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Ruimtelijke en economische ontwikkeling van de provincie Limburg 

Standpunten  

SERR –Limburg 

 

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling op basis van het nieuwe Vlaamse beleidsplan ruimte zal  mee 

bepalend zijn voor de verdere sociaal economische ontwikkeling van Limburg. Als decretaal advies- en 

overlegorgaan voor deze sociaal economische ontwikkeling, wordt de opmaak van het Beleidsplan 

Ruimte Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Limburg dan ook met de nodige aandacht opgevolgd 

door de SERR-Limburg. Het streven naar een goed evenwicht tussen mens, milieu en ruimte voor 

economische ontwikkeling moet hierbij de rode draad vormen.   

De SERR wenst een bijdrage en ondersteuning te leveren aan de verdere uitwerking van het 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en het Beleidsplan Ruimte Limburg.  

Op basis van de indicatoren “aanwezigheid van voorzieningen” en “openbaar vervoer” werden door 

VITO de ontwikkelingskansen in kaart gebracht. 

       

De ontwikkelingskansen worden in Limburg sterk beïnvloed door het gebrekkige niveau van het 

openbaar vervoer en het gebrek aan grote steden, wat blijkt uit de bovenstaande kaarten. Limburg 

kent weinig gebieden met een hoge knooppuntwaarde en zal dan ook sterk worden getekend door 

“open ruimte”. De gevolgen, bij een goedkeuring van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen op basis van 

deze “ontwikkelingskansen-kaart”, zullen dan ook van invloed zijn op de verdere ontwikkeling van de 

provincie en dit op de diverse domeinen.   

 

De sociale partners binnen de SERR vragen dan ook, in navolging van de Provincie:   

 

Om geïnformeerd te worden (blijven) over de verdere ontwikkeling bij de opmaak van het 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

 

De toekomstige ruimtelijke ontwikkeling bepaalt mede de sociaal economische ontwikkeling van 

Limburg. Het is belangrijk dat deze ontwikkeling de positieve tendens blijft volgen die intussen werd 



ingezet. De sociale partners vragen dan ook om verder geïnformeerd te blijven over de voortgang van 

de opmaak van het beleidsplan en mede een adviesmogelijkheid over de eventuele economische 

impact en het evenwicht met mens, milieu en ruimte.    

 

Betrokken te worden bij de initiatieven in het kader van de opmaak van het Beleidsplan Ruimte 

Limburg.  
 

Gezien de specifieke situatie van Limburg, werd ook door de Provincie een bijkomende onderzoek 

gevraagd om het knooppuntmodel bij te sturen op basis van: de geplande extra buslijnen, het 

Spartacusplan en de fietssnelwegen. Hierbij wordt tevens gevraagd  om een kansenkaart per Ha op te 

maken en de focus te leggen op de kernen.  Vanuit de SERR wordt gevraagd om in deze bijsturing actief 

betrokken te worden, waarbij al minstens rekening gehouden dient te worden met: alle 

mobiliteitsprojecten binnen het SALK programma (waarover dus een Vlaams politiek engagement 

bestaat), de huidige en toekomstige gewenste spoorontwikkelingen en de goedgekeurde grote 

economische projecten.  

Een bijkomend onderzoek naar de consequenties van het ruimtelijk beleidsplan voor de 

economische ontwikkeling van de provincie 

Het in voege treden van het ruimtelijk beleidsplan zal gevolgen hebben op de diverse domeinen van 

de samenleving (milieu/ openbare ruimte/ bedrijventerreinen/ toerisme/vrije tijd/ welzijn/ landbouw/ 

wonen/…). Momenteel is onvoldoende duidelijk wat deze impact precies zal betekenen voor de 

verdere socio-economische ontwikkelingsmogelijkheden van Limburg.  Aan de deputatie werd reeds 

gevraagd om een vergelijkend onderzoek op te starten naar deze impact, enerzijds indien het huidige 

voorstel van kracht wordt, anderzijds indien het voorstel wordt aangepast conform de aspecten 

vermeld in het volgende punt.   

Een aanpassing van de criteria voor de bepaling van de knooppunten 

Bij de opmaak van het knooppuntmodel werd vertrokken vanuit de centrale rol van de Vlaamse Ruit 

in de ontwikkeling van Vlaanderen. De SERR onderschrijft deze belangrijke rol van de  Vlaamse Ruit, 

maar vraagt tevens om voor de grensregio’s, ook aandacht te besteden aan andere groeipolen in de 

nabijheid van deze regio’s. De ruimtelijk-economische ontwikkeling van Limburg stopt namelijk niet 

aan de lands- en taalgrenzen.  Voor Limburg zijn dit bijvoorbeeld de agglomeraties Aken, Eindhoven, 

Luik, Maastricht, Sittard-Geleen, ….  

Verder kijkt men te beperkt naar het bestaande en niet naar de toekomstige ontwikkelingen.  Zo zou 

voor Limburg rekening moeten gehouden worden met ontwikkelingen zoals de geplande extra 

buslijnen, het Spartacusplan en de fietssnelwegen.  De reeds jaren aangeklaagde gebrekkige 

ontsluiting van Limburg (ondermeer door het openbaar vervoer) mag geen hypotheek leggen op de 

verdere economische ontwikkeling.   

 

Hierbij kan de vraag worden gesteld of enkel het openbaar vervoer als criterium overeind moet blijven.  

De parameter openbaar vervoer lijkt  geen goed criterium om de ruimte in Vlaanderen te bekijken.  

Het is belangrijk om ook aandacht te vragen voor het vrachtvervoer (industrieterreinen).  
 

 

 



 

 

Kortom, het grootste gevaar bij de verdere ontwikkeling van de Beleidsplan Ruimte Vlaanderen, blijft 

de achterstelling van Limburg op verschillende domeinen. Vanuit de SERR wordt dan ook gevraagd om  

met één stem  (sociale partners, gedeputeerden en Limburgse parlementairen) naar Brussel te stappen 

met de boodschap dat de opmaak van het beleidsplan de toekomstige ontwikkeling van Limburg zowel 

op de domeinen mens, milieu, ruimte en economie niet mag hypothekeren.  

 


