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Wat is een procesnota?
Deze procesnota hoort bij het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) ‘Toeristische ontsluiting Middelkerke’ en moet samen
worden gelezen met de andere onderdelen van dit PRUP: de startnota.
De procesnota is een toelichtend document waarop geen inspraak mogelijk is. Het is als het ware een leeswijzer van de
planningsprocedure en de stappen die ondernomen worden.
Deze procesnota is een informatief en evolutief document die het volledige verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit
naarmate het proces vordert en wordt steeds verder aangevuld.
De procesnota beantwoordt vragen zoals:
 Hoe verloopt het planningsproces?
 Welke stappen worden er genomen en wanneer worden deze genomen?
 Welke actoren worden er betrokken?
 Op welke manier wordt er aan participatie gedaan en wie wordt hierin betrokken?
 Hoe wordt er omgegaan met de resultaten van deze participatie?
 Welke informatie wordt er verstrekt?
 Waar kunnen we deze informatie terugvinden?

Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?
Een RUP is een plan waarmee de provincie in een bepaald gebied de bodembestemmingen vastlegt. RUP’s vervangen de bestaande
plannen van aanleg (gewestplan, BPA, RUP). Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo duidelijk wat er kan en wat niet.
Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP in werking is getreden omgevingsvergunningen afgeleverd (of geweigerd) worden.
Een RUP omvat minimum zeven onderdelen:
 Grafisch plan dat de gebieden afbakent waar het plan geldig is (bindend).
 Stedenbouwkundige voorschriften (bindend).
 Weergave van de feitelijke en juridische toestand.
 Weergave van de ruimtelijke structuurplannen waarvan het PRUP een uitvoering is.
 Weergave van de voorschriften die strijdig zijn met het PRUP en die niet langer geldig zijn.
 De conclusies van de studies, bijvoorbeeld van een plan-milieu-effectenrapport (plan-MER).
 Weergave van de percelen die een nieuwe bestemming krijgen en daardoor planbaten of planschade hebben.
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1.

Planproces RUP

1.1. Vijf fasen
Het planproces van een RUP bestaat uit
vijf fasen, die telkens gelinkt zijn aan een
document: de startnota, de scopingsnota,
het voorontwerp RUP, het ontwerp RUP en
het definitieve RUP.
Fase 1. de startnota
Met de goedkeuring van de startnota door de
deputatie 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. Er worden verschillende
locatieen/of
inrichtingsalternatieven
voorgesteld en er wordt omschreven welke
milieueffecten er onderzocht gaan worden. 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 met participatiemoment en een
adviesronde gehouden. In deze fase is er
inspraak mogelijk.
Fase 2. de scopingnota
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.
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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.
Fase 3. het 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 waarin een keuze
wordt gemaakt tussen de voorgestelde
alternatieven. Indien vereist wordt er ook
een ontwerp van plan-milieueffectenrapport
(planMER) opgemaakt, dat de keuze voor
een alternatief helpt onderbouwen.
Over dit voorontwerp en het eventuele
ontwerp plan-MER worden adviezen gevraagd
aan de betrokken gemeentelijke/provinciale/
Vlaamse/federale instanties.
Deze adviezen worden besproken op de
plenaire vergadering.
Fase 4. het ontwerp RUP
Naar aanleiding van de adviesronde over
het voorontwerp RUP en eventueel het
ontwerp plan-MER worden het RUP en het
plan-MER verder herwerkt en afgewerkt.
De provincieraad 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 PROCORO.

De PROCORO kan op basis hiervan wijzigingen
suggereren aan het beleid (de provincieraad).
Indien er een plan-MER moet worden
opgemaakt, ligt het ontwerp van dit planMER mee ter inzage tijdens het openbaar
onderzoek.
Fase 5. het definitieve RUP
De provincieraad stelt het plan definitief vast
en houdt hierbij rekening met het advies van
de PROCORO.
Indien er een plan-MER moet worden
opgemaakt, wordt de definitieve vaststelling
van het RUP voorafgegaan door een finale
kwaliteitsbeoordeling van het plan-MER door
de dienst MER (Vlaamse Overheid).
Nadien beschikt de Vlaamse Overheid nog
over een schorsingstermijn van 45 dagen.
Indien het RUP niet geschorst wordt, wordt
het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.
14 dagen na de publicatie treedt het RUP in
werking.
1.2. Huidige fase
Momenteel bevindt het dossier zich in de fase
van startnota.
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Geschatte timing
26/04/2018

STARTNOTA

INSPRAAK

Burgers/
Actoren

Communicatie

SCOPINGNOTA

Verwerking inspraak
en adviezen door
planteam

Provincie

Adviesinstanties

2019

Adviesronde

2020

VOORONTWERP

voorstel RUP door
planteam
ontwerp-MER

voorlopige vastelling
RUP Provincieraad
ontwerp-MER

DEFINITIEF

definitieve vastelling
RUP Provincieraad
definitief MER

plenaire vergadering

60 dagen
openbaar onderzoek,
bezwaar indienen bij
PROCORO

60 dagen
publieke raadpleging
inspraak / participatie
verzameld door het
planteam

website,
kranten,
aanplakking,
Belgisch Staatsblad

ONTWERP

website
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website

website,
kranten,
aanplakking,
Belgisch Staatsblad

website,
Belgisch Staatsblad
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1.3.

Overzicht procedure

Periode van publieke raadpleging in het kader
van de startnota (60 dagen): van 13/05/2019
t.e.m. 12/07/2019.
Datum,
uur
en
plaats
van
eerste
participatiemoment onder de vorm van
een infomarkt: dinsdag 14 mei 2019 van
15u00 tot 20u00 in Centrum de Branding
(Populierenlaan 35 - 8430 Middelkerke).

2.

Betrokkenen bij RUP

2.1. Planteam
Het planteam is de groep ambtenaren die
er voor zorgt 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 planteam:
 projectcoördinator provinciale dienst
ruimtelijke planning - Evi Lefevere;
 projectbegeleider provinciale dienst
ruimtelijke planning - Matthias Dobbels;
 Mobiliteitsplanner provinciale dienst
mobiliteit - Christophe Boval;
 Mobiliteitsambtenaar gemeente
Middelkerke- Sofie Feys;
 Sector-assistent RO gemeente
Middelkerke - Matthias De Clerck;
 Mobiliteitsbegeleider Departement
Mobiliteit en Openbare Werken - Sofie De
Meulenaere;
 Regio-manager Agentschap Wegen en
Verkeer - Daniël Lauwers;
 Districtchef district D Agentschap Wegen
en verkeer - Henk Goddemaer;
 Proces- en kwaliteitsbeheerder
departement omgeving - dienst
Milieueffectrapportage - Melanie Franck;
 MER-coördinator Sweco: Soetkin Verryt.
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2.2.

Adviesinstanties

Tijdens dit planproces worden volgende
overheden en administraties om advies
gevraagd:
 de bevoegde commissie voor ruimtelijke
ordening, de PROCORO;
 het departement Omgeving;
 het agentschap Wegen en Verkeer
(AWV);
 het departement Mobiliteit en Openbare
Werken (MOW);
 het departement Mobiliteit en Openbare
Werken Afdeling Maritieme Toegang;
 het agentschap Onroerend Erfgoed (OE);
 de Vlaamse Waterweg;
 het departement Landbouw en Visserij;
 de Vlaamse Landmaatschappij (VLM);
 het agentschap Natuur en Bos (ANB);
 de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) afdeling Operationeel Waterbeheer;
 polderbestuur de Middenkustpolder;
 de provinciale dienst Waterlopen;
 de Lijn;
 Sport Vlaanderen;
 Toerisme Vlaanderen;
 Agentschap Zorg en Gezondheid;
 Agentschap voor Maritieme
Dienstverlening en Kust
 Vlaams Energieagentschap;
 Ovam;
 Fluxys;
 Eandis;
 CBS Middelkerke;
 CBS van de buurgemeenten Oostende,
Gistel, Koekelare, Diksmuide en
Nieuwpoort.
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2.3.

Beleidsgroep

De beleidsgroep beslist over het voorstel van
aanpak, het voorstel van RUP en over het
eindresultaat. Ze maken ook suggesties en
werkpunten over aan het planteam.
De beleidsgroep neemt beslissingen over de
belangrijke stappen in het planproces.
Officiële beslissingen in de planprocedure
worden genomen door de deputatie en de
provincieraad.
Samenstelling beleidsgroep:
 voor de deputatie van de provincie
West-Vlaanderen: gedeputeerde
Sabien Lahaye-Battheu - bevoegd voor
ruimtelijke ordening;
 voor de dienst Ruimtelijke Planning van
de provincie West-Vlaanderen - Stephaan
Barbery;
 voor het college van Burgemeester
en Schepenen van Middelkerkeburgemeester Jean-Marie Dedecker;
 voor het college van Burgemeester en
Schepenen van Middelkerke - schepen
Eddy Van Muysewinkel - bevoegd voor
mobiliteit;
 voor het departement Mobiliteit en
Openbare werken - Lieven van Eenoo;
 voor het departement Mobiliteit en
Openbare werken - Ilse Hoet;
 voor het agentschap Wegen en Verkeer
West-Vlaanderen - Koen Surdiacourt;
 Departement Omgeving - Afdeling
gebiedsontwikkeling, omgevingsplanning
en -projecten (GOP) - Julie Dalle



de Vlaamse Waterweg NV - Ingrid
D’Hondt
+ leden planteam

2.4.

PROCORO

Het is belangrijk om te kunnen inschatten wat
het draagvlak is van het voorstel dat door het
planteam wordt uitgewerkt. Hiervoor wordt
teruggekoppeld met de provinciale commissie
voor ruimtelijke ordening (PROCORO).
De PROCORO bestaat uit vertegenwoordigers
van verschillende provinciale diensten,
middenveldorganisaties
en
politieke
vertegenwoordigers.
De PROCORO formuleert een officieel advies
op de startnota, het voorontwerp RUP en het
ontwerp RUP. Op deze wijze kan binnen de
provincie het draagvlak en de haalbaarheid
van het plan worden ingeschat.
2.5.

Belangrijke actoren

In dit dossier zullen ook volgende belangrijke
actoren betrokken worden:


Landbouwers door middel van de opmaak
van een landbouw-effecten-rapport
(LER) - gecoördineerd door de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM).
De opmaak van de LER werd reeds
opgestart

a p r i l 2 0 1 9 | P r o c e s n o t a P R U P To e r i s t i s c h e o n t s l u i t i n g M i d d e l k e r k e

3.

Participatie

In kader van de opmaak van het RUP worden
volgende inspraak- en raadpleegmomenten
voorzien:
 Een publieke raadpleging van alle
betrokken actoren over de startnota
tijdens een periode van 60 dagen (van
13/05/2019 tem 12/07/2019)
3.1.

Op welke manier?

Startnota:
Wat kan men vragen/opmerken?
 een bijkomend locatie- of
inrichtingsalternatief voorstellen;
 een bijkomende maatregel voorstellen
voor een reeds opgenomen alternatief;
 bijkomende mogelijke milieueffecten die
onderzocht moeten worden;
 aandachtspunten over het plangebied of
de directe omgeving waar het plan een
impact op kan hebben of rekening mee
moet houden;
 ...
3.2.

Hoe wordt omgegaan met de
resultaten?

Resultaten startnota:
De resultaten van de publieke raadpleging en
de adviezen worden samengevat en verwerkt
in de scopingsnota. Deze resultaten worden
samengevat in een participatieverslag dat te
raadplegen is op de website.
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4.

Communicatie

In elke fase wordt er op verschillende
manieren en op specifieke momenten
gecommuniceerd. Alle documenten kunnen
steeds geraadpleegd worden op de website
van de provincie.
Wanneer en hoe wordt er
gecommuniceerd?
Communicatie startnota:
 Aanplakking in het gemeentehuis van
Middelkerke;
 Een bericht in het Belgisch Staatsblad;
 Een bericht in ten minste 3 dagbladen die
in de provincie worden verspreid;
 Een bericht op de website van de
provincie;
 Een bericht op de website van de
gemeente.
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