VR 2019 1907 DOC.1065/1

DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW
NOTA AAN DE LEDEN VAN VLAAMSE REGERING
Betreft: Besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 houdende de definitieve goedkeuring
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden Nete’ - Erratum

1. Situering
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ is opgemaakt in
uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen inzake de afbakening van de gebieden van
de natuurlijke en agrarische structuur (AGNAS) zoals uitgewerkt in de ruimtelijke visie voor
landbouw, natuur en bos in de regio Neteland voor het gebied Beneden-Nete. Bovendien maakt
het GRUP de realisatie van een aantal ingrepen rond waterbeheer, veiligheid en
natuurdoelstellingen in de vallei van de Beneden-Nete mogelijk zoals vastgelegd in het
geactualiseerd Sigmaplan.
Het plan geeft uitvoering aan een actie van het operationeel uitvoeringsprogramma dat de
Vlaamse Regering goedkeurde op 21 december 2007 voor de afbakening van de natuurlijke en
agrarische structuur voor de regio Neteland. Binnen dit gebied wordt het project van het
geactualiseerd plan voor de Beneden-Nete gerealiseerd en de ontwikkeling van het landschapspark
Pallieterland voorzien waarvoor het agentschap Natuur en Bos en de stad Lier een samenwerking
afsloten.
In functie van het vrijwaren van overstromingsgevoelige sites van bebouwing (Signaalgebieden)
werden ook enkele gebieden, die op het gewestplan bestemd zijn als woongebied,
woonuitbreidingsgebied, zone voor gemeenschapsvoorziening en openbaar nut en gebied voor
ambachtelijke bedrijvigheid en KMO’s in het plan opgenomen en herbestemd. Met deze
herbestemmingen wordt uitvoering gegeven aan prioritaire acties voor de Vlaamse Regering.
De Vlaamse Regering keurde op 1 maart 2019 het GRUP ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’
definitief goed. (VR 2019 0103 DOC.0301_1).
2. Inhoud van het voorstel
Uit nazicht van de documenten die aan de Vlaamse Regering werden voorgelegd blijkt nu dat de
inhoud van het goedkeuringsbesluit niet in overeenstemming is met de tekst van de verordenende
stedenbouwkundige voorschriften, voor wat betreft artikel 2.4. Vermits het samenlezen van het
goedkeuringsbesluit en de bijlage II tot onduidelijkheid in de interpretatie kan leiden is het
aangewezen dat de Vlaamse Regering die materiële fout rechtzet door een gecorrigeerde versie
van de stedenbouwkundige versie goed te keuren.
In het besluit van 1 maart 2019 is, bij de behandeling van bezwaarschriften, opgenomen dat in
navolging van sommige adviezen, opmerkingen en bezwaren, de bepaling “Handelingen voor het
herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden” geschrapt wordt.
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In artikel 2.4 van de stedenbouwkundige voorschriften, opgenomen als bijlage II bij het besluit van
de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 is naast de bovenstaande passage ook de tekst “het behoud
en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien” geschrapt, terwijl uit niets
blijkt dat dit de bedoeling zou kunnen zijn.
Dat het bovenstaande een louter materiële fout betreft in de redactie van de stedenbouwkundige
voorschriften blijkt uit de tekst van artikel 3, gemengd open ruimtegebied. Uit het besluit van de
Vlaamse Regering blijkt dat voor dit artikel dezelfde aanpak is gevolgd, terwijl in dat artikel enkel
de passage “Handelingen voor het herstel en de ontwikkeling van overstromingsgebieden” is
geschrapt en dat de passage “het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivieren beekvalleien” terecht is behouden.
Aan de Vlaamse Regering wordt daarom voorgesteld deze materiële fout te herstellen door een
aangepaste tekst van de bijlage II, voor wat betreft artikel 2.4 goed te keuren, waarbij aan artikel
2.4 de ten onrechte geschrapte passage is toegevoegd en nu luidt als volgt:

“Handelingen die nodig of nuttig zijn voor:
- het behoud en herstel van het waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien,
- het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en beeksystemen,
de waterkwaliteit en de verbindingsfunctie,
- het beheersen van overstromingen of het voorkomen van wateroverlast in voor
bebouwing bestemde gebieden,
- het beveiligen van vergunde of vergund geachte bebouwing en infrastructuren
tegen overstromingen
zijn toegelaten.
De in artikel 2.1 tot 2.3 genoemde handelingen kunnen slechts toegelaten worden voor
zover ze verenigbaar zijn met de waterbeheerfunctie van het gebied en het
waterbergend vermogen van rivier- en beekvalleien niet doen afnemen en voor zover
gebruik wordt gemaakt van de technieken natuur-technische milieubouw.”
3. Overeenstemming met de gedragslijn van de Vlaamse Regering tot vrijwillige terughoudendheid
In de postelectorale periode na de verkiezingen van 26 mei 2019 kiest de Vlaamse Regering voor
een vrijwillige terughoudendheid. Voorliggend voorstel is in overeenstemming met die gedragslijn:
-

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 planbaten 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, in dit geval de rechtzetting van een materiële fout in een reeds goedgekeurd 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 wijziging van delen
van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 houdende definitieve
vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden BenedenNete’.

-

De beslissing bindt de volgende Vlaamse Regering niet in die zin dat het voorliggende
voorstel beperkt is tot het rechtzetten van een materiële fout in artikel 2.4 van de
stedenbouwkundige voorschriften, bijlage II. Die rechtzetting is noodzakelijk omwille van
de rechtszekerheid en heeft geen verdere beleidsmatige gevolgen. De beslissing heeft ook
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geen impact is op de Vlaamse beleidsdoelstelling om de open ruimte te behouden, in
tegendeel. Het garanderen van de rechtszekerheid is noodzakelijk om de verdere uitvoering
van de plandoelstellingen, zoals de Sigma-werken, te faciliteren.
-

Het betreft een lopende zaak in die zin dat het om een rechtzetting gaat van een materiële
fout in een beslissing van 1 maart 2019, dus voorafgaand aan de periode van vrijwillige
terughoudendheid. Nu blijkt dat een rechtzetting ter wille van de rechtszekerheid
aangewezen is, kan onverwijld een beslissing worden voorgelegd aan de Vlaamse Regering.

-

De beslissing is, zoals reeds aangegeven, noodzakelijk voor de rechtszekerheid en als
zodanig dus ook dringend.

4. Weerslag van het voorstel van beslissing op het personeel
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op het personeelsbestand en op het
personeelsbudget, zodat het akkoord van de Vlaamse minister, bevoegd voor het algemeen beleid
inzake personeel en organisatieontwikkeling, niet vereist is.
5. Weerslag van het voorstel van beslissing op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap
Het voorstel van beslissing heeft geen weerslag op de begroting van de Vlaamse Gemeenschap.
6. Weerslag op de lokale besturen
Het voorstel heeft geen weerslag op de lokale besturen.
7. Kwaliteit van de regelgeving
Het voorstel van beslissing betreft geen reglementair besluit, maar regelgeving ter goedkeuring
van plannen en programma’s, en vereist dan ook geen wetgevingstechnisch en taalkundig advies,
reguleringsimpactanalyse, noch advies van de Raad van State.
8. Documenten en bijlagen
Het dossier is in één exemplaar beschikbaar op de Secretarie en op de vergadering van de Vlaamse
Regering.
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9. Voorstel van beslissing
De Vlaamse Regering beslist:
1.

haar goedkeuring te hechten aan het bijgaand ontwerp van besluit houdende de wijziging
van delen van bijlage II bij het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 houdende
definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden
Beneden-Nete’.

2. de Vlaamse minister, bevoegd voor omgeving, te gelasten met de uitvoering van dit besluit.

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