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Opmaak gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei van de Kleine Nete en Aa van
Kasterlee tot Grobbendonk
In 2018 werd de heropstart van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor de vallei van de Kleine Nete
en Aa voorbereid. De inhoudelijke krachtlijnen van het op te maken ruimtelijk uitvoeringsplan werden
toegelicht op de opvolgingscommissie van 16 januari 2018. Daarna volgde in het voorjaar van 2018 een
bilaterale overlegronde van het departement Omgeving en alle betrokken gemeenten (Grobbendonk,
Vorselaar, Lille, Herentals, Kasterlee, Geel en Olen) in functie van de verdere inhoudelijke afstemming
van de verschillende planonderdelen op de lopende lokale initiatieven. In de tweede helft van 2018 werkte
het Departement Omgeving in overleg met het planteam een voorstel van startnota uit. De startnota bevat
een omschrijving van het voorgenomen plan en een scoping van de te verwachten milieueffecten. Na
goedkeuring door de Vlaamse Regering, zal de startnota voor advies voorgelegd worden aan SARO en
MINA-raad, de deputatie van de provincie Antwerpen, de colleges van burgemeester en schepenen en de
adviesverlenende instanties én zal er een publieke consultatie van 60 dagen over de startnota
georganiseerd worden.
Specifiek voor het planonderdeel Graafweide-Schupleer keurde de Opvolgingscommissie op 29 mei 2018
een ‘plan van aanpak’ goed. Daarin werd het voorkeursscenario voor het gebied bijgestuurd op basis van
de inzichten vanuit de ecohydrologische studie en het PDPO-project ‘Vallei in verandering: duurzame
kansen voor landbouw’ en werd beslist de vraag naar inzet van het instrument ‘natuurinrichting’ te stellen
aan de bevoegde minister. In opdracht van het Departement Omgeving werd in overleg met de betrokken
actoren in 2018 een inrichtingsvisie voor het gebied uitgewerkt op basis waarvan verdere inrichtingsacties
in het gebied uitgewerkt kunnen worden. Het eindrapport voor deze inrichtingsvisie werd afgewerkt in
november 2018.
Aan de leden van de opvolgingscommissie wordt gevraagd kennis te nemen van de inrichtingsvisie
Graafweide-Schupleer en het voorstel van startnota voor het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Vallei
van de Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk en akkoord te gaan om aan de bevoegde
minister te vragen de formele procedure voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan op te starten
volgens de procedure van het geïntegreerd planningsproces door de starnota voor goedkeuring voor te
leggen aan de Vlaamse regering en de formele adviesvraag en publieke consulatie daarover te
organiseren.
De documenten kunnen geconsulteerd worden via deze links:
•

Eindrapport Inrichtingsvisie Graafweide-Schupleer
https://agnas.ruimteinfo.be/buitengebied/rup/345/20181109_LAMA-eindrapport%20Graafweide%20Schupleer_DEF.pdf

•

Ontwerp Startnota RUP Kleine Nete en Aa
o
Tekst: https://agnas.ruimteinfo.be/buitengebied/rup/345/212_00345_00001_startnota_20181221.pdf
o Kaart: https://agnas.ruimteinfo.be/buitengebied/rup/345/212_00345_00001_voorgenomen_plan_20181221.pdf
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