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4 Sint-Niklaas 

 
plangebied (zwarte lijn) aangeduid op de bestaande toestand, getekend op basis van GRB Vlaanderen (grootschalig referentiebestand) en een recente luchtfoto 
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1. inleiding 
De Vlaamse regering bekrachtigde op 1 juli 2016 een decreet waarmee de planmilieueffectenrapportage en andere effect-
beoordelingen in het planningsproces van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) worden geïntegreerd. De Vlaamse rege-
ring keurde op 17 februari 2017 een uitvoeringsbesluit goed dat bij dit decreet hoort. 
 
Het geïntegreerde planningsproces voorziet in de opmaak van een procesnota, een op zichzelf staande nota die het 
volledige planningsproces omschrijft: hoe wordt het proces gepland en hoe wordt het uitgevoerd. Het is een evolutief 
document dat in de loop van het proces zal groeien. 
Het is een document met louter toelichtende waarde dat een feitelijk relaas brengt van de doorlopen procedure. Voor het 
publiek vormt deze procesnota een soort leeswijzer van de ondernomen stappen. 
De initiatief nemende overheid zal de procesnota op haar website ter beschikking stellen zodat iedereen kan opvolgen 
hoe het proces verloopt. 
 
De nota omvat: 
- de samenstelling van het planteam; 
- de lijst van betrokken en te betrekken actoren; 
- de lijst van adviesinstanties, andere betrokkenen en deskundigen; 
- de verschillende processtappen die zijn doorlopen en die gepland zijn; 
- de wijze van communicatie en participatie; 
- het verwachte besluitvormingsproces. 
 
Het plangebied van het gemeentelijk RUP Stadsrandbos Noord ligt noordwest ten opzichte van het station van Sint-
Niklaas, in de oksel gevormd door de Dillaertwijk en de Mispelstraat. We verwijzen naar de weergave van de bestaande 
toestand hiernaast. 
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2. samenstelling van het planteam 
De gemeente laat zich voor de opmaak van dit RUP bijstaan door het bureau voor architectuur & planning dat ook de 
vereiste ruimtelijk planner levert opgenomen in het register van ruimtelijk planners van het Vlaams gewest. Het bureau 
werkt samen met ‘fris in het landschap’. 
 
Het planteam maakt het RUP op en coördineert het proces. Het planteam is als volgt samengesteld: 
- beleidsadviseur plannen en ontwikkelen: Bart Van Lokeren 
- adviseur ruimtelijke planning: Barbara Smitz 
- deskundige natuur: Jan Verheyden 
- deskundige patrimonium en landbouw: Ellen Heyrman 
- vertegenwoordiger team vergunnen: Ingrid Verbessem 
- bureau voor architectuur & planning: ir. Marc Martens, architect ruimteplanner 
 
De diensten Milieueffectenrapportering (dienst MER) en Veiligheidsrapportering (dienst VR) zijn niet opgenomen in het 
planteam omdat we er kunnen van uitgaan dat er geen plan-Mer noch een ruimtelijk veiligheidsrapport vereist zijn. 
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3. actoren, adviesinstanties en betrokkenen 
3.1. actoren 
Worden beschouwd als betrokken actoren: 
- op Vlaams niveau: het departement Omgeving. 

3.2. adviesinstanties 
Volgens bijlage 1 van het besluit van de Vlaamse regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijk 
uitvoeringsplannen, planmilieueffectenrapportering, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectenbeoordeling wor-
den volgende instanties uitgenodigd voor advies: 
- de gemeentelijk commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) 
- de provincie Oost-Vlaanderen 
- het departement Omgeving 
- het Agentschap voor Natuur en Bos 
- het departement Landbouw en Visserij 
- het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) 
 
De diensten RVR en MER zullen in de scopingfase uitdrukkelijk gevraagd worden om te bevestigen dat het plan geen 
aanzienlijke effecten kan hebben en dat bijgevolg de opmaak van een RVR en plan-MER niet relevant zijn. 

3.3. betrokkenen 
Zijn betrokken bij de opmaak van het RUP: 
- de eigenaars van het plangebied; 
- de inwoners van de aanpalende Dillaertwijk en Mispelstraat; 
- de jeugdbewegingen in de omgeving; 
- de scholen in de omgeving. 
  



8 Sint-Niklaas 

4. processtappen 
Onderstaand schema opgemaakt door het departement Omgeving geeft de grote stappen van het proces weer. 
 

 
 
Hierna verduidelijken we dat proces met een indicatieve aanduiding van timing. De timing houdt enigszins rekening met 
eventueel oponthoud ten gevolge van ontbrekende gegevens, of het uitblijven van beleidsbeslissingen. 
 
jaar maand geïntegreerd planproces 
2021 5-8 opmaak van de startnota 
 9-10 1e publieke consultatie, 1e participatiemoment en adviesverlening (60 dagen) 
 11-12 opmaak van de scopingnota (op basis van adviezen en raadpleging), opmaak voorontwerp RUP 
2022 2 plenaire vergadering, opmaak ontwerp RUP, ter inzagelegging voor de gemeenteraad 
 4 voorlopige vaststelling, bekendmaking 
 6-7 2e participatie en openbaar onderzoek (60 dagen) 
 8-9 advies gecoro, bijsturing RUP 
 11 definitieve vaststelling 
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5. wijze van communicatie en participatie 
5.1. communicatie- en participatiemomenten 
Er zijn twee momenten voorzien voor communicatie en participatie: één naar aanleiding van de opmaak van de startnota 
en één na de voorlopige vaststelling van het RUP door de gemeenteraad. Het planteam stuurt en coördineert deze mo-
menten. 
 
Het eerste moment heeft tot doel om iedereen op de hoogte te brengen, verschillende mogelijke denksporen voor te 
stellen, kennis en input te verzamelen, en mogelijke alternatieve denksporen te overwegen. Het is niet de bedoeling om 
alle planopties dan al in detail te becommentariëren. 
Het tweede moment dat gepaard gaat met het openbaar onderzoek is dé aanleiding tot het formuleren van bezwaren, net 
zoals dat bij het vroegere RUP-proces het geval was. 

5.2. communicatie en participatie aangaande de startnota 
De startnota wordt 60 dagen ter inzage gelegd. De bevolking wordt vóór het begin van de raadpleging geïnformeerd over 
het ter beschikking stellen van de startnota op volgende wijze: aanplakking in de gemeente, een bericht in het Belgisch 
staatsblad, en in ten minste 3 dagbladen die in de gemeente worden verspreid of in het gemeentelijk infoblad dat in de 
gemeente wordt verspreid, en een bericht op de webstek van de gemeente. 
 
De aankondiging omvat: 
- de bevoegde overheid, in casu de gemeente 
- het voorwerp van de raadpleging; 
- de betrokken gemeente; 
- de plaats waar start- en procesnota kunnen geraadpleegd worden; 
- begin en einddatum van de raadpleging over de startnota; 
- plaats, datum en uur waarop het participatiemoment zal plaatsvinden; 
- de wijze waarop en het adres waar de bevolking haar reacties kan kenbaar maken en de vermelding dat reacties ook 

kunnen worden afgegeven tegen ontvangstbewijs op het gemeentehuis. 
 
De adviesinstanties opgesomd hiervoor worden geconsulteerd. 
 
Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het eerste participatiemoment, is 
een verzameling van adviezen, inspraakreacties en een verslag van het participatiemoment. De wijze waarop met deze 
informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan, leidt tot de scopingnota. Het verslag van het participatiemoment omvat 
een bundeling van alle opmerkingen en is eerder algemeen van aard. 
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De bevoegde overheid stelt de startnota, de procesnota (en eventuele aanpassingen) en het verslag van het participatie-
moment ter beschikking op haar webstek en laadt deze later op in het digitaal platform. 
 
Belangrijkste data eerste publieke consultatie: 
- De eerste publieke consultatie werd gehouden van 
- Het eerste participatiemoment vond plaats op 
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6. het besluitvormingsproces in detail 

 
schema opgemaakt door het departement Omgeving 

6.1. startnota 
De startnota omvat (VCRO art. 2.2.4. §2): 
- een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan; 
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- een afbakening van het gebied of de gebieden waarop het plan betrekking heeft; 
- een beknopte beschrijving van de alternatieven voor het ontwerpplan of voor onderdelen ervan, die de initiatiefnemer 

heeft overwogen, en een beknopte beschrijving van de voor- en nadelen van de verschillende alternatieven; 
- een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau van het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan en daar-

aan gekoppeld de reikwijdte en het detailleringsniveau van de te voeren effectonderzoeken zoals in die fase gekend; 
- de relatie met het ruimtelijk structuurplan en, in voorkomend geval, met andere relevante beleidsplannen; 
- de beschrijving van de te onderzoeken effecten en van de inhoudelijke aanpak van de effectbeoordelingen, met inbe-

grip van de methodologie, zoals bepaald door de wetgeving van de op te maken effectbeoordelingen en van andere 
onderzoeken die nodig zijn voor het plan. In voorkomend geval bevat de startnota ook een weergave van de gedane 
analyse, vermeld in artikel 4.2.6, § 1, 5°, en artikel 4.4.1 van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepa-
lingen inzake milieubeleid, met inbegrip van de redenen waarom geen planmilieueffectrapport, respectievelijk ruimtelijk 
veiligheidsrapport moet worden opgemaakt; 

- in voorkomend geval, relevante gegevens uit vorige effectbeoordelingen of uit de goedgekeurde rapporten die daaruit 
zijn voortgekomen; 

- in voorkomend geval, de impact of het effect dat het geïntegreerde planningsproces kan hebben op mens of milieu in 
een ander gewest of land of op de gebieden die onder de federale bevoegdheid vallen; 

- een overzicht van instrumenten die samen met het voorgenomen ruimtelijk uitvoeringsplan ingezet kunnen worden, 
als die al bekend zijn in deze fase. 

 
Het college van burgemeester en schepenen vraagt advies over de startnota. Het advies wordt uitgebracht binnen een 
termijn van zestig dagen die ingaat op de dag van ontvangst van de adviesaanvraag. 
 
Het college informeert de bevolking over de inhoud van de startnota uiterlijk de eerste dag van de termijn, raadpleegt de 
bevolking over de startnota gedurende dezelfde termijn, organiseert hierover minstens één participatiemoment en maakt 
daarvan verslag. De wijze waarop reacties bezorgd kunnen worden alsook de uiterste datum, worden uitdrukkelijk vermeld 
in de informatie over de startnota. 
 
De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan het college bezorgd. Het college van 
burgemeester en schepenen bezorgt de startnota, de adviezen, de reacties en het verslag van het participatiemoment 
aan de bevoegde dienst voor milieueffectenrapportering en veiligheidsrapportage binnen een termijn van tien dagen na 
het afsluiten van de participatietermijn. 
  

startnota opladen 

participatiemoment 

verslag participatiemoment opladen 
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6.2. scopingnota 
De resultaten van de raadplegingen, zowel van publiek als van adviesinstanties en adviesraden, worden besproken en 
door het planteam verwerkt in een scopingnota. 
 
De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota. De scopingnota 
bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode 
ervan. Door het opmaken van de scopingnota wordt er richting gegeven aan het onderzoek voor wat betreft het plan zelf 
en de effecten. 
 
Indien uit de startnota en de resultaten van de raadpleging blijkt dat er geen plan-MER/RVR vereist is geven de diensten 
MER en RVR dit in de scopingnota aan (dit komt overeen met de vroegere ‘screeningsbeslissing’). 
 
Na het verwerken van de resultaten van de eerste raadpleging kan het planteam aangepast worden: eventueel kunnen 
vertegenwoordigers van instanties toegevoegd worden of zijn andere niet meer noodzakelijk voor het verdere plannings-
proces. 
 
De stad vraagt tijdig de delegatie aan bij Vlaanderen voor de herbestemming van woongebied naar groen in een deelge-
bied van het gewestelijk RUP ‘afbakening van het regionaalstedelijk gebied Sint-Niklaas’. Deze delegatie wordt bij voor-
keur verkregen vóór de plenaire vergadering en verplichtend vóór de definitieve vaststelling. 

6.3. voorontwerp RUP en voorontwerp effectrapporten 
Na de opmaak en het openbaar maken van de scopingnota doorloopt het planteam het verdere geïntegreerde plannings-
proces. Hierbij wordt het plan eventueel verder uitgewerkt samen met de effectbeoordeling en eventuele andere onder-
zoeken die relevant worden geacht. De betrokken adviesinstanties worden aangeschreven ter voorbereiding van de ple-
naire vergadering of een schriftelijke adviesvraag. 

6.4. ontwerp RUP en voorlopige vaststelling 
Het ontwerpplan en de eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden afgewerkt door het planteam op basis van de 
resultaten van het tot dan afgelegde traject, de adviezen van de adviesinstanties en/of de resultaten van de plenaire 
vergadering. 
 
Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de scopingnota door de 
dienst bevoegd voor milieueffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport moet worden opgemaakt. Uiterlijk voor de 
voorlopige vaststelling van het ontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan wordt in de scopingnota door de dienst bevoegd 

scopingnota opladen 
aanvraag delegatie 

voorontwerp RUP opladen 

ontwerp RUP opladen 
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voor veiligheidsrapportage bepaald of een veiligheidsrapport moet worden opgemaakt. 
 
Het ontwerpplan en de eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden voorgelegd aan de gemeenteraad om het ontwerp-
plan voorlopig vast te stellen. 

6.5. openbaar onderzoek 
Het voorlopig vastgestelde ontwerpplan en de bijhorende eventuele ontwerp-effectbeoordelingen worden onderworpen 
aan een openbaar onderzoek. Het openbaar onderzoek kan ingeleid worden met een infovergadering. Het openbaar 
onderzoek duurt zestig dagen. De opmerkingen en de bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onder-
zoek schriftelijk aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening bezorgd. 
 
De gecoro bundelt en coördineert de adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde 
van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. Het planteam past desgewenst het RUP aan. 

6.6. definitief ontwerp 
Bij de definitieve vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan alleen wijzigingen 
worden aangebracht die gebaseerd zijn op of die voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde be-
zwaren en bedenkingen, of uit de adviezen uitgebracht door de aangewezen diensten en overheden, of uit het advies van 
de gecoro. 
 
Het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de gemeenteraad en het volledige advies van 
de gecoro onmiddellijk na de definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan de deputatie van de provincie 
waarin de gemeente gelegen is, en aan de Vlaamse regering. Ze beschikken over een termijn van dertig dagen om de 
uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP te schorsen. 
  

participatiemoment 

opladen definitief RUP 
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7. doorlopen planningsproces 
2021 19 mei startvergadering met het planteam: bespreking van het voorontwerp startnota 
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