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Vallei van de Kleine Nete en Aa van
Kasterlee tot Grobbendonk
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
In Kasterlee, Geel, Olen, Herentals, Lille, Vorselaar en Grobbendonk
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1 Inleiding

Voorliggend document is een procesnota die hoort bij de startnota voor de opmaak van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan in de zin van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening.
De VCRO 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° de startnota;
2° de scopingnota;
3° het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;
4° het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan;
5° het definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan.
In functie van het geïntegreerde planningsproces wordt 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.
De procesnota en de aangevulde procesnota worden op dezelfde wijze gepubliceerd.
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2 Overlegstructuur

2.1 Planteam
Het ruimtelijk uitvoeringsplan wordt opgesteld door een planteam dat volgens artikel 2.2.3 van de
Vlaamse Codex kan bestaan uit verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband,
waaronder minstens één ruimtelijk planner.
Het planteam staat in voor de voortgang van het geïntegreerde planningsproces van het ruimtelijk
uitvoeringsplan ‘Vallei van de Kleine Nete en Aa’. Het planteam neemt dus de globale
verantwoordelijkheid voor het planproces op zich: begeleiden van de onderzoeken, overleg,
organiseren van participatie, integreren van de tussentijdse resultaten en het planningsproces,
opmaken van documenten, continue kwaliteitsbewaking, enzovoort.
Waar nodig zal het planteam zich laten ondersteunen door externe deskundigen. Voor de
milieubeoordeling bijvoorbeeld wordt beroep gedaan op mer‐deskundigen van Antea Group.
Het planteam voor de opmaak van dit ruimtelijk uitvoeringsplan wordt gevormd door
vertegenwoordigers van:






Departement Omgeving
Departement Landbouw en Visserij
Agentschap voor Natuur en Bos
Agentschap Onroerend Erfgoed
Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling Operationeel Waterbeheer

2.2 Publieke consultaties
De startnota wordt zoals de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, onderworpen aan een
publieke consultatie van 60 dagen in de betrokken gemeenten. Tijdens deze publieke consultatie
wordt minstens één participatiemoment georganiseerd onder de vorm van een infomarkt.
Na de voorlopige vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan zal zoals de
Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd
worden.
Indien nodig kan het planteam beslissen bijkomende publieke participatiemomenten te organiseren,
bv. naar aanleiding van het openbaar onderzoek over het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan.

2.3 Opvolgingscommissie Kleine Nete
De Vlaamse Regering stelde in 2012 gouverneur Cathy Berx aan als procesbegeleider voor de
afstemming van de verschillende Vlaamse plannen en projecten in de vallei van de Kleine Nete
tussen Kasterlee en Lier. Binnen deze coördinatieopdracht is er een opvolgingscommissie (OC)
geïnstalleerd. De verslagen van deze opvolgingscommissie kunnen geconsulteerd worden op
www.kleinenete.be.
In de verschillende fases van het planproces zal deze opvolgingscommissie geïnformeerd en
geconsulteerd worden.
De Opvolgingscommissie Kleine Nete bestaat uit:





Gouverneur provincie Antwerpen
Vertegenwoordiger van de deputatie van de provincie Antwerpen
Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Lier
Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Ranst
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Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Nijlen
Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Grobbendonk
Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Vorselaar
Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Lille
Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Herentals
Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Kasterlee
Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Geel
Vertegenwoordiger van het gemeentebestuur Olen
Vertegenwoordiger van het Departement Omgeving
Vertegenwoordiger van het Departement Landbouw en Visserij
Vertegenwoordiger van het Agentschap voor Natuur en Bos
Vertegenwoordiger van het Agentschap Onroerend Erfgoed
Vertegenwoordiger van het Agentschap Wegen en Verkeer
Vertegenwoordiger van de Vlaamse Landmaatschappij
Vertegenwoordiger van de Vlaamse Milieumaatschapij
Vertegenwoordiger van het Bekkensecretariaat Netebekken
Vertegenwoordiger van De Vlaamse Waterweg NV
Vertegenwoordiger van de dienst Integraal Waterbeleid van de provincie Antwerpen
Vertegenwoordiger van de dienst Gebiedsgericht Beleid van de provincie Antwerpen
Vertegenwoordiger van de dienst Ruimtelijke Planning van de provincie Antwerpen
Vertegenwoordiger van Toerisme Antwerpen
Vertegenwoordiger van Regionaal Landschap Rivierenland
Vertegenwoordiger van Regionaal Landschap De Voorkempen
Vertegenwoordiger van Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete
Vertegenwoordiger van Kempens Landschap
Vertegenwoordiger van Natuurpunt
Vertegenwoordger van Boerenbond
Vertegenwoordiger van Algemeen Boerensyndicaat
De gebiedcoördinator Kleine Nete van de provincie Antwerpen
De projectcoördinator van het Strategisch Project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine
Nete’
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3 Procesverloop en ‐aanpak

3.1 Startfase
In de startfase stelde het planteam een ontwerp van startnota en ontwerp‐procesnota 1 op en
consulteerde daarbij de planbegeleidingsgroep.
Op 7 december 2018 werd een ontwerp‐startnota besproken door het planteam, waarna het
document werd afgewerkt.
Op 30 januari 2019 nam de Opvolgingscommissie Kleine Nete kennis van het voorstel van ontwerp‐
startnota zoals opgesteld door het planteam en ging akkoord om de vraag te stellen aan de
bevoegde minister om de startnota voor goedkeuring voor te leggen aan de Vlaamse Regering.

3.2 Scopingfase
De startnota wordt na goedkeuring door de Vlaamse Regering onderworpen aan een publieke
consultatie van 60 dagen.
De Vlaamse Regering vraagt advies over de startnota aan:






de strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO)
de Milieu‐ en Natuurraad van Vlaanderen;
de deputatie van de provincie Antwerpen;
de colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten Kasterlee, Geel,
Olen, Herentals, Lille, Vorselaar en Grobbendonk.
de in het uitvoeringsbesluit door de Vlaamse Regering aangewezen diensten.

Tijdens de publieke consultatie zullen meerdere publieke participatiemomenten onder de vorm van
infomarkten georganiseerd worden.
Op basis van de adviezen en inspraakreacties zal het planteam de startnota herwerken tot een
scopingnota.
Het planteam maakt een nota waarin aangegeven wordt op welke wijze de inspraakreacties
verwerkt zijn en gemotiveerd wordt waarom wel of niet op de vragen en opmerkingen ingegaan is
bij de opmaak van de scopingnota. Dit verslag wordt toegevoegd aan de procesnota 2.

3.3 Fase opmaak voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan
In deze fase worden de milieueffecten van de verschillende planalternatieven onderzocht zoals
aangegeven in de scopingnota. Mede op basis van de resultaten van dit milieueffectenonderzoek zal
het planteam een voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan uitwerken.
Het planteam maakt het voorstel van voorontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan over aan de bevoegde
minister met de vraag om toelating voor het organiseren van een plenaire vergadering. Na akkoord
van de minister, organiseert het planteam een plenaire vergadering over het voorontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Van de plenaire vergadering wordt een verslag gemaakt. Dit verslag wordt toegevoegd aan de
procesnota 3.
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3.4 Fase opmaak ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan
Op basis van de conclusies van de plenaire vergadering over het voorontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan stelt het planteam een voorstel van ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan op en een
nota waarin aangegeven wordt op welke wijze rekening gehouden wordt met de adviezen van de
plenaire vergadering.
Het planteam maakt het voorstel van ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan over aan de bevoegde
minister in functie van een beslissing van de Vlaamse Regering.
Nadat de Vlaamse Regering het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vaststelt, wordt het
ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan onderworpen aan een openbaar onderzoek van 60 dagen.
Het planteam kan er voor opteren om tijdens het openbaar onderzoek een informatiemoment voor
de bevolking te organiseren onder de vorm van een infomarkt in één van de betrokken gemeenten.
Na de beslissing over de voorlopige vaststelling wordt de procesnota geactualiseerd. Aan deze
procesnota 4 wordt een nota toegevoegd waarin aangegeven is op welke wijze de Vlaamse Regering
rekening gehouden heeft met de adviezen van de plenaire vergadering.

3.5 Goedkeuringsfase
Het planteam verwerkt de adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek en
maakt een voorstel van definitief ruimtelijk uitvoeringsplan op. De neerslag van de wijze waarop de
adviezen, opmerkingen en bezwaren uit het openbaar onderzoek verwerkt zijn, wordt opgenomen in
het ontwerp‐besluit van de Vlaamse Regering houdende de definitieve vaststelling.
Het planteam maakt het voorstel van definitief ruimtelijk uitvoeringsplan en het ontwerp‐besluit
over aan de bevoegde minister die het aan de Vlaamse Regering voor principiële goedkeuring.
De bevoegde minister vraagt het advies aan de Raad van State over het principieel goedgekeurd
plan. Na de verwerking van het advies van de Raad van State beslist de Vlaamse Regering tot
definitieve vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan.
Na de definitieve vaststelling wordt de procesnota 5 opgesteld die planningsproces afrond.
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4 Bijlagen

Advies dienst Veiligheidsrapportage van het Departement Omgeving van 15 januari 2019. Dit advies
houdt in dat de opmaak van een RVR voor dit geïntegreerd planproces niet vereist is. In het
voorgenomen plan zijn geen Seveso‐activiteiten gelegen. In het voorgenomen plan wordt geen
ruimte voorzien waar Seveso‐activiteiten zich kunnen vestigen. Het plan heeft evenmin mogelijk
impact op bestaande Seveso‐activiteiten in de omgeving van het plangebied.
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