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1. Inleiding | situering  
 

1.1. Aanleiding | plandoelstelling  
 
De omgeving van het Donkmeer is een uniek gebied met verschillende recreatieve en natuurlijke troeven. Het gebied 
staat echter ook voor tal van uitdagingen. De ruimtelijke en recreatieve ontwikkelingen van de afgelopen jaren hebben 
geleid tot een gefragmenteerd gebied en vormen bovendien een bedreiging voor de hoge natuurwaarden en het toe-
ristisch-recreatief potentieel. Daarenboven ontbreekt het de verschillende recreatieve infrastructuren aan een alge-
mene beeldkwaliteit en uitstraling. Concreet is er nood aan een hernieuwde identiteit om zich in de verf te zetten als 
dé toeristisch-recreatieve bestemming bij uitstek binnen de driehoek Gent-Antwerpen-Brussel.  
De toekomstvisie ‘Recreatiepool Donk: territoriale en recreatieve toekomstvisie’ werd opgemaakt voor het gebied 
door de Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeente Berlare en Regionaal Landschap Schelde-Durme. Op 4 mei 2021 werd 
deze visie goedgekeurd.  
Met de opmaak van voorliggend PRUP is het de bedoeling om de krachtlijnen van de gewenste visie op de toeristisch-
recreatieve ontwikkeling te vertalen en te verankeren in stedenbouwkundige voorschriften en een bestemmingsplan. 
De grote inhoudelijke lijnen zijn voor verschillende deelzones beschreven in een visie en toetsingskader (https://oost-
vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/herstructurering-en-doordachte-uitbouw-van-de--
recreatiepool-don.html ). Het PRUP zal de ontwikkelingsperspectieven verder verfijnen zodat zowel op  korte als lange 
termijn een geleidelijke transformatie wordt ondersteund.  
 

1.2. Inhoud procesnota 
 
Dit document is de procesnota in functie van het geïntegreerde planningsproces voor het Provinciaal Ruimtelijk Uit-
voeringsplan (PRUP) ‘Recreatiepool Donk’ op het grondgebied van de gemeente Berlare in de zin van de Vlaamse 
Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO). 
 
Sinds 1 mei 2017 is een geïntegreerd planningsproces decretaal verplicht bij de opmaak van een ruimtelijk uitvoerings-
plan (RUP). Op 1  juli 2016 bekrachtigde de Vlaamse Regering een decreet waardoor de planmilieu-effectrapportage 
en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een RUP geïntegreerd worden. De Vlaamse Regering keurde 
op 17 februari 2017 het uitvoeringsbesluit goed. 
 
Het geïntegreerde planningsproces voorziet in de opmaak van een procesnota. De procesnota is een aparte, op zich-
zelf staande nota die het volledige planningsproces omschrijft, zowel hoe het proces wordt gepland als hoe het ef-
fectief werd uitgevoerd.  
Deze procesnota is een ‘open’ en evolutief document en wordt in de loop van het planningsproces aangevuld worden 
met gewijzigde of nieuwe processtappen, stakeholders, tussentijdse beslissingen, participatiemomenten, …  
 
De procesnota is een document met louter toelichtende waarde waarop geen inspraak mogelijk is. Het document is 
‘inert’ voor aanvechting, aangezien het enkel een feitelijk relaas is van de doorlopen procedure en de ondernomen 
stappen. De procesnota is voor het publiek als het ware een 'leeswijzer" van de doorlopen planningsprocedure en de 
vervolgstappen.  

De procesnota omvat o.a.: 
• 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 er-

kende MER- of VR-deskundigen); 

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/herstructurering-en-doordachte-uitbouw-van-de--recreatiepool-don.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/herstructurering-en-doordachte-uitbouw-van-de--recreatiepool-don.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/herstructurering-en-doordachte-uitbouw-van-de--recreatiepool-don.html
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• de verschillende doorlopen en geplande processtappen; 
• de wijze van communicatie en van participatie; 
• het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan. 

 

1.3. Situering 
 
Het plangebied is gelegen binnen de gemeente Berlare, met uitzondering van een beperkte zone op grondgebied Zele. 
Berlare ligt centraal in de driehoek Gent – Antwerpen – Brussel. In het noorden grenst Berlare aan de gemeente Zele, 
en in het zuiden aan de Schelde en de gemeente Wichelen. 

Het plangebied omvat de recreatiepool Donk binnen het Scheldelandschap. Het Scheldelandschap strekt zich uit tus-
sen Antwerpen en Gent, en vormt de drager voor de visie van het Donkgebied. De Donk kan binnen het recreatieve 
verhaal van het Rivierpark Scheldevallei een belangrijke rol spelen. De recreatiepool Donk vormt samen met de Kal-
kense Meersen een ‘natuurlijke onthaalpoort’ voor het Rivierpark Scheldevallei. 

Het plangebied bestaat uit zes deelRUP’s rondom het Donkmeer aangeduid worden: Kouter Donk, Kloosterputten, 
Bareldonkse Bossen, Ter Kapelle, De Scheve Villa en Nieuwdonk. 
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2. Procestraject 
 

2.1. Opzet proces 
 
Bij het opstellen van het procestraject spelen verschillende uitgangspunten mee die bepalen hoe we het proces zullen 
vormgeven en wie we zullen betrekken en hoe. Een aantal belangrijke uitgangspunten bepalen hierbij mee het pro-
cesdesign en het traject dat doorlopen wordt:  

• Een eerste belangrijk uitgangspunt is dat dit planningsproces van het PRUP vertrekt vanuit principes opgeno-
men in de toekomstvisie ‘Recreatiepool Donk: territoriale en recreatieve toekomstvisie’. Deze visie kwam tot 
stand na een cocreatietraject met verschillende stakeholder binnen een aantal werkateliers.   

• Een tweede uitgangspunt volgt op voorgaande. In navolging op deze toekomstvisie loopt parallel aan de 
(startnotafase) van de opmaak van voorliggend PRUP een cocreatietraject voor de verblijfparken met een 
inrichtingsplan per verblijfpark als output. Beide trajecten sporen samen en worden zoveel mogelijk geïnte-
greerd. Er wordt ingezet op een actieve wisselwerking tussen beiden teneinde een realistische resultaat te 
bekomen.  

• Een derde uitgangspunt is dat er algemeen ingezet wordt op een sterke dialoog met de meest relevante ac-
toren in het gebied. De actoren worden meegenomen in een gezamenlijk denkproces voor de ruimtelijke 
opgave van de recreatiepool Donk. Het procestraject wordt zo ‘ontwerpen’ dat voor deze dialoog en voor dit 
gezamenlijk denkproces ruimte is.  

DE TOEKOMSTVISIE ALS VERTREKBASIS 

De wensbeelden en principes van de toekomstvisie vormen de belangrijkste vertrekbasis voor het PRUP. De effecten-
beoordelingen, (juridische) analyses, adviesronden, openbare onderzoeken en participatiemomenten zullen deze visie 
verder vorm geven in het PRUP. Dat deze elementen tot nieuwe inzichten en bijsturen ten opzichte van de visie leiden 
valt niet uit te sluiten.  
 
WISSELWERKING MET ONTWERPTRAJECT VERBLIJFPARKEN 

Parallel aan de opmaak van het PRUP is een cocreatieproces lopende. Het betreft een actie uit het actieplan van de 
visie die tot uitvoering is gebracht, met name actie 11: ‘het stimuleren/ondersteunen van de transformatie van de 
verblijfparken naar toeristisch kamperen en de versterking van de beeldkwaliteit’. In dit traject wordt met de ver-
blijfparkuitbaters in dialoog gegaan om de principes van de visie door te vertalen naar de concrete inrichting van de 
verblijfparken, met respect voor hun (economische) belangen. Tussen dit ontwerptraject en de opmaak van het PRUP 
bestaat er een nauwe wisselwerking, en dit in twee richtingen. In het ontwerptraject wordt de visie verfijnd op niveau 
van de individuele verblijfparken. Verwacht wordt dat dit tot nieuwe inzichten kan leiden m.b.t. de gewenste ruimte-
lijke inrichting, die kunnen meegenomen worden in het RUP. Omgekeerd kunnen voorgestelde aanpassingen aan de 
huidige bestemmingsplannen openheid creëren voor het versterken van de beeldkwaliteit van de verblijfparken en de 
inrichting van toeristisch kamperen. 
 
CONSTRUCTIEVE DIALOOG 

De opmaak van het PRUP gebeurt in constructieve dialoog met betrokken actoren in het gebied. Hoe deze dialoog 
vorm krijgt wordt vastgelegd in de participatiestrategie (zie verder). 
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2.2. Tijdslijn 
 
Een tijdslijn met een indicatieve timing van het te doorlopen traject wordt meegegeven in bijlage 6.1.  
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3. Projectstructuur 
 

3.1. Stakeholderanalyse 
  
Bij de opmaak van de toekomstvisie ‘Recreatiepool Donk: territoriale en recreatieve toekomstvisie’ is een stakehol-
deranalyse gebeurd, waarop verder wordt gebouwd binnen dit PRUP.1 Bij deze stakeholderanalyse werd de afweging 
gemaakt wie impact heeft en zal voelen door dit planproces en wie impact heeft op het slagen ervan. Op basis van 
deze analyse is de projectstructuur voor het planproces van het PRUP Recreatiepool Donk opgesteld.  
 
Aangezien dit een provinciaal planproces betreft georganiseerd vanuit de Provincie Oost-Vlaanderen, zijn in eerste 
instantie heel wat provinciale diensten rechtstreeks betrokken: de dienst ruimtelijke planning, de dienst toerisme, 
directie Recreatie en dienst patrimonium. 
 
Daarnaast is de gemeente Berlare als belangrijke externe overheid actief betrokken bij het planproces. Ook volgende 
externe overheden worden onder meer betrokken: gemeente Zele (gelegen binnen een beperkt deel ervan), Agent-
schap Natuur en Bos, Omgeving Vlaanderen, de Watergroep,... .    
 
Naast overheden zijn ook de omwonenden, de gebruikers van het domein, recreanten en de verblijfstoeristen van de 
verblijfparken belangrijke stakeholders.  
 
Tot slot zijn alle adviesinstanties (PROCORO, etc) die verplicht om advies dienen gevraagd te worden op basis van het 
besluit van de Vlaamse Regering, door hun adviserende rol ook stakeholders binnen dit project. De dienst Milieuef-
fectrapportering (dienst Mer) is opgenomen als te betrekken actor binnen het planproces aangezien een plan-MER 
wordt opgemaakt. De dienst Veiligheidsrapportering (dienst VR) is niet opgenomen aangezien een Ruimtelijk Veilig-
heidsrapport (RVR) niet vereist is. 
 

3.2. Projectstructuur | samenstelling planteam 
 
Op basis van de stakeholderanalyse is volgende projectstructuur uitgewerkt:  
 
PROJECTCOÖRDINATIE PLANPROCES PRUP 

De procesregie is in handen van de dienst ruimtelijke planning van de Provincie Oost-Vlaanderen: Hannelore Mees. Zij 
wordt hierin ondersteund door studiebureau Antea Group. 
De coördinator volgt het planproces inhoudelijk op, organiseert overleg en zet actoren samen om na te denken over 
het betreffende plan. De inhoudelijke uitwerking van de documenten voor het planproces, het vertalen van de gekozen 
planopties in het RUP, etc. gebeurt door Antea Group.  
 
PLANTEAM 

Het planteam is volgens artikel 2.2.3 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening een ambtelijke groep die minimaal 
bestaat uit een ruimtelijk planner en in MER-plichtige gevallen, zoals hier het geval is, een afgevaardigde van het team 
bevoegd voor milieueffectrapportage. De samenstelling van het team kan uitgebreid worden naar gelang de omvang 
en de complexiteit van het RUP. Het planteam vormt de hefboom voor de integratie van het RUP-planningsproces en 
de noodzakelijke effectbeoordelingen. Het team volgt de inhoud, de voortgang, het participatieproces, de 

 
 

1 Op basis van het Besluit Vlaamse Regering tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke 
uitvoeringsplannen d.d. 11/05/2001 
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planontwikkeling, het effectbeoordelingsproces en de besluitvorming op. De samenstelling van het planteam kan wij-
zigen gedurende het planningsproces. 
Het planteam voor het geïntegreerd planningsproces voor PRUP ‘Recreatiepool Donk’ wordt weergegeven in onder-
staande tabel:  
 

Planteam Namens Mailadres 

Provinciale Dienst Ruimtelijk 
Planning 

Hannelore Mees 
Coördinator 

 

Hannelore.mees @oost-vlaanderen.be 

Provinciale Dienst Ruimtelijk 
Planning 

Sylvie Dewart 
ruimtelijk planner 

 

Sylvie.dewart@oost-vlaanderen.be 

Gemeente Berlare Kristof Van Peteghem 
Diensthoofd openbare werken 

Kristof.vanpeteghem@berlare.be 

Antea Group Evy De Wilde 
Ruimtelijk planner 

Evy.dewilde@anteagroup.be 

Antea Group Liesbet Van den Schoor  
MER-coördinator 

Liesbeth.vandenschoor@anteagroup.be 

Dienst Mer nog niet gekend  

 
Het planteam bundelt de inhoudelijke deskundigen en procesmatige experten. Het is verantwoordelijk voor de uit-
werking van de planopties. Onder dit team kunnen bepaalde taken worden verdeeld, eventueel volgens expertise. 
Zowel belangrijke inhoudelijke beslissingen als procesmatige worden aan het planteam voorgelegd. 
 
WERKGROEP VERBLIJFPARKEN 

Parallel aan de (startnotafase) van het PRUP-proces loopt een cocreatietraject voor de verblijfparken, met een inrich-
tingsplan per verblijfpark als output. Dit proces gebeurt in wisselwerking met de opmaak van het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan. De personen die deel uitmaken van deze werkgroep verblijfparken, worden hierna weergegeven in onder-
staande tabel. De werkgroep wordt per verblijfpark aangevuld met de betrokken verblijfparkuitbaters / eigenaars. 
 

Werkgroep verblijfparken Namens Mailadres 

Provinciale Dienst Ruimtelijk 
Planning 

Hannelore Mees 
Coördinator 

 

Hannelore.mees @oost-vlaanderen.be 

Provinciale Dienst Ruimtelijk 
Planning 

Sylvie Dewart 
ruimtelijk planner 

 

Sylvie.dewart@oost-vlaanderen.be 

Gemeente Berlare Kristof Van Peteghem 
Diensthoofd openbare werken 

Kristof.vanpeteghem@berlare.be 

Antea Group / CB5 Evy De Wilde 
Ruimtelijk planner 

Evy.dewilde@anteagroup.be 

Antea Group / CB5 Alexander Maekelberg 
Intendant 

Alexander.maekelberg@anteagroup.be 
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Antea Group / CB5 Remond Baselmans Remond.baselmans@cb5.nl  

Antea Group / CB5 Wietse Oostra Wietse.oostra@cb5.nl 

RECREAD Dirk Metsu Dirk.metsu@recread.be 

 
BELEIDSGROEP  

Deputatie | Provincieraad 
 
De beleidsgroep neemt beslissingen waarbij de krijtlijnen van het plan worden uitgezet, voorstellen en ambities wor-
den gevalideerd en fiat wordt gegeven voor de volgende fase. 
 
KERN-ACTORENGROEP (NIET-LIMITATIEF) 

• Gemeentelijke diensten (Berlare, Zele) 
• Gemeentelijke adviesraden 
• Intercommunale DDS 
• Departement Omgeving 
• Agentschap Natuur en Bos 
• Vlaamse Landmaatschappij 
• Polder 
• Regionaal Landschap Schelde-Durme 
• Toerisme Vlaanderen 
• Sport-Vlaanderen 
• Boerenbond 
• Natuurpunt 
• Sport- en vrije tijdsverenigingen 
• Verblijfparkuitbaters 
• Etc 

De kern-actorengroep bestaat uit de sectoren, personen of organisatie die invloed kunnen uitoefenen op de realisatie 
van het project of kennis hebben van bepaalde thema’s. Afhankelijk van de persoon of organisatie en de mate van 
betrokkenheid, zijn verschillende participatievormen mogelijk: van het louter informeren, het mee discussiëren tot 
een vorm van coproductie. 
 

3.3. Adviesinstanties  
 
Volgende instanties zullen worden uitgenodigd voor advies (cf. bijlage 1 horende bij het besluit van de Vlaamse Rege-
ring betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, 
ruimtelijk veiligheidsrapportage en andere effectbeoordeling):  
 

Adviesinstanties Aanleiding 

1. PROCORO Altijd vereist 

2. Departement Omgeving Altijd vereist 

3. Departement Landbouw & Visserij Het plangebied is ten dele gelegen in agra-
risch gebied 
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4. Agentschap Natuur en Bos Het plangebied is ten dele gelegen in ruim-
telijk kwetsbaar gebied, vogel- en habitat-
richtlijngebied of bosgebied 

5. Agentschap Onroerend Erfgoed Het plangebied is ten dele beschermd als 
cultuurhistorisch landschap 

6. Vlaamse Landmaatschappij Het plangebied ligt deels binnen het Natuur-
inrichtingsproject ‘Berlare Broek-Donkmeer’ 

7. Agentschap Wegen en Verkeer Het plangebied grenst gedeeltelijk aan de 
gewestweg Donklaan (N445) 

8. Polderbestuur Het plangebied omvat enkele waterlopen in 
beheer van de polder 

9. OVAM Het plangebied kent historische ontgin-
ningen 

10. De Watergroep Het plangebied ligt deels in een afgeba-
kende beschermingszone type I , II en III 

11. Sport Vlaanderen Het plangebied is ten dele bestemd als re-
creatiefgebied 

12. Toerisme Vlaanderen Het plangebied is ten dele bestemd als ge-
bied voor verblijfsrecreatie 

13. Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media Het plangebied omvat een jeugdverblijf. 

14. Vlaams Energieagentschap Altijd vereist 

15. College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
Berlare 

Het plangebied is in hoofdzaak gelegen op 
grondgebied Berlare 

16. College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente 
Zele  

Het plangebied is voor een beperkt deel ge-
legen op grondgebied Zele 
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4. Communicatie- en participatiestrategie 
 

4.1.  Participatiestrategie  
 
In hoofdstuk 2.1 zijn de uitgangspunten van het procestraject beschreven. Deze uitgangspunten worden concreet uit-
gewerkt via een dubbele participatiestrategie. Enerzijds wordt er met de meest relevante actoren ingezet op een 
sterke dialoog, anderzijds worden anderen betrokken maar heeft de participatiemethodiek hier eerder een functie 
van informeren en adviseren. De strategie wordt hieronder nog even concreet toegelicht:  

• Sterke dialoog en betrokkenheid van planteam en kernactorengroep: Bij de opmaak van de toekomstvisie 
werd reeds actief in dialoog getreden met de verblijfparkuitbaters binnen het plangebied. Bij de opmaak van 
het PRUP wordt deze werkwijze verdergezet. Binnen het cocreatietraject voor de verblijfparken parallel aan 
dit PRUP wordt deze dialoog nog sterker opgezocht. Hiertoe werd een charter ondertekend. 

• Informeren en adviserende rol van andere betrokkenen (informeren – adviseren): Dit zijn de omwonenden, 
gebruikers, andere adviesinstanties, etc. Afhankelijk van het participatiemoment willen we naast informeren 
ook actief kennis en input verzamelen (eerste raadpleging) of opmerkingen en bezwaren over het ontwerp 
PRUP bij het openbaar onderzoek. Voor beide participatiemomenten zal gewerkt worden met een infomarkt. 

Er worden twee momenten van communicatie en participatie voorzien in kader van dit PRUP:  
1. Eén moment naar aanleiding van de opmaak van de startnota: tijdens de raadpleging, infomoment en advies-

ronde zal input verzameld worden over de voorliggende planopties en de milieueffecten. 
2. Na de voorlopige vaststelling van het RUP door de Provincieraad en start openbaar onderzoek: tijdens dit 

openbaar onderzoek, adviesronde en infomoment zullen bezwaren, opmerkingen en adviezen verzameld 
worden over de planopties en de planologische vertaling hiervan in het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan.  
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4.2. Communicatiestrategie 
 

Binnen het planproces zal er gecommuniceerd en teruggekoppeld worden over de stand van zaken van het planproces 
op volgende wijze: 
 
 Website Provincie Oost-Vlaanderen  

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/herstructurering-en-doordachte-
uitbouw-van-de--recreatiepool-don.html Hier zal ook de link naar de verschillende documenten van de verschil-
lende fases terug te vinden zijn. 

 Website van de Gemeente Berlare 
 Gemeentelijk tijdschrift Berlare: Infogem 

De raadpleging, openbaar onderzoek en infomomenten worden minimaal bekend gemaakt als volgt: 
 1e raadpleging in het kader van de startnota: aanplakking in de betrokken gemeente (gemeentehuis), een 

bericht in het Belgisch Staatsblad, een bericht in ten minste drie dagbladen die in de gemeente worden ver-
spreid of in het gemeentelijk infoblad dat verspreid wordt in de betrokken gemeente en een bericht op de 
website van de provincie. 

 Openbaar onderzoek in het kader van het ontwerp PRUP: bij de bevoegde overheid (provincie) en op haar 
website en bij de betrokken gemeenten, een bericht in het Belgisch Staatsblad en in ten minste drie dagbla-
den die in de provincie worden verspreid 

  

https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/herstructurering-en-doordachte-uitbouw-van-de--recreatiepool-don.html
https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/ruimtelijke-planning/projecten/herstructurering-en-doordachte-uitbouw-van-de--recreatiepool-don.html
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4.3. Communicatie en participatie omtrent de startnota  
 

De startnota wordt gedurende 60 dagen ter inzage gelegd. De publieke consultatie voor de startnota van PRUP Recre-
atiepool Donk wordt gehouden van 21 november 2022 tot en met 19 januari 2023 
 
De adviesinstanties door middel van een digitaal platform waarbij alle formele documenten van het PRUP incl. plan-
MER uitgewisseld worden.  
 
Concreet kan de inspraak op de startnota volgende zaken omvatten: 

- Lokale kennis meegeven in het planproces 
- Input over het locatie- en alternatievenonderzoek 
- Input over de methodologie van de milieubeoordeling 
- Etc 

 
Tijdens een lokaal participatiemoment kan hierover in dialoog gegaan worden met de projectcoördinatie. Van dit mo-
ment zal ook een verslag opgemaakt worden. Het participatiemoment wordt georganiseerd op 12 december 2022. 
 
Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het participatiemoment, is een 
verzameling van adviezen, inspraakreacties en een verslag van het participatiemoment. Deze consultatie is niet bin-
dend in de zin dat de opmerkingen gevolgd moeten worden. Wel worden alle opmerkingen onderzocht en gemoti-
veerd, (deels) aanvaard of verworpen. 
 
De wijze waarop met deze informatie wordt omgegaan en het resultaat ervan kan worden teruggevonden in de op te 
maken scopingsnota. In deze nota zal een afweging gebeuren van de input en de verder mee te nemen elementen in 
het planproces  
 
Alle relevante documenten (verslag participatiemoment) zullen op de provinciale website ter beschikking gesteld wor-
den en laadt deze later op in het digitale platform. 
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5. Besluitvormingsproces  
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5.1.  Voorbereidende fase 
 
 De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen besliste op 16 september 2021 tot opmaak van het PRUP Recrea-

tiepool Donk. Dit PRUP wordt door studiebureau Antea Group opgemaakt, in opdracht van de dienst Ruimtelijke 
Planning van de provincie Oost-Vlaanderen. 

 De start van dit planproces werd voorafgegaan door de opmaak van de toekomstvisie ‘Recreatiepool Donk: terri-
toriale en recreatieve toekomstvisie’. Deze vormt de vertrekbasis voor dit PRUP.  

5.2. Formele  fase 
 
 De startnota wordt opgesteld met de toekomstvisie Recreatiepool Donk als basis. 
 De deputatie keurde de start- en procesnota voor PRUP Recreatiepool Donk goed op xxx. 
 De deputatie start daarna de 1e raadpleging van de bevolking op gedurende 60 dagen (21/11/2022 – 19/01/2023) 

en vraagt advies over de startnota aan de bevoegde adviesinstanties. Concreet wordt kennis, advies en input ge-
vraagd over de voorliggende locaties, onderzoeksvragen en de beoordeling van de milieueffecten. 

 De resultaten van de inspraak- en adviesronde worden verwerkt in een scopingsnota. De scopingsnota bepaalt de 
te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de verder uit te voeren effectbeoordelingen.  

 De scopingsnota zal vervolgens voorgelegd worden aan de deputatie ter goedkeuring.  
 Daarna zal gestart worden met de opmaak van het voorontwerp RUP. Hierbij wordt het plan verder uitgewerkt op 

basis van de resultaten uit het plan-MER. Indien nodig kunnen zelfs nieuwe instanties opgenomen worden in het 
proces. Na een adviesronde en/of plenaire vergadering, zal een voorontwerp RUP voorgelegd worden aan de pro-
vincieraad voor voorlopige vaststelling.  

 Daarna wordt voor het RUP en bijhorend plan-MER, een openbaar onderzoek van 60 dagen georganiseerd. Tijdens 
dit openbaar onderzoek, adviesronde en infomoment zullen bezwaren, opmerkingen en adviezen verzameld wor-
den over de planopties planologische vertaling hiervan in het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 De PROCORO zal deze adviezen, opmerkingen en bezwaren bundelen en een gemotiveerd advies uitbrengen bij de 
provincieraad (binnen 90 dagen). Het planteam past desgewenst het RUP aan.  

 De provincieraad stelt binnen 180 dagen na het einde van het openbaar onderzoek het provinciaal ruimtelijk uit-
voeringsplan definitief vast. Daarna beschikt de Vlaamse Regering over een termijn van 30 dagen om de uitvoering 
van het provincieraadbesluit te schorsen. Indien dit niet gebeurt, treedt het plan in werking 14 dagen na de be-
kendmaking in het Belgisch Staatsblad. 
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