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1. Inleiding. De procesnota: wat? 

De procesnota is een op zich zelf staande nota en omschrijft het volledige planningsproces. Het is 
een evolutief document: in de startfase zal dit nog zeer beperkt zijn, maar het document groeit aan 
naarmate het proces vordert. 

De procesnota heeft een louter toelichtende waarde en is enkel een feitelijk relaas van de te 
doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek als het ware 
een 'leeswijzer" van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen.  

De procesnota omvat o.a.: 

 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. 

Deze procesnota is evolutief, en kan in de loop van het planningsproces aangevuld worden met 
gewijzigde of nieuwe processtappen, stakeholders, tussentijdse beslissingen, participatiemomenten, 
…  

De procesnota en eventuele aanpassingen eraan worden op de website van de Stad Gent ter 
beschikking gesteld. 
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2. Planteam 

 
Het planteam bestaat uit volgende leden: 
 

- Liesbeth De Smet, ruimtelijk planner 
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning  
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Stad Gent 

 
 

- Sofie Custers, adjunct van de directie 
Groendienst 
Departement Publieke Ruimte 
Stad Gent 

 
 

- Pieter Van Bulck, adjunct van de directie 
Dienst Milieu en Klimaat  
Departement Duurzame Stedelijke Ontwikkeling en Ondernemen 
Stad Gent 
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3. Betrokken en te betrekken actoren, adviesinstanties, deskundigen 

 
Adviesinstanties 
In de voorbereidende fase van de startnota werd overlegd met volgende adviesinstanties: 

- Departement Omgeving (voorheen Ruimte Vlaanderen) – overleg met betrekking tot de 
delegatie voor bepaalde deelgebieden. De informatie met betrekking tot de delegatie werd 
verwerkt in het toelichtend gedeelte bij de deelgebieden in kwestie.  

- Het Departement Landbouw en Visserij maakte een landbouwimpactstudie op voor een 
aantal deelgebieden. De informatie uit de landbouwimpactstudie werd verwerkt in het 
toelichtend gedeelte bij de deelgebieden in kwestie 

- Agentschap Wegen en Verkeer – overleg met betrekking tot de afstemming op het 
planningsproces GRUP Afrittencomplex Drongen E40 

 
Op 2 mei 2017 werden de algemene doelstellingen van het RUP GROEN tevens besproken op de 
GECORO. Dit was een informele toelichting, de GECORO bracht nog geen officieel advies uit. De 
deelgebieden werden nog niet toegelicht op de vergadering.  
 
Over de startnota en het voorontwerp van het RUP zal advies worden ingewonnen bij volgende 
adviesinstanties: 
 

- de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO); 
- het Departement Omgeving 
- het Agentschap Onroerend Erfgoed  
- het Departement Landbouw en Visserij  
- de Vlaamse Landmaatschappij  
- het Agentschap Natuur en Bos  
- het Agentschap Innoveren en Ondernemen  
- het Agentschap Wonen-Vlaanderen 
- Waterwegen en Zeekanaal NV 
- het Agentschap Wegen en Verkeer 
- de Vlaamse Milieumaatschappij 
- de deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen 
- het polderbestuur van Moervaart en Zuidlede 
- de watering der Assels 
- de watering Oude Kale en Meirebeek 
- Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en Infrabel 
- Sport Vlaanderen  
- Toerisme Vlaanderen 
- OVAM 
- het Vlaams Energieagentschap 

 
 
Te betrekken actoren 
Na de goedkeuring van de startnota zal verder overleg gepleegd worden met: 

- De betrokken eigenaars en eventuele pachters van de te herbestemmen gebieden (zie verder 
participatie). 

- Het middenveld, onder meer de Boerenbond, met betrekking tot de impact op de 
landbouwsector. 

- Erkende natuurverenigingen, onder meer Natuurpunt met betrekking tot de uitvoering en 
het flankerend beleid. 
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- Vlaamse Landmaatschappij, met betrekking tot de mogelijkheden voor een flankerend beleid 
bij de uitvoering. 

- Het plan zal tevens voorgelegd worden aan de MINA-raad 
 
Na de adviesronde en de raadpleging van de startnota kan deze lijst nog uitgebreid worden.  
 
 
Deskundigen 
Voor de screening van de milieueffecten werd beroep gedaan op volgende deskundigen:  
Antea Group: 

- Cedric Vervaet (accountmanager) 
- Sofie Claerbout (MER-deskundige fauna en flora) 
- Marijke Verhasselst (adviseur) 
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4. Reeds doorlopen planningsprocedure 

In de voorbereidende fase werd door het planteam uitgebreid onderzoek gedaan naar de mogelijke 
op te nemen deelgebieden. Het college van burgemeester en schepenen keurde op 10 juni 2016 een 
eerste selectie van bestaande waardevolle groengebieden goed waarvan het wenselijk is om deze 
een groene bestemming te geven (park, bos of natuur).  
Tevens werd een selectie gemaakt van de deelgebieden die in aanmerking komen voor de realisatie 
van de gewenste groenstructuur door natuur- en bosontwikkeling. Voor deze deelgebieden werden 
ruimtelijke concepten opgemaakt waarop de concrete afbakening en gewenste bestemming is 
gebaseerd.  
 
Het college van burgemeester keurde vervolgens op 16 maart 2017 het concept-RUP Groen goed. Dit 
concept bevatte de algemene toelichtingsnota, de afbakening van de verschillende deelgebieden en 
een toelichting per deelgebied met de gewenste herbestemming en inrichting.  
 
Ten opzichte van de selectie, goedgekeurd op 10 juni 2016, werden in het concept bijkomend 
volgende deelgebieden opgenomen: 

- Gent centrum – Apostelhuizen, 
- Gent centrum – Zuiderbegraafplaats 
- Gent centrum – Bloemekenspark fase 3 
- Wondelgem - Morekstraat 

 
In het concept-RUP werd tevens een voorstel uitgewerkt in functie van de compensatie van het door 
de Vlaamse Regering herbevestigde agrarisch gebied. Een aantal bestaande groengebieden die 
worden herbestemd via het thematisch RUP groen zijn namelijk gelegen in herbevestigd agrarisch 
gebied. Conform de geldende omzendbrief moeten deze gebieden gecompenseerd worden door 
middel van een planologische ruil.  
 
Op basis van het goedgekeurde concept-RUP werden de potentiële milieueffecten ingeschat. De 
conceptnota werd op basis hiervan en na juridisch controle binnen de stedelijke administratie verder 
uitgewerkt tot een startnota.  
Ook de impact op de landbouw werd verder onderzocht, onder meer op basis van een opgemaakte 
landbouwimpactstudie van het Departement Landbouw en Visserij. De methodiek van de door de 
Stad uitgevoerde analyse en de eerste conclusies voor de respectievelijke deelgebieden zijn 
opgenomen in de startnota.  
 
Verder zijn ten opzichte van het goedgekeurde concept volgende deelgebieden 
geschrapt/toegevoegd: 

- Het deelgebied Zwartekobensbeek werd geschrapt aangezien werd vastgesteld dat de beide 
graslanden hun natuurlijke waarde verloren zijn. 

- Het deelgebied ‘DOMO’ werd toegevoegd op basis van het masterplan waar het college van 
burgemeester op 24 mei 2017 akte van nam.  

- Het deelgebied ‘Veergrep’ werd toegevoegd. Dit is een bestaand waardevol parkje in een 
dens bebouwde buurt. Het parkje is in eigendom van de Stad Gent. Een planologische 
bescherming is aangewezen.  
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5. Geplande processtappen 

 
Na goedkeuring van de startnota en de procesnota door het college van burgemeester en schepenen 

volgt een raadpleging, van 18 september 2017 tot en met 16 november 2017, en een 

informatiemoment op 9 oktober over de start- en procesnota.  

Iedereen kan in deze periode van 60 dagen opmerkingen en suggesties indienen. Op dit moment 

wordt ook advies ingewonnen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) en de 

Vlaamse en provinciale adviesinstanties.  

De adviezen en inspraakreacties worden verwerkt in een scopingsnota. 

De stadsdiensten maken daarna het voorontwerp van het RUP, dat moet goedgekeurd worden door 

het college van burgemeester en schepenen. 

Daarna vragen de stadsdiensten aan een aantal administratieve diensten een tweede maal advies 

over het plan, o.a. aan de GECORO, aan de Vlaamse en provinciale overheden en andere 

adviesinstanties. 

De stadsdiensten maken het ontwerp van het RUP, dat voorlopig vastgesteld wordt door de 

gemeenteraad. 

Dan volgt een openbaar onderzoek dat 60 dagen duurt. Wie dat wenst, kan dan bezwaren en 

opmerkingen indienen over het ontwerp van RUP.  

De gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO) bekijkt alle opmerkingen en bezwaren 

en brengt hierbij een advies uit aan de gemeenteraad.  

De stadsdiensten maken het eindontwerp van het RUP, dat definitief vastgesteld wordt door de 

gemeenteraad.  

Ten slotte wordt de goedkeuring van het RUP gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 

Als alles volgens planning verloopt, is het RUP van kracht in september 2019.  

Vanaf de goedkeuring geldt het ruimtelijk uitvoeringsplan in de praktijk en moet met de 

voorschriften rekening worden gehouden bij een vergunningsaanvraag. 
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Geschatte timing 
 

    

2016-2017

2016-2017

2016-2017

aug/17

aug/17

aug/17

sep/17

okt/17

dec/17

dec/17

jan/18

jan/18

feb/18

feb/18

mrt/18

mrt/18

mrt/18

apr/18

apr/18

mei/18

mei/18

jun/18

jun/18

sep/18

nov/18

dec/18

dec/18

jan/19

jan/19

feb/19

feb/19

mrt/19

mrt/19

apr/19

mei/19

okt/19

nov/19

Procedurefiche RUP GROEN 
geplande 

timing

P

R

O

C

E

S

N

O

T

A

S

T

A

R

T

N

O

T

A

/

S

C

O

P

I

N

G

S

N

O

T

A

voorbereiding concept RUP

(stads)diensten en stakeholders uitnodigen

vooroverleg (stads)diensten + stakeholders

opmaak startnota / procesnota / screeningsnota

voorbereiding college

college: goedkeuring samenstelling planteam + startnota / procesnota

adviesvraag over startnota

raadpleging: 18/09/2017 tot en met 

16/11/2017

participatiemoment: 9/10/2017 adviezen Departement, GECORO, 

Deputatie, Adviesinstanties

college voorlopige vaststelling

overmaken startnota, adviezen, reacties en verslag participatiemoment aan dienst MER

opmaak scopingsnota

voorbereiding college

college: goedkeuring scopingsnota / procesnota + kennisneming screeningbesluit

voorbereiding college

college:  goedkeuring voorontwerp RUP

uitnodiging adviesinstanties plenaire vergadering

GECORO

plenaire vergadering

versturen verslag plenaire vergadering

juridisch advies

opmerkingen verslag plenaire vergadering

aanpassen voorontwerp RUP naar ontwerp RUP

voorbereiding college en GR

GR-commissie: presentatie

O

N

T

W

E

R

P

gemeenteraad: voorlopige vaststelling ontwerp RUP

ontwerp in 

plannenregister

aankondiging openbaar onderzoek + publicatie kranten/infoblad en Staatsblad, website 

+ versturen ontwerp naar Departement en Deputatie

opmaak + bussen 

folder

juridisch advies

definitieve aanpassing ontwerp RUP naar definitief RUP

voorbereiding college en GR

college: definitieve vaststelling

V

O

O

R

O

N

T

W

E

R

P

R

U

P

gemeenteraad: definitieve vaststelling RUP

versturen definitief vastgesteld RUP naar deputatie en Vlaamse Regering

Vlaamse Regering - deputatie (Schorsing RUP)

goedgekeurd RUP / OP               

in plannenregister
publicatie in Staatsblad

goedgekeurd RUP 

op website

RUP van kracht

Vlaamse Regering: onteigeningsmachtiging

machtiging in plannenregister publicatie in Staatsblad: onteigeningsmachtiging (door ABB)

GR-commissie: presentatie

mei/19

30/04/2019

jul/18

10/07/2018

openbaar onderzoek

GECORO: advies

eerste aanpassing ontwerp RUP naar definitief RUP
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6. Communicatie en participatie 

Na de goedkeuring van de startnota en de procesnota door het college van burgemeester en 
schepenen volgen een raadpleging en een infomoment.  
 
De raadpleging loopt van 18 september 2017 tot en met 16 november 2017. Tijdens die periode kan 

iedereen opmerkingen indienen. Dat kan enkel op volgende drie manieren: 

1. door een aangetekende brief te sturen naar het college van burgemeester en schepenen, 

p.a. Stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent. 

2. door een mail te sturen naar bouwen@stad.gent  

3. door opmerkingen of suggesties af te geven bij het Loket Stedenbouw en Openbaar 

Domein (gegevens zie hieronder), tegen ontvangstbewijs. 

Het algemene infomoment vindt plaats op 9 oktober 2017, van 19u30 tot 21u30 in de polyvalente 

zaal van de Freinetmiddenschool, Offerlaan 1, 9000 Gent. 

Tijdens de raadpleging kunnen de documenten worden ingekeken bij het Loket Stedenbouw en 

Openbaar Domein, Administratief Centrum Stad Gent, Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 

266 79 50, bouwen@stad.gent. Het Loket is open op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 

tot 12.30 uur, woensdag ook van 14 tot 16 uur, dinsdag ook op afspraak tussen 16.30 en 19 uur. 

De eigenaars van de betrokken percelen krijgen vooraf ook de mogelijkheid tot een gesprek en 

hebben hiervoor een brief ontvangen. Hiervoor worden in september 2017 drie zitdagen 

georganiseerd. Ook de gekende pachters hebben een uitnodiging ontvangen. Op deze zitdagen is het 

de bedoeling de eigenaars te informeren, maar tevens om bijkomende informatie in te winnen over 

de deelgebieden. Op basis van deze informatie zal onder meer de landbouwimpactstudie verder 

verfijnd worden. 

De startnota en de procesnota zijn te raadplegen op de website van de Stad Gent: www.stad.gent 

(zoek op RUP Groen). 

 
 

http://www.stad.gent/

