
8 december 2020

Online infomoment
Openbaar onderzoek RUP Groen

- start om 20 uur
- stel je vragen in de chat
- antwoord op vragen na de presentatie
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•Inhoudstafel

> Het RUP Groen in een notendop 
(schepen De Bruycker):

– Doelstellingen

– Types deelgebieden

> Realisatiestrategie (Liesbeth De Smet –
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning)

> Onteigeningsplannen (Joke Charles -
Groendienst)

> Flankerend landbouwbeleid 
(schepen Heyse)

> Procedure en timing (schepen Souguir)



Het RUP Groen in een 
notendop
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Waarom een RUP Groen?

• Recreatief groen:

• Groenpolen

• Wijkparken

• Woongroen

• Natuur:

• Standstill (t.o.v. 1999 = 2865ha)

• Bos:

• Effectieve bosuitbreiding (1260 ha in 
2030 = bosindex 8%)

• Klimaatrobuuste stad in 2030: 
groene ruimte en bossen zorgen voor 
verkoeling en grondwaterreserve

Groenstructuurplan (2012) – Ruimtelijke 
Structuurvisie 2030: Ruimte voor Gent (2018)
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•Doelstellingen

Hoe? Herbestemming van 
102 deelgebieden:

1. Bescherming van ca. 257 ha 
bestaand waardevol groen 
door herbestemming

2. Realisatie van ca. 115 ha 
bijkomend groen

➢ Aangename, leefbare en                                                               
gezonde stad
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•

Wat is een 
thematisch RUP?

- “groene” bestemmingen

- 102 verschillende 
deelgebieden

- Verspreid over 
grondgebied Gent

- Samenhang met huidige 
groene bestemmingen



DEELGEBIEDEN
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•

Herbestemming van 102 
deelgebieden (372 ha groene 
bestemming):

bestaand publiek 
toegankelijk groen (109 ha)

bestaand waardevolle 
natuur en bos (148 ha)

nieuw te ontwikkelen 
groengebieden (115 ha)

Planologische compensatie 
herbevestigd agrarisch 
gebied:

agrarisch gebied (10 ha)
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Types deelgebieden
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Deelgebieden: vb. publiek toegankelijk groen



Deelgebieden: vb. bestaand waardevol bos



Deelgebieden: vb. nieuw te ontwikkelen groen



REALISATIESTRATEGIE
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•Realisatiestrategie
Realisatie van het RUP Groen:

Bestaande groengebieden

1. Geen actie nodig

2. Overdracht binnen Groep Gent

3. Recht van voorkoop

Nieuw te ontwikkelen 
groengebieden

4. Verwerving door de Stad   
(minnelijk of gerechtelijk) -> 
3 onteigeningsplannen

5. Verwerving door een erkende 
natuurvereniging (minnelijk)
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Onteigening

Slotendries

Oude Bareel

Rosdambeekvallei
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Slotendries

Projectgebied: 15,1 ha
Verwerving: 15,1 ha
Bosuitbreiding: ca 9 ha
Toegankelijk groen: ca 10 ha
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Oude Bareel 

Projectgebied: 8,5 ha
Verwerving: 7,1 ha
Bosuitbreiding: ca 4,5 ha
Natuurontwikkeling: ca 2 ha
Toegankelijk groen: ca 4 ha
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Rosdambeekvallei-Zuid

Projectgebied: 25,1 ha
Verwerving: 20,9 ha
Bosuitbreiding: ca 10,5 ha
Natuurontwikkeling: ca 7 ha
Toegankelijk groen: ca 14 ha



FLANKEREND 
LANDBOUWBELEID
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•

Waarom flankerend 
landbouwbeleid?

➢ beperkte impact door 
herbestemming

➢ wel impact bij realisatie

➢ nood om impact op landbouw 
te milderen
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•

Aanpak op maat

➢ Type landbouwer 

hoofdberoep –bijberoep –
gepensioneerd – hobbylandbouwer

➢ Gebruikssituatie

eigenaar – pachter –
gebruiker zonder pachtrechten

➢Realisatiestrategie

onteigeningsplan – recht van 
voorkoop – verwerving door 
erkende natuurvereniging
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•

Mogelijke maatregelen

➢ Gefaseerde aankoop 

➢ Gefaseerde uitvoering 

➢ Aanbieden van gronden ter 
vervanging 

➢ Natuurbeheer door getroffen 
landbouwers

➢ Extra begeleiding voor wie 
zwaarst getroffen is



PROCEDURE en TIMING
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Wat is al gebeurd?

ADMINISTRATIEVE RUP-PROCEDURE:

- 10 juni 2016: goedkeuring motivatienota en lijsten deelgebieden

- 31 augustus 2017: goedkeuring startnota en procesnota

- November 2017: raadpleging

- 7 juni 2018: goedkeuring scopingsnota

- 28 juni 2018: goedkeuring voorontwerp 

- 6 december 2018: plenaire vergadering

- 29 september 2020: voorlopige vaststelling ontwerp RUP en 
ontwerp onteigeningsplan door gemeenteraad
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Wat is al gebeurd?

PARALLEL:

- Voorjaar 2018: opmaak LER

- Zomer 2018: externe studie ruimtelijke wensbeelden

- Najaar 2018 - 2019: opmaak inrichtingsschetsen/projectplannen

- 2019: voorbereiding ontwerp onteigeningsplan, inclusief zitdagen 
eigenaars

- 2019: principes flankerend landbouwbeleid 

- voorjaar 2020: terreinbezoeken en overleg eigenaars 
onteigeningsplan en landbouwers
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Volgende stappen

timing

8 december 
2020

Online infomoment

14 december 
2020 – 11 
februari 2021

Openbaar onderzoek RUP en onteigeningsplan + indienen verzoek zelfrealisatie

20 april 2021 Gestaafd dossier zelfrealisatie

Zomer 2021 Advies Gecoro bezwaren RUP

Najaar 2021 Definitieve vaststelling RUP en onteigeningsplan door gemeenteraad

Jaarovergang 
2021-2022

RUP van kracht + overeenkomst zelfrealisatie op gemeenteraad
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Openbaar onderzoek

bezwaar indienen?
- brief naar Gecoro, stadhuis, Botermarkt 1, Gent

- mail naar gecoro@stad.gent
- afgifte aan Balie Bouwen, tegen ontvangstbewijs (op 

afspraak)

Bezwaren enkel over het onteigeningsplan mogen ook 
via:

- aangetekende brief naar Stad Gent, t.a.v. Groendienst, 
Botermark 1, 9000 Gent



Korte pauze



meer info of alle documenten raadplegen?
www.stad.gent/rupgroen

nog andere informatievragen? 
bouwen@stad.gent

bezwaar indienen?
- brief naar Gecoro, stadhuis, Botermarkt 1, Gent
- mail naar gecoro@stad.gent
- afgifte aan Balie Bouwen (op afspraak)

Over het onteigeningsplan mag dit ook via:
- aangetekende brief naar Stad Gent, t.a.v. Groendienst, 

Botermark 1, 9000 Gent


