DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft:

Termijnverlenging definitieve vaststelling GRUP ‘Kempische Kleiputten’

1. Situering
Op 22 december 2017 heeft de Vlaamse Regering het ontwerp van besluit houdende voorlopige
vast-stelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Kempische
Kleiputten’ alsook de bijbehorende bijlagen goedgekeurd en de Vlaamse minister, bevoegd voor de
ruimtelijke ordening, gelast voornoemd ontwerp van GRUP te onderwerpen aan een openbaar
onderzoek (VR 2017 2212 DOC.1415). Van 6 februari 2018 tot 6 april 2018 is het ontwerp van GRUP
aan een openbaar onderzoek onderworpen geweest.
2. Termijnverlenging
Het departement Omgeving heeft mij, in overeenstemming met de bepalingen in de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening, een verzoek tot termijnverlenging bezorgd en aangegeven dat een verlenging
van de termijn waarover de Vlaamse Regering beschikt om te beslissen over de definitieve vaststelling, noodzakelijk is. Het verzoek verwijst naar de inhoud van de adviezen en de bezwaren die
bijkomend overleg en onderzoek vereisten om te komen tot een definitief vast te stellen GRUP.
Daarnaast verwijst het departement naar de vereiste afstemming met gemeentelijke initiatieven,
zoals de omleidingsweg in Beerse. Daardoor was het voor het departement niet haalbaar om tijdig
een voldoende afgewerkt dossier voor te leggen. De vervaltermijn loopt af op 3 oktober 2018, en
vermits er na de principiële goedkeuring van de definitieve vaststelling door de Vlaamse Regering
ook nog een behandeltermijn noodzakelijk is voor het advies van de Raad van State, is het
aangewezen de termijn van de Vlaamse Regering te verlengen met zestig dagen en zo te vermijden
dat het dossier zou vervallen. De termijn voor definitieve vaststelling zal na de verlenging lopen tot
2 december 2018, te verlengen met de duur van de advisering door de Raad van State, met een
maximum van dertig dagen.
3. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist de termijn om over te gaan tot definitieve vaststelling van het
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Kempische Kleiputten’ te verlengen met zestig dagen.
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Vlaamse minister van Omgeving,
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