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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 Register van percelen 
waarvoor planbaten, 
planschade, 
kapitaalschadeof 
gebruikersschade kan 
verschuldigd zijn.

Volgende kaart is het register, zoals bedoeld in 
artikel 2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop 
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die 
aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, een 
planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of 
een gebruikerscompensatie.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, 
de percelen weer waarop een bestemmingswijziging 
gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding of 
heffing. De opname van percelen in dit register houdt 
dus niet in dat sowieso een heffing zal worden opgelegd 
of dat een vergoeding kan worden verkregen. Voor elk 
van de regelingen gelden voorwaarden, uitzonderings- 
of vrijstellingsgronden die per individueel geval 
beoordeeld worden. Het register kan dus geen uitsluitsel 
geven over de toepassing van die voorwaarden, 
uitzonderings- of vrijstellingsgronden.

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 
2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te 

vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening. De regeling over de 
kapitaalschadecompensatie is te vinden in artikel 
6.2.1. en volgende van het decreet van 27 maart 2009 
betreffende het grond- en pandenbeleid. De regeling 
over de gebruikerscompensatie is te vinden in het 
decreet van 27 maart 2009 houdende vaststelling 
van een kader voor de gebruikerscompensatie 
bij bestemmingswijzigingen, overdrukken en 
erfdienstbaarheden tot openbaar nut. 

Dit register werd aangemaakt door het plan zoals 
het gold vóór de bestemmingswijziging digitaal 
te vergelijken met het huidige plan. In een aantal 
gevallen verschilt de cartografische ondergrond 
waarop de bestemmingen werden ingetekend in 
het oude en het nieuwe plan. Daarom kunnen bij de 
digitale vergelijking beperkte fouten optreden. Het 
register moet met dat voorbehoud geraadpleegd 
worden.

1.1. Percelen die in aanmerking 
komen voor planbaten

Op basis van de vergelijking van de bestemmingen 
van het gewestplan en de bestemmingen in het 
voorliggende RUP komt het gedeelte dat

•  van landbouw naar wonen

wordt omgezet in aanmerking voor planbaten.

1.2. Percelen die in aanmerking 
komen voor planschade

Op basis van de vergelijking van de bestemmingen van 
het gewestplan en de bestemmingen in het voorliggende 
RUP komt het gedeelte dat

•  van landbouw naar overig groen

wordt omgezet in aanmerking voor planschade.
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2 Ruimtebalans

Ten gevolge van het RUP wordt de oorspronkelijke 
bestemming van het gebied aangepast in 
overeenstemming met de huidige of toekomstige 
gebruiksfunctie.

De totale oppervlakte van het RUP bedraagt ca 15,3 
ha. Op het gewestplan is het plangebied bestemd als 
havenuitbreidingsgebied met grondkleur agrarisch 
gebied (gebiedscategorie landbouw). Onderstaande 
tabel geeft een overzicht van de ruimtebalans. 

Disclaimer

Deze kaart is het register, zoals bedoeld in artikel 
2.2.2. §1, eerste lid, 7° en 8° van de Vlaamse Codex 
Ruimtelijke Ordening, van de percelen waarop 
een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die 
aanleiding kan geven tot een planschadevergoeding, 
een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie 
of een gebruikerscompensatie.

Dit register geeft, conform de geciteerde wetgeving, 
de percelen weer waarop een bestemmingswijziging 
gebeurt die aanleiding kan geven tot vergoeding 
of heffing. De opname van percelen in dit register 
houdt dus niet in dat sowieso eenheffing zal worden 
opgelegd of dat een vergoeding kan worden 
verkregen. Voor elk van de regelingen gelden 
voorwaarden, uitzonderings- of vrijstellingsgronden 
die per individueel geval beoordeeld worden. Het 
register kan dus geen uitsluitsel geven over de 
toepassing van die voorwaarden, uitzonderings- of 
vrijstellingsgronden.

De regeling over de planschade is te vinden in artikel 
2.6.1 en volgende van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening. De regeling over de planbatenheffing is te 
vinden in artikel 2.6.4 en volgende van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening.

De regeling over de kapitaalschade is te vinden in 
artikel 6.2.1. en volgende van het decreet van 27 
maart 2009 betreffende het grond- en pandenbeleid. 
De regeling over de gebruikerscompensatie 
is te vinden in het decreet van 27 maart 2009 
houdende vaststelling van een kader voor de 
gebruikerscompensatie bij bestemmingswijzigingen, 

overdrukken en erfdienstbaarheden tot openbaar nut.

gewestplan RUP Ouden Doel

gebiedscategorie opp. gebiedscategorie opp.

landbouw 152.790 m² wonen 31.156 m²

overig groen 107.510 m²



1712 - RUP Ouden Doel9  - Atelier Romain




