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De minister-president van de Vlaamse regering 

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering,  

Toerisme en Vlaamse rand 

De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke ordening en Sport 

De Vlaamse minister van Onderwijs, jeugd, Gelijke kansen en Brussel 

 

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING 
 
Betreft:  actieplan jeugdverblijven 

Plan van aanpak voor de zonevreemde jeugdverblijven waarvoor een 
planinitiatief nodig is 

 

1 Situering 

Resolutie betreffende het voortbestaan van kampplaatsen 

Op 24 mei 2006 is in het Vlaams Parlement een voorstel van resolutie aangenomen 
betreffende het voortbestaan van kampplaatsen. Met deze resolutie vroeg het Vlaams 
Parlement aan de Vlaamse Regering om een rondetafel te organiseren met alle betrokken 
actoren, gemeenten, provincies, administraties en ministers bevoegd voor Ruimtelijke 
Ordening, Jeugd, Toerisme, Leefmilieu, Landbouw en Platteland om een 
toekomstgerichte visie op kampplaatsen te ontwikkelen. 

Rondetafelconferentie inzake jeugdverblijfsinfrastructuur 

Op maandag 2 juli 2007 is een rondetafelconferentie inzake jeugdverblijfsinfrastructuur 
georganiseerd door de Vlaamse regering. Op deze conferentie zijn vooral de problemen 
van de zonevreemde jeugdverblijven besproken. Daarnaast is ook de andere regelgeving 
aangehaald waarmee de jeugdverblijfssector geconfronteerd wordt. 

Taskforce Jeugdverblijven 

In het kader van deze rondetafelconferentie is de Taskforce Jeugdverblijven opgericht. 
Deze Taskforce bestaat uit vertegenwoordigers van de kabinetten van de Vlaamse 
regering en administraties (jeugd, toerisme, natuur en bos, ruimtelijke ordening en 
landbouw), de VVP, de VVSG, de VVJ, CJT en De Ambrassade en wordt voorgezeten 
door het kabinet van de minister voor Toerisme. De Taskforce heeft tot doel een integrale 
aanpak uit te werken m.b.t. alle mogelijke problemen waarmee de jeugdverblijven 
vandaag geconfronteerd worden. Daarnaast zal er ook een afwegingskader voor de 
zonevreemde jeugdverblijven worden uitgewerkt.  
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Inventaris van de bestaande jeugdverblijven 

Om het afwegingskader te kunnen opmaken was er in eerste instantie nood aan een 
inventaris van alle bestaande jeugdverblijven. Toerisme Vlaanderen heeft begin 2008 het 
initiatief genomen om een inventarisatie van de bestaande jeugdverblijfcentra op te 
maken. De inventaris bevat voor alle jeugdverblijven informatie over hun feitelijk 
voorkomen, hun juridische toestand (onder andere gewestplanbestemming en 
stedenbouwkundige vergunningen) en hun planningscontext (kaderen in bestaande 
structuurplannen). Om de nodige gegevens te kunnen verzamelen, werd elk jeugdverblijf 
in Vlaanderen bezocht. Deze inventaris, die werd afgerond in 2008, is een zeer 
belangrijke en cruciale stap in het verdere proces.  

De conclusie van deze studie is dat een niet onbelangrijk deel van de jeugdverblijven 
zonevreemd ligt en/of niet in orde is met zijn stedenbouwkundige vergunning. Dit is niet 
zonder gevolgen. Sommige jeugdverblijven kunnen hierdoor geen (nieuwe) vergunning 
krijgen om de noodzakelijke aanpassingen uit te voeren om te voldoen aan de 
brandveiligheidsnormen of andere erkenningscriteria opgelegd door het decreet 'Toerisme 
voor Allen'. Andere uitbaters durven niet langer te investeren of sluiten omwille van het 
onzekere toekomstperspectief. Op termijn bedreigt de zonevreemdheid zeker het 
voortbestaan van een aantal jeugdverblijven. 

Actieplan jeugdverblijfcentra  

Ondermeer op basis van de inventaris heeft de Taskforce Jeugdverblijven een 'actieplan 
jeugdverblijfcentra' opgemaakt met o.a. een inventaris van de huidige bedreigingen voor 
de jeugdverblijfcentra en een aantal acties die hierop kunnen inspelen. In april 2009 werd 
dit actieplan voorgelegd aan de Vlaamse Regering en bezorgd aan het Vlaams 
Parlement. In het Vlaamse Regeerakkoord 2009-2014 is opgenomen dat de Taskforce 
zoekt naar passende oplossingen voor de zonevreemde jeugdverblijven. 

In januari 2010 werd de Taskforce heropgestart. Het actieplan werd verder verfijnd en alle 
acties uit het actieplan werden opnieuw bekeken. Binnen de lijst van nog op te starten 
acties werden prioriteiten aangebracht. Op 23 juli 2010 keurde de Vlaamse Regering het 
'actieplan jeugdverblijfcentra' inclusief deze prioriteiten goed. 

Sinds de inventarisatie van de zonevreemde jeugdverblijven en de oprichting van de 
Taskforce, is de regelgeving ruimtelijke ordening op een aantal vlakken gewijzigd. Zo 
kunnen intussen via de VCRO (Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening) een aantal 
aspecten vergund worden:  

Artikel 9 Besluit Vlaamse Regering 28/11/2003: ‘ Met toepassing van artikel 4.4.23 van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening kan een vergunning worden verleend voor het geheel of gedeeltelijk wijzigen van 
het gebruik van een gebouw of gebouwencomplex van de hoofdfunctie "landbouw in de ruime zin", voor zover 
aan al de volgende voorwaarden voldaan is: 
1° het gebouw of gebouwencomplex is gelegen in een agrarisch gebied in de ruime zin;  
2° de nieuwe functie heeft betrekking op volgende activiteiten of combinaties daarvan: een paardenhouderij, 
een manège, een dierenasiel, een dierenpension, een dierenartsenpraktijk, jeugdlogies, een tuinaanlegbedrijf, 
een kinderboerderij, een centrum voor dierentherapie (animal assisted therapy) of een instelling waar 
personen al dan niet tijdelijk verblijven en bij wijze van therapie, onderwijs, opleiding of voorbereiding op de 
reguliere arbeidsmarkt ondermeer landbouwactiviteiten of aan de landbouw verwante activiteiten uitoefenen, 
telkens met inbegrip van de gedeelten van het gebouw of gebouwencomplex die worden aangewend voor 
ondergeschikte functies (handel, horeca, kantoorfunctie of diensten) die noodzakelijk zijn voor de uitoefening 
van de hoofdfunctie. 
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Voor de toepassing van het eerste lid, 2°, geldt dat de volledige vloeroppervlakte die door eventuele 
ondergeschikte functies (zowel binnen het hoofdgebouw als binnen de bijgebouwen) in beslag genomen 
wordt, ten hoogste gelijk is aan 100 vierkante meter.’ 

Artikel 4.4.19 § 1 VCRO : ‘Het uitbreiden van een bestaande zonevreemde constructie, niet zijnde 
woningbouw, is vergunbaar, op voorwaarde dat de uitbreiding noodzakelijk is omwille van: 
1°  milieuvoorwaarden; 
2°  gezondheidsredenen; 
3°  maatregelen opgelegd door de sociale inspecteurs die bevoegd zijn in het kader van de wet van 16 

november 1972 betreffende de arbeidsinspectie; 
4°  de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen, de 

dierengezondheid of het dierenwelzijn; 
5°  [infrastructurele behoeften ingevolge de uitbreiding van de werking van erkende, gesubsidieerde of 

gefinancierde onderwijsinstellingen of van een erkende jeugdvereniging in de zin van het decreet van 
14 februari 2003 houdende de ondersteuning en de stimulering van het gemeentelijk, het 
intergemeentelijk en het provinciaal jeugd- en jeugdwerkbeleid en het decreet van 18 juli 2008 
houdende het voeren van een Vlaams jeugd- en kinderrechtenbeleid of van een erkend 
jeugdverblijfcentrum overeenkomstig het decreet van 18 juli 2003 betreffende de verblijven en 
verenigingen die een werking uitoefenen in het kader van ‘Toerisme voor Allen’].’ 

 
VCRO art. 4.4.4 §1  In alle bestemmingsgebieden kunnen, naast de handelingen die gericht zijn op de 
verwezenlijking van de bestemming, ook handelingen worden vergund die gericht zijn op het sociaal-
culturele of recreatieve medegebruik, voor zover ze door hun beperkte impact de verwezenlijking van de 
algemene bestemming niet in het gedrang brengen. 
Voor niet van vergunningsplicht vrijgestelde handelingen die verbonden zijn met occasionele of 

hoogdynamische sociaal-culturele of recreatieve activiteiten, kan slechts een tijdelijke 
stedenbouwkundige vergunning worden afgeleverd, of een stedenbouwkundige vergunning onder de 
voorwaarde dat de betrokken handelingen slechts gedurende een specifieke periode of op bepaalde 
momenten aanwezig kunnen zijn. 

                Sociaal-culturele of recreatieve activiteiten waarvan de inrichtingen onderworpen zijn aan de 
milieuvergunningsplicht, kunnen slechts op occasionele basis worden toegestaan. 

 
 
BVR functiewijziging art. 10: hergebruik items op inventaris bouwkundig erfgoed 
 
BVR vrijstelling art. 7.3: Een stedenbouwkundige vergunning is niet nodig voor een tijdelijke 

gebruikswijziging van een bestaand, hoofdzakelijk vergund of vergund geacht gebouw, als dit een 
maximale duur van 90 dagen per jaar niet overschrijdt  

 
 
Een van de prioritaire acties opgenomen in het actieplan is: 'Het opmaken van een 
afwegingskader voor de zonevreemde jeugdverblijven. 

Deze actie omvat twee stappen: 

1. er moet bepaald worden voor welke jeugdverblijven er een planinitiatief moet 
opgezet worden en op welk niveau dit moet gebeuren (subsidiariteit) 

2. er wordt op Vlaams niveau een voorstel van ‘ruimtelijke afweging t.o.v. de 
omgeving’ gemaakt 

 
Werkgroep Jeugdverblijven 
 
In 2011 is een werkgroep jeugdverblijven opgericht met als taak ‘het uitwerken van een 
afwegingskader voor de zonevreemde jeugdverblijven’. Volgende organisaties zijn 
vertegenwoordigd in deze werkgroep: het departement ruimtelijke ordening, het 
departement landbouw en visserij, het agentschap voor natuur en bos, het agentschap 
sociaal-cultureel werk (afdeling jeugd), de VVP, de VVSG en het agentschap Toerisme 
Vlaanderen.  
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Plan van aanpak 2012 
 
Deze werkgroep maakte eind 2011 een eerste voorstel van afwegingskader dat 
bediscussieerd werd op de Taskforce van 7 december 2011. Intussen is dit 
afwegingskader verder uitgewerkt (zie bijlage 1) en werd een plan van aanpak 
opgemaakt. De voorliggende nota omvat het plan van aanpak om te komen tot 
oplossingen voor de zonevreemde jeugdverblijven. Daarnaast worden een aantal 
ondersteuningsmaatregelen voorgesteld die de provincies en gemeenten moeten 
overtuigen om voor bepaalde jeugdverblijven een planinitiatief op te starten. 
 
Commissie toerisme maart 2012 
 
Op 20 maart 2012 heeft er in de commissie toerisme een gedachtewisseling over het 
actieplan jeugdverblijven plaatsgevonden met de Vlaams minister voor toerisme. In deze 
commissievergadering is een stand van zaken gegeven over de acties uit het actieplan 
jeugdverblijven, de werkzaamheden van de Taskforce Jeugdverblijven en de opmaak van 
het afwegingskader. Hier is ook gesteld dat het gaat om een afwegingskader dat kan 
leiden tot het maken van Vlaamse ruimtelijke uitvoeringsplannen die ervoor zorgen dat 
delicaat gelegen zonevreemde jeugdverblijven geregulariseerd worden. 

2 Planinitiatief en planniveau bepalen  

 
Een eerste stap in dit hele proces is het bepalen voor welke jeugdverblijven er een 
planinitiatief moet opgezet worden en op welk planningsniveau dit moet gebeuren. 
 
2.1 EEN PLANINITIATIEF: VOOR WELKE JEUGDVERBLIJVEN? 
 
Als een jeugdverblijf in een bestemmingszone ligt waar het niet thuis hoort, wordt het 
“zonevreemd” genoemd. Vaak stonden de gebouwen er al vooraleer de verschillende 
bestemmingen op de plannen van aanleg werden vastgelegd. Heel wat van deze 
jeugdverblijven zijn perfect stedenbouwkundig vergund en dus niet illegaal. Als een 
bestaand jeugdverblijf volledig vergund is, kan het zonder problemen onderhouden en 
gehandhaafd worden. Uitbreiden is voor zonevreemde jeugdverblijven in principe niet 
mogelijk. Indien deze jeugdverblijven niet gelegen zijn in kwetsbare gebieden, kunnen 
deze eventueel uitbreiden in het kader van infrastructurele behoefte. Volgens de 
inventaris van de zonevreemde jeugdverblijven zijn er 129 jeugdverblijven (23 % van alle 
geïnventariseerde jeugdverblijven) zonevreemd gelegen en volledig in orde met hun 
stedenbouwkundige vergunning. 
 
Door de zonevreemde ligging kan men in de werking van het jeugdverblijf moeilijkheden 
ondervinden. Een jeugdverblijf kan een uitbreidingsbehoefte hebben en daarom de wens 
hebben om in een geëigende bestemmingszone te liggen. Volgens de inventaris van de 
zonevreemde jeugdverblijven gaven in 2008 een 40-tal van de 129 jeugdverblijven aan 
een uitbreidingsbehoefte te hebben.  
 
Daarnaast zijn er ook zonevreemde jeugdverblijven die niet (volledig) in orde zijn met hun 
stedenbouwkundige vergunningen. In vele gevallen is een planinitiatief noodzakelijk om 
deze verblijven te kunnen regulariseren. Volgens de inventaris van de zonevreemde 
jeugdverblijven zijn er 75 jeugdverblijven (of 13 %) in dat geval. 40 jeugdverblijven 
beschikken niet over de nodige vergunningen voor de aanwezige constructies. 35 
jeugdverblijven hebben geen stedenbouwkundige vergunning voor wat betreft de functie 
‘jeugdverblijf’. Deze jeugdverblijven kunnen beschouwd worden als een jeugdverblijf met 
een uitbreidingsbehoefte (de uitbreiding = het illegaal gebouwd gedeelte of de uitbreiding 
= de functie toestaan in de bestaande constructie).  
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Voor 7 jeugdverblijven kan de functie geregulariseerd worden door een zonevreemde 
functiewijziging. 
 
 zonevreemd en in orde 

met stedenbouwkundige 
vergunning 

zonevreemd en niet in orde 
met stedenbouwkundige 
vergunning 

Totaal 
 

aantal 
jeugdverblijven 

129 75 204 

zeker nood aan 
planinitiatief 

 68 68 

misschien nood 
aan planinitiatief 

41  41 

 
Uit bovenstaande tabel kan afgeleid worden dat minimum 68 jeugdverblijven nood 
hebben aan een planinitiatief vanwege een uitbreidingsbehoefte en maximum 109 
jeugdverblijven. 
 
2.2 OP WELK PLANNIVEAU WORDT EEN RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN OPGEMAAKT? 
 
Provincies en gemeenten zijn bevoegd om plannen voor jeugdverblijven op te maken. 
Uitgangspunt is dat de nodige ruimtelijke uitvoeringsplannen ook op die niveaus opgesteld 
worden, tenzij het juridisch onmogelijk zou blijken. In dat geval zal een plan op Vlaams 
niveau worden opgemaakt. Dat kan bv. zijn indien: 

• het jeugdverblijf geheel of gedeeltelijk ligt 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; 

• het plan de opheffing van een krachtens art. 17 van het natuurdecreet afgebakend 
GEN of GENO1 vereist en indien het niet gaat over een kleine grenscorrectie2 
zoals bepaald in het natuurdecreet. 

 
In die twee gevallen is een gewestelijk planningsinitiatief nodig, tenzij de bevoegdheid 
gedelegeerd kan worden binnen de marges van artikel 2.2.1 § 2 VCRO :  
“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.” 
 
Omgekeerd kan een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat opgemaakt wordt voor een 
ruimer gebied (bv. in het kader van de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en 
agrarische structuur of de afbakening van een stedelijk gebied) steeds de nodige 
bestemmingswijzigingen doorvoeren voor een jeugdverblijf dat binnen de perimeter van 
dat gebied ligt. De beoordeling van de opportuniteit of het inderdaad aangewezen is een 
problematiek inzake een zonevreemd verblijf mee te nemen in een lopende gewestelijk 
                                                 
1 Het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) bestaat uit grote eenheden natuur (GEN) en grote eenheden natuur in ontwikkeling (GENO). 
Enkel gebieden met een ‘groene’ bestemming op het gewestplan (groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden,…) 
kunnen als GEN en GENO aangeduid worden. Gebieden met een ‘lichtgroene’ bestemming op het gewestplan (valleigebieden, 
brongebieden, agrarische gebieden met een ecologische of bijzondere waarde, bosuitbreidingsgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, 
…) kunnen aangeduid worden als GENO. Deze worden vastgelegd door een overdruk GEN of GENO in ruimtelijke plannen.  
Indien men voor een zonevreemd jeugdverblijf beslist om over te gaan tot de opmaak van een ruimtelijk plan teneinde dit verblijf zone-
eigen te maken en dit verblijf is momenteel gelegen in het VEN (met overdruk GEN of GENO via ruimtelijk plan), dan verkiest ANB 
om de overdruk ‘grote eenheid natuur’ (GEN) of ‘grote eenheid natuur in ontwikkeling’ (GENO) te schrappen. Dit kan volgens het 
natuurdecreet (art. 17) echter alleen gebeuren op Vlaams niveau (ander niveau kan wel kleine grenscorrecties in hun planinitiatieven 
opnemen). Voor GEN en GENO, afgebakend in een SBZ-zone, kunnen correcties (zowel grenscorrecties en schrappingen) enkel 
gebeuren op Vlaams niveau. Bijgevolg moeten de meeste jeugdverblijven, gelegen in het VEN op Vlaams niveau behandeld worden. 
2 Grenscorrecties kunnen immers ook op andere planningsniveaus doorgevoerd worden. 
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RUP-proces, hangt enerzijds af van de ‘dringendheid’ van de problematiek en anderzijds 
van de concrete timing van het gewestelijk planningsproces. 
 
Van de maximum 109 zonevreemde jeugdverblijven die een planinitiatief behoeven (zie 
tabel p. 4) zijn er slechts 6 in het Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN) gelegen. Volgens de 
inventarisatie van 2008 geven ze allen een uitbreidingswens aan. Bijgevolg zal voor deze 
6 jeugdverblijven moeten nagegaan worden of deze op de huidige locatie kunnen blijven 
en uitbreiden. Indien dit het geval is, zal er een gewestelijk RUP moeten opgemaakt 
worden. 
 
Voor de andere jeugdverblijven zal het ruimtelijk uitvoeringsplan door het provinciaal of 
gemeentelijk niveau opgemaakt worden. Volgend richtcijfer kan gehanteerd worden om 
een jeugdverblijf als bovenlokaal (provinciaal) te beschouwen:  jeugdverblijven met een 
capaciteit van meer dan 55 bedden en minimum 5.500 overnachtingen per jaar. Op basis 
van dit richtcijfer worden er 68 jeugdverblijven als lokaal en 35 als bovenlokaal 
beschouwd. 
 
Gezien de Vlaamse overheid het voortouw neemt om de problemen van de zonevreemde 
jeugdverblijven aan te pakken, is het opzet zowel de provincies als de gemeenten te 
ondersteunen bij de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen in dit kader (zie verder).  

3 Plan van aanpak 

Het plan van aanpak bestaat uit drie fases. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. DE DRIE FASES VAN HET PLAN VAN AANPAK 
 
FASE I. Agenderingsfase 
 
Oproep 
Omdat het niet voor alle 204 zonevreemde jeugdverblijven noodzakelijk is een 
planinitiatief op te starten en de actuele uitbreidingsbehoeften van deze jeugdverblijven 
onvoldoende gekend zijn, zal het Vlaamse niveau, samen met de gemeenten/provincie 
een oproep organiseren bij de uitbaters. Met deze oproep wordt hen gevraagd of ze 
vandaag door hun zonevreemdheid, problemen in hun werking ondervinden en of ze 
eventueel uitbreidingswensen hebben op korte of middellange termijn. Dit alles dienen ze 
kenbaar te maken met een gemotiveerde nota. Verder wordt duidelijk gemaakt dat, indien 
ze hun problemen en/of uitbreidingswensen kenbaar maken, ze in een traject (zie hierna) 
terecht komen waarbij samen met hen naar oplossingen gezocht wordt. Deze oproep gaat 
gepaard met een uitgebreide en duidelijke communicatie bij alle betrokken partijen. 
 
Deze oproep zal enkel worden georganiseerd mits voorafgaandelijk akkoord van de 
betrokken gemeente of provincie. Indien zij niet achter deze oproep staan, zullen zij ook 
niet geneigd zijn een oplossing te zoeken voor deze jeugdverblijven. Via een aantal 
ondersteuningsmaatregelen (zie verder) wensen we hen toch zo veel mogelijk te 
overtuigen om de zonevreemde jeugdverblijven op hun grondgebied aan te pakken. 
 
 

Agenderingsfase 
- oproep 
- startoverleg 

Planningsfase 
- natuurimpact 
- ruimtelijke afweging 

Uitvoeringsfase 
- planproces 
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De resultaten van deze oproep moeten leiden tot een goede inschatting van het aantal 
ruimtelijke uitvoeringsplannen die noodzakelijk zijn. Indien de motivatie voornamelijk het 
oplossen van een vergunningsprobleem is, wordt eerst nagegaan of dit kan opgelost 
worden met de mogelijkheden voorzien in de VCRO. Diegenen die vermoedelijk een 
planinitiatief behoeven, gaan door naar de volgende stap. 
 
Startoverleg 
Het bevoegde planniveau organiseert een startoverleg met de uitbater, de betrokken 
gemeente/provincie en de betrokken Vlaamse administraties. Het doel van dit overleg is 
de problemen en/of uitbreidingswensen op tafel te leggen, te bespreken en tot concrete 
afspraken te komen (wie maakt plan op, in hoeverre is dit haalbaar binnen het huidige 
ruimtelijke beleid, …). Dit startoverleg wordt binnen 90 dagen na het kenbaar maken van 
de problemen en/of uitbreidingswensen georganiseerd. 
 
Als het betreffende niveau bereid is om een ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken, wordt 
er een agenderingsnota voor het planproces opgemaakt. Deze nota omvat volgende 
onderdelen: korte schets waarom dit planproces, de partners, een timing, de financiën.  
 
Voor de jeugdverblijven gelegen in het VEN (6 jeugdverblijven), zal het Vlaamse niveau 
zo’n overleg organiseren met de uitbater, de gemeente, de provincie en de betrokken 
Vlaamse partners.  
 
FASE II. Planningsfase 
 
Natuurimpact 
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 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’3 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. 
Dit mag echter niet ten koste gaan van de huidige diversiteit aan jeugdverblijven. Op 
kamp blijven gaan in of nabij de natuur moet dan ook mogelijk blijven. 
 
Voor deze jeugdverblijven zal de impactstudie door het Vlaams niveau worden gemaakt. 
Van de maximum 109 zonevreemde jeugdverblijven die een planinitiatief behoeven, 
liggen er 26 zonevreemde jeugdverblijven in of nabij het Vlaams ecologisch netwerk 
(VEN), een speciale beschermingszone (SBZ) of perimeter van het duinendecreet. 
Hiervan liggen er  14 in en 12 in de omgeving van het VEN, een SBZ of in de perimeter 
van het duinendecreet. 
 
Ruimtelijke afweging t.o.v. de omgeving  
Voor de jeugdverblijven die niet gelegen zijn in of nabij het VEN, een SBZ of de perimeter 
van het duinendecreet en voor de jeugdverblijven waarvoor de natuurimpactstudie positief 
is, wordt een ruimtelijke afweging t.o.v. de omgeving uitgevoerd. Deze afweging wordt 
uitgevoerd door het planniveau dat bevoegd is voor de opmaak van het ruimtelijke 

                                                 
3 De resultaten van een passende beoordeling zijn bindend. 
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uitvoeringsplan.  
Het resultaat hiervan zal leiden tot een voorkeursbeslissing en bijgevolg bepalen of er een 
planproces wordt opgestart.  
 
Bij deze ruimtelijke afweging t.o.v. de omgeving komen criteria m.b.t. ruimtelijke 
samenhang, mobiliteit, landbouw, jeugdtoerisme, ... aan bod. Het is wenselijk dat deze 
afweging samen spoort met het milieuonderzoek (plan-MER of merscreening) waarin een 
aantal milieudisciplines aan bod komen. Er is wellicht een sterke inhoudelijke overlap 
tussen deze twee.  
 
Op Vlaams niveau is er een voorstel van ‘ruimtelijke afweging t.o.v. de omgeving’ 
gemaakt dat ter beschikking wordt gesteld aan de provincies en gemeenten (zie bijlage 1 
- hoofdstuk 4, onderdeel B). Daarnaast kan de gemeente gebruik maken van de 
bestaande subsidie voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
 
FASE III. Uitvoeringsfase 
 
Indien de voorkeursbeslissing positief is, start de gemeente, provincie of het Vlaamse 
niveau het officiële planproces op. 
 
 
3.2. ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN 
 
Het Vlaamse niveau voorziet volgende ondersteuningsmaatregelen voor de gemeenten 
en provincies: 
 

• Er wordt, in samenwerking met de betrokken gemeenten en provincies, een 
oproep georganiseerd bij de uitbaters van de jeugdverblijven om hun problemen 
en/of uitbreidingswensen kenbaar te maken; 

• Gemeenten/provincies worden voor de opmaak van een RUP ondersteund en 
begeleid (o.a. door het ter beschikking stellen van een ruimtelijk afweging t.o.v. de 
omgeving); 

• Er bestaat een subsidie4 voor de opmaak van gemeentelijke ruimtelijke 
uitvoeringsplannen voor zonevreemde terreinen en gebouwen voor sport-, 
recreatie- en jeugdactiviteiten (max. 5000 euro per plan);  

• Voor de jeugdverblijven die gelegen zijn in of nabij het Vlaams ecologisch netwerk 
(VEN), een speciale beschermingszone (SBZ) of perimeter van het duinendecreet 
wordt de voortoets of de natuurtoets en eventueel de passende beoordeling 
uitgevoerd door het Vlaamse niveau. 

 
 
3.3. BETROKKEN BELEIDSDOMEINEN EN WERKING 
 
Volgende Vlaamse beleidsdomeinen zijn betrokken bij dit plan van aanpak: 

• het departement ruimtelijke ordening  
• het agentschap voor natuur en bos 
• het agentschap sociaal-cultureel werk (afdeling jeugd)  
• het departement landbouw en visserij 
• Toerisme Vlaanderen 

 
 

                                                 
4http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Subsidies/bvrsubsidiesgemeent
enopmaakplannen/tabid/13791/Default.aspx 
 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Subsidies/bvrsubsidiesgemeentenopmaakplannen/tabid/13791/Default.aspx
http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/Uitvoeringsbesluiten/Subsidies/bvrsubsidiesgemeentenopmaakplannen/tabid/13791/Default.aspx
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Daarnaast is het opzet om voor het uitvoeren van dit actieplan ook samen te werken met 
een aantal externe partners zoals het provinciebestuur (jeugd, RO), de gemeente (RO), 
De Ambrassade en het Centrum voor Jeugdtoerisme. 
 
Toerisme Vlaanderen neemt hiertoe de volgende opdrachten op: 

• ze organiseert, mits voorafgaandelijk akkoord met de betrokken gemeente of 
provincie en in samenspraak met het agentschap sociaal-cultureel werk (afdeling 
jeugd), het provinciebestuur, de gemeente, De Ambrassade en het Centrum voor 
Jeugdtoerisme, een oproep bij de uitbaters van jeugdverblijven om hun problemen 
en/of uitbreidingswensen kenbaar te maken.  

• ze maakt de voortoets of de natuurtoets en eventueel de passende beoordeling 
voor de jeugdverblijven die gelegen zijn in of nabij het Vlaams ecologisch netwerk 
(VEN), een speciale beschermingszone (SBZ) of perimeter van het duinendecreet. 
Als 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) SBZ diepgaander onderzocht. Zo’n passende beoordeling kan 
Toerisme Vlaanderen niet zelf uitvoeren en moet bijgevolg worden uitbesteed.  

• De kostprijs van één passende beoordeling bedraagt tussen 2000-5000 euro. 
 

Het departement Ruimtelijke Ordening gaat voor de 6 jeugdverblijven, gelegen in het 
VEN, na of deze op de huidige locatie kunnen blijven en eventueel kunnen uitbreiden. Ze 
neemt het initiatief om ruimtelijke plannen op te maken voor de jeugdverblijven waarvoor 
het resultaat van dit onderzoek positief is. 
 
Het Agentschap Natuur en Bos begeleidt de opmaak van de natuurimpactstudie die 
gemaakt zal worden voor de jeugdverblijven die een planinitiatief behoeven en gelegen 
zijn in of nabij het VEN, een SBZ of perimeter van het duinendecreet. Momenteel werkt ze 
een praktische wegwijzer voor de passende beoordeling en een online tool rond de 
voortoets (die hieraan vooraf gaat) uit.  

4 Reguleringsimpactanalyse 

Er is geen reguleringsimpactanalyse vereist. Zie de omzendbrief VR 2004/10 van 17 
december 2004 betreffende de invoering van de lichte reguleringsimpactanalyse. In deze 
omzendbrief wordt onder punt 3 "Wanneer is een reguleringsimpactanalyse vereist" de 
regulering begrepen in ruimtelijke uitvoeringsplannen vrijgesteld van de verplichting tot 
reguleringsimpactanalyse (onderdeel 5 van de vrijgestelde categorieën)." 

5 Weerslag van het voorstel van beslissing op het personeel 

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het 
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen 
beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.  
Voor de uitvoering van deze opdracht zal, binnen de betrokken beleidsdomeinen, wel 
personeel moeten vrijgemaakt worden. 

6 Weerslag van het voorstel van beslissing op de begroting van de 
Vlaamse Gemeenschap 

Het advies van  Inspectie van Financiën. Is gegeven op 17 mei 2013. 
Het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting is gegeven op 30 mei 2013. 
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7 Weerslag op de lokale besturen 

Deze beslissing heeft geen weerslag op de lokale besturen inzake personeelsbezetting of 
financiën. Het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen hoort tot de reguliere werking van 
de diensten ruimtelijke ordening van de gemeente. 

8 Voorstel van beslissing 

De Vlaamse Regering gaat akkoord met het plan van aanpak voor de zonevreemde 
jeugdverblijven. 
 
De minister bevoegd voor toerisme wordt gelast: 
- Toerisme Vlaanderen de opdracht te geven om de oproep m.b.t. problemen en/of 
uitbreidingswensen van de jeugdverblijven te organiseren.  
- Toerisme Vlaanderen de opdracht te geven om een voortoets/natuurtoets en eventueel 
een passende beoordeling te maken voor die jeugdverblijven die een planinitiatief 
behoeven en die gelegen zijn in of nabij het Vlaams ecologisch netwerk (VEN), een 
speciale beschermingszone (SBZ) of perimeter van het duinendecreet. 
 
De minister bevoegd voor ruimtelijke ordening wordt gelast het departement RWO de 
opdracht te geven voor de 6 jeugdverblijven gelegen in het VEN na te gaan of deze op de 
huidige locatie kunnen blijven en eventueel kunnen uitbreiden. Ze neemt het initiatief om 
ruimtelijke plannen op te maken voor de jeugdverblijven waarvoor het resultaat van dit 
onderzoek positief is. 
 
De minister, bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur wordt gelast het agentschap 
voor Natuur en Bos de opdracht te geven de opmaak van de natuurimpactstudie die 
gemaakt zal worden voor de jeugdverblijven die een planinitiatief behoeven en gelegen 
zijn in of nabij het VEN, SBZ of perimeter van het duinendecreet, te begeleiden. 
 

Brussel, 4 juni 2013 

 

 

De minister-president van de Vlaamse regering 
 
 

 
 

Kris PEETERS 
 

 
 

De Vlaamse minister van Bestuurszaken, Binnenlands Bestuur, Inburgering, 
Toerisme en Vlaamse rand, 

 
 
 

Geert BOURGEOIS 
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De Vlaamse minister van Leefmilieu, Natuur en Cultuur 
 
 

 
 

Joke SCHAUVLIEGE 
 
 
 

De Vlaamse minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke ordening en Sport 
 
 
 

Philippe MUYTERS 
 

 
 

De Vlaamse minister van Onderwijs, jeugd, Gelijke kansen en Brussel 
 
 

 
 

Pascal SMET 
 
 
 
 
 
 
 
BIJLAGEN: 

- Afwegingskader zonevreemde jeugdverblijven 
- Advies Inspectie van Financiën 
- Begrotingsakkoord 
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