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Wat is een procesnota?
Deze procesnota hoort bij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘kleiput Egem en omgeving’ en
moet samen worden gelezen met de andere onderdelen van dit PRUP: startnota, scopingnota, toelichtingsnota,
stedenbouwkundige voorschriften, kaartmateriaal, planMER
De procesnota is een toelichtend document waarop geen inspraak mogelijk is. Het is als het ware een leeswijzer
van de planningsprocedure en de stappen die ondernomen worden.
Deze procesnota is een informatief en evolutief document die het volledige verloop van het planproces beschrijft.
De nota groeit naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.
De procesnota beantwoordt vragen zoals:
 Hoe verloopt het planningsproces?
 Welke stappen worden er genomen en wanneer worden deze genomen?
 Welke actoren worden er betrokken?
 Op welke manier wordt er aan participatie gedaan en wie wordt hierin betrokken?
 Hoe wordt er omgegaan met de resultaten van deze participatie?
 Welke informatie wordt er verstrekt?
 Waar kunnen we deze informatie terugvinden?

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?
Een RUP is een plan waarmee de provincie in een bepaald gebied de bodembestemmingen vastlegt. RUP’s
vervangen de bestaande plannen van aanleg (gewestplan, BPA, RUP). Voor alle percelen in een bepaald gebied
wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen
in het RUP, kunnen - eens het RUP in werking is getreden - omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd)
worden.
Een RUP omvat minimum zeven onderdelen:
 Grafisch plan dat de gebieden afbakent waar het plan geldig is (bindend).
 Stedenbouwkundige voorschriften (bindend).
 Weergave van de feitelijke en juridische toestand.
 De ruimtelijke structuurplannen waarvan het PRUP een uitvoering is.
 De voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die niet langer geldig zijn.
 De conclusies van de studies, bijvoorbeeld van een plan-milieu-effectenrapport (plan-MER).
 De percelen die een nieuwe bestemming krijgen en daardoor planbaten of planschade hebben.
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1.

Planproces RUP

1.1. Vijf fasen
Het planproces van een RUP bestaat uit
vijf fasen, die telkens gelinkt zijn aan een
document: de startnota, de scopingnota, het
voorontwerp RUP, het ontwerp RUP en het
definitieve RUP.
Fase 1. de startnota
Met de goedkeuring van de startnota door de
deputatie gaat het planproces van start. In
de startnota staat alle inhoudelijke informatie
over het planproces. De startnota geeft
aan over welk gebied het gaat en wat de
doelstellingen zijn. Er worden verschillende
bestemmings- en inrichtingsalternatieven
voorgesteld en er wordt omschreven welke
milieueffecten er onderzocht gaan worden.
In de startnota komen ook een aantal
verplichte
onderdelen
voor
zoals
de
omschrijving van de juridische context en de
relatie met de ruimtelijke structuurplannen
en andere beleidsplannen.
Over deze nota wordt een publieke
raadpleging met participatiemoment en een
adviesronde gehouden. In deze fase is er
inspraak mogelijk.
Fase 2. de scopingnota
In de tweede fase wordt de startnota herwerkt
naar een scopingnota. Deze scopingnota
bouwt verder op de startnota en geeft weer
hoe wordt omgegaan met de adviezen en
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inspraakreacties uit de publieke raadpleging
van de startnota.
De scopingnota omschrijft alle aspecten en
effecten die onderzocht gaan worden van
de weerhouden bestemmingsmatige- en/
of inrichtingsalternatieven in het verdere
planproces.
De scopingnota is samen met de procesnota
de leidraad voor het verdere verloop van
het planningsproces dat leidt tot de opmaak
van het voorontwerp van het ruimtelijk
uitvoeringsplan.
Fase 3. het voorontwerp RUP
In de derde fase wordt het plan verder
en concreter uitgewerkt op basis van
het gevoerde onderzoek. Er wordt een
voorstel van RUP opgemaakt waarin één
van de weerhouden alternatieven uit de
scopingsnota
verder wordt uitgewerkt.
Indien vereist, wordt er ook een ontwerp
van plan-milieueffectenrapport (planMER)
opgemaakt, dat de keuze voor een alternatief
helpt onderbouwen.
Over dit voorontwerp en het eventuele
ontwerp plan-MER worden adviezen gevraagd
aan de betrokken gemeentelijke/provinciale/
Vlaamse/federale instanties.
Deze adviezen worden besproken op de
plenaire vergadering.

voorlopig vast en er wordt een openbaar
onderzoek gehouden over het RUP. Tijdens dit
openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren,
opmerkingen of suggesties formuleren. Deze
worden behandeld door de PROCORO.
De PROCORO kan op basis hiervan wijzigingen
suggereren aan het beleid (de provincieraad).
Indien er een plan-MER moet worden
opgemaakt, ligt het ontwerp van dit planMER mee ter inzage tijdens het openbaar
onderzoek.
Fase 5. het definitieve RUP
De provincieraad stelt het plan definitief vast
en houdt hierbij rekening met het advies van
de PROCORO.
Nadien beschikt de Vlaamse Overheid nog
over een schorsingstermijn van 30 dagen.
Indien het RUP niet geschorst wordt, wordt
het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
14 dagen na de publicatie treedt het RUP in
werking.
1.2. Huidige fase
Momenteel bevindt het dossier zich in de fase
van het ontwerp.

Fase 4. het ontwerp RUP
Naar aanleiding van de adviesronde over
het voorontwerp RUP en eventueel het
ontwerp plan-MER worden het RUP en het
plan-MER verder herwerkt en afgewerkt.
De provincieraad stelt het ontwerp RUP
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Geschatte timing
26/04/2018

eind 2019

STARTNOTA

Verwerking inspraak en
adviezen door planteam
opmaak MER

Provincie

Adviesinstanties

INSPRAAK

Burgers/
Actoren

Communicatie

SCOPINGNOTA

VOORONTWERP

voorstel RUP door
planteam
ontwerp-MER

ONTWERP

voorlopige vastelling
RUP Provincieraad
ontwerp-MER

DEFINITIEF

definitieve vastelling
RUP Provincieraad
definitief MER

plenaire vergadering

Adviesronde

60 dagen
openbaar onderzoek,
bezwaar indienen bij
PROCORO

60 dagen
publieke raadpleging
inspraak / participatie
verzameld door het
planteam

website,
kranten,
aanplakking,
Belgisch Staatsblad

2020

website
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website,
kranten,
aanplakking,
Belgisch Staatsblad

website,
Belgisch Staatsblad
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1.3.

Overzicht procedure

2.

Betrokkenen bij RUP




Periode van publieke raadpleging in het kader
van de startnota (60 dagen): van 15/05/2018
- t.e.m. - 16/07/2018
Infomarkt: 23 mei 2018 van 16u tot 20u,
buurthuis Egem
Plenaire vergadering voorontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan: 13/02/2020
Voorlopige vaststelling van ontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan
in
de
provincieraad:
28/05/2020
Openbaar onderzoek van ontwerp ruimtelijk
uitvoeringsplan (60 dagen):
NOG TE BEPALEN
Gelet op de huidige maatregelen met
betrekking tot covid19, en de komende
zomermaanden juli en augustus waarin
het voeren van een openbaar onderzoek
niet evident is, is het nog niet helemaal
duidelijk wanneer het openbaar onderzoek
zal plaatsvinden.
Advies van de provinciale commissie voor
ruimtelijke ordening (PROCORO): DD/MM/
JJJJ
Definitieve
vaststelling
van
ruimtelijk
uitvoeringsplan in de provincieraad: DD/MM/
JJJJ
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2.1. Planteam
Het planteam is de groep ambtenaren die
er voor zorgt dat het proces op een correcte
manier verloopt. Het planteam doet het
voorbereidende werk en levert inhoudelijke
input aan. Het team heeft de algemene
coördinerende rol voor het project en legt
voorstellen ter advies voor aan de betrokken
actoren en ter goedkeuring aan het beleid.
Het planteam vraagt de participatie van de
verschillende actoren op het terrein.














Samenstelling planteam:
 projectcoördinator provinciale dienst
ruimtelijke planning;
 ambtenaar provinciale Groendienst;
 ambtenaar provinciale dienst Minawa;
 ambtenaar provinciale dienst
Gebiedsgerichte Werking;
 vertegenwoordiger gemeentebestuur
Pittem;
 vertegenwoordiger dienst MER;
aanvullend mogelijk om tijdelijk experten
toe te voegen afhankelijk van specifieke
thema’s
















2.2. Adviesinstanties
Tijdens dit planproces worden volgende
overheden en administraties om advies
gevraagd:






het departement Omgeving;
de bevoegde commissie voor ruimtelijke
ordening, de PROCORO;
het college van burgemeester en
schepenen van Pittem;
het college van burgemeester en
schepenen van Ardooie;
het college van burgemeester en
schepenen van Wingene;
het agentschap Onroerend Erfgoed;
het departement Landbouw en Visserij;
Vlaamse Landmaatschappij Regio West;
het agentschap voor Natuur en Bos
(ANB);
het agentschap Innoveren en
Ondernemen;
het agentschap Wonen-Vlaanderen;
de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM),
Afdeling Operationeel Waterbeheer;
het agentschap Wegen en Verkeer
(AWV);
De Lijn West-Vlaanderen;
het departement Mobiliteit en Openbare
Werken;
Sport Vlaanderen, afdeling infrstructuur
en logistiek;
Toerisme Vlaanderen;
het agentschap Zorg en Gezondheid;
OVAM;
Vlaams Energieagentschap;
Fluxys;
Elia;
Eandis;
provinciale dienst waterlopen;
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2.3.

Beleidsgroep

De beleidsgroep beslist over het voorstel van
aanpak, het voorstel van RUP en over het
eindresultaat. Ze maken ook suggesties en
werkpunten over aan het planteam.
De beleidsgroep neemt beslissingen over de
belangrijke stappen in het planproces.
Samenstelling beleidsgroep:
 vertegenwoordigers van het college van
Burgemeester en Schepenen van Pittem.
 vertegenwoordigers van de deputatie van
de Provincie West-Vlaanderen.
2.4. PROCORO
Het is belangrijk om te kunnen inschatten wat
het draagvlak is van het voorstel dat door het
planteam wordt uitgewerkt. Hiervoor wordt
teruggekoppeld met de provinciale commissie
voor ruimtelijke ordening (PROCORO).
De PROCORO bestaat uit vertegenwoordigers
van verschillende provinciale diensten,
middenveldorganisaties
en
politieke
vertegenwoordigers.
De PROCORO formuleert een officieel advies
op de startnota, het voorontwerp RUP en het
ontwerp RUP. Op deze wijze kan binnen de
provincie het draagvlak en de haalbaarheid
van het plan worden ingeschat.
2.5. Belangrijke actoren
In dit dossier zullen ook volgende belangrijke
actoren betrokken worden:

Grondeigenaars:
De eigenaars van de percelen, die binnen
de voorgestelde plancontour vallen, werden
reeds op 14 mei 2018 (19u in het buurthuis
in Egem) geïnfomeerd over het planproces.
Burgers uit de omgeving:
Geheel Egem werd uitgenodigd per postkaart
voor de infomarkt. Tevens werd er op
de postkaart verwezen naar de digitale
inspraakmogelijkheid tijdens de publieke
raadpleging.
Klankbordgroep:
In het voortraject van dit planproces (ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor het ontginningsgebied Egem; studie van de VLM), werden
verschillende adviesinstanties betrokken:
- ALBON (nu VPO)
- departement Omgeving
- departement Landbouw en Visserij
- agentschap voor Natuur en BOS
- gemeente Pittem
- dienst Ruimtelijke planning provincie
Het is de bedoeling deze actoren blijvend te
zien als belangrijke partners. Tijdens de publieke raadpleging worden deze actoren uitgenodigd. Dit zal gebeuren na de infomarkt.
De klankbordgroep kan in de loop van het
proces nog verschillende keren bijeen worden geroepen en kan eventueel aangevuld
worden met private betrokken actoren.
Middenveldorganisatie:
Worden
betrokken
via
gemeentelijke
adviesraden. Communicatie gebeurd via de
gemeente.
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3.

Participatie

In kader van de opmaak van het RUP worden
volgende inspraak- en raadpleegmomenten
voorzien:
 Een publieke raadpleging van alle
betrokken actoren over de startnota
tijdens een periode van min. 60 dagen
15/05/2018 - t.e.m. - 16/07/2018.
 Een openbaar onderzoek voor alle
betrokken actoren over het ontwerp van
ruimtelijk uitvoeringsplan tijdens een
periode van 60 dagen, TIMING NOG TE
BEPALEN
3.1. Op welke manier?
Startnota:
Wat kan men vragen/opmerken?
 bijkomende bestemmingsmatige
alternatief voorstellen
 bijkomende mogelijke milieueffecten die
onderzocht moeten worden
 aandachtspunten over het plangebied of
de directe omgeving waar het plan een
impact op kan hebben of rekening mee
moet houden
 ... andere
Infomarkt: 23 mei 2018 van 16u tot 20u,
buurthuis Egem
Ontwerp RUP:
Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen
opmerkingen, bezwaren of adviezen indienen
over de gekozen planopties.
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3.2.

Hoe wordt omgegaan met de
resultaten?
Resultaten startnota:
De resultaten van de publieke raadpleging en
de adviezen werden samengevat en verwerkt
in de scopingnota. Deze resultaten werden
samengevat in een participatieverslag dat te
raadplegen is op de website.
Resultaten ontwerp RUP:
De PROCORO verwerkt de resultaten van
het openbaar onderzoek en bezorgt de
provincieraad uiterlijk 90 dagen na het einde
van het openbaar onderzoek een gemotiveerd
advies. Deze periode kan met 30 dagen
worden verlengd. Op basis van het advies
van de PROCORO kan de provincieraad het
plan wijzigen.
Dit advies van de PROCORO is te raadplegen op de website van de PROCORO. Hierin
wordt anoniem omgegaan met de ingediende
bezwaren.

4.

Communicatie

In elke fase wordt er op verschillende
manieren en op specifieke momenten
gecommuniceerd. Alle documenten kunnen
steeds geraadpleegd worden op de website
van de provincie.
Wanneer en hoe wordt er
gecommuniceerd?
Communicatie startnota:
 Aanplakking in het gemeentehuis/
stadhuis van Pittem
 Een bericht in het Belgisch Staatsblad
 Een bericht in ten minste 3 dagbladen die
in de provincie worden verspreid
 Een bericht op de website van de
provincie
 Een bericht op de website van de
gemeente Pittem
 Infomarkt

Communicatie ontwerp RUP:
 Aanplakking in het gemeentehuis/
stadhuis van Pittem
 Een bericht in het Belgisch Staatsblad
 Een bericht in ten minste 3 dagbladen die
in de provincie worden verspreid
 Een bericht op de website van de
provincie
 Een bericht op de website van de
gemeente Pittem
Communicatie resultaten
bezwarenbehandeling:
 via het verslag van de PROCORO, te
raadplegen op de website
www.west-vlaanderen.be/procoro
Communicatie definitief RUP
 Een bericht in het Belgisch Staatsblad
 via de website van de provincie

Communicatie resultaten publieke
raadpleging:
 via de website van de provincie
 in de scopingnota
 workshop
Communicatie scopingnota:
 via de website van de provincie


6

mei 2020| Procesnota PRUP kleipur Egem en omgeving

mei 2020| Procesnota PRUP kleiput Egem en omgeving

7

