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1. Inleiding 

Op 1 juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de 

planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan geïntegreerd worden. Op 17 februari 2017 keurde de Vlaamse Regering 

een uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort. Onderstaand schema geeft het geïntegreerde 

planningsproces weer.  

 

    8    Publicatie in Belgisch Staatsblad na schorsingstermijn hogere overheden 
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Het geïntegreerde planningsproces voorziet in de opmaak van een procesnota. De procesnota is een 

aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel hoe het proces 

wordt gepland als hoe het effectief werd uitgevoerd. Het is dus een evolutief document: in de 

startfase is de nota nog beperkt, maar het document groeit aan naarmate het proces vordert. De 

procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Het 

document is inert voor aanvechting, aangezien het enkel een feitelijk relaas is van de te doorlopen 

procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is een leeswijzer van de te doorlopen 

planningsprocedure en de vervolgstappen. De procesnota en in voorkomend geval de aanpassingen 

eraan zullen op de website ter beschikking worden gesteld. 

De procesnota omvat:  

> de samenstelling van het planteam  

> de lijst van de betrokken en te betrekken actoren  

> de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in voorkomend 

geval de erkende MER- of VR-deskundigen)  

> de verschillende doorlopen en geplande processtappen  

> de wijze van communicatie en van participatie  

> het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan 

 

Voorliggende versie van de procesnota is opgemaakt in de fase van de startnota van het RUP 

Afrikalaan.  
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2. Overlegorganen 

 Kernteam Stad Gent 
2.1.1. Rol 

Het kernteam vormt letterlijk de kern van het proces (het ‘zenuwcentrum’). Het coördineert de 

inhoudelijke aanpak van het ruimtelijk uitvoeringsplan. Het team komt op regelmatige basis samen 

en voert diverse vormen van overleg, waarbij de samenstelling telkens kan worden aangepast :  

> kernteamoverleg: intern overleg voor het bepalen van de planningsopties, bestemmingen, 

inrichtingsmodaliteiten.  

> knelpuntenoverleg: bilateraal overleg met specifieke actoren op basis van knelpunten en vragen 

(bijv. Sogent, sociale huisvestingsmaatschappij)  

> ruimer overleg: multilateraal overleg met verschillende actoren (bijv. stakeholderoverleg 

bedrijven) 

> thematisch overleg (bijv. met ontwerpkamer in het kader van ontwerpend onderzoek, met de 

Dienst Communicatie over de organisatie van het participatiemoment) 

 

2.1.2. Samenstelling 

Het kernteam blijft bewust beperkt om werkbaar te blijven. Het team omvat vertegenwoordigers 

van de stedelijke diensten die gevat zijn door de verschillende thema’s uit het ruimtelijk 

uitvoeringsplan. Op afroep kan het kernteam worden uitgebreid met experten (o.m. op vlak van 

effectbeoordeling) of vertegenwoordigers uit andere overlegorganen.  
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Organisatie Dienst/afdeling Afgevaardigde 

Ambtelijke kern  

Stad Gent 

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning 

ruimtelijk planner 

Raf Mandervelt  

 Dienst Economie Matthias Vandewyngaerde 

 Dienst Milieu en Klimaat Pieter Van Bulck (MER)  

 Mobiliteitsbedrijf Jessie De Laender / Sofie De 

Laender 

 Stedelijke Vernieuwing - Programmaregie Evelyn Fiers 

 Dienst Wonen Kristof Allesory 

 Team Stadsbouwmeester Annelies Neyens 

Externe experten 

(op afroep – niet 

limitatief) 

Experten effectbeoordeling  MER-deskundigen ANTEA 

 

 Planteam 
2.2.1. Rol 

De rol van het planteam is decretaal omschreven. Het team coördineert de algemene aanpak van 

het ruimtelijk uitvoeringsplan en laat de procedure correct verlopen.  

 

2.2.2. Samenstelling 

Het planteam bestaat uit de leden van het kernteam (zie 2.1.2) en de decretaal aangeduide 

vertegenwoordigers van provinciale en gewestelijke administraties en externe deskundigen. Het 

planteam komt op een beperkt aantal, gerichte momenten samen tijdens het proces. Net als bij het 

kernteam kan het planteam – op afroep – worden aangevuld met experten of vertegenwoordigers 

van provinciale of gewestelijke diensten.  
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Organisatie Dienst/afdeling Afgevaardigde 

Leden kernteam   

Gewestelijke instanties Departement Omgeving -  Team 

Veiligheidsrapportage1 

Kathleen Derbaix 

 Departement Omgeving - Team MER 2 Veerle Timmermans 

 Departement Omgeving – Team 

Gebiedsontwikkeling, Omgevingsplanning en 

Projecten 

Francis Beosière 

 Administratie Wegen en Verkeer Lucie Pertry / Bart Crombez 

 Departement Mobiliteit en Openbare Werken Erwin Sucaet 

 De Lijn  Maikal Kegels / Mindy Leroy / 

Caroline Maes 

 INFRABEL Bram Leroy 

Provinciale instanties Provincie – Cel Ruimtelijke Planning Melissa Heyerick 

 

 Begeleidingsgroep Groep Gent 
2.3.1. Rol 

De begeleidingsgroep legt de link met het programma Afrikalaan, zorgt voor het nodige draagvlak 

binnen de betrokken diensten en bereidt de besluitvorming in de onderscheiden fasen van het RUP 

voor. Net als het kernteam is het in hoofdzaak een ambtelijke groep, aangevuld met Sogent en 

politieke vertegenwoordigers. De begeleidingsgroep is in de praktijk geen nieuw orgaan. We 

gebruiken de begeleidingsgroep uit het programma Afrikalaan om ook dit RUP-proces te begeleiden. 

De leiding van dit orgaan ligt bij de Dienst Stedelijke Vernieuwing (programmaregisseur).  

 

2.3.2. Samenstelling 

De groep is samengesteld bij de opzet van het programma Afrikalaan en kent een ambtelijk-

politieke samenstelling, aangevuld met Sogent.  

 

1 Als uit de scopingsnota blijkt dat een milieueffectrapport of een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden opgemaakt, 

maakt de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage, respectievelijk de dienst bevoegd voor veiligheidsrapportage, voor het 

verdere verloop van het geïntegreerde planningsproces deel uit van het planteam in functie van de effectrapportage. 

2 Idem 
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Organisatie  Dienst/afdeling Afgevaardigde  

Leden kernteam   

Bijkomende stedelijke diensten Groendienst Sofie Custers 

 Dienst Beleidsparticipatie Karen Leyman 

 Dienst Stedelijke Vernieuwing 

(communicatie) 

Sofie Lagaisse 

Sogent Projectleider Oude Dokken Agnieszka Zajac 

Politieke vertegenwoordiging Kabinet schepen Souguir 

(Stadsontwikkeling) 

Bert Lelièvre 

 Kabinet schepen Watteeuw 

(Stedenbouw) 

Hans Mestdagh 

 Kabinet schepen Heyse (Milieu) Dieter Somers 

 Kabinet schepen Bracke 

(Economie) 

Jurgen Spanhove 

Externe experten  Experten effectbeoordeling  MER-deskundigen ANTEA 
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3. Lijst van actoren, adviesinstanties, 
stakeholders en deskundigen 

Dit hoofdstuk bevat een niet-limitatieve lijst van de actoren, adviesinstanties, stakeholders en 

deskundigen die we bij het proces zullen betrekken.  

 

 Actoren 

De Groep Gent heeft slechts een beperkt grondaandeel op de site, namelijk de site Lübeck en enkele 

percelen in het deelgebied tussen de Koopvaardijlaan en de Afrikalaan. Wegens de relatie met het 

naastgelegen stadsproject Oude Dokken zal de Stad het dossier tussentijds terugkoppelen met het 

stadsontwikkelingsbedrijf Sogent. Met de aanleg van de Verapazbrug en de nog te ontwerpen 

connectie tussen de verlegde stadsring en R4 / Zuidelijke havenring vormt de Vlaamse overheid (de 

Administratie Wegen en Verkeer) een belangrijke actor in het gebied.  

 

 Adviesinstanties 

We vragen advies aan de adviesinstanties zoals vermeld in bijlage 1 van het uitvoeringsbesluit van 

de Vlaamse Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke 

uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 

effectbeoordelingen. Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies aan: 

> Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (Gecoro) 

> Departement Omgeving 

> Agentschap Innoveren en Ondernemen 

> Agentschap Wonen Vlaanderen 

> Vlaamse Waterweg 

> Agentschap Infrastructuur (Administratie Wegen en Verkeer) 

> NMBS / INFRABEL 

> De Lijn 

> Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

 

 Stakeholders 

Vanuit eigendomspositie 

De bestaande, ter plaatse gevestigde bedrijven zijn uiteraard belangrijke stakeholders en dit zowel 

vanuit hun bestaand functioneren en bijbehorend gebruik van de ruimte als vanuit hun 

eigendomspositie.  

Vanuit gebruik 

Een aantal ter plaatse gevestigde bedrijven zijn niet gebonden aan eigendom, maar leveren mogelijk 

wel interessante input vanuit hun gebruik van de ruimte en/of de specificiteit van de uitgeoefende 

activiteiten bijv. tijdelijk en toekomstig gebruik van de Lübecksite.  
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Vanuit bewoners 

De bewoners leveren uiteraard ook belangrijke input voor de verdere uitwerking van het RUP.  

Vanuit (belangen)organisatie 

Bedrijvenorganisaties als VOKA en UNIZO vormen een aanvulling op de input van de individuele 

bedrijven.  

Vanuit specifieke (onderzoeks)thema’s 

Uit het stedenbouwkundig onderzoek komen specifieke onderzoeksthema’s naar voren, waaraan we 

telkens een stakeholder kunnen koppelen. Voor de uitbouw van het warmtenet kan EANDIS 

interessante input leveren. OVAM beschikt dan weer over de nodige kennis rond 

bodemverontreiniging en de uitbouw van projecten rond circulaire economie.  
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4. Processtappen 

Het bijgevoegde schema geeft de processtappen weer. De weergegeven timing geeft enkel een 

indicatie. Doorheen het proces kunnen we die aanpassen als zich onvoorziene omstandigheden of 

bijkomende onderzoeksvragen voordoen.  

 

 

 

 Overzicht reeds genomen stappen  
(2016 – voorjaar 2020) 
 

> voorbereidende studies (o.m. STEC-studie) 

> opzet programmaregie op stedelijk niveau voor de ontwikkeling van de Afrikalaan, Oude Dokken 

en Dampoort (PO00044) (2012) 

> ontwerpend stedenbouwkundig onderzoek (2016) 

— voorafgaand ontwerpend onderzoek door ontwerpteam (TRAJECT, ECOREM, REBEL, BUUR) 

— diverse besprekingen op begeleidingsgroep (ambtelijk-politiek) 

— terugkoppeling stakeholders (bedrijven) 

— aktename door het college van burgemeester en schepenen op 26/01/2017: vaststelling 

krachtlijnen 

> terugkoppeling stedenbouwkundig onderzoek:  
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— presentatie voor bedrijven (mei 2017) 

— bilateraal overleg bedrijven (juni - oktober 2017)  

— presentatie voor Gecoro (juli 2017) 

— presentatie AWV / MOW (februari 2018) 

— begeleidingsgroep ‘stedenbouwkundig onderzoek’ (maart 2018) 

> opstart effectbeoordeling (studiebureau ANTEA aangesteld) 

> diverse workshops (Stadsbouwmeester) 

> kortlopende opdracht ‘typologisch onderzoek grondgebonden woningen binnen RUP Afrikalaan’ 

(TAB arch) :  

— start opdracht: 25/10/2019 

— tussentijdse terugkoppeling met aparte werkgroep (stedenbouw / Stadsbouwmeester): 

6/11/2019; 20/11/2019; 6/12/2019; 15/01/2020 

— eindnota: 6/02/2020 

> kernteam: 16/05/2019; 28/05/2019; 08/07/2019; 27/08/2019; 8/01/2020 

> begeleidingsgroep: 4/06/2019; 17/10/2019; 12/12/2019; 18/02/2020 

> politiek overleg: 14/07/2019; 10/09/2019; 16/04/2020; 23/04/2020 en 24/04/2020 

> overleg communicatie : 6/06/2019, 9/09/2019, 6/05/2020 

 

 Overzicht volgende stappen (najaar 2020) 
 

> startnota - procesnota - goedkeuring samenstelling planteam : college van burgemeester en 

schepenen juni 2020 

— adviesvraag: najaar 2020 

— raadpleging / participatiemoment: najaar 2020 

> scopingsnota: einde 2020 
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5. Wijze van communicatie en participatie 

Na goedkeuring van de startnota organiseert de Stad Gent een participatiemoment. Dit moment 

richt zich zowel tot de eigenaars binnen het plangebied (in hoofdzaak bedrijven: zie stakeholders) 

als tot de bewoners / gebruikers binnen en in de ruime omgeving van het plangebied. Het 

participatiemoment start met een plenair deel en gaat dan over in een behandeling per thema 

(wonen, economie, publieke ruimte).  

De overige publieksmomenten werken we verder uit in de loop van het planproces.  


