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PROJECT/THEMA INHOUD PLANNING (enkel richtinggevend !) 

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

RUP Mondingsgebied Grote Nete 2018 
RUP Varenheuvel-Abroek 2019 

 Op de OC van 1-12-15 vroeg Olen een GRUP op te starten voor het landbouwgebied ‘Doffen’ of het 
gebied toe te voegen aan een lopend RUP. De gemeente zal initiatief nemen voor overleg met de 
verschillende partners om te bekijken in hoeverre er draagvlak gevonden wordt voor het opmaken 
van een RUP cfr. de opties uit de ruimtelijke visie en of in 2016 een voorstel van agenderingsnota 
uitgewerkt kan worden. 

Uitklaren tegen zomer 2016 

Overstromings-
gebieden 
bekkenbeheerplan 

 AOG De Zegge en meander N19g: op de projectvergadering (24-11-15) voor de aanvraag van de 
bouwvergunning werd boscompensatie in natura gevraagd. VMM bekijkt de mogelijkheden. 

loopt 

 AOG De Zegge: een 20-tal eigenaars en gebruikers startte een procedure bij de Raad van State tegen 
het onteigeningsbesluit. De grondverwerving in de rest van het gebied loopt verder. 

loopt 

 Hellekens: aanbesteding afgraving en aanvraag bouwvergunning lopen. loopt 

Sigmaplan Nete en 
Kleine Nete 

 Benedennete: technische onderzoeken Sigmaplan lopen. Daarnaast startten ANB en stad Lier het 
overleg voor de opmaak van een inrichtingsvoorstel voor landschapspark Pallieterland op. 

loopt 

 Varenheuvel-Abroek: voor het deel dat in landbouwgebruik blijft, is een inrichtingsnota in het kader 
van het decreet landinrichting in opmaak. VLM screende de nota, ANB past ze nu aan. 

Pasen 2016 

 Mondingsgebied Grote Nete: zone wordt technisch uitgewerkt ter voorbereiding van realisatie,  
overleg met gemeente en actoren loopt. Op 4-2 bezoekt ANB met het college vergelijkbare 
projecten langs de Schelde. 

overleg loopt 
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Graafweide-
Schupleer 

 De inrichtingsnota voor Graafweide-Schupleer is in voorbereiding. PBC gaat na wat de beste aanpak 
is om zo snel mogelijk tot een inrichtingsnota te komen, om budget voor de realisatie te zoeken en 
hoe de opmaak van de inrichtingsnota procesmatig verder goed afgestemd kan worden met de 
inzichten vanuit de ecohydrologische studie en het PDPO-project. 

projectsituering begin 2016 
 

volledige nota 2017 

 Ecohydrologische studie  Loopt nog tot 2017 

 PDPO-project  
o De projectgroep PDPO is samengesteld.  
o Voorbereidende gesprekken met de landbouwers zijn gepland, deels door Boerenbond, deels 

door ANB, Ruimte Vlaanderen en Landbouw & Visserij. 

Loopt 

Intentieverklaring  Alle betrokken gemeenteraden keurden de intentieverklaring goed. Ook Geel gaat akkoord mits 
verwijzen in het OC-verslag naar de voorwaarden van de projectvergadering. 

 

 Ruimte Vlaanderen zal het bestek voor de externe opdracht voor het begeleiden van de verdere 
operationalisering van de intentieverklaring opnieuw uitschrijven in 2016 na toekenning van het 
nodige budget. 

Loopt 

Oproep Natuurpunt 
responsabilisering 

 Voorstel planologische ruil Eisterlee Grobbendonk (zie OC 1-12-2015): alle leden van OC en PBC 
geven hun standpunt door. 

31-03-2016 

Vergunningsaanvraag 
roeiclub The Oar, 
Ranst 

 Roeiclub The Oar diende een bouwaanvraag in binnen signaalgebied. Natuurpunt diende bezwaar in 
en ANB gaf negatief advies. ANB heeft overleg georganiseerd en het dossier wordt verder opgevolgd 
door het bekkensecretariaat Netebekken en de diensten van de gouverneur. 

Loopt 

Brug over Netekanaal 
Ranst/Nijlen 

 Waterwegen & Zeekanaal organiseert nieuw overleg waarbij ook de relevante partners van de 
coördinatieopdracht Kleine Nete worden betrokken (VMM, Natuurpunt, ANB, …). 

Loopt 

 


