
                                             RSV +                                                            BRV  
Budget Lage schadevergoedingen Hoge schadevergoedingen voor schrappingen 

harde bestemmingen. Dit leidt bovendien tot de 
heffing op vermoede meerwaarde die 
verdichting in de kernen net zal bemoeilijken.  

Bestaande infrastructuur optimaal benutten Ondergebruik bestaande infrastructuur 

Groenblauwe 
dooradering 

Tijd voor doordachte stedelijke 
waterbeheersing en kwaliteitsvolle invulling van 
publieke ruimte in centra met groen 

Snel extra investeren in waterbeheersing van 
stedelijke centra en groene accenten in functie 
van leefbaarheid 

Renovatie Continuïteit van wetgeving Onzekerheid bij burgers,  

Bestaande gebouwen sneller energiezuinig 
maken 

Vertraging renovatieritme. Ontmoedigen van 
investeringen in energetische ingrepen 

Optimaal gebruik van bestaand gebouwenpark Hoger gebruik van primaire materialen bij 
herlocatie van bestaande bebouwing 

Betaalbaarheid Combinatie van betaalbaar wonen binnen en 
buiten kernen. 
Wel: kleinere betaalbare percelen met efficiënt 
ruimtegebruik 

Onbetaalbare kernen: verplicht wonen in kernen, 
onvoldoende kwaliteitsvol aanbod kan er op 
korte termijn gecreëerd worden;  

Bijsturing van verdichtingsproces door overleg 
met gemeentebesturen leidt tot kwaliteitsvolle 
projecten 

Verbod op nieuw woonaanbod, te weinig 
maatregelen om verdichting te realiseren die 
leiden tot alternatief aanbod om dit op te vangen  

Versnelde realisatie van kwaliteitsvolle 
projecten 

Sterkere stijging van huizenprijzen en daling % 
eigenaars aangezien gezinnen geen eigen woning 
kunnen verwerven 

Klimaat Minder, maar kwaliteitsvollere verdichting Vluchtgedrag gezinnen uit steden door 
overhaaste verdichting 

Nadruk op energetische renovatie van 
bestaande gebouwen 

Hogere uitstoot van gebouwen door lagere 
renovatie 

Activering van financiële middelen gezinnen  

Mobiliteit Nadruk op netwerk van wonen en werken – o.a. 
meer tewerkstelling bij collectieve 
vervoerspunten 

Oplossingen nodig voor mobiliteit in sterk 
verdichte kernen 

Nadruk op ecologische verplaatsing zoals 
elektrische fiets of auto 

Nadruk op verweving van functies 

Eigendomsrechten Zekerheid voor eigenaars, behoud van 
marktwerking 

Onzekerheid 

Geruststellende communicatie over 
eigendomsrechten 

Kluwen voor eigenaars die in meer of mindere 
mate de waarde van hun eigendom aangetast 
zien door het BRV.  

Lopende verdichtingsprocessen niet verstoren 
door onzekerheid te creëren 

Lopende verdichtingsprocessen worden 
gehypothekeerd  

Doordacht & 
geïntegreerd 
beleid 

Geïntegreerde kwaliteitsvolle visie ontwikkelen 
voor stedelijk gebied en buitengebied 

Betonstop zonder dat er tijd is voor 
kwaliteitsvolle ruimtelijke plannen 

Integratie met watergevoeligheid, mobilieit, 
openbare ruimte enz;  

Te veel gericht op verbodsbepalingen en te 
weinig op ondersteuning en sensibilisering van 
de verschillende actoren 

In het integraal plan van de volgende Vlaamse 
regering dient een juiste taakverdeling 
opgenomen te worden 

BRV is eerder een remmende factor dan 
stimulansen 

Snellere vergunningsaanvragen, sneller en meer 
draagvlak bij buurtbewoners 

BRV is eerder een remmende factor dan 
stimulansen 

Duidelijke taakverdeling tussen gemeenten: wie 
vangt bevolkingsgroei op.  

Top-down benadering van BRV en 
onduidelijkheid over de rol van lokale overheden. 

 

©Vlaamse Confederatie Bouw  


