
B

Gr

Gr

B

Gr

Gr

Gr

Pg&G

Bu/Gr

Bu

F-re

Ov

Bu

Bu/Gr

F-re

Re

ReRe

Re
Re

B

Rg

Rg

Gr

Gr

SW1

B

I-re

SW2a

Gr

Gr

Gr

Gr

Pg&G

Pg

SW2b

SW2c
T

B B B B

B B B B

B B B B

B B B B

B B B B

I-bo
B B B B

B B B B

B B B B

B B B B

B B B B

I-bo Gr

DISCLAIMER

Dit overzicht planbaten en p lanschade is het grafisch register, zoals bedoeld in artikel 2.2.2. §1, eerste lid , 7° en 8° van de 
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop een bestemmingswijzig ing wordt doorgevoerd die aanleiding 
kan geven tot een planschadevergoeding, of een planbatenheffing.

Dit reg ister geeft, conform de geciteerde regelgeving, de percelen weer waarop een bestemmingswijziging gebeurt die aanle id ing
kan geven tot vergoeding of heffing. De opname van perce len in  dit register houdt dus n ie t in dat sowieso een heffing zal worden 
opgelegd of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk van de regelingen gelden voorwaarden, u itzonderings- of 
vrijstellingsgronden die per individueel geval beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitse l geven over de toepassing 
van die voorwaarden, uitzonderings- o f vrijstellingsgronden.

De regeling over de planschade is te vinden in  artikel 2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimte lijke O rdening. 
De regeling over de planbatenheffing is te vinden in artikel 2.6 .4 en vo lgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. 
De tekst van de Vlaamse Codex Ruimte lijke O rdening kan geraadpleegd worden op www.ruimte lijkeordening.be,
rubriek wetgeving. 

Dit reg ister werd aangemaakt door het plan zoals het go ld  vóór de bestemmingswijziging digitaal te vergelijken met het huid ige 
plan. In een aantal gevallen verschilt de cartografische ondergrond waarop de bestemmingen werden ingetekend in  het oude en 
het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het register moet met dat voorbehoud 
geraadpleegd worden.

Meer in formatie over het register is opgenomen in  de toelichtingsnota van dit RUP.

GRAFISCH REGISTER 
PLANBATEN EN PLANSCHADE

Opmaak
Stad Gent
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning
Ruimtelijk planner : Joost Aerts

Tom Balthazar

(bij delegatiebesluit van 16 juni 2014)

Schepen van Milieu, Stadsontwikkeling 
en Wonen
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GEMEENTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN 
NR-160 GROENAS 4 - BOVENSCHELDE

Definintief vastgesteld door de gemeenteraad op
De stadssecretaris                                 Voor de burgemeester
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Stedenbouwkundige voorschriften van het RUP nr.150 die aanleiding kunnen geven tot 
planschade (art. 2.6.1. van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening)
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Categorieën van gebiedsaanduidingen volgens bestemmingszones RUP  GROENAS 4

1° wonen
a)  Woongebied Zone voor stedelijk wonen
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10° ontginning en waterwinning
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