VR 2019 1907 DOC.1065/2

Besluit van de Vlaamse Regering 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’

DE VLAAMSE REGERING,
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, artikel 2.2.7, §7, gewijzigd bij het
decreet van 18 november 2011;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 1997 houdende de
definitieve vaststelling van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), bekrachtigd bij
het decreet van 17 december 1997 wat de bindende bepalingen betreft, en op de besluiten
van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 en 17 december 2010 houdende de
definitieve vaststelling van een herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen,
bekrachtigd bij de decreten van 19 maart 2004 respectievelijk 25 februari 2011 wat de
bindende bepalingen betreft;
Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk
milieu, artikel 13, §§1 en 3, gewijzigd bij het decreet van 19 juli 2002, artikel 17, §3,
eerste lid, vervangen bij het decreet van 19 mei 2006, artikel 18, gewijzigd bij het decreet
van 19 juli 2002, artikel 25, §1, vervangen bij het decreet van 19 juli 2002 en gewijzigd
bij het decreet van 7 december 2007, en artikel 36ter, §§1 en 2, ingevoegd bij het decreet
van 19 juli 2002 en gewijzigd bij het decreet van 19 mei 2006;
Gelet op het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid, gewijzigd bij
het decreet van 19 juli 2013, artikel 8, §1, eerste lid;
Gelet op het koninklijk besluit van 3 oktober 1979 houdende de vaststelling van het
gewestplan Antwerpen, en latere wijzigingen;
Gelet op het koninklijk besluit van 5 augustus 1976 houdende de vaststelling van het
gewestplan Mechelen, en latere wijzigingen;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 over de ruimtelijke
visie op landbouw, natuur en bos zoals die in het kader van de uitvoering van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor de buitengebiedregio Neteland werd uitgewerkt;
gelet dat in het operationeel uitvoeringsplan bij die beslissing de opmaak van een
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan voor ‘het versterken van de natuurwaarden in de
vallei van de Beneden-Nete ten zuiden van Lier, ter hoogte van Mosterpod en Rozendaal
en de verweving van landbouw en natuur in de vallei van de Babelse Beek’ is opgenomen;
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Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 22 juli 2005 over het geactualiseerde
Sigma-Plan en gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 28 april 2006 over de
Ontwikkelingsschets 2010 en het geactualiseerd Sigma-Plan voor de onderdelen met
betrekking tot de Rupel, de Zenne, de Dijle en de Nete’s, waarbij de opmaak van een
globaal inrichtingsplan voor de cluster Nete en Kleine Nete werd voorzien;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 over het geactualiseerd
Sigma-Plan, voor de onderdelen met betrekking tot de Rupel, de Zenne, de Dijle en de
Nete’s, waarbij een geoptimaliseerd scenario voor de cluster Nete en Kleine Nete werd
vastgelegd en de concrete afbakening van de gebieden werd aangepast;
Gelet op de beslissing van de Vlaamse Regering van 31 maart 2017 over signaalgebieden
in de vallei van de Nete rond Lier, waarin de startnota’s voor respectievelijk het
signaalgebied ‘Ouderijstraat’ en het signaalgebied ‘Polder van Lier, Anderstadt, Hof van
Lachenen’ werden goedgekeurd;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 tot aanwijzing van de
Habitatrichtlijn van de Speciale beschermingszone ‘BE2300006 Schelde- en
Durmeëstuarium van de Nederlandse grens tot Gent';
Gelet op het ministerieel besluit van 28 juli 2006 houdende de definitieve vaststelling van
het provinciaal ruimtelijke uitvoeringsplan ‘Afbakeningslijn Kleinstedelijk gebied Lier’;
Gelet op de beslissing van het Agentschap voor Natuur en Bos van 13 september 2016
houdende goedkeuring van de passende beoordeling als onderdeel van het plan-MER
‘Aanleg van overstromingsgebieden in het kader van het geactualiseerde Sigmaplan –
Cluster Nete en Kleine Nete’;
Gelet op de beslissing van de dienst MER van 4 juli 2017 houdende de goedkeuring van
het plan-MER ‘Aanleg van overstromingsgebieden in het kader van het geactualiseerde
Sigmaplan – Cluster Nete en Kleine Nete’;
Gelet op de beslissing van de dienst MER van 18 september 2017 waarbij beslist wordt
dat het voorgenomen plan - Afbakening van de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ in Lier en Duffel- geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een plan-MER niet vereist is;
Gelet op het advies van de dienst Veiligheidsrapportage van 17 maart 2017 over het
voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden BenedenNete’, waarin is aangegeven dat de opmaak van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport niet
vereist is;
Gelet op de watertoets die opgenomen is in de toelichtingsnota van het ontwerpplan;
Gelet op de plenaire vergadering, gehouden op 28 maart 2017, over het voorontwerp van
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’ en op het
verslag van de plenaire vergadering en de schriftelijke adviezen van Lier, Duffel, de
provincie Antwerpen, het Agentschap voor Natuur en Bos, het Departement Landbouw en
Visserij, Sport Vlaanderen, de Vlaamse Milieumaatschappij, het Agentschap Innoveren en
Ondernemen, Infrabel, het Agentschap Onroerend Erfgoed, Sport Vlaanderen, Toerisme
Vlaanderen, Wonen-Vlaanderen en de Watering de Molenbeek;
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Gelet op het advies van 26 april 2017 van de Strategische Adviesraad Ruimtelijke Ordening
– Onroerend Erfgoed over het voorontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 houdende de voorlopige
vaststelling van het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden
Beneden-Nete’;
Gelet op de aankondiging door de Vlaamse Regering van het openbaar onderzoek over het
ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’;
Gelet op het openbaar onderzoek dat plaatsvond van 17 april 2018 tot en met 15 juni
2018 en op de uitgebrachte bezwaren, opmerkingen en adviezen;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2018 houdende de
verlenging van de termijn waarover de Vlaamse Regering beschikt om over te gaan tot de
definitieve vaststelling van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden
Beneden-Nete’, op verzoek van het departement Omgeving;
Gelet op het advies 65.245/1 van de Raad van State, gegeven op 19 februari 2019, met
toepassing van artikel 84, §1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State,
gecoördineerd op 12 februari 1973;
Gelet op het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019 houdende de goedkeuring
van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’;
Overwegende dat in het bindend deel van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen het
Vlaams Gewest wordt opgedragen om de gebieden van de natuurlijke en agrarische
structuur als volgt af te bakenen in gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen: 750.000
ha agrarisch gebied ruimtelijk bestemd voor de beroepslandbouw, 10.000 ha bijkomend
bosgebied of bosuitbreidingsgebied en 150.000 ha natuurverwevingsgebied in overdruk;
dat voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan uitvoering geeft aan deze bepalingen door het
bestemmen van agrarisch gebied, bosgebied en natuurgebied;
Overwegende dat in het voornoemde besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2019
wordt ingegaan op de tijdens het openbaar onderzoek ingediende adviezen, bezwaren en
opmerkingen; dat in het bijzonder, voor wat betreft artikel 2.4 van bijlage II, de
stedenbouwkundige voorschriften, is aangegeven, dat in navolging van de adviezen,
bezwaren en opmerkingen de passage “Handelingen voor het herstel en de ontwikkeling
van overstromingsgebieden” wordt geschrapt waardoor artikel 2.4 van de
stedenbouwkundige voorschriften 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.
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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 natuurtechnische milieubouw.”
dat evenwel bij de redactie van de stedenbouwkundige voorschriften, bijlage II, per
vergissing eveneens het tweede lid van de opsomming, die luidt:
“het behoud en herstel van de structuurkenmerken van de rivier- en
beeksystemen, de waterkwaliteit en de verbindingsfunctie;”
werd geschrapt waardoor een inconsistentie is ontstaan tussen het goedkeuringbesluit
enerzijds en de tekst van de bijlage II anderzijds; dat het louter een materiële vergissing
betreft en dat er geen enkele aanleiding bestaat voor het schrappen van voormelde
passage; dat het ter wille van de rechtszekerheid noodzakelijk is deze materiële fout recht
te zetten;

Op voorstel van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw;
Na beraadslaging,
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BESLUIT:

Artikel 1. In de stedenbouwkundige voorschriften, bijlage II bij het besluit van de Vlaamse
Regering van 1 maart 2019 houdende definitieve goedkeuring van het gewestelijk
ruimtelijk uitvoeringsplan ‘‘Openruimtegebieden Beneden-Nete’, wordt de tekst van artikel
2.4 vervangen door:
“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 natuurtechnische milieubouw.”
Art. 2. De Vlaamse minister, bevoegd voor de ruimtelijke ordening, is belast met de
uitvoering van dit besluit.
Brussel,

De minister-president van de Vlaamse Regering,

Liesbeth HOMANS

De Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw

Koen VAN DEN HEUVEL
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