DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW

NOTA AAN DE LEDEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Betreft: Definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding Aertssen
nv’ na advies Raad van State

1. Situering
Op 10 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering het voorontwerp van besluit houdende definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding Aertssen nv’ alsook de
bijbehorende bijlagen principieel goedgekeurd en de Vlaamse minister, bevoegd voor de
ruimtelijke ordening, gelast over voornoemd voorontwerp van besluit het advies in te winnen van
de Raad van State (VR 2019 1005 DOC.0696/1BIS).
Op 28 juni 2019 heeft de Vlaamse Regering de goedkeuringstermijn voor het GRUP Aertssen met
60 dagen verlengd (VR 2019 2806 DOC.0987/1).

2. Bespreking van het advies van de Raad van State
Advies 66.193/1 van 27 juni 2019 van de Raad van State gaat als bijlage en geeft geen aanleiding
tot aanpassingen aan het plan.
Met toepassing van artikel 84, §3, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd
op 12 januari 1973, heeft de afdeling Wetgeving zich toegespitst op het onderzoek van de
bevoegdheid van de steller van de handeling, van de rechtsgrond, alsmede van de vraag of aan de
te vervullen vormvereisten is voldaan.
In navolging van het advies van de Raad van State is in de aanhef van het besluit de verwijzing
naar de VCRO gecorrigeerd.
De Raad vestigt de aandacht op het feit dat: “Rekening houdend met het ogenblik waarop dit
advies gegeven wordt, dat de verkiezingen van 26 mei 2019 tot gevolg hebben dat de regering
sedert die datum en totdat een nieuwe regering is verkozen, niet over de volheid van haar
bevoegdheid beschikt. Dit advies wordt evenwel gegeven zonder dat wordt nagegaan of dit
ontwerp in die beperkte bevoegdheid kan worden ingepast, aangezien de afdeling Wetgeving geen
kennis heeft van het geheel van de feitelijke gegevens die de regering in aanmerking kan nemen
als ze te oordelen heeft of het vaststellen of het wijzigen van verordeningen noodzakelijk is.”
Vermits voorliggende beslissing geen financiële gevolgen heeft, geen wetgeving betreft en de
laatste stap vormt in een volledig doorlopen goedkeuringsprocedure voor een GRUP, beantwoordt
deze beslissing aan de voorwaarden van de vrijwillige terughoudendheid waarvoor de Vlaamse
Regering geopteerd heeft. In punt 3 van deze nota wordt op dit aspect dieper ingegaan. In het
ontwerpbesluit is over dit aspect een overweging opgenomen.
De Vlaamse Regering is op dit onderwerp ingegaan in de beslissing van 28 juni 2019. De toen
vermelde elementen blijven nu, na het advies van de Raad van State, gelden.
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Voor het overige formuleert de Raad van State geen opmerkingen over het ontworpen besluit, de
doorlopen procedure, noch de inhoudelijke opties in het plan.
Het advies van de Raad vereist dus geen aanpassingen aan het plan of het besluit.

3. Toepassing gedragslijn van de Vlaamse Regering: vrijwillige terughoudendheid
De Raad van State vestigt in haar advies 66.193/1 terecht de aandacht op “het feit dat de

verkiezingen van 26 mei 2019 tot gevolg hebben dat de regering sedert die datum en totdat een
nieuwe regering is verkozen, niet over de volheid van haar bevoegdheid beschikt”.

De Raad formuleert hierover geen specifiek advies en laat dit aspect over aan de beoordeling door
de Vlaamse Regering.
Het voorliggend ontwerpbesluit voldoet aan de voorwaarden van vrijwillige terughoudendheid
om volgende redenen:
-

Het betreft geen wetgevend initiatief.

-

Het is geen beslissing die impact heeft op de beleidskredieten of de begroting. Het voorstel
geeft geen aanleiding tot planschade of een andere vorm van vergoeding of kosten.

-

Het is geen onderwerp dat, op zichzelf staand, onderworpen is aan de rechtstreekse
controle van het parlement, in die zin dat het om een specifieke beslissing gaat over één
GRUP. Uiteraard valt de opmaak van ruimtelijke plannen door de Vlaamse Regering en het
beleid dat daarmee gevoerd wordt onder de parlementaire controle, maar dat is dus niet
rechtstreeks het geval voor de voorliggende individuele beslissing tot definitieve
goedkeuring van het GRUP Uitbreiding Aertssen nv.

-

De beslissing bindt de volgende Vlaamse Regering niet in die zin dat het voorliggende
voorstel beperkt is tot het afronden van de goedkeuringsprocedure. Die beslissing heeft
op zichzelf geen verdere beleidsmatige gevolgen.

-

Het betreft een lopende zaak in die zin dat het gaat om een zo goed als afgeronde
procedure, waarin nog slechts de laatste formele goedkeuringsstap moet worden gezet.

-

De beslissing is dringend om te vermijden dat de vervaltermijn zou overschreden worden.

4. Procedure
Het goedkeuringsbesluit van de Vlaamse Regering wordt bij uittreksel gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad.
Het plan treedt in werking 14 dagen na de publicatie van het goedkeuringsbesluit in het Belgisch
Staatsblad.

5. Budgettaire weerslag
Het voorstel heeft geen andere weerslag op de begroting, het personeelskader en de
personeelsbudgetten van de Vlaamse gemeenschap of op de lokale besturen dan aangegeven in
de nota aan de leden van de Vlaamse Regering bij de voorlopige vaststelling.
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6. Documenten en bijlagen
Het dossier is in één exemplaar beschikbaar op de Secretarie en op de vergadering van de Vlaamse
Regering.

7. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist haar goedkeuring te hechten aan bovengenoemd ontwerp van besluit
houdende definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Uitbreiding
Aertssen nv’ en aan de volgende bijbehorende bijlagen:
- bijlage I (grafisch plan);
- bijlage II (stedenbouwkundige voorschriften);
- bijlage IIIa (toelichtingsnota - tekst);
- bijlage IIIb (toelichtingsnota - kaarten);
- Bijlage IV (het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging
wordt doorgevoerd die aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding,
een
planbatenheffing,
een
kapitaalschadecompensatie
of
een
gebruikerscompensatie);
- Bijlage V: planologisch attest.

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