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

1.

Opstart geïntegreerd planproces gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Vallei van de
Kleine Nete en Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’

Situering

Het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan omvat de vallei van de Kleine Nete en Aa en een aantal
aansluitende openruimtegebieden op grondgebied van de gemeenten Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille,
Vorselaar en Grobbendonk.
Het plan geeft uitvoering aan:
•

•

2.

de richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met
betrekking tot de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur en de
gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos die voor de regio
Neteland daarvoor is uitgewerkt en waarvoor de Vlaamse Regering op 21 december 2007 een
operationeel programma goedkeurde;
de tussentijdse beslissingen van de Vlaamse Regering over de voortgang van de Vlaamse plannen
en projecten in de vallei van de Kleine Nete van 20 juli 2012, 4 april 2014, 3 april 2015, 23 december
2016 en 25 januari 2019.

Planproces

In 2011 vond een eerste plenaire vergadering plaats over een voorontwerp RUP Kleine Nete en Aa. Op deze
plenaire vergadering bleek dat er weinig lokaal draagvlak bestond voor een aantal planonderdelen en
kwam vanuit de lokale actoren de vraag om de verschillende gewestelijke initiatieven in de vallei van de
Kleine Nete tussen Kasterlee en Lier beter op elkaar af te stemmen. Daarom besliste de Vlaamse Regering
op 20 juli 2012 gouverneur Cathy Berx aan te stellen als procesbegeleider om de verschillende gewestelijke
planningsinitiatieven en projecten in de vallei van de Kleine Nete op elkaar af te stemmen (VR20120720
DOC.089/1). Deze coördinatieopdracht omvat volgende projecten:
•
•
•
•
•
•

de afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) in uitvoering
van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) (regio Neteland);
het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van de bindende bepalingen van het
bekkenbeheerplan Nete;
het inrichten van overstromingsgebieden in uitvoering van het Geactualiseerd Sigmaplan;
het realiseren van de Europese Natuurdoelen in het habitatrichtlijngebied (SBZ-H) ‘Valleigebied
van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heiden’ (deelgebieden 1, 10 en 11);
het aanduiden van ankerplaatsen en de ruimtelijke verankering ervan als erfgoedlandschappen in
ruimtelijke uitvoeringsplannen;
het realiseren van compenserende maatregelen in functie van de waterhuishouding naar
aanleiding van de aanleg van de Kempische Noord-Zuid-verbinding (N19g) door de vallei van de
Kleine Nete tussen Kasterlee en Geel.
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Over de voortgang van deze coördinatieopdracht werd een laatste maal gerapporteerd aan de Vlaamse
Regering op 25 januari 2019 (VR 2019 2501 DOC.0073/1).
De Vlaamse Regering nam op 20 juli 2012 reeds een principiële beslissing over een aantal inhoudelijke
elementen van het RUP voor de vallei van de Kleine Nete en Aa. De regering besliste:
•
•

•
•

•

de compromisvoorstellen voor de AOG’s (actieve overstromingsgebieden) Grobbendonk en De
Zegge goed te keuren en te verankeren in het RUP;
een natte natuurkern van ca. 150 ha (waarvan ca. 100 ha huidig agrarisch gebied) in het gebied
Graafweide-Schupleer te voorzien in het RUP en samen met het RUP een plan van aanpak voor
het gebied Graafweide-Schupleer goed te keuren dat aangeeft met welke instrumenten en
middelen dit gerealiseerd kan worden;
de definitief aangeduide ankerplaats ‘Samenvloeiingsgebied van Kleine Nete en Aa met de
westelijke uitlopers van de Kempische Heuvelrug’ op te nemen als erfgoedlandschap in het RUP;
aaneensluitende delen van het agrarisch gebied in de vallei van de Aa tussen Lichtaartsesteenweg
en het habitatrichtlijngebied te differentiëren met overdruk natuurverwevingsgebied, evenals de
gebieden Eisterlee en Nederviersel.
het op het gewestplan voorziene ontginningsgebied Watervoort en (delen van) het
recreatiegebied tet hoogte van het Peertsbos te schrappen voor het behoud van de bestaande
bos- en landbouwgebieden.

Omtrent deze punten kan ondertussen het volgende gesteld worden:
•
•

•
•

•

het AOG Grobbendonk werd ondertussen gerealiseerd, voor het AOG De Zegge werd een
omgevingsvergunning verleend;
op 25 januari 2019 keurde de Vlaamse Regering het (bijgestuurd) voorkeursscenario en het ‘plan
van aanpak’ voor het gebied Graafweide-Schupleer goed en besliste het instrument
‘natuurinrichting’ in te zetten voor de realisatie van de natte natuurkern (VR 2019 2501
DOC.0073/1);
de aanduiding van de ankerplaats als erfgoedlandschap is zoals voorzien opgenomen in het
voorgenomen plan;
de differentiatie van de vallei van de Aa met overdruk natuurverweving is opgenomen in het
voorgenomen plan; de gebieden Eisterlee en Nederviersel zijn niet opgenomen in het plan en
komen in een latere fase aan bod gelet op het nog lopende onderzoek rond de buffering van het
bedrijventerrein Beverdonk;
de schrapping van het ontginningsgebied Watervoort en delen van het recreatiegebied aan het
Peertsbos zijn opgenomen in het voorgenomen plan.

Het voorstel van startnota is in 2018 opgesteld door het Departement Omgeving in overleg met
vertegenwoordigers van het Departement Landbouw en Visserij, het Agentschap voor Natuur en Bos, het
Agentschap Onroerend Erfgoed en de Vlaamse Milieumaatschappij.
Op 30 januari 2019 heeft de Opvolgingscommissie Kleine Nete onder voorzitterschap van gouverneur Berx
kennisgenomen van het voorstel van startnota voor het RUP Kleine Nete en Aa. De Opvolgingscommissie
Kleine Nete (OC) besliste akkoord te gaan de startnota voor goedkeuring voor te leggen de Vlaamse
Regering zodat de publieke consultatie daarover in 2019 georganiseerd kan worden. In de
opvolgingscommissie zitten o.a. alle betrokken gemeentebesturen, het provinciebestuur, de betrokken
Vlaamse departementen en agentschappen en de natuur- en landbouworganisaties.
Op basis van een aantal vragen vanuit leden van de opvolgingscommissie werden na het OC van 30/1 drie
kleine gebieden toegevoegd aan het voorgenomen plan: (1) een voorstel voor het herbestemmen van een
niet-ontwikkeld woongebied naar bosgebied voor het behoud van een waardevol bos (gebied
Wijngaard/Kruisberg Herentals), (2) een voorstel voor gebied voor dagrecreatie (gebied Dikberd, Herentals)
voor het behoud van de bestaande zonevreemde recreatie en eventulele herlokalisatie van andere
zonevreemde recreatieve activiteiten in de gemeente Herentals, (3) een voorstel voor het bevestigen van
een nog niet herbevestigd agrarisch gebied Heibloem en aangrenzend bosgebied.
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De startnota en procesnota 1 worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De
Vlaamse Regering geeft daarmee de formele start aan het planproces.
3.

Inhoud van het voorstel: doelstelling planproces

In de startnota worden de plandoelstellingen als volgt geformuleerd:
•
•
•
•
•
•
•
•

de ruimtelijk-functioneel samenhangende en goed gestructureerde landbouwgebieden langs de
Kleine Nete in Kasterlee en Geel en ten oosten van Herentals vrijwaren voor grondgebonden
landbouw;
het behoud en de versterking van het gevarieerde, halfopen valleilandschap van de vallei van de
Aa stroomopwaarts Vorselaar met ruimte voor waterberging, landbouw en natuur;
het vrijwaren van het bouwvrij karakter en de natuurlijke waterbergingscapaciteit van de van
nature overstroombare valleien van de Kleine Nete en Aa;
het versterken van de natuurlijke structuur en het voorzien van ruimte voor natuurontwikkeling
om de Europese natuurdoelen te realiseren voor de Natura 2000-gebieden in de vallei van de
Kleine Nete en Aa;
het vrijwaren van landschappelijk waardevolle gebieden en erfgoedwaarden in de vallei van de
Kleine Nete en Aa;
het behoud en versterken van ecologische en landschappelijke waarden verweven met landbouw
in het kleinschalige mozaïeklandschap ten zuiden van de Zegge;
het vrijwaren van een openruimteverbinding tussen Herentals en Olen voor land- en tuinbouw en
het creëren van ruimte voor behoud en uitbreiding van de bestaande bosstructuur in deze
openruimteverbinding.
het afstemmen van de ontwikkelingsperspectieven van een aantal toeristisch-recreatieve en
openbare nutsvoorzieningen op de randvoorwaarden en doelstellingen vanuit de natuurlijke en
agrarische structuur.

Het plan geeft daarmee uitvoering aan:
• de richtinggevende en bindende bepalingen van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen met
betrekking tot de afbakening van de gebieden van de natuurlijk en agrarische structuur en de
gebiedsgerichte en geïntegreerde ruimtelijke visie op landbouw, natuur en bos die voor de regio
Neteland daarvoor is uitgewerkt;
• de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 over de opmaak van een gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan voor de differentiatie van het agrarisch gebied met overdruk
natuurverweving voor de vallei van de Aa, tussen Lichtaartsesteenweg en samenvloeiing met
Kleine Nete;
• de doelstelling van het onroerenderfgoedbeleid door het aanduiden van erfgoedlandschappen
voor items uit de vastgestelde landschapsatlas in de zin van het onroerenderfgoeddecreet, met
name de vastgestelde landschapsatlasrelicten:
o ‘De Zegge’ (Geel) (MB 1 november 2011)
o ‘Het samenvloeiingsgebied van de Kleine Nete en de Aa met de westelijke uitlopers van de
Kempische Heuvelrug’ (Herentals, Grobbendonk, Vorselaar) (MB 10 mei 2012);
• de doelstellingen van het natuurbeleid door het herbestemmen van gebieden naar natuur- of
bosgebied om de realisatie van de Natura 2000-instandhoudingsdoelstellingen voor een aantal
deelgebieden van speciale beschermingszones aangeduid als vogel- en habitatrichtlijngebied
mogelijk te maken;
• aan de beslissingen van de Vlaamse Regering over de herbestemming van zgn. ‘signaalgebieden’,
zijnde overstromingsgevoelige gebieden waarvan de bestemming gewijzigd moet worden om ze
als openruimtegebied te vrijwaren;
• het beleid inzake het vrijwaren van bestaande ecologisch of maatschappelijk waardevolle bossen
of gerealiseerde natuurgebieden in niet-groene herbestemmingen door deze te herbestemmen
naar natuur- of bosgebied;
• de doelstellingen van het integraal waterbeleid door het rivierherstelproject Kleine Nete en de
aanleg van gecontroleerde overstromingsgebieden zoals voorzien in het stroomgebiedbeheerplan
Netebekken mogelijk maken.
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Het plan zal daarvoor de noodzakelijke bestemmingswijzigingen tot op perceelsniveau doorvoeren. De
bestemmingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan zullen de bestemmingen van de geldende plannen van
aanleg (i.c. het gewestplan) vervangen.
Gelet op het reeds doorlopen vooroverleg en onderzoek in het kader van de coördinatieopdracht van
gouverneur Berx sinds 2012 en de verschillende tussentijdse beslissingen van de Vlaamse Regering, bevat
deze startnota reeds een gedetailleerd uitgewerkt ‘voorgenomen plan’ met concrete voorstellen voor de
verschillende bestemmingen op perceelsniveau. Op basis van de resultaten van het in het vervolgtraject
uit te voeren milieueffectenonderzoek, de inspraakreacties en het verder detailonderzoek en overleg zal in
een volgende fase een concreet voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan opgesteld kunnen worden en
aan plenaire vergadering voorgelegd kunnen worden (voorzien voor begin 2020).
4.

Procedure

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening stelt dat een ruimtelijk uitvoeringsplan het resultaat is van een
ruimtelijk planningsproces waarbij de effectbeoordelingen procedureel en inhoudelijk geïntegreerd
worden in het proces, het zgn. “geïntegreerd planningsproces”. Die integratie houdt in dat de
effectbeoordelingen plaatsvinden tijdens het proces voor de opmaak van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
De effectbeoordelingen leveren gegevens over de mogelijke effecten van het voorgenomen ruimtelijk
uitvoeringsplan. Die gegevens worden verwerkt in het planningsproces voor het voorgenomen ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Het geïntegreerde planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het resultaat telkens geconsolideerd
wordt in een van de volgende documenten:
1.
2.
3.
4.
5.

de startnota;
de scopingnota;
het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;
het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;
het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan.

In functie van het geïntegreerde planningsproces wordt er een procesnota opgesteld die het volledige
verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een informatief en evolutief document dat in de loop
van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en
bevat informatie over welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke wijze de
participatie georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie, en
hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de Vlaamse
Regering.
Over de startnota en over de plandoelstelling wordt, na de goedkeuring ervan door de Vlaamse Regering, het
advies gevraagd aan de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO), de Milieuen Natuurraad van Vlaanderen, de betrokken gemeenten en provincies en adviesinstanties.
Er wordt op basis van de startnota ook een consultatie van de ruime bevolking georganiseerd.
Op basis van de adviezen en de participatie zal door het planteam een scopingnota, voorontwerp van RUP en
ontwerp van milieubeoordeling worden uitgewerkt. Daarna volgt een plenaire vergadering over het
voorontwerp van GRUP en de milieubeoordeling.
Na de verwerking van de adviezen over het voorontwerp zal een ontwerp van GRUP worden uitgewerkt en
voorgelegd worden aan de Vlaamse Regering voor voorlopige vaststelling.
6.

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.
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7.

Weerslag op het personeelsbestand 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, niet vereist is.
8.

Weerslag op de lokale besturen

Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de lokale besturen.
9.

Kwaliteit van de regelgeving

Het voorstel van beslissing bevat geen regelgeving en vereist geen wetgevingstechnisch en taalkundig
advies, noch een reguleringsimpactanalyse.
10. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist:
1.
2.

haar goedkeuring te hechten aan bovengenoemde startnota ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa van
Kasterlee tot Grobbendonk’ en de bijhorende procesnota 1.
de Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, te gelasten om de vereiste adviezen in te
winnen over de bovengenoemde startnota en de bevolking van de betrokken gemeenten te
informeren over de inhoud van de startnota en de bevolking te raadplegen, in overeenstemming met
de aanpak zoals opgenomen in de procesnota.

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw,

Koen VAN DEN HEUVEL
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