
Toelichting van de inspraakprocedure voor de realisatie van de 
projectgebieden van het Sigmaplan.

Jouw stem in het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan

weg van water
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  Gewestelijk ruimtelijk uitvoerinGsplan (Grup) voor de 
Gebieden van het siGmaplan

Om de gecontroleerde overstromingsgebieden te kunnen realiseren, stelde
de Vlaamse overheid een gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) op. Het 
GRUP vervangt de bestemmingen en de voorschriften van het huidige gewest-
plan voor de gebieden waar de overstromingsgebieden komen. Vóór de 
inrichting van de gebieden start, zijn er stedenbouwkundige vergunningen 
nodig. Deze zijn gebaseerd op de nieuwe voorschriften van het GRUP. Na 
aflevering van de stedenbouwkundige vergunningen, mogen de werken voor 
de inrichting van de overstromingsgebieden aanvatten. 

Naast de grafische plannen en stedenbouwkundige voorschriften bevat het  
GRUP een uitgebreide toelichtingsnota. Deze toelichtingsnota is informatief 
en motiveert de opties van het plan. In het geval van het Sigmaplan, koos de 
Vlaamse Regering  ervoor enkel de algemene bestemming van de gebieden 
verordenend vast te leggen in het ruimtelijk uitvoeringsplan. De concrete 
inrichting van de gebieden werkt de overheid uit in gedetailleerde inrichtings-
plannen. Deze kan je raadplegen op www.sigmaplan.be

 wat is een ruimtelijk uitvoerinGsplan?

  ruimtelijk structuurplan vormt de basis

Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) is een wetenschappelijk 
onderbouwde visie over hoe we in Vlaanderen met onze schaarse ruimte 
moeten omgaan. Het doel van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen is een 
zo groot mogelijke ruimtelijke kwaliteit te bekomen. Het is sinds 1997 van 
kracht en dient als kader voor het ruimtelijk beleid, dus ook als kader van de 
gewestelijke uitvoeringsplannen van het Sigmaplan. 
Meer info vind je op  http://rsv.vlaanderen.be

Om dat structuurplan uit te voeren, maakt de overheid gebruik van 
verschillende instrumenten zoals ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP). Zoals 
de naam zegt, is een ruimtelijk uitvoeringsplan een middel om uitvoering te 
geven aan de opties van een ruimtelijk structuurplan (artikel 38 decreet ruim-
telijke ordening, 18 mei 1999). Het brengt de visie van het ruimtelijk structuur-
plan in praktijk.

  ruimtelijk uitvoerinGsplan (rup)

In een gewestelijk RUP legt de Vlaamse overheid vast welke ruimtelijke 
structuur ze voor ogen heeft en welke engagementen ze aangaat om de 
doelstellingen te kunnen halen. Een ruimtelijk structuurplan legt voor een 
bepaald gebied onder meer vast: wat de bestemming is (“Mag ik hier 
bouwen of niet?”, “Kan ik hier aan landbouw doen of niet?”), op welke manier 
het gebied moet ingericht en beheerd worden, binnen welke termijnen dat 
moet gebeuren en onder welke voorwaarden. Het geeft zelf geen regels of 
voorschriften voor een concreet perceel. Het geeft wel de algemene 
voorwaarden waaraan die voorschriften en regels moeten voldoen. 

Een RUP bestaat uit een grafisch plan en de bijhorende stedenbouwkundige 
voorschriften over de bestemming, de inrichting en/of het beheer van een 
gebied. Deze voorschriften hebben verordenende kracht en geven richtlijnen  
voor het afleveren van stedenbouwkundige vergunningen. 
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 openbaar onderZoek over het
Gewestelijk ruimtelijk uitvoerinGsplan (Grup)

De Vlaamse Regering heeft het ontwerp van het gewestelijk ruimtelijk uitvoe-
ringsplan (GRUP) voorlopig vastgesteld en organiseert daarover een openbaar 
onderzoek van 60 dagen. In die periode kan iedereen het GRUP inkijken en 
bezwaren of opmerkingen formuleren over de inhoud van het plan. 

  waar vind ik het Grup?

Tijdens de infodagen kan je het GRUP inkijken. Je kan hiervoor ook op het 
gemeentehuis terecht gedurende het hele openbare onderzoek. Het GRUP kan 
je in die periode ook online raadplegen op www.sigmaplan.be en op 
www.ruimtelijkeordening.be.

  waarover kan ik opmerkinGen kwijt?

Je kent de lokale situatie als geen ander. Misschien vind je dat het plan daar 
onvoldoende rekening mee houdt. Je kan deze opmerkingen, bezwaren of 
adviezen indienen. Je houdt er wel rekening mee dat jouw opmerkingen gaan 
over de gebieden die het GRUP beschrijft en over de inhoud van het GRUP. 
Enkel opmerkingen over de bestemming van een gebied en stedenbouw-
kundige voorschriften, kunnen in overweging genomen worden.  Belangrijk is 
dat je al jouw opmerkingen en adviezen argumenteert.

 Slecht voorbeeld: ik wil dat het overstromingsgebied op een andere plek 
wordt aangelegd. 
Reden: dit gaat niet over het gebied van het GRUP en bevat geen argumenten.

 Goed voorbeeld: Ik wil dat de randen van het gebied die niet nodig zijn voor 
het overstromingsgebied, als bouwgrond worden ingekleurd omdat  er een 
tekort is aan jeugdlokalen in onze gemeente en wij deze plaats uitkozen omdat 
ze hier de rust van omwonenden niet zouden verstoren.

 Slecht voorbeeld: ik vind dat de dijken 2 meter hoger zouden moeten zijn, 
nu voel ik mij niet veilig genoeg. 
Reden: dit gaat niet over de inhoud van het GRUP.

 Goed voorbeeld: ik vind dat er een overgangsstrook zou moeten liggen tus-
sen de dijk en mijn woning, zodat ik geen last heb van fietsers op de dijk. 

Het ruimtelijk uitvoeringsplan legt de concrete inrichting van de gebieden niet
vast. Over het inrichtingsplan liep er eerder al een inspraakprocedure. Opmer-
kingen daarover maak je best rechtstreeks aan Waterwegen en Zeekanaal NV
over, zodat zij deze verder kunnen onderzoeken bij het voorbereiden van de
concrete vergunningsaanvragen. De contactgegevens vind je achteraan deze
brochure.

  hoe kan ik opmerkinGen, beZwaren of advieZen indienen?

Indien je opmerkingen, bezwaren of adviezen over het gewestelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan wilt overmaken, moet je die schriftelijk indienen, binnen de 
periode van het openbaar onderzoek. Dit kan per aangetekende brief naar 
de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening (VLACORO), Koning Albert 
II-laan 19, bus 13, 1210 Brussel of schriftelijk tegen ontvangstbewijs bij het 
College van burgemeester en schepenen van jouw gemeente, die deze op haar 
beurt zal overmaken aan de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening. 

  wat Gebeurt er met de opmerkinGen en advieZen?

De Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening formuleert op basis van de 
opmerkingen en bezwaren een advies aan de Vlaamse Regering. Daarna zal de 
Vlaamse Regering het plan, al dan niet gewijzigd, definitief vastleggen.

  wanneer Geldt het nieuwe Grup?

Veertien dagen na de publicatie van de definitieve vaststelling in het Belgisch 
Staatsblad gaan de nieuwe bestemmingen en stedenbouwkundige voorschrif-
ten van kracht en vervalt het gewestplan voor die gebieden. Op dat moment 
kunnen de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunningen voor de aanleg 
van onder meer dijken, wetlands en gecontroleerde overstromingsgebieden, 
zoals voorzien in het inrichtingsplan, worden ingediend.
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  inspraakmomenten siGmaplan

Vorig jaar kon je jouw opmerkingen kwijt over het inrichtingsplan en de me-
thode van het milieueffectenonderzoek (kennisgevingsdossier). Nu kan je je 
uitspreken over de planologische bestemming van het gebied. Hierna volgt nog 
een inspraakmoment vooraleer de werken starten, namelijk bij de aanvraag van 
de stedenbouwkundige vergunning. 

De inspraakmomenten op een rijtje:

   Inrichtingsplan, reeds voorgesteld

   Kennisgevingsdossier van het  Milieueffectenrapport (project-MER),
    reeds ter inzage gelegd 

   Ontwerp GRUP – Openbaar onderzoek, gedurende 60 dagen 

   Aanvraag stedenbouwkundige vergunning - Openbaar onderzoek, 
    ongeveer half jaar naar openbaar onderzoek GRUP

  meer informatie

 AGENTSCHAP VOOR NATUUR EN BOS (ANB)

Gebroeders Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent
T 09 265 46 44
scheldeproject.anb@vlaanderen.be
www.natuurenbos.be

 AGENTSCHAP R-O VLAANDEREN, RUIMTE-
  LIJKE ORDENING, PROVINCIE ANTWERPEN

Lange Kievitstraat 111/113, bus 52
2018 Antwerpen
T 03-224 60 20 - Fax : 03-224 60 83 
E-mail: ro.ant@rwo.vlaanderen.be
www.ruimtelijkeordening.be

 AGENTSCHAP R-O VLAANDEREN, 
  RUIMTELIJKE ORDENING, PROVINCIE OOST-
  VLAANDEREN

Gebroeders Van Eyckstraat 4-6
9000 Gent 
T 09-265 45 11 - Fax : 09-265 45 01
E-mail: ro.ovl@rwo.vlaanderen.be 
www.ruimtelijkeordening.be

 VLACORO – VLAAMSE COMMISSIE VOOR 
  RUIMTELIJKE ORDENING

Koning Albert II-laan 19, bus 13
1210 Brussel
www.vlacoro.be

 WATERWEGEN EN ZEEKANAAL NV (W&Z)
  Afdeling Zeeschelde

Lange Kievitstraat 111-113 bus 44
2018 Antwerpen
T 03 224 67 11
info@wenz.be
www.wenz.be

  colofon

 Verantwoordelijke uitgever:

ir. Wim Dauwe, 
Waterwegen en Zeekanaal NV - Afdeling 
Zeeschelde
Lange Kievitstraat 111-113 bus 44 
2018 Antwerpen

  redactie en foto’s: 

ANB
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Gedrukt op gerecycleerd papier.

 procedure voor opmaak van een Gewestelijk ruimtelijk 
        uitvoerinGsplan (Grup)

de juiste procedureregels staan beschreven in artikel 37 en volgende van het decreet 
ruimtelijke ordening.
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het openbaar onderzoek wordt aangekondigd.

ontwerpfase

de vlaamse regering stelt het ontwerp-plan vast (=zgn ‘voorlopige’ vaststelling).

vlacoro heeft de adviezen, opmerkingen en bezwaren onderzocht en brengt 
uiterlijk 4 maanden na het openbaar onderzoek een gemotiveerd advies uit. 
te lezen op www.vlacoro.be

de vlaamse regering stelt het plan definitief vast.
veertien dagen na publicatie in het belgische staatsblad worden de nieuwe 
stedenbouwkundige voorschriften van kracht.

de vlaamse regering neemt een principiële beslissing tot definitieve 
vaststelling en vraagt daarover advies aan de raad van state.

openbaar onderzoek (60dagen)
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