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1 inleiding

De Vlaamse Regering bekrachtigde op 1 juli 2016 het
decreet waardoor de planmilieueffectrapportage en 
andere effectbeoordelingen in het planningsproces 
van een ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd wor-
den.
Op 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering
het uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort.

Dit geïntegreerd planningsproces voorziet in de op-
maak van een procesnota.

De voorliggende procesnota wordt opgemaakt in ka-
der van de opmaak van het RUP ruimtelijke kwaliteit 
centrum Pittem. Deze procesnota moet worden sa-
men gelezen met de andere onderdelen van dit RUP.
De procesnota beschrijft het volledige verloop van het
planningsproces. 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:

 ● Het planningsproces
 ● De betrokken actoren
 ● De wijze van participatie en informatieverstrekking
 ● De wijze waarop er met de resultaten van de parti-

cipatie wordt omgegaan

2 planningsproces

2.1 gunning opdracht 
in oktober 2017 werd wVi als ontwerper voor de op-
maak van het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ruimte-
lijke kwaliteit centrum Pittem. 

2.2 vijf fasen

De procesaanpak is gebaseerd op de procedure zoals 
die in het decreet werd uitgetekend. Het geïntegreer-
de planningsproces bestaat uit vijf fasen, waarbij het 
resultaat telkens geconsolideerd wordt in een van de 
volgende documenten:

1. startnota
2. scopingnota
3. voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan
4. ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan (voorlo-
pige vaststelling)
5. Definitieve ruimtelijk uitvoeringsplan

2.3 agenda rUP-procedure

Hierna worden de processtappen opgesomd, met 
aanduiding van een (indicatieve) timing.

 ● Periode van eerste raadpleging (60 dagen): vanaf 
13 mei 2019 - t.e.m. - 11 juli 2019.

 ● Datum, uur en plaats van eerste participatiemo-
ment: 22 mei 2019, 19u30, Zaal ‘De Fontein’, 
Fonteinestraat 22, Pittem.

 ● Plenaire vergadering voorontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan: DD/mm/jjjj

 ● Voorlopige vaststelling van ontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan in de gemeenteraadszit-
ting van: DD/mm/jjjj

 ● Openbaar onderzoek van ontwerp gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (60 dagen): vanaf DD/
mm/jjjj t.e.m. DD/mm/jjjj

 ● advies van de gemeentelijke commissie voor ruim-
telijke ordening (GecORO): DD/mm/jjjj

 ● Definitieve vaststelling van gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan in de gemeenteraadszitting van: 
DD/mm/jjjj
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3 betrokken actoren en belanghebbenden

met het oog op een kwalitatief planningsproces wor-
den verschillende actoren en belanghebbenden be-
trokken.
Volgende oplijsting geeft de betrokken actoren weer. 
wanneer tijdens de loop van het proces bijkomende 
partners worden gedetecteerd, dan krijgen deze als-
nog een plaats in de processtructuur zoals opgeno-
men in de onderstaande paragrafen. Het voorliggende 
document is een evolutief document dat tijdens de 
loop van het planproces kan worden geëvalueerd en 
bijgestuurd.

3.1 opdrachtgever opmaak rup

Het college van burgemeester en schepenen van de 
gemeente Pittem treedt op als opdrachtgevend be-
stuur.
Het cBS is belast met de opmaak van gemeentelijke 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en neemt de nodige 
maatregelen voor de samenstelling van het planteam 
en voor het voeren van het geïntegreerde plannings-
proces.

3.2 planteam
Het planteam heeft de rol om het RUP op te maken en 
het proces te coördineren.
Voorstel van planteam voor het RUP ruimtelijke kwali-
teit centrum Pittem:

 ● Gemeente Pittem
 - ivan Delaere (Burgemeester, bevoegdheid  
 ruimtelijke planning)
 - Denis Fraeyman (Schepen   
 Omgevingsvergunningen, gebouwen en  
 patrimonium, wonen en sociale huisvesting)
 - eddy truyaert (Omgevingsambtenaar)

 ● wVi:
 - David Vandecasteele (coördinator  
 Ruimtelijke planning en mobiliteit, ruimtelijke  
 planner)
 - Dries Van nieuwenhuyze   
 (Stedenbouwkundig ontwerper)

3.3 adviesinstanties

De startnota wordt voor advies voorgelegd aan:
 ● Het departement omgeving van de Vlaamse 

Overheid;
 ● De deputatie van west-Vlaanderen

Volgende adviesinstanties zoals vermeld in Bijlage 1 
van het Besluit van de Vlaamse Regering betreffen-
de het geïntegreerde planningsproces voor ruimte-
lijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, 
ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbe-
oordelingen, uitgenodigd voor advies op dit RUP:

 ● GecORO Pittem;
 ● agentschap Onroerend erfgoed;
 ● Departement landbouw en Visserij;
 ● agentschap wonen-Vlaanderen; 
 ● Provincie west-Vlaanderen, dienst waterlopen; 
 ● De lijn;
 ● Sport Vlaanderen;
 ● toerisme Vlaanderen;
 ● de Openbare Vlaamse 

Afvalstoffenmaatschappij OVAM;
 ● het Vlaams energieagentschap.

De dienst RVR en de dienst mer zullen in de scopings-
fase uitdrukkelijk gevraagd worden om te bevestigen 
dat het plan geen aanzienlijke effecten kan hebben en 
dat bijgevolg de opmaak van een RVR en plan-meR 
niet relevant zijn.

3.4 stakeholders
 ● particulieren, bewoners in het centrum van Pittem
 ● inwoners van de gemeente Pittem
 ● verenigingen uit Pittem
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4 Participatie en informatieverstrekking

in kader van de opmaak van het RUP worden minimaal 
volgende inspraak- en raadpleegmomenten voorzien:

 ● een eerste raadpleging van alle betrokken actoren 
over de startnota (inclusief screening plan-meR)

 ● een adviesverlening van de betrokken overheids-
instanties over het voorontwerp van ruimtelijk 
uitvoeringsplan en plenaire vergadering

 ● een openbaar onderzoek voor alle betrok-
ken actoren over het ontwerp van ruimtelijk 
uitvoeringsplan

4.1 organisatie van de eerste raadpleging over 
de startnota

wijze van aankondiging

 ● aanplakking
 ● een bericht in het Belgisch Staatsblad
 ● een bericht in ten minste 3 dagbladen die in de 

gemeente worden verspreid 
 ● een bericht op de website van de gemeente: 

https://www.pittem.be/

Plaatsen waar de documenten ter beschikking zijn
 ● website van de gemeente: 

https://www.pittem.be/
 ● ter inzage: Dienst omgeving, gemeentehuis, markt 

1, 8740 Pittem
Periode van eerste raadpleging  ● 13 mei 2019 - 11 juli 2019
Plaats, datum en uur van het participatiemoment  ● Zaal ‘De Fontein’, Fonteinestraat 22, Pittem, 22 mei 

2019, 19:30u

Hoe kunt u reageren?

 ● per mail: stedenbouw@pittem.be
 ● afgeven op het gemeentehuis tegen ontvangstbewijs
 ● Schriftelijk t.a.v. het college van burgemeester en 

schepenen: markt 1, 8740 Pittem

Vorm van het participatiemoment Het participatiemoment zal georganiseerd worden in de 
vorm van een informatievergadering. 
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4.1.1 verslag participatiemoment

Het verslag van het participatiemoment wordt opgeno-
men op de website van de gemeente.

4.1.2  Wijze waarop wordt omgegaan met de 
resultaten van de eerste raadpleging

De resultaten van het participatiemoment, de ontvan-
gen reacties van alle betrokkenen én de schriftelijke 
adviezen van de overheidsinstanties tijdens de ad-
viesperiode van de eerste raadpleging worden in de 
scopingnota verwerkt. 

Op deze wijze wordt aangegeven hoe omgegaan 
wordt met suggesties om het plan te verbeteren of 
worden aandachtspunten in functie van de effectenon-
derzoeken beschreven.

De scopingnota is samen met de procesnota de lei-
draad voor het verdere verloop van het geïntegreerde 
planningsproces dat leidt tot de opmaak van het voor-
ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan.

De scopingnota, zoals de procesnota kan steeds ge-
wijzigd worden, deze zijn openbaar raadpleegbaar.

4.2 organisatie van adviesverlening van over-
heidsinstanties bij voorontwerp rUP

na de opmaak en het openbaar maken van de sco-
pingnota vervolgt het planteam het geïntegreerd
planningsproces. Het voorontwerp RUP zal voor ad-
vies worden voorgelegd aan de betrokken adviesin-
stanties zoalsbepaald in bijlage 1 van het besluit van 
de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrap-
portage en andere effectbeoordelingen.
De resultaten van de adviesverlening van de over-
heidsinstanties bij het voorontwerp RUP worden ver-
werkt in het verslag van de plenaire vergadering.

4.3 organisatie van het openbaar onderzoek bij 
ontwerp rUP

De gemeenteraad is bevoegd voor de voorlopige vast-
stelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan. 
Binnen de dertig dagen na de voorlopige vaststelling 
wordt het RUP samen met het ontwerp van de effect-
beoordelingsrapporten aan een onderzoek onderwor-
pen.

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen 
en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na 
het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd 
advies uit bij de gemeenteraad. Het advies bevat de 
integrale adviezen van de deputatie en van het depar-
tement. Op hetzelfde ogenblik bezorgt de gemeente-
lijke commissie voor ruimtelijke ordening het college 
van burgemeester en schepenen de gebundelde ad-
viezen, opmerkingen en bezwaren.
als de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke orde-
ning geen advies heeft verleend binnen de gestelde 
termijn, mag aan de adviesvereiste worden voorbij-
gegaan. in dat geval bezorgt ze onmiddellijk de ge-
bundelde adviezen, opmerkingen en bezwaren aan de 
gemeenteraad.


	inleiding
	planningsproces
	Participatie en informatieverstrekking
	betrokken actoren en belanghebbenden



