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Procesnota 
Dit document is de procesnota 1 bij het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat 
Viersel-Walem’. Deze procesnota 1 hoort bij de eerste stap in het planproces: de fase van de startnota. 

Over de startnota wordt een raadpleging van de bevolking georganiseerd van 2 februari tot 2 april 
2021. 
Per fase van het proces wordt in een procesnota omschreven wat de doelstelling van elke fase is, 
welke onderzoeken en overlegmomenten erin worden opgenomen, wat de verwachte timing is, wat 
het gewenste resultaat is en welke inspraak- en inspraakmomenten u mag verwachten. Deze 
procesnota 1 hoort bij de startnota en geeft duiding bij het doorlopen planproces en de opzet van de 
volgende stappen in het nog te doorlopen planproces.  

 

In wat volgt wordt uitgebreid omschreven: 

- in deel 1 hoe de algemene procesarchitectuur eruit ziet 
- in deel 2 welke fasen er reeds doorlopen zijn, wat de huidige stand van zaken is en welke 

stappen nog moeten doorlopen worden. 

 

In deze procesnota 1 zijn het procesverloop en –aanpak terug te vinden. De inhoudelijke informatie 
over het GRUP is opgenomen in de startnota die u vindt op de website grups.omgeving.vlaanderen.be.  

 

 

Contact en info:  
Departement Omgeving 
Grups.omgeving.vlaanderen.be 
omgevingsplanning@vlaanderen.be 
02. 553 38 00 
Graaf de Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20, 1210 Brussel 
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Deel 1 Algemene procesarchitectuur 

1 Overlegstructuur  
Het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Leidingstraat Viersel-Walem’ is de juridische basis 
voor een groot infrastructuurproject voor duurzame energie: een nieuwe waterleiding tussen Viersel 
en Walem. Het gaat om een stalen buisleiding met een diameter van 900 mm. 
Om de voorbereidende studies voor dit GRUP te begeleiden, werden verschillende overlegstructuren 
opgericht, waaronder een planteam, een planbegeleidingsteam en een actorenoverleg.  

1.1 Overleg in planteam en planbegeleidingsteam 
Het planteam staat in voor de voortgang van het geïntegreerde planningsproces. Het planteam neemt 
dus de globale verantwoordelijkheid voor het planproces op zich: uiteenzetten van het 
planvoornemen, begeleiden van de onderzoeken, overleg, organiseren van het openbaar onderzoek 
en inspraakmomenten, integreren van de tussentijdse resultaten in het planningsproces, opmaken 
van documenten en verslagen met verwerking van opmerkingen en bezwaren, continue 
kwaliteitsbewaking, enzovoort. 
 
Het planteam is de auteur van de startnota en van deze procesnota en bestaat uit vertegenwoordigers 
van het departement Omgeving meer bepaald:  

o erkend ruimtelijk planners 
o vertegenwoordiger van het team Mer 

 
De samenstelling van het planteam kan zo nodig in de loop van het proces wijzigen.  
 
Waar nodig laat het planteam zich ondersteunen door bijkomende deskundigen en technische 
experten.  

- Voor de milieubeoordeling bijvoorbeeld wordt beroep gedaan op MER-deskundigen en een 
MER-coördinator. Er werd beroep gedaan op deskundigen van Tractebel.  

- Voor een aantal technische aspecten van het onderzoek wordt beroep gedaan op de expertise 
van Pidpa en water-link. Zij zijn de beheerders van het drinkwaternet en de bijhorende 
voorzieningen. Vanuit die rol is hun expertise noodzakelijk als input voor het proces. 

 
Het planbegeleidingsteam bestaat uit de leden van het planteam, aangevuld met vertegenwoordigers 
van diverse administraties. De samenstelling van het planbegeleidingsteam kan evolueren doorheen 
het proces, afhankelijk van de relevante thema’s. Dit planbegeleidingsteam wordt geregeld 
geïnformeerd over de stand van zaken van het planproces en bekijkt de uitgewerkte documenten. De 
leden van het planbegeleidingsteam behouden uiteraard de adviesbevoegdheid die ze als gemeente 
of administratie hebben. 
Het planbegeleidingsteam bestaat uit vertegenwoordigers van:  

- Stad Lier 
- Gemeente Duffel 
- Gemeente Nijlen 
- Agentschap Natuur en Bos 
- Vlaamse Waterweg 
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- Vlaamse Milieumaatschappij 
- Departement Landbouw en Visserij 
- Provincie Antwerpen, dienst Integraal Waterbeleid 
- Regionaal Landschap Rivierenland 

 

1.1.1 Verduidelijkingen van rollen in het proces 
1.1.1.1 Rol- en taakverdeling tussen de Vlaamse overheid en Pidpa en water-link  

Het beoogde GRUP moet de planologische basis bieden voor een bijkomende drinkwaterleiding tussen 
Viersel en Walem.  

De drinkwatermaatschappijen water-link en Pidpa hebben midden 2018 een 
samenwerkingsovereenkomst gesloten met als doel een betere ondersteuning van elkaars 
drinkwaternet. Om deze doelstelling te realiseren wensen water-link en Pidpa onder meer een 
drinkwaterleiding DN900, aftakkend op de collector langs het Albertkanaal in Viersel en aansluitend 
op de reinwaterkelder in het water-link productiecentrum Walem te Rumst (PCW), inclusief 4 
verbindingen met het bestaande drinkwaternet van Pidpa, aan te leggen. Deze leiding komt naast de 
bestaande waterleiding DN650 te liggen. De huidige bestemmingsplannen laten niet toe een nieuwe 
waterleiding te vergunnen (omgevingsvergunning). Daartoe moet een in een RUP een specifieke 
bestemming, namelijk leidingstraat, aangeduid worden. Dit gebeurt meestal als een overdruk over de 
bestaande bestemming. 

Het GRUP in voorbereiding geeft uitvoering aan verschillende beleidsplannen en actieplannen met 
betrekking tot pijpleidingen en de bevoorradingszekerheid van drinkwater. Deze actieplannen hebben 
onder meer geleid tot de samenwerkingsovereenkomst tussen water-link en Pidpa waarin de aanleg 
van onderstaande leiding is opgenomen. 

Het GRUP Viersel-Walem kadert dan ook in de taken van algemeen belang die op Pidpa en water-link 
rusten om een zeker, betrouwbaar en doeltreffend drinkwaternet te verwezenlijken en te garanderen. 
De Vlaamse overheid is dan weer bevoegd voor de opmaak van het GRUP Viersel-Walem. 

Hierna volgt duiding en verduidelijking bij de concrete rol en taakverdeling tussen enerzijds Pidpa en 
water-link en anderzijds de Vlaamse overheid bij de opmaak van het GRUP waterleiding Viersel-
Walem.  

De Vlaamse overheid, in het bijzonder het departement Omgeving, stuurt het planteam aan dat 
instaat voor de voorbereiding en opmaak van het beoogde GRUP. De ruimtelijk planner binnen het 
planteam behoort ook tot het departement Omgeving. De ruimtelijk planner binnen het planteam 
behoort ook tot het departement Omgeving. Het departement Omgeving staat daarmee in voor de 
ambtelijke voorbereiding voor de besluitvorming van de Vlaamse Regering. De Vlaamse Regering is de 
bevoegde overheid om het GRUP vast te stellen.  

Het planteam is de motor van het planproces. Het voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt 
de verschillende onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt 
voor een continue kwaliteitsbewaking. Het planteam maakt per fase de verschillende documenten 
zoals een startnota, scopingnota, voorontwerp en ontwerp GRUP op en bereidt de beslissingen van 
de Vlaamse Regering voor. Het planteam organiseert ook het inspraakmoment over de startnota en 
het openbaar onderzoek en verwerkt de ontvangen opmerkingen en bezwaren en maakt er een 
verslag van op. 

Het departement Omgeving is, vanuit het planteam ook het aanspreekpunt voor het brede publiek, in 
het bijzonder tijdens de inspraak over de startnota en tijdens het openbaar onderzoek over het 
ontwerp-GRUP. 
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Pidpa en water-link zijn als Vlaamse drinkwatermaatschappijen belangrijke actoren bij de opmaak van 
het GRUP voor dit project. Zij hebben het initiatief genomen om een nieuwe waterleiding te realiseren 
en zullen optreden als bouwheer. Zij zullen daartoe ook een aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning indienen. 

Pidpa en water-link informeren de Vlaamse overheid over de technische aangelegenheden die met de 
realisatie van de nieuwe waterleiding te maken hebben. Als beheerder van het drinkwaternet 
beschikken zij ook over specifieke technische kennis die noodzakelijk is om met voldoende kennis van 
zaken beslissingen te nemen over het beoogde GRUP. Input van Pidpa en water-link aan de Vlaamse 
overheid is dan ook essentieel om het GRUP Leidingstraat Viersel-Walem te kunnen realiseren. Er 
wordt dan ook regelmatig en zoveel als nodig overlegd tussen het planteam en Pidpa en water-link. 
Als beheerder van drinkwaternet en initiatiefnemer voor de nieuwe waterleiding zullen zij het 
planteam ook bijstaan tijdens de inspraakmomenten. De ambtelijke samenstelling en centrale rol van 
het planteam en de onafhankelijkheid van de MER-coördinator en de MER-deskundigen garanderen 
daarbij de onafhankelijke en neutrale uitwerking van het plan-MER en het GRUP. De input van Pidpa 
en water-link is daarbij uiteraard onderworpen aan de controle van de betrokken interne en externe 
deskundigen. 

Pidpa en water-link hebben ook de plan-MER-verplichtingen van de Vlaamse overheid overgenomen, 
zoals voorzien is in de Vlaamse regelgeving. Dit betekent dat Pidpa en water-link de MER-coördinator 
en -deskundigen heeft aangesteld om het planteam bij te staan bij het onderzoek naar mogelijke 
milieu-effecten. Deze MER-coördinator en -deskundigen die zijn aangesteld, beschikken over een 
formele erkenning die hun onafhankelijkheid garandeert. Pidpa en water-link bezorgen aan de MER-
coördinator alle relevante (technische) informatie en medewerking die deze nodig heeft om de milieu-
beoordeling op planniveau op te maken. 

 

1.1.1.2 Rol van de MER-coördinator 
Het plan-MER wordt opgemaakt ‘onder de verantwoordelijkheid en op kosten van de initiatiefnemer’. 
De initiatiefnemer moet voor de opmaak van het plan-MER beroep doen op een erkende MER-
coördinator en aan deze MER-coördinator alle relevante informatie ter beschikking stellen en alle 
medewerking verlenen opdat hij zijn taak naar behoren kan vervullen. De erkende MER-coördinator 
die is aangesteld door de initiatiefnemer van het voorgenomen plan, ‘mag geen belang hebben bij het 
voorgenomen plan of programma of de alternatieven, noch betrokken worden bij de latere uitvoering 
van het plan of programma’. Hij ‘voert zijn opdracht volledig onafhankelijk uit en geeft in voorkomend 
geval leiding aan een team van medewerkers dat geheel of gedeeltelijk door de initiatiefnemer ter 
beschikking wordt gesteld’.Voor het GRUP Leidingstraat Viersel-Walem zijn Pidpa en water-link de 
initatiefnemers van het plan-MER en Tractebel de MER-coördinator.   
 

1.2 Actorenoverleg 
Binnen het actorenoverleg wordt overleg voorzien met de opvolgingscomissie De Kleine Nete, de 
lokale besturen en het publiek.  
Opvolgingscommissie De Kleine Nete: om de uitvoering van alle projecten van de verschillende 
overheden in de vallei van de Kleine Nete op elkaar af te stemmen, stelde de Vlaamse Regering 
gouverneur Cathy Berx aan als procesbegeleider. Via overleg in de opvolgingscommissie wordt met 
alle betrokkenen gestreefd naar gedragen oplossingen en realisaties op terrein. Aangezien 
voorliggend planproces ook in het werkingsgebied van de Kleine Nete gelegen is, zal de voortgang van 
dit proces en de afstemming ervan met andere projecten en processen ook besproken worden in de 
opvolgingscommissie.  
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De lokale besturen zijn betrokken binnen het planteam zelf of worden ingelicht van de stappen die 
het planteam neemt.  
De betrokkenheid van het brede publiek start na de goedkeuring van de startnota door de Vlaamse 
Regering.  
In het planproces wordt uitgegaan van een overleg- en consensusmodel. Tijdens het planproces wordt 
de nodige ruimte voorzien voor inspraak en samenspraak met alle betrokkenen, bewoners en 
gebruikers zowel tijdens de formele terugkoppelmomenten (participatieperiode en openbaar 
onderzoek) als in het kader van informeel overleg. 

1.3 Vlaamse Regering beslist 
Een planproces en de opmaak van een GRUP vereisen ook beslismomenten. De manier waarop 
formele beslissingen worden genomen en het tijdstip waarop, is vastgelegd in de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO). De formele beslissingen in het planproces voor het GRUP ‘Leidingstraat 
Viersel-Walem’ worden genomen door de Vlaamse Regering. 
De eerste stap in het beslissingsproces was de goedkeuring van de startnota op 18 december 2020. 
Daarmee zette de Vlaamse Regering het proces formeel in gang. 
Naast de goedkeuring van de startnota zal de Vlaamse Regering ook beslissen over het ontwerp GRUP 
en na een openbaar onderzoek ook over het definitieve GRUP. 
Naast deze formeel voorziene stappen kunnen tussentijds bijkomende kennisgevingen aan of 
beslissingen van de Vlaamse Regering worden voorzien.  
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Deel 2 Het concrete proces 

2 Procesverloop en –aanpak 
Een planproces wordt door het planteam georganiseerd op maat van de doelstelling van het proces. 
Elk proces vereist immers specifiek en aangepast overleg en onderzoeken. De Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening (VCRO) legt een kader en regels vast voor het doorlopen van het planproces. Elk 
planproces doorloopt daardoor een aantal stappen of fases. Deze zijn hieronder schematisch 
weergegeven. 
Hierna wordt kort een toelichting gegeven bij de verschillende fases. 
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Momenteel bevindt het GRUP Viersel-Walem zich op stap 2 (rode ovaal). In wat volgt worden de 
voorgaande stappen beschreven en wordt de aanpak uitgelegd om tot de scopingnota (stap 3) te 
kunnen komen. Ook wordt op hoofdlijnen het vervolgtraject geschetst.  

2.1 Opstartfase – voorbereidende fase + opmaak startnota en procesnota 
Voor de opstart van dit planproces hebben Pidpa en water-link reeds contact opgenomen met 
Departement Omgeving om de nood aan en voorbereidend onderzoek naar een nieuwe 
drinkwaterleiding tussen Viersel en Walem toe te lichten. Op de Vlaamse Regering van 17 juli 2020 
deelde Vlaams minister Zuhal Demir mee aan haar collega’s dat voor een nieuwe drinkwaterleiding 
tussen Viersel en Walem een planproces zou opgestart worden door Departement Omgeving. Dit om 
een ruimtelijk optimaal tracé te reserveren voor de nieuwe drinkwaterleiding tussen Viersel en Walem 
ter versterking van het Vlaamse drinkwaternet (die beantwoordt aan de nodige vereisten), maar ook 
om een juridisch-planologische basis te voorzien voor deze leiding.  
In dit hoofdstuk worden de volgende onderdelen van de opstartfase omschreven: 

- Doelstelling 
- Overleg en participatie  
- Timing en documenten  

Het GRUP Viersel-Walem heeft deze opstartfase doorlopen in de periode juli tot december 2020. 
 

2.1.1 Doelstelling – onderzoek 
Het doel van deze fase is het uitvoeren van een eerste verkenning, het formuleren van de doelstelling 
en het uitvoeren van alle acties om de start- en de procesnota publiek te maken. Dit betekent 
concreet: het planteam samenstellen en de opmaak van de start- en procesnota. 
Aangezien deze documenten en later ook het ontwerp van het GRUP door het planteam worden 
opgemaakt, was de eerste stap het samenstellen ervan. Voor dit planvoornemen wordt er gewerkt 
met een planteam sensu stricto en een uitgebreider planbegeleidingsteam (samenstelling: zie hoger 
en zie verder).  
Tijdens het voorbereidend overleg is vanzelfsprekend gesproken over de plandoelstelling. Het 
planteam heeft immers als opdracht om een startnota uit te werken die de inhoudelijke basis vormt 
om de Vlaamse Regering zich te laten engageren voor een concrete plandoelstelling. In de startnota 
wordt hier dieper op ingegaan en wordt die plandoelstelling ook gekaderd binnen het ruimtelijk 
beleid.   
In de afgelopen jaren is er voorbereidend onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden voor het 
realiseren van een drinkwaterleiding DN900 tussen Viersel en Walem. Pidpa en water-link hebben een 
alternatievenonderzoek en technisch onderzoek uitgevoerd met een stakeholderoverleg. Dit leidde 
tot een tracékeuze (2019). Daarnaast is ter voorbereiding van de aanvraag tot het bekomen van een 
omgevingsvergunning een project-MER (2019) opgestart dat niet volledig is afgewerkt. Het reeds 
uitgevoerde alternatievenonderzoek en onderzoek in kader van de project-MER en 
omgevingsvergunningsaanvraag vormen de eerste bouwstenen voor het planningsproces. 
De opmaak van een GRUP vereist ook het beoordelen van de milieueffecten van het beoogde plan. 
De milieubeoordeling gebeurt geïntegreerd in het GRUP, gedurende het volledige planproces. De 
startnota bijvoorbeeld bevat reeds een voorstel van methodologie en een eerste aanduiding van de 
te onderzoeken disciplines en/of effectgroepen. De milieubeoordeling zal ook doorlopen in de 
ontwerp- en de goedkeuringsfase en kan in die fase nog gewijzigd worden als de planopties dat 
vereisen. De milieubeoordeling wordt finaal goedgekeurd op het ogenblik van de definitieve 
goedkeuring van het GRUP. 
Voor de doelstellingen van het voorliggend planvoornemen verwijzen we naar de startnota. 
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2.1.2 Overleg en inspraak 
2.1.2.1 Planteam en planbegeleidingsteam 

Het planteam bereidde de opmaak van de startnota en het inspraaktraject voor op volgende 
bijeenkomsten: 
 

29/09/2020  Voorstelling planvoornemen en plandoelstellingen 

 Voorstelling procesarchitectuur 

 Bevraging deelname uitgebreid planbegeleidingsteam 

15/10/2020  Overlopen draft startnota 

 Voorstelling mogelijke alternatieven 

12/11/2020  Opmerkingen eerste draftstartnota 

 Afspraken omtrent bijkomende aanpassingen draft startnota  

08/01/2021  Afspraken publieke raadpleging 

 
Op het startoverleg van 29 september 2020 werd een voorstel tot samenstelling van het 
planbegeleidingsteam gemaakt, waarna een bevraging gebeurde tot deelname. 
De Vlaamse Regering heeft op 18 december 2020 een beslissing genomen over de startnota.  
 

2.1.2.2 Publieke consultatie 
De startnota wordt zoals de Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening bepaalt, onderworpen aan een 
publieke consultatie van 60 dagen in de betrokken gemeenten. De consultatie loopt van 2 februari tot 
2 april 2021. Tijdens deze publieke consultatie wordt een publiek participatiemoment voorzien onder 
de vorm van een webinar op dinsdag 2 maart van 19u tot 20u30. Een fysieke bijeenkomst is op dit 
ogenblik niet mogelijk door de maatregelen in zake Covid-19. 
 
Tijdens deze publiek consultatie wordt ook advies gevraagd over de startnota aan:  

 De strategische adviesraad Ruimtelijke Ordening en Onroerend Erfgoed (SARO);  
 De Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen; 
 De deputaties van de provincie Antwerpen; 
 De colleges van burgemeester en schepenen van de betrokken gemeenten: Zandhoven, Lier, 
Duffel, Nijlen, Sint-Katelijne-Waver en Rumst; 
 De door de Vlaamse Regering aangewezen diensten. 

 
Na de raadplegingsperiode van 60 dagen wordt een verslag opgemaakt van de inspraakmomenten en 
de opmerkingen en suggesties die via de website ingegeven werden, zodat ook hiermee rekening 
wordt gehouden bij de opmaak van de scopingnota. Het planteam maakt een nota waarin aangegeven 
wordt op welke wijze de adviezen en de inspraakreacties verwerkt zijn en gemotiveerd wordt waarom 
wel of niet op de vragen en opmerkingen ingegaan is bij de opmaak van de scopingnota. Deze nota en 
verslagen worden als bijlage toegevoegd aan de geactualiseerde procesnota. 
 

2.1.3 Timing en documenten  
De raadpleging van de bevolking loopt van 2 februari tot 2 april 2021. Volgende documenten worden  
ter beschikking gesteld bij de ter inzage legging: 

- Startnota en bijlagen 
- Procesnota 
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- Verslagen van het planbegeleidingsteam 

2.2 Scopingfase 
Na de opstartfase (fase 1) maakt het GRUP Leidingstraat Viersel-Walem de overstap naar de 
scopingsfase (fase 2).  
In deze fase evolueert de startnota tot een scopingnota. De adviezen en inspraakreacties ontvangen 
tijdens de opstartfase worden door het planteam in de scopingnota verwerkt. Op deze wijze wordt 
aangegeven hoe omgegaan wordt met de opmerkingen en suggesties uit de opstartfase om het 
planvoornemen te verbeteren. Ook wordt aangegeven welke alternatieven/varianten (eventueel 
bijkomend) zullen worden onderzocht en worden aandachtspunten in functie van de 
effectenonderzoeken beschreven. De scopingnota zal aldus het voortschrijdend inzicht tussen de 
opstartfase en van het voorontwerp van GRUP weergeven en zal ook aangeven hoe is omgegaan met 
de ontvangen adviezen en inspraakreacties.  

Formeel en procedureel gezien kan de scopingnota beschouwd worden als een document waarin het 
planteam vastlegt wat er in de verdere proces zal worden onderzocht en op welke manier dit zal 
gebeuren: de onderzoeksmethode. 

2.3 Planvormingsfase – opmaak voorontwerp GRUP en ontwerp 
milieueffectenrapport 

2.3.1 Doelstelling – onderzoek 

De ontwerp planvormingsfase heeft tot doel een inhoudelijk gedragen voorstel van het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan op te maken. De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de plenaire 
vergadering of schriftelijke adviesvraag over het voorontwerp-GRUP. Eenmaal deze fase is doorlopen, 
zal hier ook aangegeven worden wat de grote lijnen / krachtlijnen van aanpassing zijn tegenover de 
vorige fase. 

Indien daartoe noodzaak zou bestaan, kan het planteam tijdens deze fase de scopingnota wijzigen. 
Ook de procesnota zal geactualiseerd worden. De nieuwe versies van de scopingnota en de procesnota 
zullen openbaar geraadpleegd kunnen worden.  

 

2.3.2 Overleg en inspraak 

Na de scopingfase zal bekeken worden welke overlegmomenten wenselijk en nodig zijn om een 
onderbouwd en gedragen voorontwerp GRUP over het voorkeurstracé op te kunnen maken. De 
concrete aanpak en de manier waarop overleg en inspraak zal worden georganiseerd, zal in een 
volgende fase concreet vorm krijgen.  
 

2.3.3 Timing en documenten  

De timing van deze fase hangt af van het concrete procesverloop.  
 
Volgende documenten zullen tijdens deze fase minimaal ter beschikking worden gesteld: 

- Het voorontwerp GRUP; 
- Ontwerp effectenbeoordelingen; 



 

 Pagina 13 van 15 GRUP Waterleiding Viersel Walem 
Procesnota 1 

 

- Geactualiseerde procesnota 
 

2.4 Planvormingsfase – voorlopige vaststelling ontwerp GRUP 

2.4.1 Doelstelling – onderzoek 

Tijdens deze fase wordt het ontwerp van GRUP en de effectbeoordeling opgemaakt. Deze fase eindigt 
na het openbaar onderzoek over het ontwerp van GRUP. 

2.4.2 Overleg en inspraak 

Er zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd over het ontwerp-GRUP. Zowel het ontwerp 
GRUP als de milieueffectenbeoordeling worden aan het openbaar onderzoek onderworpen. De 
bevolking kan hierop opmerkingen maken. Het openbaar onderzoek duurt 60 dagen. Het wordt 
aangekondigd via de wettelijk voorgeschreven kanalen. Dit openbaar onderzoek wordt minstens 
binnen de 30 dagen na de voorlopige vaststelling aangekondigd in het Belgisch Staatsblad. Het 
openbaar onderzoek start uiterlijk de dertigste dag (termijn van orde) nadat de aankondiging ervan in 
het Belgisch Staatsblad is verschenen. 

 

2.4.3 Timing en documenten 

De timing van deze fase hangt af van het concrete procesverloop.  
 
Volgende documenten zullen tijdens deze fase minimaal ter beschikking worden gesteld: 

- Het ontwerp GRUP; 
- Effectenboordeling; 
- Geactualiseerde procesnota. 
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2.5 Goedkeuringsfase – definitieve vaststelling GRUP 

2.5.1 Doelstelling – onderzoek 

In de laatste fase worden de resultaten van het openbaar onderzoek verwerkt en wordt het definitieve 
plan opgemaakt. Het team Mer zal voorafgaand aan de definitieve vaststelling van het GRUP de 
kwaliteit van het plan-MER beoordelen. Ze toetst aan de scopingnota en aan de vereiste gegevens die 
een plan-MER moet omvatten en zal daarbij tevens rekening houden met de tijdens het openbaar 
onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren. De Vlaamse Regering stelt uiterlijk 
binnen 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het GRUP definitief vast. Deze termijn 
kan worden verlengd met 60 dagen. 

 

2.5.2 Overleg en inspraak 

De mate en manier waarop in deze fase overleg en/of inspraak aan de orde is, is sterk afhankelijk van 
de geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren die tijdens het openbaar onderzoek over het 
ontwerp GRUP ontvangen worden. 
 

2.5.3 Timing en documenten 

De timing van deze fase hangt af van het concrete procesverloop.  
 
Volgende documenten zullen tijdens deze fase minimaal ter beschikking worden gesteld: 

- Het GRUP; 
- Het Plan-MER; 
- Geactualiseerde procesnota 
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Deel 3. Bijlagen 
Verslag startoverleg 29 september 2020 
 
Verslagen planbegeleidingsteam: 

- 15 oktober 2020 
- 12 november 2020 
- 8 januari 2021 

 
De bijeenkomsten van het planteam zijn volledig digitaal verlopen. De verslaggeving is verwerkt in de 
uitgewerkte documenten die werden voorgelegd aan het planbegeleidingteam. De verslagen van het 
planbegeleidingsteam zijn dus tegelijk ook een weergave van de werking in het planteam. 


