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WAAROM 

• Een groot deel van West-Vlaanderen is LWAG. 
Gewestplanvoorschrift bepaalt dat nieuwbouw de 
schoonheid van het landschap niet in gevaar mag brengen

• Kritische arresten RvSt en RvvB over schaalvergroting in 
LWAG maar ook in (open) agrarisch gebied. Strikte aandacht
nodig voor de dubbele beoordelingsgrond voor dossiers :  

• Het planologisch criterium 
• Het esthetisch criterium 

• Grondwettelijk Hof heeft poging om het 
gewestplanvoorschrift LWAG te herformuleren vernietigd

• Kritische houding buitenwereld, gemeentebesturen en 
Vlaanderen, zowel over wat nieuw gevraagd wordt als over 
(niet-)naleving eerdere verplichtingen

• Grote verantwoordelijkheid deputatie in kader van 
omgevingsvergunning. Nood aan meer en meer
gestructureerde informatie !
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UITGANGSPUNTEN 

• Gaat over alle vergunningsplichtige constructies
(met enige omvang) in agrarisch gebied (en ook in 
kwetsbaar gebied)

• Moderne stallen van een relevante schaalgrootte
en andere agrarische gebouwen (bijvoorbeeld
aardappelloodsen) horen thuis in agrarisch gebied

• De dossiers moeten wel goed onderbouwd zijn, 
zodat een correcte afweging in relatie tot het 
landschap kan gebeuren. 

• We leggen de lat stuk hoger. We werken met 
aantal categorieën

• Er wordt nog verder overlegd over wat een 
gedragen en goede visie is, en hoe alles kan 
afgedwongen worden.
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AANPAK 

We willen dat aanvrager goed nadenkt over: 

1. waarom hij/zij een gebouw of constructie wenst te
plaatsen, rekening houdende met een zorgvuldig
ruimtegebruik

2. de plek waar hij/zij dat gebouw of constructie
wenst te plaatsen (inplanting) 

3. de manieren waarop hij/zij dat wenst te doen
(materialen, vorm, groen) 

4. hoe de aanvraag zich verhoudt tot de globale
bedrijfsvoering (incl. verkeersbewegingen)

5. hoe de aanvraag zich verhoudt tot de concrete 
omgeving

De aanvrager moet ook duidelijk maken hoe het zit met 
de naleving van de eerder opgelegde randvoorwaarden
inzake integratie

→ Dit moet vertaald worden in aantal bijkomende 
dossierstukken.

→ Afdwingen bij o & v 
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AFBAKENING 

• Agrarisch gebied in de ruime zin is hoofdbestemming

Uitzondering : als er heel specifiek RUP speelt met
eigen voorschriften

• Kwetsbaar gebied : zie definitie in art. 1.1.2 VCRO
(agrarisch gebied met ecologisch belang, natuurgebieden e.d.m.)

• Noordzeekustzone : zie vroegere Vlarem II

• Gewone en vereenvoudigde aanvragen waarbij 
stedenbouwkundige vergunningsplichtige constructie wordt 
aangevraagd.

Uitzondering : dossiers die louter betrekking hebben op
veranderingen binnen de bestaande
gebouwenconfiguratie 

• Geldt ook bij aanvragen voor globale hernieuwing
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TOEPASSINGSGEBIED 
CATEGORIE A

Inrichtingen categorie A (verhoogde aandacht)

Dit zijn:

1. Alle gewone aanvragen voor vergistingsinstallaties 
en andere vaste mestverwerkingsinstallaties in alle 
bestemmingszones (met uitzondering van KMO-
zone en industriegebieden)

2. Alle gewone aanvragen gesitueerd in het 
landschappelijk waardevol agrarisch gebied, de 
Noordzeekustzone of in ruimtelijk kwetsbaar 
gebied

Onder categorie A is er nog een subcategorie “extra 
verhoogde aandacht”. Dit betreft stallen/loodsen met 
een lengte groter dan 60 meter of 
mestverwerkingsinstallaties.
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TOEPASSINGSGEBIED 
CATEGORIE B

Inrichtingen categorie B. (gewone aandacht)

Dit zijn: 

1. Alle vergunningsaanvragen (gewone en 
vereenvoudigde) in het landschappelijk waardevol 
gebied die niet onder het toepassingsgebied van 
inrichtingen cat. A vallen

2. Alle gewone omgevingsvergunningsaanvragen met 
een volwaardig stedenbouwkundig luik in het 
gewoon agrarisch gebied (buiten de 
Noordzeekustzone).

3. Bij andere aanvragen in gewoon agrarisch gebied 
moet telkens specifiek gemotiveerd worden 
waarom geen visueel-landschappelijke motivatie 
en bijhorend landschapsintegratieplan nodig zou 
zijn.
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ANDERS 
GESTELD: 

• gewone aanvraag voor mestverwerking/co-vergisting (buiten
industriegebied) waarbij stedenbouwkundige handeling of 
hernieuwing wordt aangevraagd : altijd cat. A. 

• gewone of vereenvoudigde aanvraag met vereenvoudigde
stedenbouwkundige handeling bij mestverwerking/co-vergisting : 
categorie B

• hernieuwing in het landschappelijk waardevol agrarisch gebied, 
de Noordzeekustzone of in ruimtelijk kwetsbaar gebied : Cat. A

• hernieuwen in gewoon agrarisch gebied : aanvrager moet telkens
specifiek motiveren waarom geen visueel-landschappelijke
motivatie en bijhorend landschapsintegratieplan nodig zou zijn.

• gewone aanvraag gesitueerd in het landschappelijk waardevol
agrarisch gebied, de Noordzeekustzone of in ruimtelijk kwetsbaar
gebied, die volwaardige stedenbouwkundige handeling omvat: 
altijd cat. A. 
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ANDERS 
GESTELD: 

• gewone aanvraag in gewoon agrarisch gebied (buiten de 
Noordzeekustzone) met volwaardige stedenbouwkundige
handeling: altijd cat. B

• gewone aanvraag gesitueerd in landschappelijk waardevol
agrarisch gebied, de Noordzeekustzone of in ruimtelijk kwetsbaar
gebied die enkel een vereenvoudigd stedenbouwkundig luik
omvat: Cat. B

• gewone aanvraag gesitueerd in gewoon agrarisch gebied (buiten
de Noordzeekustzone) die enkel een vereenvoudigde
stedenbouwkundige handeling omvat: aanvrager moet telkens
specifiek motiveren waarom geen visueel-landschappelijke
motivatie en bijhorend landschapsintegratieplan nodig zou zijn.

• vereenvoudigde aanvraag in landschappelijk waardevol gebied (of 
Noordzeekustzone, of kwetsbaar gebied) met vereenvoudigde
stedenbouwkundige handeling: altijd cat. B

• vereenvoudigde aanvraag in gewoon agrarisch gebied met 
vereenvoudigde stedenbouwkundige handeling: aanvrager moet
telkens specifiek motiveren waarom geen visueel-
landschappelijke motivatie en bijhorend landschapsintegratieplan
nodig zou zijn.
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Landschapsintegratie bij omgevingsvergunningsdossiers 
klasse 1 in het buitengebied – praktische toepassing

Pieter Deslé
dienst vergunningen provincie West-Vlaanderen
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VEREENVOUDIGDE 
OF GEWONE 
AANVRAAG

• Artikel 13 uit het Omgevingsvergunningsbesluit:

Geeft aan wanneer welke procedure gevolgd moet worden: 

• Strijdigheid met bestemmingsplan of voorschriften

• Drempelwaarden van oppervlakte, volume of hoogte

• Zonevreemdheid
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OORSPRONG 
VAN HET 
VERHAAL

• Vaststelling vanuit uitspraken van RvS, RvvB: beter inbouwen van 
de dubbele beoordelingsgrond voor dossiers 

• Het planologisch criterium 

• Het esthetisch criterium 

• Het esthetisch criterium speelt in hoofdzaak in LWAG, maar werkt 
ook door in AG 

• Uitgangspunt deputatie : agrarische activiteit/gebouwen in 
agrarisch gebied (AG én LWAG) zijn in se de logica zelve

• Maar de invulling van het esthetisch criterium schept de 
randvoorwaarden waaronder

• ‘onderzoek van de kenmerken van het landschap, de specifieke kenmerken van 
het gebouw en van de vraag of het kwestieuze gebouw in het betreffende 
landschap kan worden ingepast’
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IN HET HOOFD VAN 
DE AANVRAGER 
KIJKEN

Esthetisch criterium? 

• Meer dan enkel een groenscherm of bedrijfsintegratieplan op 
het einde van de rit …

• Landschap/esthetiek als volwaardige afweging in heel de 
totstandkoming van de plannen voor een gebouw/constructie. 

De vergunningsbeoordelaar wil het denkproces van de aanvrager 
kunnen volgen

• Waarom dit gebouw/constructie? 

• Waarom dit gebouw/constructie op deze plek? (inplanting) 
• gebouw/constructie vs de globale bedrijfsvoering (verkeersbewegingen, 

configuratie van gebouwen, …)  

• Waarom dit gebouw/constructie op deze wijze? (materialen, 
vorm, groen) 

Het hele proces wordt mee gestuurd door de vraag ‘hoe de 
aanvraag zich verhoudt tot de concrete omgeving’

Straks moet uit een aanvraag kunnen afgeleid worden of en 
waarom het gevraagde passend is in de omgeving, en of de 
gemaakte keuzes (schaal, vormgeving en inplantingsplaats van 
gebouw of constructie, beplantingsvoorstel) verantwoord zijn. 

Een goede motivatie leidt tot een goed onderbouwde beslissing
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BENODIGDE 
DOCUMENTEN
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STEEDS 
BENODIGDE 
DOCUMENTEN

• Motiveringsnota m.b.t. de keuze voor het specifieke gebouw of 
constructie

• Motiveringsnota m.b.t. het gebouw of constructie zelf en de 
inplantingsplaats

Vraagstelling:
• Wat? 

• Welk gebouw/constructie/verharding

• Afmetingen, volume

• Waarom?
• Noodzaak voor deze handeling

• Waar?
• Reden inplantingsplaats

• Hoe?
• Materialisatie

• Ontsluiting

• Relatie met bedrijf en omgeving?
• Wijzigingen bedrijfsvoering

• Verhouding tot bestaande gebouwen

• Inkleding
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STEEDS
BENODIGDE 
DOCUMENTEN

• Grondige duiding bestaande situatie

Werden in het verleden reeds zaken opgelegd?

Wat is de toestand op vandaag?

Dit wordt aangetoond via: 

• een nota 

• de fotoreportage 
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STEEDS 
BENODIGDE 
DOCUMENTEN

• Een uitgebreid landschapsintegratieplan

Dit omvat : 

• Het eigenlijke beplantingsplan 

• Een plantenlijst 

• Een verduidelijking hoe de beplanting zal beheerd en 
onderhouden worden.
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BENODIGDE 
DOCUMENTEN 
CATEGORIE A(+)

• Uitgebreide motiverings- en visienota

Schetsen van de aanpak van het integratieplan en een analyse van 
en de relatie tot de (ruimere) omgeving.

Dit gebeurt op de volgende wijze:

• Voor verschillende plantvormen die regelmatig gebruikt 
worden kan de visualisatie gebeuren aan de hand van “type-
fiches”.

• De kenmerken van het landschap

• Aanwezige en nieuwe groenelementen en samenhang met 
de voorziene constructies

• Evaluatie van het ruimere landschap rond de inrichting

• Beschrijving van de eventuele andere bedrijven in de 
omgeving 
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BENODIGDE 
DOCUMENTEN 
CATEGORIE A(+)

• Heel goed uitgewerkte visualisatie

Dit gebeurt op de volgende wijze:

• Voor verschillende plantvormen die regelmatig gebruikt 
worden kan de visualisatie gebeuren aan de hand van “type-
fiches”.

• Van de bestaande situatie moet een fotoreportage worden 
opgemaakt (met foto waarop aangeduid wordt waar het 
beoogde gebouw of constructie komt. 

• De foto’s moeten aangeduid worden op het integratieplan. 
Daarnaast moeten ook twee luchtfoto’s aan het dossier 
toegevoegd worden, met name één van de site zelf en één 
van de site in haar ruimere omgeving. 
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BENODIGDE 
DOCUMENTEN 
CATEGORIE A+

• Heel goed uitgewerkte visualisatie

Bij constructies en inrichtingen die extra verhoogde aandacht 
vragen moet bovendien nog de verdere visualisering gebeuren 
aan de hand van profielsnedes enerzijds en schetsen of een 
3D-dimensionering anderzijds.

• Profielsnedes: dienen de hoogte en het volume van de 
constructies en de groenelementen te verduidelijken

• Aanvullende schetsen of een 3D-dimensionering stellen de 
geplande toestand van de site voor.
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WAAR IN HET 
OMGEVINGSLOKET

De gevraagde dossierstukken dienen onder het loket 
geplaatst te worden onder het stedenbouwkundige 
luik => Dossierstukken => Optionele bijlagen.
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nota landschapsintegratie bij
omgevingsvergunningsdossiers klasse 1 
in het buitengebied

Webinar provincie West-Vlaanderen, dinsdag 27 april
2021



• BELANG VAN GOEDE INTEGRATIE   

• Beeldkwaliteit van het landschap

• Maatschappelijk aanvaarding schaalverandering in de land-en tuinbouw

• Realistische plannen = realistische uitvoering = betere beeldkwaliteit landschap

• UITWERKING VAN NOTA 





1. analyse 

1.1 planologisch kader

Het bedrijf is gelegen in landschappelijk waardevol agrarisch gebied, in het traditionele landschap “Oostelijke Oudland”. 

Gekenmerkt door een vlak landschap met weidse panoramische zichten in alle richtingen.

1.2  plaatselijke landschappelijke structuur.  

Bebouwing landschappelijke structuur

Groen en blauwe landschappelijke structuur

1.3 huidige situatie op het bedrijf 

Architectuur

groenelementen

Foto’s bestaande toestand 



2. advies 
2.1 Algemene principes bij beplanting rond agrarische bedrijven

2.2 beschrijving

2.1 aan te planten groen

Voor de plantenkeuze werd uitgegaan van streekeigen groen en de plaatselijke groeiomstandigheden Hieronder volgt een omlijsting van de te gebruiken 

soorten. Deze worden aangeplant in de winter van begin november tot half  maart.

1.hoogstammige bomen maat HS 8/10 

Fladderiep = Ulmus laevis

Aanplant: 10m plantafstand

Beheer: eerste jaren opkronen tot een kroonhoogte van 2,5-3 meter, daarna vrij laten uitgroeien.

Volume: 20m hoog

2.Aanplant losse heg maat BW 60/90 

Gemengd aanplanten van: Wilde liguster = Ligustrum vulgare 25% 

Zwarte els = Alnus glutinosa 20%

Fladderiep = Ulmus laevis 20%

Populier = Populus x canadensis 20% 

boswilg = salix caprea 15 %

Aanplant: plantafstand 1m, groepsgewijs gemengd aanplanten

Beheer: hakhoutbeheer, cyclisch afzetten (om de 5-6 jaar) van de heesters tot tegen het maaivlak. 

Volume: 3à4m hoog, 2m breed



3. bijlages
3.1  plan



3.2 typefiches



3.2 visualisaties

Profielsnedes

Schetsen of 3D-dimensionering 



ADVIESDIENST NAAR WEST-VLAAMSE LAND- EN TUINDERS.

• BASISDIENST ‘OPMAKEN VAN INTEGRATIEPLANNEN’         

• Opmaken van integratiedossiers met bijhorende motivaties  opmaken volgens eisen van dossieropmaak,
• Incl extra’s dossiers verhoogde aandacht’ 

• Typefiches worden beschikbaar gezet op de website

• Landschapsintegratieplannen  + motivatienota’s + visualisaties (typefiches en foto’s)
• GRATIS voor W-Vl actieve landbouwers

• Dossiers ‘Categorie A + verhoogde aandacht’  met EXTRA visualisaties:
• BETALEND voor extra werk visualisaties:  248 Euro excl BTW

• BASISDIENST ‘BEGELEIDING BEDRIJFSONTWIKKELING’
• Begeleiding Bedrijfsontwikkeling (meedenken rond inplantingsplaats, looplijnen, architectuur enz.)  

• GRATIS voor W-Vl actieve landbouwers
• Motivatie rond keuze gebouw, constructie, inplantingsplaats ikv de vergunning wordt opgemaakt. 

• WAT DOEN WE NIET:  

• Motivatienota mbt keuze gebouw   (uitgezonderd begeleiding BO)
• Motivatienota mbt gebouw/constructie en de inplantingplaats (Uitgezonderd begeleiding BO)
• Duiding vroegere opgelegde beplantingsplannen



Dossiersamenstelling Categorie A 

+ verhoogde 

aandacht

Categorie A Categorie B

Motiveringsnota over keuze van specifiek gebouw/constructie
x x x

Motiveringsnota over gebouw/constructie en de inplantingsplaats
x x x

Landschapsintegratieplan:
x x x

Plan schematisch overzicht bestaande en nieuwe beplanting x x x

Streekeigen groen x x x

Beplantingslijst + typologie x x x

Beheer en onderhoud x x x

Motiverings- en visienota:
x x

Visie over landschappelijke integratie: kenmerken van het landschap, aanwezig en 

bijkomend groen

x x

Esthetische toets: onderzoek en kenmerken van ruimer landschap x x

Bij argumentatie klemtoon NIET enkel op bedrijfssite en directe omgeving, WEL 

evaluatie van ruimer landschap en bedrijven in de omgeving

x x

Lijst van percelen rond de bedrijfszetel waarover landbouwer beschikt x x

Visualisatie:
x

Typefiches x x

Fotoreportage x x x

Profielsnedes x

Aanvullende schetsen of 3D-dimensionering x



• HOE AANVRAGEN  
• Idem huidige werking

• Mail naar bedrijfsintegratie@inagro.be
• Gegevens lb’er
• Definitief Dwg-plan ! 

• Extra: 
• Aanzichten en profielen 

• ifv van architectuur en van visualisaties 
• Duiding vroegere opgelegde beplantingsplannen/voorwaarden 

• Ifv afstemmen van nieuw plan op vorige voorwaarden 

• AANDACHTSPUNTEN
• Duidelijk inplantingsplan ! 

• Wat zijn bestaande gebouwen/verhardingen – wat zijn nieuwe gebouwen /verharding    = visualiteit ! 
• Geen beplanting op plan zetten  - verwijzen naar Inagro- integratieplan

• Communicatie naar lb’ers
• Belang van beplanting 
• Beplanting rond volledige bedrijf
• Belang van uitvoering beplanting

mailto:bedrijfsintegratie@inagro.be


Dank je wel


