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Situering en timing:
Voor de opmaak van de startnota is vertrokken van het voorontwerp GRUP ‘Vallei van de Kleine Nete en
Aa van Kasterlee tot Grobbendonk’ waarvoor in 2011 een plenaire vergadering plaatsvond.
Het planvoornemen werd verder uitgewerkt en aangepast aan gewijzigde inzichten in het gebied die
onder andere verzameld werden op basis van een overlegronde langs de 7 gemeenten in het plangebied.
De startnota die besproken wordt, bestaat uit het planvoornemen en de scoping van de milieueffecten,
waarbij de scoping is uitgewerkt door Antea.
De opmerkingen van de vergadering zullen herwerkt worden tegen einde december en naar de
aanwezigen worden doorgestuurd voor eventuele opmerkingen.
De herwerkte startnota zal vlak voor of na de kerstvakantie naar de leden van de OpvolgingsCommissie
worden gestuurd voor bespreking tijdens het OC van 30 januari.
Bedoeling is om in februari 2019 het dossier over te maken aan de Vlaamse Regering.
Bespreking van de startnota (werkversie)
Algemeen zijn er een aantal opmerkingen over de opbouw van het deel scoping.
- Aandachtspunten zullen een eigen bespreking krijgen onder wijzigingen die al dan niet onder de
planingrepen worden beschouwd.
- Elementen van lokaal niveau (oa uitbreiding Aquafin) worden verder gemotiveerd, ook indien geen
onderzoek nodig is.
- De samenvattende titels worden herbekeken en waar nodig opgesplitst of verfijnd
- Legendes worden toegevoegd aan kaarten. Legendes van het grafisch plan worden verwijderd,
hiervoor kan verwezen worden naar het voorgenomen plan in hoofdstuk 6.
De verschillende deelgebieden worden 1 voor 1 overlopen. Hier onder wordt weergegeven voor welke
punten nog bijkomende gegevens nodig zijn:
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-

Ter hoogte van planingreep 1_6 liggen constructies waarvan de vergunningstoestand onduidelijk
is. Bij het departement zijn hiervan geen vergunningsdossiers bekend. Christophe/Miryam
onderzoek dit verder.
Ter hoogte van planingreep 4_3 wordt landschappelijk waardevol AG omgezet naar AG met
overdruk natuurverweving. Guido vraagt na bij Jasmien of hier punt-, lijn- en vlakvormige
elementen moeten toegevoegd worden.
Vervuiling ter hoogte van deelgebied 6: eventueel eerst sanering opleggen, te bekijken
Ter hoogte van 7_2: hier liggen bosdoelen (SBZ) binnen het natuurverwevingsgebied: bekijken
welke delen worden toegevoegd onder bestemming natuurgebied: Lennert bekijkt welke percelen
in eigendom zijn van ANB
Carpoolparking binnen deelgebied 9: Christophe/Miryam vraagt na of er concrete plannen zijn bij
AWV

Conclusie:
- De aanwezigen gaan akkoord met de samenstelling van het planteam:
o Departement Landbouw en Visserij
o Onroerend Erfgoed
o Vlaamse Milieumaatschappij, afdeling water
o Agentschap voor Natuur en Bos
o Departement Omgeving, GOP, dienst Mer
o Departement Omgeving, GOP, gebiedsontwikkeling
o Departement Omgeving, GOP, omgevingsplanning
-

De aanwezigen gaan akkoord met de voorgelegde startnota, mits aanpassing en aanvulling van de
gemaakte opmerkingen

-

Startnota wordt afgewerkt tegen 21/12 en rondgestuurd naar de OC van de Kleine Nete

-

Volgende overleg is OC Kleine Nete van woensdag 30 januari (namiddag) in Grobbendonk

pagina 2 van 2

