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Dossierverloop 

opstart geïntegreerd planningsproces door deputatie 12 december 2019 

goedkeuring startnota door deputatie   21 april 2022 

raadpleging startnota      16 mei 2022 t/m 14 juli 2022 

participatiemoment raadpleging    2 juni 2022 

goedkeuring startnota 2.0 door deputatie   22 december 2022 

raadpleging startnota 2.0     13 februari t/m 13 april 2023  

participatiemoment raadpleging over startnota 2.0  7 maart 2023   

goedkeuring scopingnota door deputatie    
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advies PROCORO       
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De normatieve delen van dit provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan zijn: 

(Deze zijn verordenend.) 

- het grafisch plan 

- de stedenbouwkundige voorschriften 
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1. INLEIDING 

Voorliggend document is de procesnota van het geïntegreerde planningsproces voor het 

Provinciaal Ruimtelijk UitvoeringsPlan (PRUP) ‘EHUBt-Balgerhoeke’ te Eeklo. De voorwaarden 

voor de opmaak van een dergelijke procesnota staan in de Vlaamse Codex Ruimtelijke 

Ordening (VCRO) beschreven.  

 

De procesnota is een aparte, op zichzelf staande nota die het volledige planningsproces 

omschrijft. Hoe het proces in de toekomst wordt gepland en hoe dit effectief werd uitgevoerd.  

Deze procesnota is een ‘open’ en evolutief document en wordt in de loop van het 

planningsproces aangevuld met gewijzigde of nieuwe proces-stappen, stakeholders, 

tussentijdse beslissingen, participatiemomenten, …  

 

De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak 

mogelijk is. Het document is niet aan te vechten, aangezien het enkel een feitelijk relaas is van 

de doorlopen procedure en de ondernomen stappen. De procesnota is voor het publiek een 

'leeswijzer’ van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen.  

 

De procesnota omvat .: 

 

• de samenstelling van het planteam; 

• de lijst van de betrokken en te betrekken actoren; 

• de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in 

voorkomend geval de erkende MER- of VR-deskundigen); 

• de verschillende doorlopen en geplande processtappen; 

• de wijze van communicatie en van participatie; 

• het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan. 

  

 

1.1. Planningsdoelstelling 

Het PRUP Regionaal bedrijventerrein Balgerhoeke is tot tweemaal toe geschorst door de Raad 

van State. De laatste schorsing gebeurde door het arrest nr. 226.373 op 11 februari 2014. De 

raad oordeelde dat de flankerende en milderende maatregelen voor de getroffen landbouwers 

in het gebied onvoldoende waren gegarandeerd.  

 

Dit proces herneemt de oorspronkelijke doelstelling om een gemengd regionaal 

bedrijventerrein te plannen in Balgerhoeke en voegt de ambitie toe om het terrein ook een 

functie te geven in de productie, de opslag en de omslag van energie. Het PRUP wil een 
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langetermijnvisie verankeren voor het bedrijventerrein met als horizon 2050, het tijdstip 

waarop Eeklo en de Provincie Oost-Vlaanderen klimaatneutraal willen zijn. Deze ambitie is 

belangrijk voor de rechtvaardiging om open ruimte voor bedrijvigheid aan te snijden en is een 

voorbeeld van meervoudig ruimtegebruik. Dat is één van de ruimtelijke principes van het 

beleidsplan Ruimte van de provincie Oost-Vlaanderen1.  

 

Enerzijds wordt met de energiehub-functie (EHUBt-functie) een belangrijke ambitie 

toegevoegd aan de geschorste versie van het PRUP. Anderzijds vonden op het terrein sinds 

2012 de volgende veranderingen plaats: 

- de ondertunneling van de Sint-Laureinsesteenweg onder de N49/A11  

- de oprichting van vier windturbines 

 

Deze wijzigingen in de planningscontext zorgen ervoor dat een nieuw planningsproces voor 

dit gebied ook inhoudelijk noodzakelijk is. 

 

De ambitie om een duurzaam bedrijventerrein/ EHUBt te realiseren uit zich in de volgende 

subdoelstellingen:  

 

• een goede ontsluiting en mobiliteit; 

• een goede landschappelijke integratie en waterhuishouding; 

• een maximale koppeling met IVM (Intergemeentelijke Opdrachthoudende 

Vereniging voor Huisvuilverwerking Meetjesland); 

• participatie met stakeholders.  

 

1.2. Situering 

Het plangebied situeert zich in Eeklo tussen de N455 Sint-Laureinsesteenweg, R43, N49/A11 

en de Pastoor Bontestraat te Balgerhoeke. In het westen van het gebied aan de N455 is de 

afval-energiecentrale van Eeklo gesitueerd en de rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI), aan de 

oostzijde langs de R43 bevindt zich een hoogspannings- en transformatorpost van Elia.  

 

De visie en de maximale contour voor de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerrein is 

vastgelegd in de afbakening van het kleinstedelijk gebied Eeklo. Het totale plangebied heeft 

een oppervlakte van ongeveer 100 ha, waarvan in eerste instantie het noordwestelijke deel te 

ontwikkelen is als regionaal bedrijventerrein/EHUBt.  

 
1 De Provincie werkt momenteel aan een nieuw Beleidsplan Ruimte met een langetermijnvisie voor het gebruik van de ruimte in Oost-

Vlaanderen in 2050. Het nieuw Beleidsplan Ruimte en de bijbehorende beleidskaders zullen het Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

vervangen. 
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Afbakeningslijn kleinstedelijk gebied Eeklo ter hoogte van Balgerhoeke 

 

1.3. Benodigde studies 

Op dit moment loopt een studie die het theoretische concept EHUBt vertaalt naar de 

omgevingscontext van Balgerhoeke. Ook de Vlaamse Overheid bestelde een studie over 

EHUBt. Dit om zicht te krijgen op de bouwstenen van een EHUBt en de classificatiecriteria om 

de potentie van bedrijventerreinen in te schatten. De resultaten van deze studies worden 

meegenomen in de aanbesteding van een milieueffectrapport (plan-MER). Een plan-MER 

maakt onderdeel uit van het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP EHUBt-

Balgerhoeke en schat in een vroeg stadium de mogelijke effecten voor het milieu in. 

 

In het plangebied zijn landbouwbedrijven gevestigd. Een landbouwgevoeligheidsanalyse voor 

dit gebied is aangewezen om zo de effecten op de uitvoering van landbouwactiviteiten in kaart 

te brengen. Daarnaast zal ook een Landbouweffectenrapport worden opgemaakt.  

 

Ten slotte is een actualisering nodig van het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR-rapport) uit 

2007. De doelstelling van het RVR-rapport is om de vergunningverlenende overheid attent te 

maken op nabije aandachtsgebieden, zoals wonen, scholen, ziekenhuizen.  
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2. PLANTEAM 

2.1. Functie planteam 

Het planteam is een ambtelijke groep die minimaal bestaat uit een ruimtelijke planner en in 

MER-plichtige gevallen, zoals dit dossier, een afgevaardigde van de dienst bevoegd voor 

milieueffectrapportage. De samenstelling van het team kan uitgebreid worden naar gelang de 

omvang en de complexiteit van het PRUP. Het planteam vormt de hefboom voor de integratie 

van het PRUP-planningsproces en de noodzakelijke effectbeoordelingen. Het team volgt de 

inhoud, de voortgang, het participatieproces, de planontwikkeling, het 

effectbeoordelingsproces en de besluitvorming op. De samenstelling van het planteam kan 

wijzigen gedurende het planningsproces. 

 

2.2. Samenstelling planteam 

Het planteam voor het PRUP ‘EHUBt-Balgerhoeke’ te Eeklo bestaat uit: 

 

▪ Een erkend ruimtelijk planner van de dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-

Vlaanderen (Reinout Debergh, Katrien Huysman & Stefanie Dieleman) 

▪ Een afgevaardigde van de dienst Milieueffectrapportagebeheer (Peter Beusen) 

▪ De MER-coördinator voor het plan-MER met Mobiliteitseffectenrapport (MOBER) voor 

het PRUP ‘EHUBt-Balgerhoeke’ te Eeklo (Soetkin Verryt, Bova Enviro+) 

▪ De projectcoördinator voor het project ‘EHUBt-Balgerhoeke’ (Joke Lannoye) 

▪ Een afgevaardigde van de dienst Veiligheidsrapportering (Mark Schaerlaekens) 

▪ De veiligheidscoördinator voor het ruimtelijk veiligheidsrapport van het PRUP 

“EHUBt-Balgerhoeke” (Frank Maesen, Sertius) 

▪ De EHUBt-expert van de dienst Ruimtelijke Planning, Provincie Oost-Vlaanderen 

(Moira Callens) 
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3. PROCESSTRUCTUUR 

3.1. Te behandelen thema’s  

Het planningsproces zal inhoudelijk afstemming zoeken rond de volgende thema’s: 

▪ Mobiliteit 

▪ Energiehub (EHUBt) 

▪ Landschap 

▪ Water 

▪ Economie 

▪ Landbouw 

▪ Infrastructuur en inrichting 

▪ Beheer 

 

De thema’s zijn sterk met elkaar verbonden, zoals te zien is op dit schema:  
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3.2. Betrokken en te betrekken actoren 

De processtructuur van het planningsproces tracht alle stakeholders voor het geïntegreerde 

planningsproces voor het PRUP ‘EHUBt-Balgerhoeke op een heldere manier te structureren 

rond bovenstaande thema’s. Om dit te kunnen doen is een stakeholderanalyse uitgevoerd. Dit 

is een dynamisch proces. Het kan zijn dat tijdens het planningsproces er stakeholders bij komen 

of een ander rol krijgen. In onderstaande tabel is het resultaat van een eerste analyse 

weergegeven: 

 

HOOG 

 

 

 

 

 

 

Voelen 

impact 

van het 

project 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAAG 

ONDERSTEUNEN (of laten participeren) 

 

Bewoners van Balgerhoeke, de Pastoor 

Bontestraat en Vrouwestraat 

Landbouwbedrijven actief in het plangebied 

Regionale bedrijven 

CBS Maldegem 

CBS Sint-Laureins 

MOTIVEREN (co-creëren) 

 

Stad Eeklo 

Veneco (ontwikkelaar) 

Agentschap Wegen en Verkeer  

INFORMEREN 

 

Departement Omgeving 

Departement Mobiliteit en Openbare 

Werken (wegbeheerder) 

Sectorale administraties (gemeentelijk –

provinciaal – gewestelijk): Toerisme 

(Oost-)Vlaanderen, dienst Mer, De Lijn, 

Vlaamse Energieagentschap, Agentschap 

Innoveren & Ondernemen, 

Polderbestuur van de 

Slependammepolder, Vlaamse 

Landmaatschappij, Vlaamse Waterweg … 

PROCORO 

GECORO 

Provincieraadsleden 

Gemeenteraadsleden 

Lokale bevolking (Eeklonaars) 

Bevolking van de ruimere regio 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij 

Hulpdiensten (politie, brandweer,…) 

OVERTUIGEN 

 

IVM 

Aquafin 

Elia NV 

Exploitanten windturbines 

concentratiezone Eeklo-Maldegem 

Fluvius 

Warmtenetwerk Eeklo 

Bedrijven actief in de regio en in de HE-

sector (Hernieuwbare Energie sector)  

 LAAG    Hebben impact op het slagen van het project  HOOG 
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Na deze analyse kunnen we de thema’s met de stakeholders verbinden. Sommige stakeholders 

zullen ook een formeel advies uitbrengen, andere niet (zie punt 3.3). Een verbinding betekent 

dat de actor minstens geraadpleegd wordt  om de doelstellingen van het planningsproces 

beter en sneller te behalen. Deze analyse betreft enkel externe actoren, dus geen provinciale 

diensten. Deze koppeling is samengevat in volgende tabel: 

 

 

M
o
b
ilite

it 

La
n

d
b
o
u

w
 

W
a
te

r 

La
n

d
sch

a
p
 

E
co

n
o
m

ie
 

E
H

U
B

t 

B
e
h

e
e
r 

In
rich

tin
g
 &

 

In
fra

stru
ctu

u
r 

Bewoners van Balgerhoeke en de Pastoor 

Bontestraat 

 

x   x x    

Landbouwbedrijven actief in het plangebied x x x x     

Regionale bedrijven     x x x x 

CBS Gemeente Maldegem x    x x   

CBS Gemeente Sint-Laureins x  x  x x   

Stad Eeklo x x x x x x x x 

Veneco (ontwikkelaar) x x x x x x x x 

Dienst MER x x x x x    

Agentschap Wegen en Verkeer x  x x x   x 

Departement Omgeving   x x    x 

De Lijn x        

Vlaams Energieagentschap      x   

Polderbestuur van de Slependammepolder   x      

Agentschap Innoveren & Ondernemen     x x x x 

PROCORO x x x x x x x x 

GECORO x x x x x x x x 

Provincieraadsleden x x x x x x x x 

Gemeenteraadsleden x x x x x x x x 

Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij      x x  

Agentschap Wegen en Verkeer x        

IVM x     x   

Aquafin x  x   x   

Elia NV      x  x 

Exploitanten windturbines concentratiezone 

Eeklo-Maldegem 

     x  x 

Fluvius      x  x 
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Warmtenetwerk Eeklo      x x x 

Bedrijven actief in de HE-sector     x x x x 

Vlaamse Landmaatschappij  x x x     

Vlaamse Waterweg   x      

Hulpdiensten (politie, brandweer) x       x 

 

Deze tabel is niet exhaustief en kan steeds gewijzigd worden door evoluties in planinhoud.  

 

3.3. Adviesinstanties 

Conform artikel 2.2.12 §2 van de VCRO en bijlage 1 horende bij het besluit van de Vlaamse 

Regering betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 

planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen 

zijn er voor het PRUP ‘EHUBt-Balgerhoeke’ te Eeklo volgende adviesinstanties: 

 

▪ PROCORO Oost-Vlaanderen 

▪ Departement Omgeving 

▪ College van burgemeester en schepenen van Eeklo 

▪ College van burgemeester en schepenen van Maldegem 

▪ College van burgemeester en schepenen van Sint-Laureins 

▪ College van burgemeester en schepenen van Kaprijke 

▪ Departement Landbouw en Visserij 

▪ Het Agentschap Innoveren en Ondernemen 

▪ Het Agentschap voor Natuur en Bos 

▪ Het Agentschap Onroerend Erfgoed 

▪ De Vlaamse Waterweg 

▪ Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Operationeel Waterbeheer 

▪ Vlaamse Milieumaatschappij Afdeling Lucht, Milieu en Communicatie 

▪ Agentschap Wegen en Verkeer 

▪ Departement Mobiliteit en Openbare Werken 

▪ Dienst Integraal Waterbeheer Provincie Oost-Vlaanderen 

▪ Het polderbestuur van de Slependammepolder 

▪ De Vlaamse Vervoermaatschappij De Lijn 

▪ NMBS - Infrabel 

▪ Het Agentschap Zorg en Gezondheid 

▪ De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

▪ Fluxys 

▪ Elia 

▪ Fluvius 

▪ Nederlandse rijksoverheid 
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3.4. Stuurgroep 

De stuurgroep bereidt de belangrijkste strategische beslissingen voor het PRUP ‘EHUBt-

Balgerhoeke’ te Eeklo voor. De besluitvorming zelf ligt bij de bestuursorganen van de 

deelnemers. De eindbeslissing over het planningsproces ligt bij de provincieraad. De 

stuurgroep hanteert een huishoudelijk reglement dat bepaalt wat de rol en de bevoegdheid 

van de stuurgroep is. De stuurgroep wordt voorgezeten door de Provincie Oost-Vlaanderen 

met volgende permanente leden: 

 

▪ Veneco 

▪ De Stad Eeklo 

▪ Agentschap Wegen en Verkeer 

 

De stuurgroep valideerde op 22 december 2021 de doelstellingen van dit planningsproces en 

de ontwerp-startnota van dit planningsproces.  

 

3.5. Formele deskundigen 

In het kader van het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP ‘EHUBt-Balgerhoeke’ te 

Eeklo wordt een plan-milieueffectenrapport (plan-MER), een ruimtelijk veiligheidsrapport 

(RVR) en een landbouwsensitiviteitsanalyse opgemaakt. De externe deskundigen voor het 

plan-MER en het RVR zijn intussen aangeduid (zie p. 7). De landbouwsensitiviteitsanalyse voert 

de dienst landbouw van de provincie uit.  
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4. GEPLANDE PROCESSTAPPEN EN VERWACHTE 

BESLUITVORMING 

 

12/12/2019 Beslissing opstart geïntegreerd planningsproces door deputatie 

 

17/10/2019-30/11/2019 Opmaken procesnota door ruimtelijk planner 

 

16/01/2019 Validatie procesnota door stuurgroep 

 

16/04/2020 – 15/02/2020 Opmaak startnota met voorstel inhoud plan-MER en RVR door 

planteam (validatie door stuurgroep) 

 

24/02/2021 Goedkeuring startnota met voorstel inhoud plan-MER en RVR 

door deputatie in functie van adviesvraag en raadpleging 

  

21/04/2022 Goedkeuring herziene startnota met voorstel inhoud plan-MER 

en RVR door deputatie in functie van adviesvraag en raadpleging 

 

23/05/2022 – 21/07/2022 Raadpleging en adviesvraag over startnota (60 dagen) 

 

02/06/2022 Participatiemoment in kader van raadpleging over startnota 

  

Augustus – december 

2022 

Herziening startnota  

 

December 2022 Goedkeuring herziene startnota 2.0 door deputatie  

 

13 februari – 13 april 2023 Raadpleging en adviesvraag over startnota 2.0 (60 dagen) 

 

7 maart 2023 Participatiemoment in kader van raadpleging over startnota  

 

April – mei 2023 Opmaak scopingnota met inhoud plan-MER en RVR (en 

eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota) door 

planteam (validatie door stuurgroep) 
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Juni 2023 Goedkeuring scopingnota met inhoud plan-MER en RVR door 

deputatie 

 

Juni - oktober 2023 Opmaak voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER en RVR (en 

eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota en/of 

scopingnota) door planteam (validatie door stuurgroep) 

 

November 2023 Adviesvraag voorontwerp PRUP en ontwerp plan-MER en RVR 

(en eventuele organisatie plenaire vergadering) door deputatie 

 

December 2023 – februari 

2024 

Opmaak ontwerp PRUP (en eventueel aanvullen informatieve en 

evolutieve procesnota en/of scopingnota en/of aanpassen 

ontwerp plan-MER en ontwerp RVR) door planteam (validatie 

door stuurgroep) 

 

Februari 2024 Voorlopige vaststelling ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER en 

ontwerp RVR door provincieraad 

 

Maart 2024 – april 2024 Openbaar onderzoek over ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER 

(60 dagen) en ontwerp RVR met participatiemoment aan het 

begin ervan 

 

mei – juni 2024 Opmaak voorstel behandeling adviezen, bezwaren en 

opmerkingen openbaar onderzoek door planteam 

 

Juli 2024 Behandeling adviezen, bezwaren en opmerkingen openbaar 

onderzoek door PROCORO (binnen 90 dagen na einde openbaar 

onderzoek) 

 

Augustus - oktober 2024 Opmaak definitief PRUP en definitief plan-MER en definitief RVR 

(en eventueel aanvullen informatieve en evolutieve procesnota) 

door planteam (validatie door stuurgroep) 

 

November 2024 Definitieve vaststelling PRUP en plan-MER en RVR door 

provincieraad (binnen 180 dagen na einde openbaar onderzoek) 

 

Januari - februari 2025 Schorsingsmogelijkheid door Vlaamse regering 

 

Maart 2025 Publicatie in Belgisch Staatsblad 
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April 2025 Inwerkingtreding PRUP (14 dagen na publicatie in Belgisch 

Staatsblad) 
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5. COMMUNICATIE EN PARTICIPATIE 

5.1. Gevoerde communicatie en participatie 

In het plangebied is tweemaal een PRUP vastgesteld door de provincieraad, maar nadien 

vernietigd door de Raad van State. Dit maakt dat er de voorbije tien jaar al heel wat 

communicatie en raadpleging is gebeurd van de bevolking en gebruikers van het plangebied. 

De geschorste planningsprocessen zorgen ervoor dat een deel van de omwonenden en 

gebruikers van het gebied al goed op de hoogte zijn, zij het niet over de nieuwe ontwikkelingen 

en de EHUBt ambitie. De ervaring uit de twee voorgaande planningsprocessen leert ons dat de 

inwoners van de woonkern Balgerhoeke en de landbouwers actief in het gebied bijzondere 

aandacht verdienen.  

5.2. Doelstellingen van het participatietraject 

De doelstellingen van het participatietraject voor de opmaak van het PRUP zijn:  

Informeren: we communiceren op een open en duidelijke manier over het verloop en de 

inhoud van planningsproces. De volgende items komen zeker aan bod: 

▪ de doelstellingen van het PRUP; 

▪ het procesverloop (timing) voor de opmaak van het PRUP; 

▪ de bestaande situatie en de planopties;  

▪ relevante studies: milieueffectenrapport, landbouwgevoeligheidsanalyse, 

ruimtelijk veiligheidsrapport; 

▪ hoe en wanneer stakeholders advies kunnen verlenen. 

 

Adviseren:  stakeholders kunnen advies uitbrengen op de startnota en het voorontwerp van 

het PRUP.  

▪ Verzamelen van kennis en input 

▪ De stakeholders brengen tijdens de publieke raadpleging (60 dagen) en het 

openbaar onderzoek (60 dagen) advies uit. We organiseren hiervoor 

specifieke momenten.  

▪ We vragen via het Digitale Uitwisselingsplatform voor Stedenbouwkundige 

Informatie (DSI-platform) verschillende adviesinstanties om advies. We 

voorzien een mondelinge toelichting voor de GECORO en de PROCORO  

Als de doelstellingen zijn gerealiseerd, draagt dit bij tot:  
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▪ de acceptatie voor de ontwikkeling van een gemengd regionaal 

bedrijventerrein/EHUBt; 

▪ het maken van een inhoudelijk doeltreffend en realisatiegericht PRUP; 

▪ het integreren van de lokale kennis en specificiteit van het gebied in het PRUP. 

We werken per participatieronde een gedetailleerd plan van aanpak uit. De 

participatiedoelstelling zal richtinggevend zijn voor de samenwerkingsvorm, de methodiek en 

het ontwerp van de verschillende participatiemomenten en -structuren.  

5.2.1 Raadpleging over de startnota   

De publieke raadpleging over de startnota (60 dagen), is het eerste decretaal verplicht 

participatiemoment en geeft vorm aan de eerste participatieronde. We wachtten echter niet 

tot deze raadpleging om in dialoog te gaan met de Eeklonaar. Op 26 mei 2020 hadden we de 

eerste verkennende gesprekken met bewoners. We gebruikten deze input om de startnota en 

het proces verder uit te tekenen.  

De raadpleging over de startnota loopt van 23 mei tot en met 21 juli 2022. We leggen de 

startnota voor en vragen input en advies aan de stakeholders.  

5.2.2  Openbaar onderzoek 

We organiseren aan het begin van het openbaar onderzoek een tweede participatieronde. We 

informeren alle stakeholders over het ontwerp RUP (inclusief aangepast ontwerp plan-MER) en 

koppelen terug over de reeds verkregen input tijdens de eerste participatieronde.  

5.2.3  Specifieke participatiemomenten 

Het is mogelijk dat er in de loop van het geïntegreerde planningsproces nog bijkomende 

participatiemomenten worden georganiseerd. Dit is afhankelijk van het procesverloop.  

 

5.3 Communicatiestrategie 

5.3.1  Communicatiedoelstellingen  

De communicatiedoelstellingen voor dit planproces zijn:  

- door correct, duidelijk en open te communiceren over de ontwikkeling van een 

bedrijventerrein/ EHUBt informeren en betrekken we de stakeholders. Hun input draagt 

bij tot het planningsproces en zal de aanleg van een bedrijventerrein/ EHUBt ten goede 

komen. Communicatie over alle aspecten is in het belang van iedere stakeholder. Het 



PRUP ‘EHUBt-Balgerhoeke’ te Eeklo – procesnota – april 2023 
   18 

 
 

is bijvoorbeeld belangrijk om de burger correct te informeren over EHUBt-functie van 

het bedrijventerrein, ook al is hij daar niet rechtstreeks bij betrokken.  

- communicatie over het planningsproces heeft ook als doelstelling om een 

“innovatiefront” te mobiliseren rond de ruimtelijk-energetische potenties van het 

bedrijventerrein. EHUBt is een innovatief concept. We dienen deze plandoelstellingen 

extra te belichten en op een bevattelijke manier toe te lichten.  

5.3.2 Communicatiekanalen 

Decretaal verplichte communicatiekanalen: 

We informeren de Eeklonaar vóór het begin van de raadpleging over de terbeschikkingstelling 

van de startnota door 

▪ aanplakking in Eeklo; 

▪ 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.  

 

5.3.2 Bijkomende communicatiekanalen 

De Stad Eeklo, Veneco, het Agentschap Wegen en Verkeer en de provincie Oost-Vlaanderen 

zetten samen extra communicatiekanalen in en stemmen de communicatieboodschap met 

elkaar af. De provincie Oost-Vlaanderen neemt hierin de lead.  

We gebruiken de volgende bijkomende communicatiekanalen om de participatiemomenten 

voor de brede bevolking aan te kondigen.: 

▪ aankondiging publiceren in de nieuwsbrief PRUP EHUBt Balgerhoeke en Planning 

Kwadraat (nieuwsbrief van de dienst Ruimtelijke Planning);  

▪ geadresseerde uitnodigingen voor bewoners van het projectgebied;  

▪ bekendmaking in het stedelijk infoblad Het Eikenblad;  

▪ bekendmaking op de websites van de stad Eeklo, Veneco, Agenschap Wegen en 

Verkeer en de provincie Oost-Vlaanderen; 

▪ bekendmaking via de sociale mediakanalen van de stad Eeklo, Veneco, Agenschap 

Wegen en Verkeer, de provincie Oost-Vlaanderen (facebook, twitter;..);  

▪ bekendmaking via de opstelling van één tentoonstellingspaneel in het 

projectgebied t.h.v. het dorpsplein van Balgerhoeke; 

▪ verspreiden van een persbericht om het participatiemoment aan te kondigen. 


