Startnota GRUP Vallei van
de Kleine Nete en Aa van
Kasterlee tot Grobbendonk

Publieke raadpleging van 30 april tot en met 28 juni 2019
De Vlaamse Regering keurde op 15 maart 2019 een startnota goed
voor de opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor
de Vallei van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk, op
grondgebied van de gemeenten Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille,
Vorselaar en Grobbendonk.
Met dit plan zet de Vlaamse overheid belangrijke stappen vooruit in de
ontwikkeling van een klimaatrobuust valleisysteem.
Het plan geeft uitvoering aan de doestellingen van het strategisch
project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’, een ambitieus
samenwerkingsverband tussen de Vlaamse overheid, provincie Antwerpen,
de gemeenten en verschillende openruimteactoren.
Bedoeling is om de vallei van de Kleine Nete zo in te richten en te beheren
dat ze de toekomstige schokken inzake klimaatverandering kan opvangen
en tegelijk kan blijven instaan voor voedsel-, water- en energievoorziening,
waterberging, het behoud van biodiversiteit, erfgoed en landschappelijke
kwaliteit.

Hoe deelnemen aan
de publieke raadpleging?
De publieke raadpleging loopt van 30 april tot en met 28
juni 2019.
Tijdens deze periode kan iedereen suggesties of
opmerkingen indienen op de startnota en procesnota.

Wat na de publieke raadpleging?
PUBLIEKE RAADPLEGING
60 DAGEN

v.u. Peter Cabus, secretaris-generaal Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20, 1000 Brussel

De startnota en procesnota liggen ter inzage:
• in de gemeentehuizen van Geel, Grobbendonk,
Herentals, Kasterlee, Lille en Vorselaar en in Het
Boekelhuis van Olen.
• Departement Omgeving: Afdeling GOP, Graaf de
Ferrarisgebouw, K. Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel.
Inspraakreacties kunnen worden ingediend via het formulier
op de website www.omgevingvlaanderen.be/grup.
Reageren kan ook per brief. Lever uw brief tegen ontvangstbewijs
af in een van de gemeentehuizen of stuur hem aangetekend naar
het Departement Omgeving op bovenstaand adres.

Iedereen kan reageren op het planvoornemen, de voorgestelde
alternatieven, de wijze waarop de milieueffecten worden onderzocht en zelf nieuwe alternatieven aanreiken.

Opmaak scopingnota:
• De adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scopingnota
worden de te onderzoeken alternatieven en milieueffecten vastgelegd.
Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten:
• De milieueffecten van de verschillende alternatieven worden onderzocht en vergeleken.
• Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire vergadering
met alle adviesverlenende instanties.
Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek:
• De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en
organiseert een openbaar onderzoek over het plan en de
resultaten van de effectbeoordelingen.

OPENBAAR ONDERZOEK
60 DAGEN

Tijdens deze periode kan iedereen adviezen,
opmerkingen en bezwaren indienen op
het plan.

• De bezwaren worden onderzocht en het plan eventueel aangepast.
• De Vlaamse regering neemt een principiële beslissing tot
definitieve vaststelling en vraagt daarover advies aan de
Raad van State.

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP
EN FINALE KWALITEITSBEOORDELING
• De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
• 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad worden
de nieuwe bestemmingen en de stedenbouwkundige
voorschriften van kracht.

