DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Voorontwerp van besluit houdende voorlopige vaststelling van het ontwerp van
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Aardgasleiding Brakel-Haaltert’
1. Situering
Op 11 januari 2008 heeft de Vlaamse Regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
‘Leidingstraat voor hoofdtransportleidingen Brakel – Haaltert’ goedgekeurd. Op 12 februari 2008
werd de stedenbouwkundige vergunning voor de aanleg van deze aardgasvervoerleiding afgeleverd. Op basis hiervan werd de aardgasleiding aangelegd in 2008.
Op 24 februari 2011 heeft de Raad van State bij arrest 211.533 het GRUP en bij arrest 211.535 de
stedenbouwkundige vergunning vernietigd, zodat er geen juridische basis meer bestaat voor de
bestaande aardgasleiding Brakel-Haaltert en de opmaak van een nieuw GRUP noodzakelijk is. In
het eerste arrest heeft de Raad van State geoordeeld dat het GRUP onwettig is, wegens een
schendig van het voorzorgsbeginsel uit het Europese natuurbehoudsrecht (Habitatrichtlijn). In het
tweede arrest heeft de Raad van State de stedenbouwkundige vergunning vernietigd, wegens
gestoeld op een onwettig verklaard GRUP.
De vervoersvergunning is niet betwist.
Voorliggend ontwerp van GRUP geeft uitvoering aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
meer bepaald voor het stimuleren van duurzame vormen van transport via ondergrondse
leidingen.
Op 12 september 2018 heeft het team MER van het departement Omgeving het plan-MER voor het
GRUP ‘Aardgasleiding Brakel-Haaltert’ goedgekeurd.
Op 11 december 2018 heeft een plenaire vergadering plaatsgevonden over het voorontwerp van
GRUP. Er zijn schriftelijke adviezen uitgebracht door Brakel, Ninove, het Agentschap voor
Innoveren & Ondernemen, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer,
het Departement Landbouw en Visserij en de Vlaamse Milieumaatschappij. De plenaire vergadering
heeft aanleiding gegeven tot tekstuele aanpassingen en verduidelijkingen maar niet tot
inhoudelijke wijzigingen.
Op 18 januari 2019 heeft de dienst Veiligheidsrapportage van het departement Omgeving gesteld
dat de opmaak van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport niet vereist is voor dit GRUP.
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Op 19 december 2018 heeft de Strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed
een advies uitgebracht over het voorontwerp van GRUP, zonder strategische bemerkingen, en ook
zonder aanleiding te geven tot inhoudelijke aanpassingen.
Vermits de kennisgeving over het plan-MER heeft plaatsgevonden voor 31 mei 2017 en de plenaire
vergadering over het voorontwerp van GRUP voor 31 december 2018, kan gebruik gemaakt worden
van de overgangsregeling en kan dus nog de gebruikelijke procedure worden toegepast, waarbij
het plan-MER voorafgaat aan het GRUP en de afstemming gebeurt bij de opmaak van het GRUP.
2. Bespreking van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
Het voorontwerp van besluit houdende voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Aardgasleiding Brakel-Haaltert’ gaat als bijlage 1.
Door de opmaak van het GRUP ‘Aardgasleiding Brakel-Haaltert’ wordt een verbinding voor een
enkelvoudige aardgasleiding juridisch mogelijk gemaakt in de provincie Oost-Vlaanderen tussen
Brakel en Haaltert.
Ten opzichte van het GRUP van 2008 zijn volgende inhoudelijke wijzigingen doorgevoerd:
- niet het volledige tracé van de in 2008 aangelegde aardgasvervoerleiding maakt deel uit
van het GRUP. Een deel van het tracé bevindt zich in een zone die op het geldende gewestplan is aangeduid als ‘aan te leggen leidingstraten’, en dus niet in het vernietigde GRUP.
Alleen het gedeelte van het tracé waarvoor nog geen bestemming als leidingstraat bestaat,
is in het ontwerp van GRUP opgenomen.
- er wordt niet langer voorzien in een leidingstraat of -strook maar er wordt uitgegaan van
een enkelvoudige aardgasvervoerleiding die als overdruk wordt aangeduid, zodat alleen
voor de bestaande aardgasleiding een juridische basis wordt geboden.
3. Budgettaire weerslag
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.
Overeenkomstig artikel 15, §2, 3°, en artikel 6, §5, van het besluit van de Vlaamse Regering van 19
januari 2001 houdende regeling van de begrotingscontrole en -opmaak is het advies van de
Inspectie van Financiën respectievelijk het akkoord van de Vlaamse minister van Begroting niet
vereist.
4. Weerslag op het personeelskader en de personeelsbudgetten
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand of de personeelsbudgetten van de Vlaamse Gemeenschap, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd
voor het algemeen beleid inzake personeel en organisatieontwikkeling in de Vlaamse
administratie, niet vereist is.
5. Weerslag op de lokale besturen
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de lokale besturen.
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6. Kwaliteit van de regelgeving
Het voorstel van beslissing betreft een voorontwerp van besluit dat meer dan eens in dezelfde
vorm terugkeert en vereist dan ook geen wetgevingstechnisch en taalkundig advies.
Het voorstel van beslissing betreft regelgeving ter goedkeuring van plannen en programma’s en
vereist dan ook geen reguleringsimpactanalyse.
7. Documenten en bijlagen
Het dossier is in één exemplaar beschikbaar op de Secretarie en op de vergadering van de Vlaamse
Regering.
9. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist:
1.

haar principiële goedkeuring te hechten aan bovengenoemd voorontwerp van besluit
houdende voorlopige vaststelling van het ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Aardgasleiding Brakel-Haaltert’ en aan de volgende bijbehorende bijlagen:
- Bijlage I: verordenend grafisch plan;
- Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften;
- Bijlage IIIa: toelichtingsnota - tekst;
- Bijlage IIIb: toelichtingsnota - kaarten;
- Bijlage IV: plan-MER.

2.

de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, te gelasten voornoemd
ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan te onderwerpen aan een openbaar
onderzoek.

Koen VAN DEN HEUVEL
Vlaams minister van Omgeving,
Natuur en Landbouw
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