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Gemeente Schilde 

 

D+A Consult nv – Meiboom 26, 1500 Halle – Kardinaal Mercierplein 2, 2800 Mechelen – 

info@daconsult.be – www.daconsult.be 

 

 

Opgemaakt door ondergetekende ontwerper, 

 

 

 

Projectleider: Els Van Lier, erkend ruimtelijk planner 

 

Projectmedewerkers: Roselien Vander Elstraeten, Christophe Vekeman 

 

fase document datum revisie versie 

1 startnota – versie terugkoppeling gemeente 17/09/2018 – rve evl 1.1 

 eerste participatiemoment en adviesronde – 

versie terugkoppeling gemeente 

20/11/2018 – rve evl 1.2 

 eerste participatiemoment en adviesronde – 

versie publicatie 

19/12/2018 – rve evl 1.3 
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De procesnota is een aparte nota die het verloop van het planningsproces van het voorliggend 

RUP omschrijft. In deze nota wordt zowel beschreven hoe het proces wordt gepland als hoe 

het effectief werd uitgevoerd. De nota evolueert naarmate het proces vordert en zal steeds 

worden aangevuld. De procesnota wordt publiek gemaakt en zal de burger helpen bij het 

volgen van de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota moet worden 

samen gelezen met de andere onderdelen van dit RUP. 

Gezien de nota enkel een feitelijk verslag is, heeft het een louter toelichtend karakter. 

De procesnota bevat onder andere: 

• de samenstelling van het planteam 

• een lijst van betrokken en te betrekken actoren 

• een lijst van (advies)instanties, verschillende stakeholders en eventueel andere 

deskundigen 

• de verschillende doorlopen en geplande processtappen 

• de wijze van communicatie en participatie 

• het verwachte besluitvormingsproces van het voorziene plan 
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De zone langsheen de Turnhoutsebaan kent diverse planologische bestemmingen: zone voor 

KMO, dagrecreatie, woongebied met landelijk karakter, woonparkgebied en agrarisch gebied. 

Naast een gevarieerde planologische bestemming is ook de effectieve invulling zeer 

gevarieerd, niet altijd even kwalitatief en niet steeds in overeenstemming met de 

bestemmingszones.  

De opzet van het RUP Turnhoutsebaan-Oost is tweeledig. Enerzijds wenst men de 

planologische context aan te passen voor de ongeordende zone met kleinhandelszaken gelegen 

binnen KMO-zone om zo een kwalitatieve herontwikkeling van het plangebied te kunnen 

bekomen. Anderzijds wenst met een duidelijke en leefbare visie te bieden voor de 

woongebieden langs het betreffend deel van de Turnhoutsebaan.  

In 2008 startte de gemeente Schilde met de opmaak van het RUP Turnhoutsebaan. Gezien de 

complexe situatie, wijzigende realiteiten, nieuwe inzichten… werd het RUP tot op heden niet 

definitief vastgesteld. In 2016 werd de visie vanuit de gemeente vastgelegd in een visienota 

op het plangebied en in 2018 werden een aantal aspecten voor de toekomstige ontwikkeling 

van de handel op de site opgenomen in een handelsvestigingsconvenant. Medio 2018 werd het 

RUP opnieuw opgestart waarbij de visienota en het handelsvestigingsconvenant als 

uitgangspunt bleven behouden. 
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Het ontwerp van een RUP wordt opgemaakt door het planteam dat kan bestaan uit 

verschillende personen die werken in een samenwerkingsverband, waaronder minstens één 

ruimtelijk planner. Het planteam is in essentie een ambtelijke groep. Het planteam voert het 

geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert de 

tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. 

Het planteam voor het RUP Turnhoutsebaan Oost zal bestaan uit: 

Naam Instantie – functie 

Dirk Bauwens Burgemeester 

?? Schepen ruimtelijke ordening 

Peter Mendonck Schepen woonbeleid en openbare werken 

Liesbeth Michiel Diensthoofd Ruimte 

Els Van Lier D+A Consult – projectleider, erkend ruimtelijke planner 

 

Gezien de ligging, de complexiteit van het RUP, de mogelijke effecten op mobiliteit, de 

mogelijke effecten op milieu…, wordt er gekozen om volgende deskundige bij het RUP te 

betrekken: 

• het bureau Suunta als deskundigen inzake mobiliteit 

 

De startnota en het voorontwerp van het RUP wordt voorgelegd aan alle te betrekken 

adviesinstanties zoals vermeld in bijlage 1 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering 

betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

planmilieueffectenrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 

effectenbeoordelingen’. 

Verder zal ook de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (gecoro) het nodig advies 

formulieren naar het college van burgemeester en schepenen. 

 

In de loop van het proces zullen verschillende actoren geconsulteerd worden. Dit zowel formeel 

tijdens de procedure als informeel, indien dit noodzakelijk wordt geacht. Volgende groepen 

worden alvast naar voor geschoven als gesprekspartners of belanghebbende stakeholders:  

• de betrokken bedrijven en winkels van het plangebied en bedrijfsleiders 

• agentschap Wegen en Verkeer 
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Onderstaande figuur is een schematische weergave van het verloop van het planproces. De 

rode kader geeft aan in welk stadium het RUP zich bevindt. 

 

  



procesnota - RUP Turnhoutsebaan Oost 

273001 │ december 2018 8│12 

 

goedkeuring start- en procesnota   

raadpleging publiek en adviesvraag (60 dagen)  

eerste participatiemoment  

goedkeuring scopingnota  

plenaire vergadering / schriftelijke adviesvraag  

voorlopige vaststelling RUP  

openbaar onderzoek   

definitieve vaststelling RUP  

publicatie gemeenteraadbeslissing in Belgisch 
Staatblad 

 

 

De startnota en de eerste versie van de procesnota werden opgemaakt door het planteam. Op 

‘datum goedkeuring’ werd het voorontwerp van de startnota en de procesnota voorgelegd aan 

en goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. 

De startnota omvat onder andere de afbakening van het gebied, de doelstellingen van het 

voorgenomen RUP, de relatie met de ruimtelijke structuurplannen en indien relevant andere 

beleidsplannen, de beschrijving van de te onderzoeken effecten en de inhoudelijk aanpak van 

de effectenbeoordeling etc. 

 

De startnota en de eerste versie van de procesnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage 

gelegd voor de bevolking. Het doel is om iedereen op de hoogte te brengen van het plan en 

om kennis en input te vergaren.  

De publieke raadpleging van de startnota wordt gehouden van ‘start publieke raadpleging’ tot 

en met ‘einde publieke raadpleging’. 

Er wordt een eerste participatiemoment georganiseerd. Dit participatiemoment is een fysieke 

bijeenkomst en wordt voorbereid door het planteam. Het eerste participatiemoment is voorzien 

op ‘datum participatiemoment’. Van dit moment wordt een algemeen verslag opgemaakt. 

Iedereen kan tijdens deze periode van 60 dagen ook schriftelijk opmerkingen en suggesties 

indienen. De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan het 

college van burgemeester en schepenen bezorgd. De wijze waarop reacties bezorgd kunnen 

worden, alsook de uiterste datum worden uitdrukkelijk vermeld in de informatie over de 

startnota. 
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Gedurende deze 60 dagen vraagt het college van burgemeester en schepen ook advies aan de 

bevoegde adviesinstanties. Indien de termijn van 60 dagen wordt overschreden kan aan de 

adviesvereiste voorbijgegaan worden. 

Alle adviezen, de inspraakreacties en het verslag van het participatiemoment worden 

gebundeld. In een latere fase (scopingnota) zullen deze verwerkt worden. 

 

De scopingnota bouwt verder op de startnota. In de scopingnota worden de adviezen en 

inspraakreacties door het planteam verwerkt. Er wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met 

de aangeleverde suggesties of aandachtspunten om het plan te verbeteren. De scopingnota 

wordt ter beschikking gesteld op de gemeentelijke website. 

 

Na de opmaak van de scopingnota en het openbaar maken van deze nota wordt het 

geïntegreerd planningsproces verdergezet. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt rekening 

houdend met de effectbeoordelingen en eventuele andere onderzoeken die relevant worden 

geacht. Alternatieven worden onderzocht naar hun ruimtelijke en andere effecten en naar de 

doelstellingen van het plan. 

Gedurende dit iteratieve planningsproces kan het planteam zowel de scopingnota als de 

procesnota wijzigen. De nieuwe versies van deze nota's zijn openbaar raadpleegbaar. 

Tijdens de opmaak van het RUP zal het voorontwerp voor advies worden voorgelegd aan de 

betrokken adviesinstanties zoals bepaald in bijlage 1 van het ‘Besluit van de Vlaamse Regering  

betreffende het geïntegreerde planningsproces voor  ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen’. 

Om de adviezen te kennen kan er een plenaire vergadering worden georganiseerd of er kan 

schriftelijk advies worden gevraagd. 

 

Op basis van de ontvangen adviezen kan het voorontwerp RUP aangepast of herwerkt worden. 

Uiterlijk voor de voorlopige vaststelling van het ontwerp van het RUP wordt in de scopingnota 

door de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage bepaald of een milieueffectrapport moet 

worden opgemaakt. 

Op ‘datum gemeenteraad’ wordt het ontwerpplan van het RUP en de eventuele ontwerp-

effectbeoordelingen door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld. 

 

Het openbaar onderzoek wordt gehouden van ‘start publieke raadpleging’ tot en met ‘einde 

publieke raadpleging’. 

Tijdens het openbaar onderzoek wordt het RUP gedurende 60 dagen in het gemeentehuis ter 

inzage gelegd voor het publiek en het ontwerp wordt gepubliceerd op de gemeentelijke 
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website. Opmerkingen en bezwaren kunnen uiterlijk tot en met de laatste dag van het 

openbaar onderzoek schriftelijk of digitaal aan de gecoro bezorgd worden. 

De gecoro zal nadien alle adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen, bekijken en brengt 

een gemotiveerd advies uit aan de gemeenteraad. Het planteam past desgewenst het RUP 

aan. 

 

Na het einde van het openbaar onderzoek en het advies van de gecoro, stelt de gemeenteraad 

het RUP definitief vast. Op ‘datum gemeenteraad’ wordt het RUP door de gemeenteraad 

definitief vastgesteld. 

De Vlaamse Regering en de deputatie beschikken over een termijn van 45 dagen om de 

uitvoering van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het 

gemeentelijk RUP eventueel te schorsen. 

Als het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling niet tijdig is geschorst, wordt 

de gemeenteraadsbeslissing bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en treedt het RUP in 

werking 14 dagen na de publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
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Op 2 juli 2018 werd een startvergadering georganiseerd met volgende aanwezigen: 

• Dirk Bauwens – burgemeester  

• Steven Dietvorst – schepen ruimtelijke ordening 

• Peter Mendonck – schepen woonbeleid en openbare werken 

• Liesbeth Michiel – diensthoofd Ruimte 

• Thomas Dreesen – themaconsulent Ruimtelijke Planning 

• Els Van Lier – projectleider D+A 

• Hans Gielis – gedelegeerd bestuurder D+A  

Tijdens deze startvergadering geeft de gemeente de visie op het plangebied mee. De voorbije 

jaren werd er reeds een visie uitgewerkt. Deze visie zal dan ook de basis vormen voor de 

verdere uitwerking van het RUP en het doorlopen van de procedure. 

Er werd afgesproken om op 12 juli 2018 samen te komen om de informatie die reeds voor 

handen is over te dragen en te overlopen met een deel van het planteam. 

 

Tijdens het overleg van het planteam van 8 oktober 2018 wordt de aanzet tot startnota 

inhoudelijk doorgenomen. 

Er wordt gesteld dat de problematiek van de mobiliteit goed in beeld gebracht moet worden 

om gefundeerde beslissingen te nemen. Het is wenselijk om een mobiliteitsonderzoek te laten 

uitvoeren. 

 

Op 23 november 2018 overloopt het planteam de aangepaste startnota en maakt afspraken 

over de volgende procedurestappen en het organiseren van het eerste participatiemoment en 

de publieke raadpleging. 

 



procesnota - RUP Turnhoutsebaan Oost 

273001 │ december 2018 12│12 

 

 

 



uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen
20/12/2018 RUP Turnhoutsebaan-

Oost
RVR-AV-0932 Gegevens RVR-toets

Betreft: Beslissing RVR-toets inzake RUP "RUP Turnhoutsebaan-Oost"

Ter uitvoering van de Seveso-richtlijn  dient in het beleid inzake ruimtelijk ordening rekening
gehouden te worden met de noodzaak om op langetermijnbasis voldoende afstand te laten bestaan
tussen Seveso-inrichtingen  enerzijds en aandachtsgebieden  anderzijds. Deze doelstelling wordt
verwezenlijkt door het houden van toezicht op de vestiging van nieuwe Seveso-inrichtingen, op
wijzigingen van bestaande Seveso-inrichtingen, en op nieuwe ontwikkelingen rond bestaande
Seveso-inrichtingen.

Onderstaande aftoetsing heeft specifiek betrekking op het aspect externe mensveiligheid zoals
bedoeld in de Seveso-richtlijn, of, m.a.w. op de risico’s waaraan mensen in de omgeving van
Seveso-inrichtingen (kunnen) blootgesteld worden ten gevolge van de aanwezigheid van
gevaarlijke stoffen in die inrichtingen.

Uitgaande van de verkregen informatie (ingevoerd in de RVR-toets op 20/12/2018, met ref. RVR-
AV-0932), kan worden geconcludeerd dat:

Er geen bestaande Seveso-inrichting gelegen is binnen het plangebied;
Het plangebied niet gelegen is binnen de consultatiezone van een bestaande Seveso-
inrichting;
Het inplanten van nieuwe Seveso-inrichtingen in het plangebied niet mogelijk is, gezien het
verbod opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften. Het Team Externe Veiligheid
adviseert om dit verbod in de S.V. als volgt te formuleren:

“De inplanting van inrichtingen zoals bedoeld in het Samenwerkingsakkoord tussen de
Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest betreffende de beheersing van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn
betrokken, is niet toegelaten.”

Voor wat betreft het aspect externe mensveiligheid stelt er zich in dit geval geen probleem: het
RUP dient niet verder voorgelegd aan het Team Externe Veiligheid en er dient geen ruimtelijk
veiligheidsrapport  te worden opgemaakt.

Voor verdere informatie kan u terecht bij het Team Externe Veiligheid van het departement
Omgeving via seveso@vlaanderen.be

Europese Richtlijn betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke
stoffen betrokken zijn
Inrichtingen met een zodanige hoeveelheid aan gevaarlijke stoffen op het terrein dat zij vallen onder het
toepassingsgebied van de Seveso-richtlijn
Gebieden zoals gedefinieerd in het besluit van de Vlaamse Regering van 26/01/2007 houdende nadere

RVR-toets
Aan de gemeente Schilde

1

2 3

1
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3
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Bijlage: Gegevens van de RVR-toets
RUP ID nummer RUP Turnhoutsebaan-Oost
RUP titel RUP Turnhoutsebaan-Oost
Initiatiefnemer gemeente Schilde
Plangebied

Toets uitgevoerd op 20/12/2018
Nabijheid bestaande
Seveso-inrichtingen

Voor zover op het moment van de toets bekend, liggen er GEEN
bestaande Seveso-inrichtingen in of nabij het hierboven weergegeven
plangebied

Daarnaast werden nog de volgende vragen beantwoord:

Vraag Is er binnen het plangebied bedrijvigheid aanwezig of gepland?
Antwoord Ja, er is bedrijvigheid aanwezig of gepland.

Vraag Voorziet het RUP enkel bestendiging van bestaande bedrijvigheid of
ook de mogelijkheid tot nieuwe bedrijvigheid?

Antwoord Het plan omvat ook nieuwe bedrijvigheid.

Vraag Kunnen er zich Seveso-inrichtingen in het plangebied vestigen?
Antwoord Nee, want er is een expliciet verbod op de inplanting van Seveso-

inrichtingen opgenomen in de stedenbouwkundige voorschriften.
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