudisciplines aan bod komen. Er is immers een sterke inhoudelijke overlap 
tussen deze twee. Bij het alternatievenonderzoek dat deel uit moet maken van een milieuonderzoek zullen ook 
de implicaties worden bekeken die een herlokalisatie van het jeugdverblijf teweeg zouden brengen (bijkomende 
infrastructuren, bijkomend ruimtegebruik, versnippering van onbebouwde ruimte, vermindering van 
ontwikkelingsmogelijkheden voor natuur, landbouw, bos,…). Deze zullen worden afgewogen tegenover de 
implicaties van een ontwikkeling op de bestaande locatie. 

 

Bij het ontwikkelen van een visie inzake een bepaald zonevreemd jeugdverblijf moet naast het onderzoek naar 
effecten of natuur, water en/of milieu in de ruime zin, rekening gehouden worden met verschillende 
ruimtelijke afwegingscriteria. Bij deze afweging moet gelet worden op enerzijds de bestaande situatie van het 
jeugdverblijf en anderzijds op de toekomstige ontwikkelingen ervan.  

Deze afwegingscriteria zijn: 

- de planologische context 

- de ruimtelijke context / beoordeling van de ruimtelijke draagkracht 

Deze afwegingscriteria worden in de volgende paragrafen verder besproken.  

Het ruimtelijk afwegingskader dat hier voorgesteld wordt is richtinggevend. De provinciale en lokale overheden 
kunnen zelf, vooral uitgaande van de specifieke lokale karakteristieken, het kader aanvullen met eigen en 
verfijnde criteria. 

 

a) Planologische context 

De onderzoek en afweging ten opzichte van de planologische context houdt een onderzoek in van 
het jeugdverblijf ten opzichte van bestaande beleidsplannen en beleidskaders. 



Bestaande beleidsplannen 
In de meeste gevallen werden met betrekking tot het gebied waarin het jeugdverblijf gelegen is 
reeds  een visie of beleidsopties uitgewerkt. Een eerste stap binnen de afweging van het jeugdverblijf 
binnen de planologische context is dus een analyse van de bestaande beleidsplannen: Ruimtelijk 
Structuurplan Vlaanderen, Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan, Gemeentelijk Ruimtelijk 
Structuurplan,... 

Volgende vragen worden hierbij beantwoord: 

- Hoe past het jeugdverblijf in de ruimtelijke beleidsopties voor het gebied zoals omschreven in de 
structuurplannen?  

- Ligt het jeugdverblijf bv. in een geselecteerd toeristisch-recreatief knooppunt of netwerk?  
- Is er op niveau van het gemeentelijk of provinciaal structuurplan reeds een ruimtelijke afweging in functie 

van het jeugdverblijf gemaakt? 
 

Meer specifieke beleidskaders 
Het is waarschijnlijk dat voor het (gebied waarin het) jeugdverblijf gelegen is, meer specifieke en 
verder uitgewerkte thematische of gebiedsgerichte beleidskaders werden opgemaakt. Voor heel 
Vlaanderen (ingedeeld in regio’s) werd bijvoorbeeld op Vlaams niveau een visie met betrekking tot 
landbouw, natuur en bos opgemaakt. Voor alle speciale beschermingszones die het Natura 2000-
netwerk uitmaken worden instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 opgemaakt. Op Vlaams 
niveau werd een beslissing genomen omtrent de herbevestiging van de agrarische gebieden, 
waarbinnen de omzendbrief RO2010/01 geldt bij opmaak van een uitvoeringsplan. Op gemeentelijk 
niveau werden ook reeds visies met betrekking tot zonevreemde recreatie of jeugdruimteplannen 
opgemaakt. Een tweede stap binnen het bepalen van de planologische context is dus een analyse van 
de meer uitgewerkte visies, wanneer voor handen.  

 
Volgende vragen kunnen worden beantwoord (wanneer relevant voor het jeugdverblijf): 

- Welke opties inzake de structuurbepalende buitengebied functies landbouw, natuur en bos werden voor 
het gebied genomen?  

- Zijn er belangrijke natuurontwikkelingsdoelen te realiseren in of nabij het gebied? 
- Wat is de visie op de ontwikkeling van de open ruimte, zijn er acties op gewestelijk niveau voorzien?  

- Ligt het jeugdverblijf in een herbevestigd agrarisch gebied waardoor de omzendbrief RO2010/01 van 
kracht is? Zijn er vanuit deze omzendbrief elementen die moeten meegenomen worden in het verdere 
proces? 

- Is het jeugdverblijf (bestaand en/of uitbreiding) verenigbaar met de reeds genomen opties voor het 
gebied? 

- Zijn er mogelijkheden tot koppeling (win-win) van uitbreidingsvraag van het jeugdverblijf aan andere 
doelstellingen (bosuitbreiding, realiseren groenpool, natuurontwikkeling, inrichting 
overstromingsgebieden, herinrichting / nabestemming ontginningsgebieden…) voor het gebied waar het 
verblijf gelegen is?  

- Is er op provinciaal of gemeentelijk niveau al een meer specifiek kader inzake zonevreemde recreatie 
opgesteld en werden tijdens dit proces reeds elementen of afwegingen m.b.t. het jeugdverblijf 
meegenomen? Werd er een jeugdruimteplan opgemaakt en wordt er over dit jeugdverblijf iets opgenomen 
in dit plan? 
 



b) Ruimtelijke context / beoordeling ruimtelijke draagkracht 

De analyse van de ruimtelijke context houdt een beoordeling in van de ruimtelijke draagkracht van 
het gebied en haar omgeving. Er wordt gekeken of het jeugdverblijf ruimtelijk geïntegreerd is in haar 
omgeving, rekening houdend met de karakteristieken van die omgeving. Er wordt gekeken naar de 
dynamiek die het verblijf teweeg brengt in haar omgeving en of deze dynamiek hier toelaatbaar is. Bij 
deze afweging wordt gekeken naar de schaal, de functionele inpasbaarheid van het jeugdverblijf, de 
mobiliteit, het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke elementen, de 
cultuurhistorische aspecten en het reliëf,… 

Dynamiek 
In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt een definitie gegeven aan hoog- en 
laagdynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur.  

Onder hoog-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt die infrastructuur verstaan die, 
omwille van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke omgeving sterke veranderingen en dynamiek 
teweegbrengt in de wijze van functioneren van de bestaande ruimtelijke en sociaal-economische 
structuur en daardoor in belangrijke mate het bestaande ruimtegebruik wijzigt.  

Onder laag-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur wordt verstaan de infrastructuur die 
omwille van haar intrinsieke aard, in haar onmiddellijke omgeving eerder beperkte veranderingen 
teweegbrengt in de bestaande ruimtelijke en sociaal-economische structuur en in het bestaande 
ruimtegebruik. 

Hoog- en laagdynamische toeristische-recreatieve infrastructuur wordt gebruikt in tegenstelling tot 
de gangbare opdeling intensieve en extensieve recreatie, die vooral vanuit de aard van de 
infrastructuur zelf vertrekt. Dit betekent dat naargelang van de aard en de inrichting van de 
infrastructuur van de toeristisch-recreatieve activiteiten zelf, een bepaalde infrastructuur op de ene 
plaats laag- en op de andere plaats eerder hoog-dynamisch kan genoemd worden. Het is onmogelijk 
algemeen geldende kwantitatieve normen te definiëren die het onderscheid maken tussen hoog- en 
laag-dynamische toeristisch-recreatieve infrastructuur. 

De dynamiek van een jeugdverblijf wordt dus bepaald aan de hand van de aard en inrichting van het 
jeugdverblijf en de kenmerken van de omgeving. Bij het bepalen van de dynamiek moet eveneens de 
dynamiek die inherent is aan het jeugdverblijf en het interne groeipotentieel2 worden meegenomen. 
Aan de hand van deze elementen kan afgewogen worden of de dynamiek of impact van het 
jeugdverblijf op de omgeving (bestaand, gepland of potentieel) toelaatbaar is in het gebied. 

 

Schaal van het jeugdverblijf 
De schaal van het jeugdverblijf wordt bepaald aan de hand van haar capaciteit: het aantal bedden en 
overnachtingen per jaar. De analyse van de infrastructuur waarover het bedrijf beschikt is hierbij ook 
van belang (gebouwen, maar ook speelterrein, speelweiden op eigen domein, e.d.).  

                                                           
2 Vanaf het begin van het planningsproces moet rekening worden gehouden met het groeipotentieel van het jeugdverblijf. Dit wil zeggen 
met de bestaande infrastructuur, de mogelijkheden van deze infrastructuur, maar ook met mogelijke uitbreidingen naar de toekomst toe. 
Een jeugdverblijf kan klein beginnen, maar de potentie hebben om uit te groeien naar iets groter, waarbij de dynamiek zeer snel kan 
wijzigen. 



Volgende vragen zijn van belang: 

- Wat is de capaciteit van het jeugdverblijf? 

- Over welke infrastructuur, op eigen domein, beschikt het jeugdverblijf? 
- Over welke oppervlakte is deze infrastructuur gespreid? 
- Welke infrastructuur of bebouwing wordt bijkomend voorzien? Gebeurt deze uitbreiding op het eigen 

terrein? 
 

Deze vragen over de schaal van het jeugdverblijf moeten steeds worden beantwoord in relatie tot de 
schaal van de omgeving. 

 

Het ruimtegebruik, de bouwdichtheid en de visueel-vormelijke elementen 
Het ruimtegebruik en de bouwdichtheid van het jeugdverblijf en de omgeving moet verder worden 
bekeken. Hierbij gaat het niet alleen over het domein van het jeugdverblijf zelf (zie analyse schaal 
van het jeugdverblijf), maar ook over omgeving. Bij de visueel-vormelijke elementen wordt gekeken 
hoe het jeugdverblijf, de bebouwing en infrastructuur (verharding, …), wordt ingepast in de 
omgeving. Er wordt hierbij rekening gehouden met de karakteristieken van de omgeving. In een 
meer stedelijke omgeving zal de inpassing van het jeugdverblijf wellicht eenvoudiger zijn dan in een 
landelijke omgeving. 

Volgende vragen worden beantwoord: 

- Gebruikt het jeugdverblijf terreinen (speelterreinen, speelweiden,…) in de omgeving? 
- Sluit de infrastructuur en de bebouwing van het jeugdverblijf aan bij de bebouwde omgeving? Is het 

jeugdverblijf gelegen in een stedelijke omgeving of een landelijke omgeving? 
- Welke functies liggen in de omgeving van het jeugdverblijf? 

 

Functionele inpasbaarheid 
Bij de functionele inpasbaarheid van het jeugdverblijf wordt gekeken of de functie van het 
jeugdverblijf inpasbaar is met de andere functies in de omgeving (water, natuur en bos – voor zover 
niet in de VEN/SBZ-toets behandeld – , landbouw, toeristische infrastructuur,…). Hierbij wordt ook 
een link gemaakt met de aard van het jeugdverblijf. Sommige jeugdverblijven zijn eerder 
vormingscentra, anderen zijn meer gericht op sportactiviteiten, natuureducatie,… 

Volgende vragen zijn van belang: 

- Wat is de huidige pedagogische betekenis van het jeugdverblijf en zijn activiteiten? Wat zijn de kansen en 
hoe groot zijn die, voor kinderen en jongeren om hier aan natuurbeleving te doen? Bijvoorbeeld: 
natuureducatie, natuurgebonden jeugdactiviteiten zoals bosspel,… 

- Ligt het jeugdverblijf in de buurt van een vijver, rivier of beek? Zijn hier mogelijkheden voor recreatief 
medegebruik (vlotten, zwemmen, betreding oevers,…), rekening houdende met de kwetsbaarheid van deze 
systemen? 

- Ligt het jeugdverblijf in overstromingsgebied? Wat is de invloed van het jeugdverblijf op de 
hemelwaterinfiltratie en bergingscapaciteit (ook onderdeel van de watertoets)? 

- Ligt het jeugdverblijf in de buurt van een natuurgebied of bos? Zijn hier mogelijkheden voor recreatief 
medegebruik (kamperen, spelen,…) rekening houdende met de kwetsbaarheid van deze gebieden (geluid, 
betreding kwetsbare zones, impact van hout sprokkelen…)? 



- Ligt het jeugdverblijf in (de buurt van) landbouwgebied? Sluit het jeugdverblijf aan bij bestaande 
bebouwing of wordt door het jeugdverblijf goed gestructureerde landbouwgronden ingenomen of 
versnipperd? Zijn hier mogelijkheden voor recreatief medegebruik (wandelen, fietsen, spelen,…) rekening 
houdende met de invloed op het functioneren van de landbouwbedrijven? Zijn er landbouwbedrijven die 
hun activiteiten verbreden in die zin dat het jeugdverblijf hier gebruik van kan maken?  

- Zijn er voldoende speelmogelijkheden op het terrein van het jeugdverblijf zelf (speelweide, speelbos, 
eventueel stukje verharde ruimte, kampvuurplaats, voldoende binnenspeelruimte, …). Zijn er voldoende 
mogelijkheden om te spelen in de buurt ((speel)bos, park, weide, speeltuin  …). Zijn er andere recreatieve 
voorzieningen (zwembad, recreatief domein, … ) in de omgeving waar het jeugdverblijf gebruik van kan 
maken? Ligt het jeugdverblijf in de buurt van andere toeristisch-recreatieve of andere infrastructuur? Zijn 
hier mogelijkheden tot clustering, slim ruimtegebruik? 

- Ligt het jeugdverblijf in de buurt van een bebouwde omgeving? Zijn hier mogelijkheden tot clustering of 
complementair gebruik van voorzieningen (speeltuin, musea, zwembad,…) in deze omgeving? Is er 
voldoende buffering (mogelijk) ten opzichte van de woonfuncties? 
 

Mobiliteit 
Op basis van het aantal bedden en het aantal overnachtingen per jaar kan de mobiliteitsimpact van 
het jeugdverblijf bepaald worden. Er wordt hierbij rekening gehouden met de aanwezige 
infrastructuur en de verschillende vervoersmiddelen (auto, openbaar vervoer, fiets,…). Niet alleen 
ontsluiting is van belang, ook de impact ervan op de omgeving en de parkeerproblematiek. 

Volgende vragen wordt beantwoord: 

- Hoe is het jeugdverblijf ontsloten (infrastructuur en vervoermodi)? Zijn er goede fiets- en wandelontsluiting 
die kansen bieden voor zowel kampgasten als voor de lokale inwoners?  

- Is het een verkeersarme buurt (ligt het langs een drukke baan, …)? Zijn er veel mogelijkheden om zich veilig 
te verplaatsen (wandel en fietspaden)?  

- Hoeveel verkeersbewegingen genereert het jeugdverblijf (opgesplitst in modi – tijdstippen/piekmomenten 
bv. bij bezoekdagen)? 

- Is de ontsluitingsinfrastructuur aangepast aan het aantal bewegingen dat gegenereerd wordt? 
- Worden er maatregelen voorzien om de eventuele hinder voor de omgeving te beperken of de 

verkeersleefbaarheid en –veiligheid te verbeteren? Welke acties kunnen hierrond genomen worden? 
- Hoeveel parkeerplaatsen zijn nodig en voor handen? Worden alle nodige parkeerplaatsen voorzien op het 

eigen terrein? Moet bijkomende ruimte voorzien worden? 

 

Cultuurhistorische aspecten  
Cultuurhistorische aspecten hebben te maken met hoe een landschap historisch werd vormgegeven. 
Binnen deze analyse wordt gekeken of er belangrijke historische eigenschappen (waardevolle 
verkavelingspatronen, bomenrijen, boerderijlinten,…) zijn in de omgeving van het jeugdverblijf 
waarmee rekening moet worden gehouden. 

Volgende elementen worden afgewogen: 

- Is het jeugdverblijf historisch gegroeid? 
- Zijn er bepaalde belangrijke nederzettingspatronen of landschapspatronen in de omgeving van het 

jeugdverblijf?  

- Op welke manier wordt ingespeeld op deze patronen? Hoe wordt omgegaan met kleine 
landschapselementen? Moeten bepaalde randvoorwaarden meegenomen worden? 

- Wordt door het jeugdverblijf een gaaf landschap of ankerplaats verstoord? Welke maatregelen kunnen 



hiervoor getroffen worden? 

 

Fysisch systeem 
Binnen deze analyse wordt nagegaan hoe het jeugdverblijf inspeelt op het reliëf van de omgeving en 
welke impact het jeugdverblijf en/of uitbreidingen hierop heeft. 

- Wordt het reliëf gewijzigd en welke impact heeft deze wijziging? 

- Wordt de bodem gewijzigd (verhardingen e.d.) en welke impact heeft deze wijziging (bv. op erosie)? 
- Is het gebied overstromingsgevoelig? Welke impact heeft het jeugdverblijf en/of uitbreiding op het 

watersysteem? 
 

C. Opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan 

De hierboven aangegeven verschillende onderzoeken (passende beoordeling of verscherpte 
natuurtoets, de milieubeoordeling  en de verdere ruimtelijke afweging) zullen een antwoord geven 
op de vraag of het jeugdverblijf ruimtelijk verantwoord is in een bepaalde omgeving en of de opmaak 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan dus verantwoord is voor het jeugdverblijf en op de vraag welke 
randvoorwaarden hierbij in acht moeten worden genomen.  

Zoals aangegeven gebeuren (delen van) deze onderzoeken ideaal gezien parallel omdat in 
verschillende onderzoeken dezelfde elementen terug kunnen komen. 
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