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PROJECT/THEMA INHOUD PLANNING (enkel richtinggevend !) 

GRUP  Indicatieve timing afwerking GRUP's: RUP Benedennete 2016 
RUP Kleine Nete en Aa 2017 

RUP Mondingsgebied Grote Nete 2018 
RUP Varenheuvel-Abroek 2019 

Overstromings-
gebieden 
bekkenbeheerplan 

 AOG De Zegge en meander N19g: projectvergadering voor aanvraag bouwvergunning vindt plaats  
op 24-11-2015. 

projectvergadering 24-11-2015 

 AOG De Zegge: onteigeningsbesluit is ondertekend door minister, eigenaars en gebruikers zullen 
betekening met begeleidende brief ontvangen. 

loopt 

 Hellekens: aanbesteding afgraving en aanvraag bouwvergunning lopen. loopt 

Sigmaplan Nete 
en Kleine Nete 

  

  

 Benedennete: technische onderzoeken lopen. loopt 

 Varenheuvel-Abroek: voor het deel dat in landbouwgebruik blijft, is een inrichtingsnota in het kader 
van het decreet landinrichting in opmaak. 

inrichtingsnota eind 2015 

 Mondingsgebied Grote Nete: zone wordt technisch uitgewerkt ter voorbereiding van realisatie,  
overleg met gemeente en actoren loopt. 

overleg loopt 

 Plan-MER: terinzagelegging kennisgeving loopt van 22-09-2015 tem 21-10-2015. ontwerp-MER voorjaar 2016 

 Familie Camille Goossens maakt kunstwerk-denkmaal voor zijkanaal Netekanaal.   

  

Vlaamse plannen   
en projecten KLEINE NETE 
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Instandhoudings-
doelstellingen 

 Graafweide-Schupleer: indicatieve timing afwerking inrichtingsnota: projectsituering 2e helft 2015 
ecohydrologische studie 2016 

volledige nota 2017 

 Pallieterland: opdracht is gegund aan Arcadis. De inrichtingsstudie wordt uitgewerkt tegen februari 
2016. Op 6 oktober vond een eerste stuurgroep plaats. 

stuurgroep 6-10-15 
inrichtingsstudie februari 2016 

 IHD-grondenbank kan voorlopig niet opgestart worden, PBC geeft Vlaamse Regering signaal dat 
onvoldoende middelen beschikbaar zijn. 

volgende OC 

PDPO-project  PDPO-project is goedgekeurd door minister. Voorstel van overlegstructuur wordt uitgewerkt.   

Ankerplaatsen  Ankerplaats ‘Dal van de Kleine Nete tussen Nijlen en Grobbendonk’ werd definitief goedgekeurd op 27 
januari 2015. Ze wordt verder uitgewerkt naar een erfgoedlandschap bij opmaak van het GRUP. 

 

Intentieverklaring 

  

 Alle betrokken gemeenteraden keurden de intentieverklaring goed. Geel koppelde enkele 
voorwaarden aan de goedkeuring. 

loopt 

 Minister Joke Schauvliege zal een formeel ondertekenmoment bijwonen. datum en voorstel volgen 

Afstemming 
Mondingsgebied 
Grote Nete 

 Projectleiders Sigmaplan en VMM stemmen af met gemeente Nijlen over Sigmaplan, signaalgebied  
en gemeentelijk RUP. Mits afstemming hoeft het gemeentelijk initiatief niet te wachten op het 
gewestelijk RUP.  

na afstemming 

Ophogingen in 
valleigebied 

 De laatste maanden waren er meerdere onvergunde ophogingen in vallei Kleine Nete en Aa  
waardoor het kombergend vermogen van de vallei verloren gaat. 

gouverneur en PBC-leden volgen op 

Varia 

  

 Beslissing VR 17-07-2015 i.v.m. ENA: schrappen industriegebied Broechem-Ranst.  
Gebied wordt opgenomen in AGNAS-programmatie 2016. 

  

 Deputatie gunde ontwerpend onderzoek voor Netevallei in kleinstedelijk gebied Herentals aan BRUT.   

 


