Ontwerpakkoord tussen het Vlaams(e) Gewest, het Waals(e) Gewest en het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
tot instelling van het Informatieforum Ruimtelijke Ordening

Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 92bis,
§1, ingevoegd bij de bijzondere wet van 8 augustus 1988 en gewijzigd bij de bijzondere wet
van 16 juli 1993;
Gelet op de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen,
artikel 4 en 42, gewijzigd bij de bijzondere wetten van 5 mei 1993, 16 juli 1993 en bij de wet
van 27 maart 2006;
Overwegende dat de gewestministers bevoegd voor ruimtelijke ordening op 24 juni 2011 een
aanbeveling gedaan hebben om tot een structurele samenwerking te komen;
Overwegende dat er tussen de drie gewesten een belangrijke economische, sociale en
ruimtelijke interferentie bestaat van beslissingen in verband met ruimtelijke ordening;
Overwegende dat de drie Gewesten in hun regeringsverklaringen het principe van een
nauwere intergewestelijke samenwerking onderschrijven;
Overwegende dat dit akkoord de wetgeving inzake ruimtelijke ordening of leefmilieu van de
drie Gewesten en de toepassing ervan niet wijzigt;

HET VLAAMS GEWEST, vertegenwoordigd door de Vlaamse Regering, in de persoon van
haar Minister van Ruimtelijke Ordening;
HET WAALS GEWEST, vertegenwoordigd door de Waalse Regering, in de persoon van haar
Minister-President en haar Minister van Ruimtelijke Ordening;
HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST, vertegenwoordigd door de Regering van
het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in de persoon van haar Minister-President;
KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen
Artikel 1. Organiek voorwerp van het akkoord
Teneinde de samenwerking met betrekking tot ruimtelijke ordening in goede banen te leiden,
wordt een permanent Informatieforum Ruimtelijke Ordening opgericht voor kwesties in
verband met de ruimtelijke ordening die meer dan één Gewest aanbelangen. De werking van
dat Informatieforum wordt vastgelegd in artikel 3.
Art. 2. Inwerkingtreding en duur van het akkoord
Dit akkoord wordt voor onbepaalde duur gesloten. De bepalingen van het akkoord kunnen op
verzoek van elke partij worden herzien.

Hoofdstuk II. Opdracht van het informatieforum
Art. 3. Het Informatieforum Ruimtelijke Ordening heeft als volgende opdrachten:
1°de ruimtelijke planningsprocessen te identificeren die minstens twee gewesten
aanbelangen. In voorkomend geval zal ieder gewest erop toezien dat
planningsprocessen voor nieuwe ruimtelijke plannen met mogelijk aanzienlijke
gewestgrensoverschrijdende effecten worden meegedeeld aan het Informatieforum
Ruimtelijke Ordening. Ieder gewest kan verzoeken dat een ruimtelijk plan van een
ander gewest, vanaf haar ontwerpfase, gemeld wordt aan het Informatieforum
Ruimtelijke Ordening;
2° het overleg te faciliteren over de ruimtelijke planningsprocessen die door het
Informatieforum Ruimtelijke Ordening zijn geïdentificeerd;
3° in te staan voor het organiseren en faciliteren van gegevensuitwisseling ten behoeve
van planningsprocessen waartoe de gewesten besluiten in toepassing van artikel 3, 1°
of op vraag van één gewest;
4°de resultaten van het overleg ter beschikking te stellen van de respectievelijke
gewesten;
5°voorstellen te formuleren tot het gezamenlijk financieren (of sturen) van studies,
teneinde te beschikken over de gegevens die nodig zijn met het oog op gezamenlijke
acties. Deze financiering wordt afgesproken op een ad hoc basis en in voorkomend
geval geregeld per gewest.

Hoofdstuk III. Organisatie en Werking van het informatieforum
Art. 4. Het Informatieforum Ruimtelijke Ordening zal werken met ambtenaren die zijn
afgevaardigd door hun respectievelijke Ministers bevoegd voor de ruimtelijke ordening.
Het voorzitterschap en de administratieve werking van het Informatieforum Ruimtelijke
Ordening wordt opgenomen volgens de beurtrol die binnen België afgesproken is conform de
afspraken in het Samenwerkingsakkoord van 8 maart 1994 tussen de Federale Staat, de
Gemeenschappen en de Gewesten en gewijzigd op 13 februari 2003 en op 7 juni 2004, met
betrekking tot de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in de Ministerraad van de
Europese Unie.
Aangezien het niet mogelijk is een ruimtelijke ordening uit te stippelen zonder aandacht te
hebben voor andere beleidsdomeinen met ruimtelijke impact zoals mobiliteit en leefmilieu,
kan het Informatieforum Ruimtelijke Ordening zich, wanneer nodig, tevens laten informeren
door de betrokken beleidsdomeinen.
Art 5. De ministers bevoegd voor ruimtelijke ordening komen minstens eenmaal per jaar
bijeen om de resultaten van het administratieve overleg te evalueren en algemene werklijnen
vast te leggen voor het volgende jaar.
De administraties van de drie ministers plegen in principe eenmaal per kwartaal overleg.

Opgemaakt te (plaats), (datum), in drievoud, elk origineel in het Nederlands en het Frans.

Voor het Vlaamse Gewest,
De Minister van Financiën, Begroting, Werk, Ruimtelijke Ordening en Sport,

Philippe MUYTERS

Voor het Waalse Gewest,
De Minister-President van de Waalse Regering,

Rudy DEMOTTE
De Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit,

Philippe HENRY

Voor het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest,
Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Plaatselijke
Besturen, Ruimtelijke Ordening, Monumenten en Landschappen, Openbare Netheid en
Ontwikkelingssamenwerking

Charles PICQUÉ

