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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 is specifiek bepaald voor welke gebieden in 2010 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 “Gasthuisvelden en Donderheide” in de 
regio Neteland. 

 

Voor meer info over het planningsproces kan u terecht bij: 

Ruimte Vlaanderen 

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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3 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 het departement Ruimte 
Vlaanderen van de Vlaamse overheid. 

 

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

Rita Heyvaert 
 

Ruimte Vlaanderen rita.heyvaert@rwo.vlaanderen.be 03 224 65 47 

Ruth Huybrechts 
 

Departement Landbouw en Visserij ruth.huybrechts@lv.vlaanderen.be 02 552 78 88 

Peter Berghmans 
 

Agentschap voor Natuur en Bos peter.berghmans@lne.vlaanderen.be 03 224 63 13 

Guido Tack 
 

Agentschap Onroerend Erfgoed guy.tack@rwo.vlaanderen.be 0474 90 02 30 

 

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

- Gemeentebestuur gemeente Duffel 

- Gemeentebestuur gemeente Lier 

- Gemeentebestuur gemeente Sint-Katelijne-Waver 

- Provinciebestuur provincie Antwerpen, dienst Ruimtelijke Planning 

- Provinciebestuur provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid 

- Boerenbond 

- Algemeen Boerensyndicaat 

- Mechelse Veilingen 

- Natuurpunt 

- Bosplus 

- Landelijk Vlaanderen 

- Wildbeheerseenheid regio Lier 

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. In 
eerste instantie wordt gedacht aan organsaties die een groep vertegenwoordigen. 
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4 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. 

4.1 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. 

Vragen die in de opstartfase een antwoord moeten krijgen zijn o.m.: 

- 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? 

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

- Op welke punten is de opgestelde ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos niet meer actueel of achterhaald en 
is bijsturing of verfijning nodig? 

De procesnota wordt toegelicht op een startvergadering op 21 maart 2013 in Sint-Katelijne-Waver. 

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. 

4.2 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 en zal zich baseren op de conclusies het voorbereidend 
onderzoek (stedenbouwkundige studie, planmilieueffectenrapport en landbouwgevoeligheidsanalyse) dat voor het 
ruimere gebied van het serregebied Sint-Katelijne-Waver gevoerd wordt.  

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 de 
periode maart-april. 

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 mei 2013. 

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. 
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- 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 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 in september 2013. 

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

4.3 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. Het voorontwerp wordt ook voor advies voorgelegd aan de strategische 
adviesraad ruimtelijke ordening en onroerend erfgoed (SARO). 

- 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.  

- 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 voorzien eind 2013. 
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