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Inleiding 

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wil de open ruimte in het buitengebied maximaal vrijwaren voor landbouw, 
natuur en bos. De Vlaamse overheid zal daarom op termijn 750.000 ha agrarisch gebied, 150.000 ha natuurgebied, 
53.000 ha bosgebied en 34.000 ha andere groengebieden vastleggen in bestemmingsplannen. Ten opzichte van 1994 
betekent dit een toename van 38.000 ha natuurgebied en 10.000 ha bosgebied en een afname van 56.000 ha 
landbouwgebied. 

In 2001 besliste de Vlaamse Regering de afbakening de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) 
aan te pakken in twee fasen. 

- In een eerste fase werd in 2003 ca. 86.500 ha bestaand natuurgebied aangeduid als onderdeel van het Vlaams 
Ecologisch Netwerk (VEN). 

- In een tweede fase worden sinds 2004 de landbouwgebieden en de resterende natuur- en bosgebieden 
afgebakend. 

Van 2004 tot 2009 werkte de Vlaamse overheid in overleg met gemeenten, provincies en belangengroepen een 
ruimtelijke visie uit op landbouw, natuur en bos, voor dertien buitengebiedregio’s. De visie geeft op hoofdlijnen aan 
welke gebieden behouden blijven voor landbouw en waar er ruimte kan zijn voor natuurontwikkeling of bosuitbreiding. Ze 
vormt de basis voor de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen, die de bestemmingen op perceelsniveau 
vastleggen. 

Voor elk van de dertien regio's heeft de Vlaamse Regering de visievormingsprocessen afgerond met een beslissing over 
het actieprogramma voor de op te maken ruimtelijke uitvoeringsplannen. Voor de landbouwgebieden waar de 
bestemming van het gewestplan zeker behouden kan blijven, besliste de regering om de bestaande agrarische 
bestemmingen te herbevestigen. Op die manier is midden 2009 reeds ca. 538.000 hectare agrarisch gebied vastgelegd. 
De resultaten van deze overlegprocessen zijn consulteerbaar op www.vlaanderen.be/agnas. 

Op 7 mei 2010 besliste de Vlaamse Regering over de verdere voortgang van het afbakeningsproces. Er is een 
coördinatieplatform opgericht met o.m. vertegenwoordigers van de verschillende beleidsvelden en de natuur- en 
landbouworganisaties. Dit platform volgt de uitvoering van de afbakening op. Het bekijkt voor welke gebieden gestart kan 
worden met de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen en bewaakt de gelijktijdige voortgang van de realisatie van de 
doelen voor landbouw, natuur én bos. De Vlaamse overheid stelde een administratieoverschrijdend team samen dat 
deze plannen voorbereidt en het vooroverleg met de betrokken lokale besturen en middenveldorganisaties organiseert. 

In een gebiedsgericht programma wordt jaarlijks specifiek bepaald voor welke gebieden effectief gestart zal worden 
met de opmaak van gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

Voorliggende nota is een procesnota die aangeeft op welke wijze het vooroverleg met de betrokken actoren gevoerd zal 
worden voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Maldegemveld” in de regio Veldgebied 
Brugge - Meetjesland. 

 

Voor meer info over het planningsproces kan u terecht bij: 

Departement RWO Afdeling Ruimtelijke Planning 

Christophe Vandevoort, projectleider AGNAS 

Koning Albert II-laan 19 bus 11, 1210 Brussel 

telefoon 02 553 83 96 

fax 02 553 83 85 

email: agnas@rwo.vlaanderen.be 

website: www.vlaanderen.be/agnas 
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1 Doel van de nota 

Voorliggende nota is een procesnota die aangeeft op welke wijze het vooroverleg met de betrokken actoren gevoerd zal 
worden voor de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Maldegemveld” in de regio Veldgebied 
Brugge - Meetjesland. 

Met deze eerste procesnota start de Vlaamse overheid het overlegsproces voor de concrete uitwerking van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan op. De procesnota beschrijft de relevante planningsprocessen en beslissingen die vooraf gingen en de 
de wijze waarop het overleg en de besluitvorming in het komende overlegproces gevoerd zal worden. Uit de analyse van 
de voorafgaande processen is in de procesnota een eerste programma van onderzoek en overleg uitgewerkt dat in de 
opstartfase in overleg met de betrokken actoren verfijnd en aangevuld zal worden. 

Naarmate het proces vordert, zal de procesnota geactualiseerd worden en rapporteren over de reeds gezette 
processtappen. 

2 Situering van het plangebied en de plandoelstellingen 

Het plangebied omvat het gebied van de Konings-, Kappelle-, Drongengoed- en Keigatbossen en het omgevend 
(mozaïek)landschap en is gelegen in de gemeenten Beernem, Knesselare, Maldegem, Zomergem en beperkt op 
grondgebied van Aalter in de provincies Oost- en West-Vlaanderen. 

De doelstelling van het op te maken gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan is uitvoering geven aan de richtinggevende en 
bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) inzake de afbakening van de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur zoals nader uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor landbouw, natuur en bos in de regio 
Veldgebied Brugge - Meetjesland. 

Daarnaast zal de ankerplaats die binnen de RUP-perimeter gelegen is, en die reeds definitief aangeduid is, ruimtelijk 
vertaald te worden als erfgoedlandschap. 

Het plan zal de daarvoor noodzakelijk bestemmingen en stedenbouwkundige voorschriften vastleggen op 
perceelsniveau. 

De perimeter van het plangebied zoals aangegeven in deze agenderingsnota is indicatief en opgesteld op basis van de 
huidige inzichten. Indien bij de verdere uitwerking van het gebied of uit het overlegproces zou blijken dat het wenselijk is 
het plangebied uit te breiden of in te beperken, kan de perimeter desgevallend aangepast of verfijnd worden. 
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FIGUUR 1. SITUERING PLANGEBIED 
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3 Planningsprocessen en beleidsbelissingen waar het plan uitvoering aan geeft  

3.1 Ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos regio Veldegebied Brugge - Meetjesland 

Voor de buitengebiedregio Veldgebied Brugge - Meetjesland werd het afbakeningsproces voor de gebieden van de 
natuurlijke en agrarische structuur opgestart begin 2005. 

In een verkenningsfase werd via een consultatie van de betrokken gemeenten, provincies en voornaamste 
belangengroepen gepeild naar inzichten op de gewenste natuurlijke en agrarische structuur. Samen met de inzichten 
vanuit de Vlaamse administratie en binnen het kader van de richtinggevende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan 
Vlaanderen (RSV) werd op basis hiervan een eerste aanzet tot gewenste ruimtelijke structuur uitgewerkt in een 
verkenningsnota. Deze verkenningsnota werd voor formeel advies voorgelegd aan de betrokken gemeenten, provincies 
en belangengroepen. In juni 2005 werden een reeks overlegsessies georganiseerd waarbij de actoren hun adviezen 
konden toelichten en gepeild werd naar de marges waarbinnen concepten bijgestuurd zouden kunnen worden. Na deze 
overlegronde werd een eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en een uitvoeringsprogramma opgemaakt en 
voor advies voorgelegd aan de betrokken actoren. De Vlaamse Regering nam op 20 juli 2006 akte van het eindvoorstel 
van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma én de adviezen van de gemeenten, provincies en 
belangengroepen hierover. 

Op 20 juli 2006 keurde de Vlaamse Regering de beleidsmatige herbevestiging van de bestaande gewestplannen voor 
ca. 55.800 ha agrarisch gebied in de regio Veldgebied Brugge - Meetjesland goed, volgens de werkwijze vastgelegd in 
de beslissing van 3 juni 2005. Daarnaast werd op basis van een inventarisatie en verwerking van alle adviezen die 
uitgebracht werden door de actoren over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur en uitvoeringsprogramma 
een operationeel uitvoeringsprogramma opgesteld waarin de Vlaamse Regering de beleidsmatige prioriteiten voor het 
opstarten van de uitvoeringsacties bepaalde. 

Krachtlijnen van de ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos voor het plangebied zijn: 

 Behoud en versterking van zeer waardevolle bos- en heide complexen en historische bos- en parkstructuren 

 Streven naar aaneengesloten grote eenheden natuur 

 Landschappelijk kader veldgebieden 

 Recreatieve functie 

 Behoud en versterking van een mozaïeklandschap met ruimte voor grondgebonden landbouw, grasland- en 
bosontwikkeling 

 Versterking bos- en natuurwaarden 

 Kenmerkende drevenstructuur, opname als natuurverwevingsgebied 

 Stimulerende maatregelen 

 Behoud en herstel van landschaps- en erfgoedwaarden 

 Behoud identiteit veldgebied: 

 Aaneengesloten historische bos- en parkgebieden 

 Geometrische ontginnings- en drevenstructuur en netwerk KLE 

 Gave beekvalleien 

 Cultuurhistorisch waardevolle hoeves 

 Grondgebonden landbouw rondom bosgebieden 

 Grondgebonden landbouw als drager van de open ruimte 

 Differentiëren landschappelijk waardevolle als bouwvrij agrarisch gebied i.f.v. grondgebonden beroepslandbouw 

 Specifieke uitbreidingsperimeters rond bestaande bedrijven 
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FIGUUR 2. RUIMTELIJKE VISIE OP LANDBOUW, NATUUR EN BOS REGIO VELDGEBIED BRUGGE-MEETJESLAND, DEELRUIMTE NOORDELIJK 

HOUTLAND 

 

 

Het operationeel uitvoeringsprogramma formuleert voor het plangebied volgende actie: 

 Opmaak van een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor: 

 het versterken van de natuurlijke en bosstructuur in de omgeving van Burkel, Kallekesbos, Kapellebos, 
Koningsbos, Drongengoedbos, Keigatbos, en in de valleien van de Biestwatergang, Splenterbeek, 
Wagemakersbeek en Driesbeek; 

 het differentiëren van omgeving Burkel-Kallekesbos-Kapellebos-Koningsbos-Drongengoedbos-Keigatbos-
Buisputten als mozaieklandschap; 

 herneming van de agrarische bestemming voor de minder samenhangende landbouwgebieden. 

 

Vanuit de adviezen van actoren over het eindvoorstel van gewenste ruimtelijke structuur worden volgende voor het 
plangebied relevante elementen meegenomen in het verder overlegproces: 

 Hoe kan het mozaïeklandschap ingevuld worden?  

 Hoe worden de verbindingen tussen de natuurkernen vertaald en ingericht?  

 Is er een draagvlak voor bijkomend natuur en bos?  

 Kunnen bijkomende verbindingen voorzien worden naar omliggende natuur- of boskernen?  

In het najaar van 2009 vond reeds een actorenoverleg plaats waarop een eerste conceptvoorstel van ruimtelijk 
uitvoeringsplan voor het gebied vanuit de Vlaamse overheid voorgesteld werd aan betrokken gemeentebesturen en 
natuur- en landbouworganisaties. Op basis van de negatieve reacties op dat voorstel is toen geconcludeerd dat er meer 
voorbereidend onderzoek en overleg nodig was vooraleer het overlegproces opnieuw opgestart kon worden. Onder meer 
het opstellen van de instandhoudingsdoelstellingen voor de speciale beschermingszones, de aanduiding van de 
ankerplaats en verder detailonderzoek naar het bestaande landbouwgebruik in het gebied was nodig. 
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3.2 Beslissing tot opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan “Maldegemveld” 

Op 9 december 2010 nam het AGNAS-coördinatieplatform een beslissing over de ruimtelijke uitvoeringsplannen 
waarvoor het planningsproces in 2010 zal opstarten. Het ruimtelijk uitvoeringsplan “Maldegemveld” is binnen die context 
opgenomen in het ‘gebiedsgericht programma’ voor 2011. 

Het coördinatieplatform werkte daarvoor een agenderingsnota uit. 

3.3 Ankerplaats 

Op 18 juli 2011 werd door de minister van Onroerend Erfgoed de ankerplaats “Maldegemveld” defintief aangeduid.  

De ankerplaats “Maldegemveld” beoogt het behoud van de typische landschapskenmerken, met inbegrip van de 
ruimtelijke kenmerken die eigen zijn aan de natuurwetenschappelijke, historische, esthetische, sociaal-culturele en 
ruimtelijks-structurerende waarden, in de volgende deelgebieden : 

 Wittemoerwatergang en vallei van de Driesbeek 

 Biestwatergang-Vossenholsemeersen-overgang dekzandrug 

 Bos of heide in het veldgebied 

 Gemengd cultuurlandschap : afwisseling van natuur, bos en landbouw in het veldgebied 

 Kasteeldomein 

 Ontginningshoeve 

 Vliegveld WOII 

 Steenberg 

 Kleinschalig gehucht Ronsele en Oostveld 

 Kleinschalig cultuurlandschap met hoge archeologische waarde 

Planningsinitiatieven die volgen na de definitieve vaststelling dienen de aanduiding van deze ankerplaats af te wegen ten 
aanzien van andere sectorale elementen en dienen deze ankerplaats desgewenst te vertalen in een erfgoedlandschap. 

FIGUUR 3. DEFINITIEF AANGEDUIDE ANKERPLAATS (AFBAKENING) 
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FIGUUR 4 DEFINITIEF AANGEDUIDE ANKERPLAATS (INHOUDELJKE ELEMENTEN) 

 

3.4 Instandhoudingsdoelstellingen Natura 2000  

Algemene situering 

De Europese Commissie verklaarde de habitatrichtlijngebieden op 7 december 2004 van “communautair belang”. De 
Habitatrichtlijn stelt dat de lidstaat vervolgens verplicht is om binnen de zes jaar over te gaan tot de “aanwijzing” van 
deze gebieden als speciale beschermingszone (SBZ), vergezeld van “prioriteiten”. Vlaanderen moet dus vóór eind 2010 
alle in Vlaanderen vastgestelde habitatrichtlijngebieden definitief aanwijzen en prioriteiten vaststellen voor het in een 
gunstige staat houden of brengen van de Europees te beschermen habitats en soorten.  

Op 3 april 2009 keurde de Vlaamse Regering het besluit met de procedure voor de aanwijzing van speciale 
beschermingszones en de vaststelling van instandhoudingsdoelstellingen definitief goed. Op 23 juli 2010 heeft de 
Vlaamse Regering algemene doelen voor heel Vlaanderen vastgelegd: de gewestelijke instandhoudingsdoelstellingen of 
G-IHD. De G-IHD worden momenteel verfijnd per speciale beschermingszone onder de vorm van specifieke 
instandhoudingsdoelstellingen (S-IHD). 

Via de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen geeft de Vlaamse overheid invulling aan de verplichting tot definitieve 
aanwijzing van de speciale beschermingszones en de vaststelling van de instandhoudingsdoelstellingen. De lidstaten 
zijn er vervolgens toe verplicht de nodige maatregelen te nemen om deze instandhoudingsdoelstellingen te realiseren. 
Deze plicht houdt zowel het nemen van positieve beschermingsmaatregelen inals het nemen van maatregelen die 
verslechtering of verstoring tegengaan. Deze maatregelen “behelzen zo nodig passende, specifieke of van ruimtelijke 
ordeningsplannen deel uitmakende beheersplannen en passende, wettelijke, bestuursrechtelijke of op een 
overeenkomst berustende maatregelen”. Bij het nemen van die maatregelen dient rekening gehouden te worden met “de 
vereisten op economisch, sociaal en cultureel vlak en met de regionale en lokale bijzonderheden”. 

Naast de opmaak van instandhoudingsdoelstellingen en het treffen van geschikte maatregelen moet er ook omzichtig 
omgegaan worden bij het beoordelen en toestaan van projecten, plannen of programma’s in of in de omgeving van 
speciale beschermingszones die effecten kunnen hebben op deze gebieden. 

In de speciale beschermingszones (habitat-en vogelrichtlijngebieden) zijn tal van eigenaars en gebruikers actief. Het 
Agentschap voor Natuur en Bos overlegt daarom intensief met gebruikersgroepen. Sinds 2007 zitten vertegenwoordigers 
van belangenorganisaties onder leiding van de Vlaamse minister van Leefmilieu en Natuur geregeld samen om de 
realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen in Vlaanderen te bespreken. 
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Gebiedsspecifieke situering 

Instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ ‘bossen en heiden van zandig Vlaanderen: oostelijk deel’, het bovenlokaal 
overleg voor deze instandhoudingsdoestellingen werd gehouden in september 2010. 

In het plangebied van het RUP 'Maldegemveld' zijn de deelgebieden 'Burkel' en 'Drongengoed-Maldegemveld' van dit 
SBZ  gelegen. De IHD beschrijven de effectieve doelen op terrein onafhankelijk van de corresponderende planologische 
bestemming. 

Voor deelgebied 1 ‘Drongengoed-Maldegemveld’ wordt realisatie van grote boskern in de droge sfeer vooropgesteld met 
een totale oppervlakte van circa 510 à 595 ha. Momenteel is reeds 285 hectare goed ontwikkeld habitat aanwezig. In het 
gebied dient nog 85 a 140 ha effectief bijkomend boshabitat te worden voorzien. Het resterend deel wordt ontwikkeld 
door omvorming van bestaand bos. Wat betreft de heide is er actueel 34 ha heidehabitat reeds aanwezig in deelgebied 1 
(natte heide 11,2 ha, droge heide 16 ha, nat heischraal grasland 6,8 ha). In totaal zou daar 55 - 85 ha heidehabitats 
moeten bijkomen tot een totaal van ca 90 – 120 ha in Drongengoed en Maldegemveld samen. Heideherstel gebeurt in 
eerste instantie op percelen met bos omwille van het belang van een aanwezige zaadbank. De oppervlakte bijkomende 
heidehabitats is noodzakelijk voor het in standhouden van de heidehabitats (4010 en 4030 voldoende staat; 6230 goede 
staat) en een aantal richtlijnsoorten zoals Nachtzwaluw en Boomleeuwerik. Daarnaast worden ook duurzame populaties 
beoogd van habitattypische soorten zoals Boompieper, Aardbeivlinder, Groentje, Kleine ijsvogelvlinder en Levend 
barende hagedis.  

Voor het herstel en uitbreiding van gras- en moerashabitats in deelgebied 1, oa. habitattypes structuurrijke hooilanden 
(6510), natte ruigte (6430) en blauwgrasland-velrusassociatie (6410) stelt de IHD een realisatie van bijkomend grasland 
van ca 25 - 35 ha (vnl structuurrijk hooiland 6510,  in overgang naar heischraal grasland 6230) voorop in functie van 
fauna. 

In functie van het in standhouden van duurzame populatie van de Kamsalamander (>50 adulte dieren, voortplanting van 
>50 larven of eieren). dienen minimum 2 complexen van meer dan 5 permanente kleine poelen (habitattype 3150) 
aangelegd te worden, in een kleinschalig landschap met o.a. bos, ruigte en houtwallen binnen 300 m rond geschikte 
waterbiotopen. De doelstelling dient deels buiten de SBZ gerealiseerd te worden. 

Voor deelgebied 5 ‘Burkel’ Bosuitbreiding in functie van realisatie van robuuste maar minder uitgestrekte boskernen een 
bosuitbreiding vooropgesteld tot een kern van minimum 150 ha. De habitatkwaliteit wordt verbeterd door omvorming van 
populierenbos naar alluviale bossen.  

Populaties van bepaalde soorten, oa. deze gebonden aan heidehabitats, dreigen achteruit te gaan en mogelijk uit te 
sterven omwille van de versnippering o.a.  voor de kamsalamander. Harde barrières tussen leefgebieden van soorten 
betekenen dat netwerken van soorten uiteenvallen. De ligging van wegen en plaatselijk recreatie- en bedrijvenzones zijn 
in de context van dit gebied het belangrijkste. Bijzonder aandachtspunt zijn de verschillende amfibieënsoorten maar ook 
andere habitattypische soorten met een beperkt dispersievermogen (o.m. vlinders). 

Door een doordacht ruimtelijk beleid is van belang voor het behalen van de instandhoudingsdoelstellingen: hierbij dient 
steeds rekening gehouden te worden met landschapsecologische principes zoals het vrijwaren en versterken van 
ecologische verbindingen. In die context is het ook aangewezen dat er voldoende rekening wordt gehouden met 
Europese natuurwaarden net buiten het Habitatrichtlijngebied. Behoud van deze zones heeft evenzeer een wezenlijk 
effect op de duurzaamheid van dit netwerk. Volgende punten zijn van belang: 

 Uitbreiding van de open (heide)habitats, moeras- en graslandhabitats en gesloten (bos)habitats zodat voldoende 
grote habitatvlekken ontstaan. 

 Verbinden van deelgebieden met elkaar via ecologische corridors, ook rekening houdend met andere natuur- en 
landschapswaarden. Via deze ecologische verbindingen kunnen sommige sleutelsoorten op termijn terugkeren, en 
uitwisseling tussen deelpopulaties wordt mogelijk.  

 Verbindingen kunnen gecreeerd worden op de volgende wijze 

 Behoud en ontwikkeling van kleinschalige landschapselementen, drevenstructuur en bosfragmenten tussen de 
deelgebieden 1 Drongengoed-Maldegemveld en 5 Burkel; 

 Aanleg van bosverbinding (bosuitbreiding, gecombineerd met veldvijvers) ten zuiden van de straat ‘Groot 
Burkelkalseide’. Een deel van deze gronden zal echter eerst ontgonnen worden (kleiontginning Maldegemse klei, 
ontginningsgebied op Gewestplan met nabestemming bosgebied); 

 Multifunctionele faunaoversteekplaats N44: Herinrichting van de N44 vormt een opportuniteit om de 
versnipperende werking ervan te milderen. Dit kan vb. door een ecoduct of door een passage op maaiveld 
waarbij de N44 verlaagd heraangelegd wordt. Ter hoogte van de faunaoversteekplaats kan tevens een 
oversteekplaats voorzien worden voor recreanten (met scheding tussen zone fauna & zone gebruikt door 
recreanten); 

 Ecologische verbinding langs de Splenterbeek: Waar de Splenterbeek de N44 kruist, kan een verhoogd wegdek 
voor het behoud van de functie als natte ecologische verbinding tussen het Drongengoedbos en de vallei van de 
Splenterbeek-Burkel zorgen. 

 Ook landschapsherstel met behoud en aanplanten/onderhouden van KLE in samenwerking met de landbouw- en 
jachtsector kan mogelijkheden bieden om de verbinding zowel tussen als binnen deelgebieden te verbeteren. 
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3.5 Studie bosuitbreiding Meetjesland 

Studie bosuitbreiding Meetjesland (juni 2003), deze studie werd uitgevoerd in opdracht van de provincie Oost-
Vlaanderen, de Afdeling Bos & Groen en het streekplatform Meetjesland. De doelstelling voor de opmaak van deze 
studie was voor de afdeling Bos & Groen het gebruik van de studie voor insteek voor de opmaak van RUP’s in het 
buitengebied. De bosuitbreidingsstudies dienen te worden gekaderd in de doelstelling van het RSV waarin in het bindend 
gedeelte werd vastgelegd dat op korte termijn enerzijds 10.000 hectare ecologisch verantwoorde bosuitbreiding dient te 
gebeuren en dat anderzijds 10.000 ha bestemmingswijziging naar bos- of bosuitbreidingsgebied. 

In de studie wordt gewerkt met een aantal kerngebieden voor bosuitbreiding. In het betreffende plangebied liggen drie 
kerngebieden, met name Burkel, Onderdaele – Kleitgoed en Keigat. Per kerngebied is een ruimtelijke analyse uitgevoerd 
die de haalbaarheid voor bosuitbreiding in kaart brengt. Er worden eveneens een aantal voorstellen uitgewerkt tot 
bestemmingswijziging. 

3.6 Actualisatie gebiedsvisie Drongengoed 

In 2008 finaliseerde Grontmij in opdacht van het Agentschap voor Natuur en Bos Oost-Vlaanderen een gebiedsvisie op 
voor het ruime gebied Drongengoed-Maldegemveld: ‘Studienaar bos, natuur en recreatie in het complex Drongengoed. 
Naar een kwaliteitsvolle recreatie inhet grootste bos- en natuurgebied van Oost-Vlaanderen’. 

Deze opdracht streefde een visie na die gemeenschappelijk door betrokken actoren werd gedragen. Deze visie bevat 
streefbeelden en inrichtingsscenario’s voor natuur, bos en landschapen voor het recreatief medegebruik, voor de korte 
en lange termijn en dit in een ruime zone rond het Drongengoed-Maldegemveld. 

De visie geeft tevens aan hoe op de korte termijn actieprogramma’s (beheerplannen, inrichting, andere juridische 
instrumenten, toegankelijkheidsplannen, …) kunnen worden ontwikkeld. 

Binnen het kader van de opmaak van het uitgebreid en gezamenlijk bosbeheerplan voor het Drongengoed is er in 2011 
een actualisatie van de gebiedsvisie waarbij vooral de focus gaat naar de thema’s recreatie en mobiliteit. 

Deze actualisatie gebeurde in nauw overleg met een werkgroep waarmee drie workshops werden georganiseerd.  

De actualisatie van de visie resulteerde in volgende grote punten van belang in kader van het RUP:  

 een recreatieve spreiding en uitbreiding van recreatieve netwerken met gebieden ten westen van de N44 door 
inrichting van de oversteek N44. De multifunctionele oversteek t.h.v. de N44 wordt ingericht voor zowel voor de 
recreant als voor de ontsnippering in functie van fauna. In combinatie met de oversteek wordt ter hoogte van de 
oversteek aan de kant van Burkel in functie van de spreiding van de bereikbaar een parking voorzien voor 
bovenlocale bezoekers. De locatie van de oversteek en parking zijn ondermeer het voorwerp van een MER dat wordt 
opgemaakt door Grontmij (2011). 

 Aansluitend bij bovenstaande wordt een versterking van het merk ‘Drongengoedgebied’ met aandacht voor huisstijl, 
onthaal van bezoekers en een gedegen recreatief netwerk in het vooruitzicht geplaatst. Op korte termijn wordt via 
een LEADER+ project een huisstijl voor het gebied uitgewerkt. In kader van het bosbeheerplan zal de reeds 
aanwezige recreatievormen en paden worden geëvalueerd. Voor de wandelaars voorziet Toerisme Oost-Vlaanderen 
in het aanleggen van een wandelknooppuntennetwerk tussen Burkel, Drongengoed en het Leen.  

 Realisatie van een nieuwe zuidelijke parking als onthaalpunt voor bezoekers. Deze parking wordt gekoppeld aan het 
herbekijken van de bewegwijzering naar het Drongengoed en het ontmoedigen van het gemotoriseerd verkeer langs 
de Drongengoedweg, de Westvoordestraat en de dreef naar de Drongengoedhoeve. 

 Realisatie van selectieve toegankelijkheid voor mindervaliden en voor leveringen van de Westvoordestraat en de 
dreef tot de Drongengoedhoeve.  

 Inrichting van en bewegwijzering naar de parking ANB nabij het Jagershof, gekoppeld aan de inrichting van de paden 
die deze parking verbinden met de Drongengoedhoeve.  
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FIGUUR 5 GEACTUALISEERDE GEBIEDSVISIE DRONGENGOED 

 

 

 

3.7 Ruilverkavelingen 

In het noordoosten van het plangebied zijn 2 ruilverkavelingen aanwezig. Het betreft het zuidelijk deel van de 
ruilverkaveling Maldegem en het westelijk deel van de ruilverkaveling Adegem. Beide ruilverkavelingen zijn van het type 
‘oude stijl’ die gekenmerkt worden door een sterke herstructurering van de landbouwstructuur. 

De ruilverkaveling Maldegem is van recentere datum dan de ruilverkaveling Adegem.  De ruilverkaveling Maldegem is 
nuttig verklaard op 5 december 1984 en de ruilverkavelingsakte is verleden op 22 december 1994. De nuttig verklaring 
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van de ruilverkaveling Adegem dateert van 1964 en de ruilverkavelingsakte is verleden op 5 oktober 1973. Beide 
ruilverkavelingen worden voornamelijk gekenmerkt door een landbouwgebruik van grasland en voedergewassen. 

Specifieke randvoorwaarden, aandachtspunten of onderzoeksvragen zijn: 

 De perimeter van het plangebied zoals aangegeven in de procesnota is indicatief en opgesteld op basis van de 
huidige inzichten. Indien bij de verdere uitwerkingen van het gebied of uit het overlegproces zou blijken dat het 
wenselijk het plangebied uit te breiden of in te beperken, kan de perimeter desgevallend aangepast of verfijnd 
worden. 

4 Relatie met andere planningsprocessen en beleidsbeslissingen 

4.1 Andere voor het plangebied relevante beleidsbeslissingen of lopende planningsprocessen op 
Vlaams niveau 

Volgende beslissingen of processen zijn van belang: 

Volgende punten zullen in het voorbereidend onderzoek en overleg voor het ruimtelijk uitvoeringsplan aan bod komen: 

 Bijzonder Opppervlaktedelfstoffenplan Ieperse Klei en Maldegemklei, definitief vastgesteld door minister Crevits op 
28 november 2008. 2 ontginningsgebieden liggen binnen de perimeter. Voor de Buisputten wordt een schrapping 
voorgesteld. Voor de site Drongengoedbos wordt voorgesteld een gedeelte te schrappen en een gedeelte nog te 
behouden ifv de ontginning. In het planningsproces voor het RUP ‘Maldegemveld’ kan de nieuwe bestemming van de 
te schrappen zones onderzocht worden alsook de nabestemming van de te behouden zone.  

 Streefbeeldstudie N44. De opmaak van het streefbeeld is gekoppeld aan de opmaak van een plan-MER. In augustus 
2010 werden de richtlijnen bekend gemaakt. Na afwerking van de streefbeeldstudie en goedkeuring van de plan-
MER kan eventueel een gewestelijk RUP opgestart worden indien de gekozen opties dit vereisen. In de loop van 
2011 zal hieromtrent meer duidelijkheid komen. De kans is niet onbestaande dat dit project deels zal samenlopen 
met het gewestelijk RUP ‘Maldegemveld’. Onderdelen van de studie voor de N44 zijn ook van groot belang voor het 
RUP ‘Maldegemveld’. Er wordt ondermeer gezocht naar de ruimte en beste locatie voor een ecoduct om beide 
boskernen met elkaar te verbinden en daarnaast wordt ook gezocht naar een locatie voor een (toeristisch-
recreatieve) toegangspoort voor het gehele gebied. 

 Project Stevin: nieuwe hoogspanningsleiding Zeebrugge – Zomergem van Elia. Een ontwerpRUP is in openbaar 
onderzoek van 13 september tot 10 november. Van belang voor dit plangebied is de voorgestelde schrapping van 
een bovengrondse hoogspanningsleidingten zuiden van Maldegem. 

 Naar aanleiding van het plan van Defensie om verschillende militaire domeinen en eigendommen te vervreemden 
werden er reeds afspraken gemaakt met ANB om het voormalig munitiedepot in het Drongengoedbos om te zetten in 
een bos of natuurbestemming. Tijdens eerder informeel overleg konden de gemeente en provincie zich ook vinden in 
deze optie. De aankooprocedure door ANB is afgerond. Op 23 april 2010 besliste de Vlaamse Regering om te 
bekijken welke militaire domeinen en eigendommen aangekocht konden worden door Vlaamse administraties. Dit 
munitiedepot werd mee opgenomen in de mededeling aan de Vlaamse Regering.  

4.2 Relatie met provinciale planningsprocessen 

Volgende punten zullen in het voorbereidend onderzoek en overleg voor het ruimtelijk uitvoeringsplan aan bod komen: 

 Afstemmen met provinciaal initiatief inzake verblijfsrecreatie: de provincie heeft voor de verblijfsrecreatie in 
Knesselare een visie opgemaakt: ‘Knesselare: een visie op weekendverblijven’. Deze visie werd op 26 november 
2009 goedgekeurd door de deputatie. Er dient onderzocht te worden welke gebieden opgenomen kunnen worden in 
het RUP i.f.v. landbouw, natuur en bos. 

 Afstemmen met provinciaal beleidskader voor windenergie: de provincie heeft voor windenergie een beleidskader 
opgesteld dat werd toegevoegd aan het PRS. Hierin werden zoekzones voor windturbines aangeduid. Latere 
provinciale planningsprocessen kunnen dit verfijnen. 

 Afstemmen met het project ‘Gestroomlijnd Landschap’ van de provincie Oost-Vlaanderen. Het is opgestart om 
uitvoering te geven aan de natuurverbindingen gekoppeld aan het beheer van de waterlopen, beide decretale 
taakstellingen van het provinciebestuur. Door daarnaast ook een link te leggen met recreatie, educatie, mobiliteit 
(trage wegen en verkeersveiligheid), landbouw, erfgoed en in voorkomend geval erosiebestrijding, ontstaat een 
krachtig geheel en worden de inspanningen gebundeld. Het provinciebestuur kan hierbij van planning tot uitvoering 
activiteiten ontwikkelen. De inzet van provinciale satellieten onder de vorm van de Regionale Landschappen en de 
Bosgroepen biedt daarbij een bijzondere meerwaarde om privaatpublieke samenwerkingsvormen uit te werken. 

Deze drie provinciale initiatieven zullen opgenomen worden in de afweging bij de opmaak van het plan. 
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4.3 Relatie met gemeentelijke planningsprocessen 

Gemeentelijk structuurplan Maldegem 

Volgende punten zullen in het voorbereidend onderzoek en overleg voor het ruimtelijk uitvoeringsplan aan bod komen: 

 Opmaak RUP Vossenholmeersen 

 Burkel als landbouwgebied met een kenmerkende landschappelijke en/of natuurlijke structuur 

 Uitvoering GNOP-acties Buisputten (natuur op lokaal niveau) – Burkel-West – Burkel-Oost (beide Burkels: 
bosuitbreiding, verbinding met Maldegemveld, rekening houdend met het landbouwgebruik) – Papinglo – Kraailo 

Gemeentelijk structuurplan Knesselare 

Volgende punten zullen in het voorbereidend onderzoek en overleg voor het ruimtelijk uitvoeringsplan aan bod komen: 

 BPA ‘recreatiezone Ursel’ 

 Verschillende open-ruimte-verbindingen rondom het Drongengoedbos 

 De Drongengoedhoeve 

 De Wagemakersbeek, Slabbaartsbeek en Driesbeek als ecologische verbindingen 

 De verwevingsgebieden en ruimtelijk-functioneel samenhangende landbouwgebieden rondom de boskernen 

 De zonevreemde horecazaken in het bosgebied 

Gemeentelijk structuurplan Zomergem 

Volgende punten zullen in het voorbereidend onderzoek en overleg voor het ruimtelijk uitvoeringsplan aan bod komen: 

 Weidegebieden Steenberg en het ruimtelijk functioneel samenhangend landbouwgebied, het Mottebos als lokaal 
natuurelement, de landbouw nabij de kern van Zomergem (landbouwovergangszones) 

Gemeentelijk structuurplan Beernem 

Volgende punten zullen in het voorbereidend onderzoek en overleg voor het ruimtelijk uitvoeringsplan aan bod komen: 

 Omgeving Bruinbergstraat – Oostveld – Koningsbos – Wulfsberg 

Gemeentelijk structuurplan Aalter 

Volgende punten zullen in het voorbereidend onderzoek en overleg voor het ruimtelijk uitvoeringsplan aan bod komen: 

 De woonkorrel op de grens tussen Aalter en Knesselare nabij de beekvalleien van de Woestijnebeek en de 
Driesbeek 

Relevante gemeentelijke bestemmingsplannen 

Minstens met volgende bestemmingsplannen (BPA of RUP) moet rekening gehouden worden: 

 Sectorale BPA’s voor bedrijven, grenzend aan of ingesloten in het plangebied: 

 Deelplan ds Machines MB 18.05.2000, Knesselare 

 Deelplan Eerckhout, MB 6.12.2001, Maldegem 

 Deelplan Aveve, MB 05.02.2004, Knesselare 

 Deelplan Saelens MB 15.05.2000, Knesselare 

 Deelplannen Van Hecke, Rauol Latomme en Grijp MB 30.01.2002, Zomergem 

 BPA grenzend aan of ingesloten in  het plangebied: 

 Bruinbergstraat MB 28.051996, Beernem 

 Recreatiezone Ursel, MB 08.06.2005, Knesselare 

 Kerkhof Ursel MB 02.06.2006, Knesselare 
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5 Overlegstructuur 

Voor de verdere afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur hanteert de Vlaamse Regering 
volgend partnerschapsmodel: 

 Een coördinatieplatform (C-AGNAS) met vertegenwoordigers van de betrokken Vlaamse ministers en administraties, 
de natuur- en landbouworganisaties en de verenigingen van gemeenten en provincies (VVSG en VVP) stuurt het 
globaal verloop van het planningsproces op Vlaams niveau aan en selecteert de actiegebieden waarvoor het 
planningsproces opgestart kan worden onder de vorm van een gebiedsgericht programma dat jaarlijks opgesteld 
wordt. 

 Een administratieoverschrijdend planningsteam (P-AGNAS) met vertegenwoordigers vanuit de Vlaamse 
administraties bevoegd voor landbouw, natuur, ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed is verantwoordelijk voor de 
opmaak van de concrete ruimtelijke uitvoeringsplannen en het voeren van het overleg daarover met de betrokken 
actoren. 

 Een lokaal actorenoverleg per op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan met een particpatietraject op maat van het 
plangebied. Het coördinatieplatform besliste op 9 september 2010 over de wijze waarop dat lokaal actorenoverleg 
vorm gegeven wordt. 

 Een ambtelijke terugkoppeling met de Vlaamse administraties niet vertegenwoordigd in het planningsteam. 

Het administratieoverschrijdend project wordt gecoördineerd door een projectleider bij de afdeling Ruimtelijke Planning 
van het Departement Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) van de Vlaamse overheid. 

De opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan “Maldegemveld” wordt binnen het administratieoverschrijden 
planningsteam voorbereid door volgende medewerkers: 

Stijn Vanderheiden Afdeling Ruimtelijke Planning, 
departement RWO 

stijn.vanderheiden@rwo.vlaanderen.be 02 553 17 39 

Michel Van Ombergen Afdeling Duurzame 
Landbouwontwikkeling, 
departement Landbouw en 
Visserij 

michael.vanombergen@lv.vlaanderen.be 02 553 21 79 

Dries Desloover 
 

Agentschap voor Natuur en Bos dries.desloover@lne.vlaanderen.be 09 265 45 96 

Guido Tack Agentschap Onroerend Erfgoed guy.tack@rwo.vlaanderen.be 09 265 46 11 
 

Volgende organisaties en besturen worden uitgenodigd om te participeren aan het lokaal actorenoverleg: 

 Gemeentebestuur gemeente Maldegem 

 Gemeentebestuur gemeente Knesselare 

 Gemeentebestuur gemeente Beernem 

 Gemeentebestuur gemeente Zomergem 

 Gemeentebestuur gemeente Aalter 

 Provinciebestuur provincie Oost-Vlaanderen 

 Provinciebestuur provincie West-Vlaanderen 

 Boerenbond 

 Algemeen Boerensyndicaat 

 Vlaams Agrarisch Centrum 

 Natuurpunt 

 Vereniging voor Bos in Vlaanderen  

 Landelijk Vlaanderen 

Voor globale opvolging van het voortraject zal het lokaal actorenoverleg multilateraal verlopen. Tussentijds zal waar 
nodig of nuttig gericht bi-of multilateraal overleg met één of een beperkt aantal partners plaatsvinden in functie van 
specifieke knelpunten, gebieden of thema’s. 

Afhankelijk van de agenda van het gewestelijk RUP kan het actorenoverleg aangevuld worden met extra partners. 

Met volgende andere Vlaamse administraties zal ambtelijk teruggekoppeld worden in het voortraject: 

 bosgroep Oost-Vlaanderen Noord 

 Regionaal Landschap Meetjesland  
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Met volgende andere Vlaamse administraties zal ambtelijk teruggekoppeld worden in het voortraject: 

 Agentschap Wegen en Verkeer 

 Departement LNE, ALBON, dienst Natuurlijke Rijkdommen 

 Toerisme Vlaanderen 

Andere specifiek in dit gebied te betrekken instanties of organisaties zijn: 

 Defensie 

 Fluxys  

 Elia 

6 Procesverloop 

Hieronder worden de verschillende stappen in het ‘voortraject’ bij de opmaak van het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan verduidelijkt. Het ‘voortraject’ eindigt bij de start van de formele decretale procedures, zijnde de 
organisatie van een plenaire vergadering over het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 

6.1 De opstartfase 

In de opstartfase wordt via de procesnota het doel van het ruimtelijk uitvoeringsplan, de relatie met het voorgaand 
visievormingsproces en de wijze waarop voorbereidend onderzoek en overleg georganiseerd zal worden verduidelijkt. 

Op basis van de aandachtspunten die de betrokken actoren op de startvergadering of in een afzonderlijk bilateraal 
overleg formuleren worden de elementen die in het voortraject verder onderzocht en/of besproken moeten worden 
geconcretiseerd. 

 Over welke gebieden bestaat brede consensus dat ze behouden moeten blijven als landbouw-, natuur- of bosgebied 
of een bestemmingswijziging kunnen krijgen naar landbouw-, natuur- of bosgebied? 

 Welke randvoorwaarden of aandachtspunten kunnen er geformuleerd worden bij de vertaling van de ruimtelijke 
concepten uit de visie naar een afbakeningsplan op perceelsniveau? 

 Welke zijn de reeds lopende projecten of in opmaak zijnde plannen of in het gebied waarmee afgestemd moet 
worden?  

 Perimeters van het Vlaamse en de erkende natuurreservaten 

 Momenteel wordt een bosbeheerplan voor het openbare bos, samen met een grote oppervlakte van het privé-bos 
worden opgemaakt 

 Welke zijn specifieke gebieden of knelpunten die in detail onderzocht moeten worden en waar het ruimtelijk 
uitvoeringsplan een uitspraak over moet doen? 

 Problematiek van weekendverblijven in ‘groen Ursel’. Dit gebied is bestemd als gebied voor verblijfsrecreatie 
maar er komt ook permanente bewoning voor. Ruimtelijk is dit een knelpunt. De provincie heeft hiervoor al een 
visie opgemaakt: ‘Knesselare: een visie op weekendverblijven’. Deze visie werd op 26 november 2009 
goedgekeurd door de deputatie.  

 Problematiek rond Drongengoedhoeve, gelegen midden in Drongengoed. De historische Drongengoedhoeve 
vormt een belangrijke trekpleister voor bezoekers van het Drongengoed. Er zijn echter problemen met de 
bereikbaarheid en parkeren.  

 Militair domein: bestemming en gebruik door vliegclubs. Milieuvergunnningsaanvragen voor het gebruik van het 
‘Vliegveld Ursel’ en voor de vliegactiviteiten van de vliegclubs ‘Aëroclub Brugge’ en de ‘Vliegclub Ursel’: ANB, 
RWO en de dienst volkgezondheid hebben negatief geadviseerd maar de provinciale 
milieuvergunningscommissie heeft op maandag 8/11/2010 beslist om de vergunningen te verlenen. 

 Uitbreidingen van het Vlaamse en de erkende natuurreservaten 

 Effectieve Bosuitbreidingen die gebeuren buiten de groene bestemmingen 

 Problematiek rond mobiliteit en recreatie, zoals ecoduct, bezoekersonthaal,… 

 Ingrepen op de N44 ter hoogte van Kleit 

 De aanwezige maneges en de papinglo-hoeve 

 Problematiek zonevreemde horeca 

 Op welke punten is de opgestelde ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos niet meer actueel of achterhaald en is 
bijsturing of verfijning nodig? 
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De procesnota wordt toegelicht op een startvergadering op 8 november 2011 in de Drongengoedhoeve. 

In de periode december-januari zal het planningsteam bilateraal overleg voeren met de betrokken gemeentebesturen. 

De synthese van de antwoorden op deze vragen, de geformuleerde aandachtspunten en de wijze waarop ze in het 
voortraject behandelt zullen worden, wordt aangegeven in een tweede procesnota die de startfase afrondt. 

Indien nodig of nuttig kan de tweede procesnota toegelicht worden op een tweede actorenoverleg. Bij voorkeur wordt de 
nota schriftelijk overgemaakt en wordt onmiddellijk gestart met de planvormingsfase. 

6.2 Planvormingsfase 

De planvormingsfase heeft tot doel een gedragen inhoudelijk voorstel van gewestelijk RUP te maken. Via overleg met de 
middenveldorganisaties en lokale besturen wordt een planvoorstel uitgewerkt dat (1) voldoet aan de in het RSV 
vooropgestelde ruimtelijke beleidsdoelstellingen, en (2) zo veel als mogelijk rekening houdt met de aandachtspunten uit 
het actorenoverleg. 

Het planvoorstel wordt uitgewerkt door het planningsteam.  

Volgende elementen zullen in deze fase expliciet onderzocht worden: 

 Detailonderzoek op perceelsniveau naar de ligging van de bestaande landbouwbedrijfszetels, huiskavels en 
landbouwgebruikspercelen om maximaal te vermijden dat de landbouweconomische uitbating van de bestaande 
landbouwbedrijfszetels in het gedrang zou komen en het onderzoek naar de noodzakelijke uitbreidingsperimeters 
rond landbouwbedrijfszetels in of grenzend aan bouwvrije gebieden. 

 Onderzoek naar de noodzakelijke ruimtelijke en andere mogelijke maatregelen in het plangebied op de 
instanhouding van de soorten en habitats van de speciale beschermingszones (SBZ-H) te kunnen garanderen. 

 Onderzoek naar de mogelijke milieueffecten van de verschillende planvoorstellen (integratie mer-sreening, 
watertoets, …). 

 Onderzoek naar de mogelijke landbouweconomische effecten van de verschillende planvoorstellen voor de 
bestaande landbouwbedrijven (landbouwtoets) en de mogelijke acties inzake flankerend beleid ten aanzien van 
landbouwbedrijven die als gevolg van het plan met gebruiksbeperkingen zouden geconfronteerd worden. 

 Onderzoek naar de mogelijke engagementen van de in het gebied actie actoren (overheden, landbouwers, 
natuurverenigingen…) inzake realisatie, inrichting en beheer van de in het plan opgenomen natuur-, bos- en 
landbouwgebieden. 

 Onderzoek naar de wijze waarop de elementen van de ankerplaats een vertaling in het plan als erfgoedlandschap 
kunnen krijgen 

Overleg en tussentijdse producten 

In functie van de opstartfase geïnventariseerde aandachtspunten wordt in deze fase waar nodig of nuttig tussentijds 
gericht bi- of multilateraal overleg gevoerd over specifieke gebieden of onderwerpen. Dat overleg wordt voorzien in het 
voorjaar van 2012. 

Op basis van het voorbereidend onderzoek en overleg wordt een eerste RUP-voorstel voor bespreking voorgelegd aan 
het actorenoverleg. Het eerste RUP-voorstel is een informeel, tussentijds werkdocument zonder formele juridische 
waarde. Het voorstel heeft in de mate van het mogelijk reeds de inhoudelijke en vormelijke kenmerken van een 
voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan cfr. de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening; het bevat minstens 
een toelichting van de planopties, een grafisch plan op perceelsniveau en stedenbouwkundige voorschriften. 

Het actorenoverleg over het eerste RUP-voorstel zal vermoedelijk plaatsvinden in medio 2012. 

Doel van het actorenoverleg is het inventariseren van de standpunten en opmerkingen vanuit de middenveldorganisaties 
en lokale besturen over het eerste RUP-voorstel. De actoren maken hun opmerkingen maximaal schriftelijk over, bij 
voorkeur op het overleg. 

 Bij tegengestelde standpunten worden de mogelijkheden voor aanpassing van het voorstel afgetoetst. Indien er geen 
akkoord over een aanpassing van het voorstel is, worden de verschillende standpunten genotuleerd en wordt het 
discussiepunt als onderzoeksvraag meegegeven aan het planningsteam. Het planningsteam verwerkt alle 
discussiepunten en formuleert een tweede RUP-voorstel dat opnieuw aan het actorenoverleg wordt voorgelegd. 
Indien nodig of nuttig wordt tussentijds gericht bi- of multilateraal overleg gevoerd over specifieke discussiepunten. 
De wijze waarop de discussiepunten verwerkt zijn wordt systematisch gerapporteerd in een motiveringsnota die in 
bijlage bij het RUP-voorstel gevoegd wordt. 

 Indien er tijdens het actorenoverleg voldoende elementen van overeenstemming zijn of duidelijk is binnen welke 
marges het plan bijgesteld kan worden, wordt de planningsfase afgerond en de besluitvormingsfase opgestart. 

 Indien nuttig, kan tijdens de planvormingsfase besloten worden om parallel aan het RUP-voorstel een 
planuitvoeringsnota op te maken. Een planuitvoeringsnota is een optioneel product dat, waar nodig, wordt ingezet om 
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de besluitvorming over het RUP te kunnen faciliteren. In deze nota worden de gebiedsspecifieke initiatieven 
gebundeld die nodig of wenselijk zijn om de opties die in het RUP ingeschreven worden, te realiseren. Het kan gaan 
om inrichtingsengagementen, engagementen inzake verwerving, acties inzake op te stellen overeenkomsten, 
flankerende maatregelen... Een planuitvoeringsnota moet faciliterend zijn en is facultatief; het opstellen van een 
planuitvoeringsnota is geen noodzakelijk voorwaarde zijn om te beslissen over een RUP. 

Het actorenoverleg over het tweede RUP-voorstel zal vermoedelijk plaatsvinden najaar 2012. 

De procesnota wordt geactualiseerd en rapporteert over het gevoerd overleg. Het lokaal actorenoverleg wordt als 
afgerond beschouwd. 

6.3 Goedkeuringsfase 

De goedkeuringsfase omvat de formele juridische goedkeuringsprocedure voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan 
zoals voorzien in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Het omvat volgende stappen: 

 De opmaak van een voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan en het organiseren van een formele 
plenaire vergadering waarop de betrokken gemeente- en provinciebesturen en de aangeduide adviserende instanties 
een formeel advies uitbrengen. 

 De opmaak van een ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan dat voorlopig vastgesteld wordt door de 
Vlaamse Regering en waarover een openbaar onderzoek gevoerd kan worden. Indien wenselijk kan besloten worden 
in partnerschap met de lokale besturen en middenveldorganisaties naar aanleiding van het openbaar onderzoek een 
bijkomend informatiemoment voor de brede bevolking te organiseren, bv. onder de vorm van een informatiemarkt of 
toelichting. 

 De in het openbaar onderzoek geformuleerde bezwaren of opmerkingen worden gebundeld door de Vlaamse 
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Vlacoro) die een advies formuleert aan de Vlaamse Regering. 

 De Vlaamse Regering stelt het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast, al dan niet aangepast op basis van de 
resultaten van het openbaar onderzoek. 

Het starten van de goedkeuringsfase wordt niet voorzien voor het einde van 2012. 
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7 Schema 

In het onderstaande schema worden de verschillende processtappen op een indicatief tijdsschema weergegeven.  

 


