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Formele procedure 

• Goedkeuring start- en procesnota door college van 
burgemeester en schepenen dd. 10/12/2018

• Periode van eerste raadpleging (60 dagen): vanaf 
18/02/2019 t.e.m. 19/04/2019

• Participatiemoment van 18 tem 22/03/2019

• Beslissing geen plan-MER nodig 08/11/2019 op 
basis van scopingnota versie 1 (01/07/2019)

• Goedkeuring scopingsnota 2 door college op 8 juni 
2020

• Beslissing geen plan-MER nodig 13/07/2020 op 
basis van scopingsnota versie 2

• Beslissing geen RvR (20/07/2020) op basis van 
toets 25/06/2020
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1 Opzet 

De voorliggende procesnota hoort bij het gemeentelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) ‘Ouden Doel’ en moet 
samen gelezen worden met de andere onderdelen van 
dit GRUP: 

• startnota

• scopingnota

• toelichtingsnota en stedenbouwkundige 
voorschriften

• kaartmateriaal 

De procesnota beschrijft het volledige verloop van het 
planningsproces. Het is een informatief en evolutief 
document dat in de loop van het planningsproces kan 
worden aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het 
proces zal verlopen en beantwoordt volgende vragen: 

• Hoe verloopt het planningsproces? 

• Welke actoren worden betrokken? 

• Op welke wijze verloopt de 
informatieverstrekking en participatie? 

• Op welke manier wordt omgegaan met de 
resultaten van deze participatie?
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2 Planningsproces 

Aanpassingen aan de procesnota worden op de website 
van de gemeente Beveren ter beschikking gesteld. 

• versie i.f.v. de 2de scopingnota: 20/05/2020 

2.1. Vijf fasen

Het planningsproces van een RUP bestaat uit vijf fasen, die 
telkens gelinkt zijn aan een document: 

• Fase 1: startnota 

• Fase 2: scopingnota 

• Fase 3: voorontwerp RUP 

• Fase 4: ontwerp RUP 

• Fase 5: definitief RUP

Fase 1: startnota

Met de goedkeuring van de startnota door het college 
van burgemeester en schepenen gaat het planproces van 
start. In de startnota staat alle inhoudelijke informatie 
over het planproces. De startnota geeft aan over welk 
gebied het gaat en wat de doelstellingen zijn. 

De mogelijke milieueffecten worden gescreend en 
beoordeeld. 

• Discipline bodem

• Discipline water

• Discipline biodiversiteit

• Discipline landschap, bouwkundig erfgoed en 
archeologie

• Discipline lucht

• Discipline geluid

• Discipline mens

In de startnota komen ook een aantal verplichte 
onderdelen voor zoals de omschrijving van de juridische 
context en de relatie met de ruimtelijke structuurplannen 
en andere beleidsplannen.

Over deze nota wordt een publieke raadpleging en 
een adviesrond gehouden. In deze fase is er inspraak 
mogelijk. 

Fase 2: scopingnota (huidige fase)

In de tweede fase wordt de startnota herwerkt naar een 
scopingnota. Deze scopingsnota bouwt verder op de 
startnota en geeft weer hoe wordt omgegaan met de 
adviezen en inspraakreacties uit de publieke raadpleging 
van de startnota.

De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die 
onderzocht gaan worden in het verdere planproces.

De scopingnota is samen met de procesnota de leidraad 
voor het verdere verloop van het planningsproces dat leidt 
tot de opmaak van het voorontwerp van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan.

Deze scopingsnota vormt de leidraad voor het verdere 
verloop van het geïntegreerde planningsproces. Op basis 
van de eerste scopingsnota werd reeds ontheffing bekomen 
voor de opmaak van een plan MER. De planopties kunnen 
behouden blijven, er werden milderende maatregelen 
geformuleerd als aandachtspunten i.f.v. de uitwerking van 
het voorontwerp. 

Fase 3: voorontwerp RUP

In de derde fase wordt het plan verder en concreter 
uitgewerkt op basis van het gevoerde onderzoek. Er wordt 
een voorstel van RUP opgemaakt. 

Over dit voorontwerp worden adviezen gevraagd aan de 
betrokken instanties.

Fase 4: ontwerp RUP

Naar aanleiding van de adviesronde over het voorontwerp 
RUP en eventueel het ontwerp plan-MER wordt het RUP 
verder herwerkt en afgewerkt. De gemeenteraad stelt het 
ontwerp RUP voorlopig vast en er wordt een openbaar 
onderzoek gehouden over het RUP. Tijdens dit openbaar 
onderzoek kan iedereen bezwaren, opmerkingen of 
suggesties formuleren. Deze worden behandeld door 
de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
(GECORO).

De GECORO kan op basis hiervan wijzigingen suggereren 
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Figuur 1: Planproces RUP Ouden Doel
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aan het beleid.

Indien er een plan-MER moet worden opgemaakt, ligt 
het ontwerp van dit plan-MER mee ter inzage tijdens het 
openbaar onderzoek.

Fase 5:  definitief RUP

De gemeenteraad stelt het plan definitief vast en houdt 
hierbij rekening met het advies van de GECORO.

Nadien beschikt de Vlaamse Regering en de deputatie 
nog over een termijn van 45 dagen om het RUP te 
schorsen. De Vlaamse Regering kan binnen de voormelde 
termijn een definitief vastgesteld gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan ook geheel of gedeeltelijk vernietigen. 

Indien het RUP niet geschorst of (gedeeltelijk) vernietigd 
wordt, wordt het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 
14 dagen na de publicatie treedt het RUP in werking.

2.2. Agenda  RUP-procedure

Periode van publieke raadpleging in het kader van de 
startnota (60 dagen): van 18/02/2019  t.e.m.  19/04/2019

Participatiemoment van 18/03/2019 tem 22/03/2019

Voorlopige vaststelling van ontwerp ruimtelijk 
uitvoeringsplan door de gemeenteraad: DD/MM/JJJJ

Openbaar onderzoek van ontwerp ruimtelijk 
uitvoeringsplan (60 dagen): van DD/MM/JJJJ t.e.m. DD/
MM/JJJJ

Advies van de commissie voor ruimtelijke ordening: DD/
MM/JJJJ

Definitieve vaststelling van ruimtelijk uitvoeringsplan 
door de gemeenteraad: DD/MM/JJJJ
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3 Betrokken actoren en 
belanghebbenden

Met het oog op een kwalitatief planningsproces worden 
verschillende actoren en belanghebbenden betrokken.

Volgende oplijsting geeft de betrokken actoren weer. 
Wanneer tijdens de loop van het proces bijkomende 
partners worden gedetecteerd, dan krijgen deze alsnog 
een plaats in de processtructuur zoals opgenomen in de 
onderstaande paragrafen. Het voorliggende document 
is een evolutief document dat tijdens de loop van het 
planproces kan worden geëvalueerd en bijgestuurd.

3.1. Te betrekken actoren 

3.1.1. Planteam Ouden Doel

Het planteam zorgt er voor dat het proces op een correcte 
manier verloopt. Het planteam doet het voorbereidende 
werk en levert inhoudelijke input aan. Het team heeft 
de algemene coördinerende rol voor het project en legt 
voorstellen ter advies voor aan de betrokken actoren en ter 
goedkeuring aan het beleid.

Het planteam vraagt de participatie van de verschillende 
actoren op het terrein.

Samenstelling:

• Burgemeester Beveren: Marc Van de Vijver

• Schepen Ruimtelijke ordening: Boudewijn Vlegels

• Diensthoofd linkeroever gemeente Beveren: 
Hans De Bock

• Atelier Romain (projectleider): Boris Huyghebaert

• Erkend ruimtelijk planner: Arnout De Waele en 

Gertjan Lebrun

3.1.2. Andere experten

Op afroep worden volgende experten betrokken:

• Betrokken gemeentediensten Beveren

3.1.3. Adviesinstanties

De overheidsinstanties die volgens het decreet en het 
uitvoeringsbesluit moeten worden gevraagd om advies 
te verlenen op de startnota en het voorontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan.

Lijst adviserende overheidsinstanties bij dit RUP:

• het departement Omgeving

• de GECORO

• de deputatie van de provincie

• het Vlaams Energieagentschap

• Departement Landbouw en Visserij

• Agentschap Onroerend Erfgoed

• Vlaamse Landmaatschappij

• Agentschap voor Natuur en Bos

• Agentschap Innoveren en Ondernemen

• Agentschap Wonen-Vlaanderen

• De Vlaamse Waterweg

• Departement Mobiliteit en Openbare Werken 
Afdeling Maritieme Toegang

• Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Operationeel 
Waterbeheer

• Het polderbestuur Land van Waas

• Toerisme Vlaanderen

• Sport Vlaanderen

• Departement Cultuur, jeugd en media

• Team Externe Veiligheid

3.1.4. Adviesraden

Het is belangrijk om te kunnen inschatten wat het draagvlak 
is van het voorstel dat door het planteam wordt uitgewerkt.  
Ook de GECORO wordt om advies gevraagd over startnota 
en voorontwerp. De opmerkingen en bezwaren, die worden 
geformuleerd in het kader van het openbaar onderzoek, 
worden behandeld door de gemeentelijke commissie voor 
ruimtelijke ordening (GECORO) Beveren. 

3.1.5. Burgers 

Burgers worden op meerdere manieren betrokken. Om 
hen te informeren over de opties van het RUP ‘Ouden 
Doel’ wordt een infomarkt  georganiseerd van 18/03/2019 
tem 22/03/2019 in vergaderzaal 4 van het gemeentehuis te 
Stationsstraat 2 te 9120 Beveren, tijdens de kantooruren. 
Daarnaast zijn 
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3.2. Reeds betrokken actoren

Aan het planproces ging een intensief participatie- en 
overlegtraject vooraf in het licht van de opmaak van het 
inrichtingsplan voor Ouden Doel. Dit zowel met met 
bewoners als met de diverse actoren actief in het veld: 

3.2.1. Werkgroep Ouden Doel

De werkgroep bevatte naast  het planteam en de 
stuurgroep ook een bredere ambtelijke vertegenwoordiging 
van diverse betrokken besturen:

• Departement landbouw & visserij

• Departement MOW

• EGTS Linieland

• EGTS Grenspark Groot Saeftinghe

• Erfpunt 

• Gemeente Hulst

• Provincie Oost-Vlaanderen

• Provincie Zeeland

• Departement omgeving

• Toerisme Waasland

• VLM

• Vlaamse Waterweg

• Interwaas

• Havenland

De leden van werkgroep Ouden Doel kwamen in het kader 
van de opmaak van het inrichtingsplan één maal samen 

voor overleg op 08/02/2018.

3.2.2. Burgers

Een laagdrempelige benadering stond in dit proces 
voorop om het participatieve karakter te maximaliseren. 
De vergaderingen gingen door in het polderMAS, 
centraal in het gehucht. Alle inwoners binnen het 
plangebied ontvingen op voorhand een uitnodiging 
voor de verschillende vergaderingen per brief. Op deze 
avonden waren telkens, via mond-aan-mondreclame, 
ook geïntresseerde bewoners van het ruimere (getroffen) 
havengebied aanwezig. Onder wie ook bewoners uit Doel 
en andere gehuchten (Saeftinghe en Rapenburg) en leden 
van de actiegroepen Doel 2020 en de 3e Generatie. Dit 
bewijst dat de toekomst van de Ouden Doel niet alleen 
de bewoners van Ouden Doel zelf aangaat maar ook de 
inwoners uit de nabije omgeving zich nauw verbonden 
voelen met deze streek en specifiek voorliggende vragen.

Tijdens de eerste vergadering werd vooral het doel en 
de scope van het onderzoek duidelijk gemaakt. Op vraag 
van de bewoners werd ook een scenario ontwikkeld 
waarbij ten zuiden van Ouden Doel geen gecontroleerd 
gereduceerd getijdengebied zou komen. Met andere 
woorden een scenario waarbij de aanleg van een 
bijkomende dijk ten zuiden van het gehucht niet nodig 
zou zijn. Tijdens de tweede vergadering werden beiden 
uitgewerkte scenario’s aan de bewoners voorgesteld en 
kregen de bewoners duiding bij de acties/consequenties 
die hieruit voortvloeien.

Figuur 2: Prticipatie met de bewoners Ouden Doel
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4 Participatie en 
informatieverstrekking

In kader van de opmaak van het RUP worden volgende 
inspraak- en raadpleegmomenten voorzien:

• Een publieke raadpleging van alle betrokken 
actoren over de startnota (inclusief screening 
plan-MER) tijdens een periode van 60 dagen (vanaf 
18.02.2019)

• Participatiemoment van 18 tem 22/03/2019 
in vergaderzaal 4 van het gemeentehuis te 
Stationsstraat 2 te 9120 Beveren, tijdens de 
kantooruren.

• Een adviesverlening van de betrokken 
overheidsinstanties (inclusief GECORO) over het 
voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en 
plenaire vergadering (indien van toepassing)

• Een openbaar onderzoek voor alle betrokken 
actoren over het ontwerp van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan tijdens een periode van 60 dagen 
(van xxx t.e.m. xxx)

Voor alle vragen met betrekking tot de opmaak van 
het RUP ‘Ouden Doel’ kan men terecht bij het college 
van burgemeester en schepenen (Stationstraat 2, 9120 
Beveren); mailen kan op Hans.de.bock@beveren.be

De informatie over het RUP wordt opgenomen op de 
website van https://www.beveren.be/oudendoel.

4.1. Organisatie publieke    
 raadpleging startnota

4.1.1. Wijze van aankondiging

• Aanplakking in gemeente Beveren

• Een bericht in het Belgisch Staatsblad

• Een bericht op de website van de gemeente 
Beveren

4.1.2. Ter inzage

• Participatiemoment van 18/03/2019 tem 
22/03/2019 in vergaderzaal 4 van het 
gemeentehuis te Stationsstraat 2 te 9120 
Beveren, tijdens de kantooruren.

• Op de website: https://www.beveren.be/
openbareonderzoeken

• Ter inzage: Gemeentehuis Beveren, dienst 
stedenbouw en ruimtelijke ordening, 4e 
verdieping, Stationstraat 2, 9120 Beveren

4.1.3. Hoe te reageren

• Versturen t.a.v. college van burgemeester en 
schepenen 

• Afgeven op het gemeentehuis tegen 
ontvangstbewijs

• Per mail:  Hans.De.Bock@beveren.be

4.1.4. Resultaat

Het eindresultaat van de adviesronde en de raadpleging 
van de bevolking, inclusief het participatiemoment, is 
een verzameling van adviezen, inspraakreacties en een 
verslag van het participatiemoment. Het verslag van het 
participatiemoment wordt opgenomen op de website van 
de gemeente. 

Deze informatie wordt verwerkt en het resultaat ervan leidt 
tot de scopingnota.

4.2. Organisatie openbaar onderzoek 

4.2.1. Wijze van aankondiging

• Aanplakking in gemeente Beveren

• Een bericht in het Belgisch Staatsblad

• Een bericht op de website van de gemeente 
Beveren

• Een bericht in drie dagbladen of gemeentelijk 
infoblad

4.2.2. Ter inzage

• Op de website: https://www.beveren.be/oudendoel

• Ter inzage: Gemeentehuis Beveren, dienst 
stedenbouw en ruimtelijke ordening, 4e verdieping, 
Stationstraat 2, Stationstraat 2, 9120 Beveren
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4.2.3. Hoe te reageren

• Schriftelijk of digitaal aan GECORO 

• Afgeven op het gemeentehuis tegen 
ontvangstbewijs

4.2.4. Resultaat 

De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen 
en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het 
einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies 
uit bij de gemeenteraad. Het advies bevat de integrale 
adviezen van de deputatie en van het departement. Op 
hetzelfde ogenblik bezorgt de gemeentelijke commissie 
voor ruimtelijke ordening het college van burgemeester 
en schepenen de gebundelde adviezen, opmerkingen en 
bezwaren.

Als de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
geen advies heeft verleend binnen de gestelde termijn, 
mag aan de adviesvereiste worden voorbijgegaan. In dat 
geval bezorgt ze onmiddellijk de gebundelde adviezen, 
opmerkingen en bezwaren aan de gemeenteraad. 

 




