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0. Inleiding

0.1.

Leeswijzer

De provincie Antwerpen wil voor de site Bruggenbeemd (voorheen gekend als Olympiadelaan) in
Herentals het juridisch-planologisch kader voor gewenste ruimtelijke ontwikkelingen vastleggen. Dit
gebeurt via een geïntegreerd planningsproces, dat zal resulteren in een provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP).
Het geïntegreerde planningsproces voorziet als één van de eerste stappen in de opmaak van een
procesnota, waarin het volledige verloop van het planningsproces wordt beschreven. Het is een
informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden aangevuld.
De procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over:
1. welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke wijze de participatie
georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie;
2. hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de
Vlaamse Regering.
De procesnota en de aangevulde procesnota’s worden op dezelfde wijze gepubliceerd: op de website
van de Provincie Antwerpen www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals.
Deze procesnota omvat volgende onderdelen:
Hoofdstuk 0

Inleiding

Hoofdstuk 1

Beschrijving van het geïntegreerd planningsproces

Hoofdstuk 2

Begeleiding van het geïntegreerd planningsproces

Hoofdstuk 3

Overzicht van actoren

Hoofdstuk 4

De organisatie van het overleg, communicatie en participatietraject

Hoofdstuk 5

Bijlage : overzicht afkortingen

Voor meer informatie over het planningsproces kan u terecht bij:
Provincie Antwerpen
Dienst Ruimtelijke planning
Koningin Elisabethlei 22
2018 Antwerpen
ruimte@provincieantwerpen.be
03 240 66 23
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Kader en historiek

De provincie neemt dit planinitiatief in uitvoering van het Ruimtelijk Structuurplan Provincie
Antwerpen (RSPA) en het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV). Het RSPA en RSV bepalen
namelijk dat de provincie Antwerpen de kleinstedelijke gebieden, waaronder Herentals, afbakent en
onderzoekt of en waar een bijkomend aanbod nodig is voor woningen, bedrijventerreinen,
randstedelijke groengebieden, gemeenschaps- en nutsvoorzieningen, recreatie enz.

AFBAKENINGSPROCES KLEINSTEDELIJK GEBIED (2013 – 2018)
In het kader van de afbakening van het kleinstedelijk gebied Herentals werd in 2013 een voorstudie
(Voorstudie Afbakening Kleinstedelijk Gebied Herentals’, Grontmij, eindrapport mei 2013)
opgemaakt in opdracht van de provincie Antwerpen. Het woon- en woonuitbreidingsgebied
Olympiadelaan werd in deze voorstudie als strategisch gebied voor stedelijke ontwikkelingen
weerhouden, maar ook werd duidelijk dat er met heel veel verschillende ruimtevragers rekening
gehouden moet worden: het aanwezige erfgoed, de Netevallei, de huidige activiteiten,…
Vervolgens werd een plan-MER Afbakening kleinstedelijk gebied Herentals opgemaakt. In dit
plan-MER werden de cumulatieve effecten van een maximaal programma onderzocht, ook voor het
woon- en woonuitbreidingsgebied tussen Olympiadelaan en de spoorlijn.
Op basis van de inspraakreactie en adviezen op de kennisgevingsnota en ontwerp-MER maakte de
dienst MER richtlijnen op, waarna het MER werd aangepast en aangevuld. Het plan-MER werd
goedgekeurd op 13 oktober 2017.
Op 27 september 2018 heeft de provincieraad het PRUP Afbakeningslijn Kleinstedelijk gebied
Herentals en 5 andere PRUP’s voor het kleinstedelijk gebied Herentals definitief vastgesteld. Deze
PRUP’s zijn sinds 3 december 2018 van kracht.
Ook voor het strategisch gebied Bruggenbeemd (voorheen ‘Olympiadelaan’ genoemd) engageerde
de provincie zich ook om een PRUP op te maken. De opmaak van dit PRUP vereiste echter verder
onderzoek vanwege de complexiteit van het gebied en de verschillende ruimtevragen.

ONTWERPEND ONDERZOEK SITE BRUGGENBEEMD (2016 – 2018)
Op het gebied Bruggenbeemd liggen verschillende ruimtevragen. Het gebied is vandaag gekend als
de site van de volkstuinen, voetbalclub SKS Herentals, bos, Kattenberg, Aveve,…
Als woon- en woonuitbreidingsgebied aan het station is het een interessante site om de toekomstige
nood aan woningen op te vangen. Het is ook een potentiële locatie voor de verhuis van het
ziekenhuis AZ Sint-Elisabeth.
Het gebied kent een waterproblematiek en door de bruggen, indijking en verharding rond de Kleine
Nete is het ook een ecologisch knelpunt.
Minder zichtbaar is dat hier een deel van de stadsomwalling lag en een deel van het gebied is
beschermd als stadsgezicht.
De provincie Antwerpen liet een ontwerpend onderzoek uitvoeren door ontwerpbureau BRUT en
LAMA om onder meer na te gaan of deze site van ca. 21,6 ha plaats kan bieden aan al deze vragen.
Het resultaat van dit ontwerpend onderzoek werd vertaald in een kaderplan gebaseerd op 5
uitgangspunten en 7 ruimtelijke principes.

VERDER ONDERZOEK EN AFSTEMMING (2019 – 2021)
De stad Herentals, het Departement Omgeving, Agentschap Natuur en Bos, Agentschap Onroerend
Erfgoed, de Vlaamse Milieumaatschappij en de provincie Antwerpen nemen elk een rol op zich om de
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visie uit het kaderplan om te zetten naar realisatie op het terrein (waaronder ook het voorzien van
inspraak, communicatie, begeleiding bij zoeken naar alternatieve locaties,…).
Veel reacties tijdens de participatiemomenten uit 2018 hadden betrekking op het bouwvrij houden
van het plangebied, of om de bebouwing te beperken tot een kleine oppervlakte nabij het station.
De provincie nam de reacties ter harte en startte bijkomend gebiedsgericht ontwerpmatig onderzoek
op. Er werd een onderzoek naar alternatieve locaties voor het ziekenhuis opgestart.
En voor de site Bruggenbeemd zal worden onderzocht hoeveel ruimte voor bebouwing moet of kan
worden voorzien, met respect voor de waardevolle groene omgeving en rekening houdend met
effecten op landschap, mobiliteit, geluid,… en de financiële haalbaarheid van het project.

PRUP BRUGGENBEEMD
In 2018 werd een voorontwerp PRUP opgemaakt voor het strategisch gebied Olympiadelaan en
werden de officiële adviesinstanties door de deputatie verzocht om advies uit te brengen over dit
voorontwerp. Ook werd in het najaar van 2018 (aanvullend op de decretaal verplichte openbare
onderzoeken) een participatiemoment georganiseerd over de krachtlijnen van het plan.
In 2020 besliste de deputatie om de eerder opgestarte procedure niet zonder meer verder te zetten.
Het verder onderzoek en afstemming bracht immers nieuwe inzichten op. Maar vooral ziet de
provincie een opportuniteit in de nieuwe geïntegreerde planningsprocedure volgens het decreet
(Vlaamse Codex ruimtelijke ordening) om een aantal varianten die uit verder onderzoek naar voor
kwamen - binnen bovenvermelde uitgangspunten en ruimtelijke principes – te kunnen afwegen
alvorens de nieuwe bestemmingen en inrichtingsvoorschriften vast te leggen.
De afbakening van het plangebied werd bijgesteld en ook de naam werd aangepast tot PRUP
Bruggenbeemd.

PRUP Bruggenbeemd
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1. Planningsproces

1.1.

Overzicht

Onderstaand schema geeft de concrete processtappen voor dit PRUP weer.

Figuur 1: Schematische weergave geïntegreerd planningsproces PRUP Bruggenbeemd
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De geïntegreerde procedure, zoals decretaal in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO)
vastgelegd, wordt in dit proces voorafgegaan door de uitwerking van een locatie-onderzoek voor het
ziekenhuis en onderzoek van 5 (ruimtelijke) inrichtingsscenario’s, die werden samengesteld op basis
van eerder onderzoek. Deze inrichtingsscenario’s worden in de startnota opgenomen.
Vervolgens wordt op drie sporen gewerkt om de inrichtingsscenario’s tot vijf
ontwikkelingsstrategieën uit te werken: ze worden, binnen de uitgangspunten weergegeven in de
startnota, verfijnd aan de hand van ontwerpend onderzoek en (rudimentair) milieueffectenonderzoek. Dit bouwt samen op om vervolgens als derde component ook het financiële
aspect mee in beschouwing te nemen.
Tot slot gebeurt een eerste evaluatie van de instrumenten die kunnen worden ingezet om te komen
tot een evenredige verdeling van kosten en opbrengsten. Dit wordt samengevat in een analysenota.
De 5 scenario’s worden vervolgens in het ontwerp-MER op gedetailleerd hun milieu-effecten
beoordeeld.
Deze onderzoeken, inclusief de locatiestudie, zullen elementen aanreiken voor een grondige
afweging over de gewenste ontwikkelingsstrategie voor het plangebied. Dit wordt vervolgens
vertaald naar een grafisch plan en stedenbouwkundige voorschriften (voorontwerp RUP). Na de
opmaak van het voorontwerp RUP en ontwerp plan-MER, wordt de verdere geïntegreerde procedure
doorlopen.
Hieronder worden de stappen in het planningsproces in hoofdlijnen omschreven.
1.2.

Procesnota

In functie van het geïntegreerde planningsproces wordt een procesnota opgesteld die het volledige
verloop van het planningsproces beschrijft. Het is een informatief en evolutief document dat in de
loop van het planningsproces kan worden aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het proces zal
verlopen en bevat informatie over :
1° welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke wijze de participatie
georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie;
2° hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de
Vlaamse Regering.
De procesnota en de aangevulde procesnota worden op dezelfde wijze gepubliceerd.
1.3.

Startnota

De deputatie vraagt advies over de startnota. Het advies wordt uitgebracht binnen een termijn van
zestig dagen, die ingaat op de dag na de ontvangst van de adviesvraag.
De deputatie informeert de bevolking uiterlijk de eerste dag van die termijn over de inhoud van de
startnota, raadpleegt de bevolking over de startnota gedurende dezelfde termijn, organiseert
hierover ten minste één participatiemoment en maakt daarvan een verslag.
De reacties worden uiterlijk de laatste dag van de termijn van de inspraak aan de deputatie
bezorgd. De wijze waarop reacties bezorgd kunnen worden, alsook de uiterste datum worden
uitdrukkelijk vermeld in de informatie over de startnota. De deputatie bezorgt de startnota, de
adviezen, de reacties en het verslag van het participatiemoment aan de bevoegde dienst voor
milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage binnen een termijn van tien dagen na het afsluiten
van de termijn.
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Scopingsnota

Het planteam bespreekt en verwerkt de resultaten van de publieke raadpleging en advisering in een
scopingnota.
De scopingnota bouwt voort op de startnota en bevat minstens dezelfde onderdelen als de startnota.
De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de effectbeoordelingen die
moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan.
Indien uit de startnota en de resultaten van de raadpleging blijkt dat er geen plan-MER en/of RVR
vereist is, geven het Team Milieueffectrapportage en het Team Externe Veiligheid van het
departement Omgeving dit in hun advies over de scopingnota aan.
De bevoegde overheid stelt de scopingnota ter beschikking op haar website en laadt deze op in het
digitale platform.
1.5.

Voorontwerp PRUP en ontwerp Plan-MER

In deze fase wordt het voorontwerp PRUP opgemaakt en het ontwerp effectrapport.
Na goedkeuring van het voorontwerp PRUP en het ontwerp effectrapport door de deputatie, wordt
advies ingewonnen bij de instanties die ingevolge de toepasselijke regelgeving hiervoor bevoegd
zijn. In dat kader kan ook een plenaire vergadering georganiseerd worden.
1.6.

Ontwerp RUP

Het ontwerp PRUP met bijhorende effectbeoordeling wordt opgemaakt door het planteam op basis
van de resultaten van het tot dan afgelegde planningsproces, de adviezen van de adviesinstanties
en/of de resultaten van de plenaire vergadering.
Het ontwerp RUP wordt voorgelegd aan de provincieraad voor voorlopige vaststelling.
Het voorlopig vastgestelde ontwerp RUP wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. Het
openbaar onderzoek duurt zestig dagen.
De opmerkingen en de bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek
schriftelijk of digitaal aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) bezorgd.
1.7.

Definitief RUP en definitief plan-MER

De PROCORO bundelt en coördineert alle adviezen, opmerkingen en bezwaren en brengt binnen
negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de
provincieraad.
Het definitief planmilieueffectenrapport wordt opgemaakt en het team Milieueffectenrapportage
beoordeelt de kwaliteit van het planmilieueffectrapport. Daarbij wordt rekening gehouden met de
tijdens het openbaar onderzoek geformuleerde adviezen, opmerkingen en bezwaren
Naar aanleiding van het openbaar onderzoek wordt het RUP eventueel aangepast.
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De provincieraad stelt binnen honderdtachtig dagen (verlengbaar tot tweehonderdveertig dagen) na
het einde van het openbaar onderzoek het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vast. Bij de definitieve
vaststelling van het plan kunnen ten opzichte van het voorlopig vastgestelde plan alleen wijzigingen
worden aangebracht die gebaseerd zijn op of voortvloeien uit de tijdens het openbaar onderzoek
geformuleerde bezwaren en opmerkingen, of uit de adviezen, uitgebracht door de aangewezen
diensten en overheden, of uit het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan wordt samen met het besluit van de provincieraad en het
volledige advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening onmiddellijk na de
definitieve vaststelling met een beveiligde zending bezorgd aan het departement Omgeving.
De Vlaamse Regering beschikt over een termijn van 45 dagen om de uitvoering van het besluit van
de provincieraad tot definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan te schorsen
of te vernietigen.
Als het besluit van de provincieraad tot definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan niet tijdig is geschorst of vernietigd, stuurt de deputatie een afschrift van het
provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan, van het advies van de provinciale commissie voor ruimtelijke
ordening en van het vaststellingsbesluit naar de stad Herentals, waar deze documenten kunnen
worden ingezien.
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van
de provincieraadsbeslissing houdende definitieve vaststelling van het plan bij uittreksel in het
Belgisch Staatsblad.

PRUP Bruggenbeemd
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2. Begeleiding van het planningsproces

2.1.

Overzicht

Het PRUP en geïntegreerde effectenbeoordeling wordt opgevolgd door :
 het planteam : het planteam voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende
onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een
continue kwaliteitsbewaking.
 de Projectgroep Bruggenbeemd: is het ambtelijk overlegplatform waarin de trekkers van concrete
acties (waaronder het PRUP) onderling afstemmen en het overleg van de stuurgroep voorbereiden
(samenstelling : zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet
gevonden.).
 de stuurgroep Bruggenbeemd: is het politieke overlegplatform en staat in voor de voortgang van
het actieplan en het bewaken van de gemeenschappelijke visie en de timing (samenstelling : zie
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.).
 de deputatie : de deputatie vervult de decretaal toegewezen taken in het planningsproces zoals
bepaald in de VCRO.
 de provincieraad : de provincieraad vervult de decretaal toegewezen taken in het planningsproces
zoals bepaald in de VCRO en meer bepaald de voorlopige en definitieve vaststelling van het PRUP.
 De Procoro : de Procoro is decretaal een adviserende rol toebedeeld. Ook staat de Procoro in voor
het bundelen en coördineren van alle adviezen, opmerkingen en bezwaren die werden ingediend
tijdens het openbaar onderzoek. De Procoro brengt binnen negentig dagen na het einde van het
openbaar onderzoek gemotiveerd advies uit bij de provincieraad.

2.2.

Samenstelling van het planteam

Het planteam is verantwoordelijk voor de opmaak van het PRUP en voor de begeleiding van het
planningsproces.
De dienst Ruimtelijke Planning trekt dit planningsproces binnen Provincie Antwerpen en laat zich
voor de opmaak van het PRUP en effectenstudie inclusief voorstudie bijstaan door een extern
adviesbureau, Sweco Belgium. De externe verantwoordelijke ruimtelijk planner en Mer-coördinator
maken beiden deel uit van het planteam.
Aangezien voor dit PRUP een volwaardig Plan-MER zal worden opgemaakt, is eveneens een
afvaardiging van Team Mer lid van het planteam.
De dienst Veiligheidsrapportering (dienst VR) is niet opgenomen in het planteam omdat op basis van
de beoogde ontwikkelingsmogelijkheden op dit ogenblik wordt aangenomen dat een Ruimtelijk
Veiligheidsrapport (RVR) niet vereist is.
Leden van het planteam voor het PRUP Strategisch gebied Bruggenbeemd zijn:
 Dienst Ruimtelijke Planning van de Provincie Antwerpen: Tine Van Hoof
 Team Mer: Björn Van Staeyen en Veerle Timmermans
 Externe deskundige – Erkend ruimtelijk planner: Raïssa Bratkowski
 Externe deskundige – MER-coördinator: Anne Devivier en Filip Lauryssen
 Externe deskundige – ondersteuning MER-coördinator: Charlotte Verlinden
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3. Overzicht van actoren
De provincie acht een constructieve samenwerking met de lokale overheden in planningsprocessen
essentieel.
Stad Herentals is, als lokaal bestuur, dan ook een belangrijke partner in dit planningsproces.
Voor de advisering van de startnota, het voorontwerp PRUP en ontwerp PRUP inclusief effectenstudie
zullen de instanties worden aangeschreven, conform de vigerende bepalingen.
Volgende instanties zijn eveneens betrokken als lid van de ambtelijke projectgroep en de politieke
stuurgroep :
 Stad Herentals
 Vlaamse Milieumaatschappij (VMM)
 Agentschap Onroerend Erfgoed
 Departement Omgeving
 Agentschap Natuur en Bos
Betrokken stakeholders zijn :
 AZ Sint-Elisabeth
 voetbalclub SKS Herentals
 de eigenaars van de gronden in het plangebied
 de volkstuinders, in het bijzonder Tuinhier vzw
 Aquafin

PRUP Bruggenbeemd
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4. Communicatie en participatie

4.1.

Wijze van communicatie en participatie

De provincie Antwerpen communiceert over dit lopende planningsproces via de website
www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals.
Op deze website wordt de stand van zaken weergegeven. Ook documenten m.b.t. het dossier zijn
raadpleegbaar via deze weg.
Dit planningsproces is reeds voorafgegaan door een afbakeningsproces en de opmaak van een
kaderplan (Eindnota ontwerpend onderzoek Vallei van de Kleine Nete in kleinstedelijk gebied
Herentals door BRUT – LAMA, 2018) en bijhorend participatietraject.
Een eerste brede communicatie in het kader van het overkoepelend planningsproces Bruggenbeemd
vond plaats op 9/06/2021, 10/06/2021 en 13/06/2021 met respectievelijk een persmoment, een
webinar en een wandeling.
De voortgang en tussentijdse resultaten van de voorstudie / analysenota werden voorgelegd aan de
projectgroep en stuurgroep op volgende data :
 projectgroep: 1/04/2021 en 15/09/2021
 stuurgroep: 27/04/2021 en 20/10/2021
Om informatie te verkrijgen om de voorstudie / analysenota en startnota op te maken, werd er
daarnaast ook al bilateraal afgestemd met :
 AZ Sint-Elisabeth : 26/02/2021
 AWV: 11/03/2021
 Aquafin : 4/06/2021
Er zullen over het planningsproces nog twee inspraakmomenten voor het ruime publiek worden
georganiseerd:
 een publieke raadpleging over de startnota;
 een openbaar onderzoek na de voorlopige vaststelling van het ontwerp PRUP en geïntegreerde
effectbeoordeling door de provincieraad.
De coördinatie en sturing van de raadpleging zal gebeuren door het planteam.
Ook zal op het ruime publiek op verschillende momenten worden geïnformeerd. Dit zal gebeuren via
de website van de provincie en de digitale nieuwsbrief van het PRUP. De stand van zaken in het
planningsproces zal er worden weergegeven en eventueel zullen documenten digitaal ter
beschikking worden gesteld.
4.2. Startnota
De startnota wordt aan de bevolking, het departement, de adviesinstanties, het colleges van
burgemeester en schepepen van de stad Herentals en de PROCORO voorgelegd met de vraag
suggesties of adviezen te formuleren. Er wordt een terinzagelegging voorzien met een
inspraaktermijn van 60 dagen.
De publieke raadpleging loopt van 11 februari tot en met 11 april 2022.
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Gedurende deze periode wordt een participatiemoment voorzien. Hiervan wordt een verslag
opgemaakt en publiek gemaakt. Het publiek wordt uitgenodigd om inspraak te geven op het
planvoorstel en het vooropgesteld onderzoek.
Inspraak is mogelijk over bv. alternatieven voor (delen van) het plan, over de te onderzoeken
milieueffecten en/of de aanpak van dit onderzoek. Ook kan kennis over het plangebied ingebracht
worden. Input over te betrekken stakeholders of vragen rond bijkomende participatie in het
vervolgtraject is eveneens mogelijk.
Informatie over de openbaarmaking van de startnota:
Wijze van aankondiging

Plaatsen waar de documenten
beschikbaar zijn

 Aanplakking van gele affiche in de stad Herentals
 Een bericht in het Belgisch Staatsblad
 Een bericht dat in ten minste drie dag- of infobladen
die in de provincie worden verspreid
 Een bericht op de website van de provincie Antwerpen
(www.provincieantwerpen.be)
 Persbericht
 Nieuwsbrief Dienst Ruimtelijke Planning
 Nieuwsbrief en/of sociale mediakanalen van de
gemeente
De documenten kunnen digitaal en analoog geraadpleegd
worden als volgt.
Digitaal via de website van de bevoegde overheid
provincie Antwerpen op www.provincieantwerpen.be.
Analoog tijdens de openingsuren:
- Provincie Antwerpen – dienst ruimtelijke planning,
Koning Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen (tel. 03 240 66
23)
- Administratief centrum Herentals, Augustijnenlaan 30,
2200 Herentals

Periode van publieke
raadpleging

Zowel de startnota als de procesnota worden, zowel
analoog als digitaal, gedurende 60 dagen ter beschikking
gesteld, van 11 februari tot en met 11 april 2022.

Participatiemoment

De provincie Antwerpen organiseert een
participatiemoment op 22/02/2022 van 16.00 tot 21.00 in
zaal ’t Hof, Grote Markt 41 te 2200 Herentals.
Tijdens dit infomoment kan u de startnota inkijken en
vragen stellen.
Door de covidmaatregelen moet u vooraf inschrijven voor
een tijdslot, zodat de veiligheid voor iedereen
gegarandeerd kan worden. Dat kan via de webpagina
www.provincieantwerpen.be/PRUPBruggenbeemdHerentals
of het telefoonnummer 03/240 66 23.

Hoe kunt u reageren?

PRUP Bruggenbeemd

Reacties kunnen uiterlijk de laatste dag van de termijn
van de inspraak, dus uiterlijk op 11 april 2022, per
aangetekend schrijven bezorgd worden aan of tegen
ontvangstbewijs afgegeven worden aan:
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Deputatie Provincie Antwerpen, Koning Elisabethlei 22,
2018 Antwerpen
Gemeentebestuur Herentals, Augustijnenlaan 30, 2200
Herentals

De opmerkingen kunnen ook digitaal verzonden worden
naar het e-mailadres: ruimte@provincieantwerpen.be
Er wordt ook een digitaal inspraakformulier ter
beschikking gesteld op bovenvermelde website van de
provincie Antwerpen.
Op het infomoment op 22 februari 2022 kan u ook tegen
ontvangstbewijs een reactie indienen.
Onderstaande adviesinstanties zullen worden geconsulteerd via het uitwisselingsplatform voor
digitale informatie (DSI).




















Stad Herentals
Procoro
Departement Omgeving
Agentschap Onroerend erfgoed
Vlaamse Landmaatschappij
Agentschap voor Natuur en Bos
Agentschap Innoveren en Ondernemen
Agentschap Wonen Vlaanderen
Vlaamse Milieumaatschappij
Agentschap Wegen en Verkeer
De Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en Infrabel
De Lijn
Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Sport Vlaanderen
Agentschap Zorg en Gezondheid
OVAM
het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap
Fluxys
EANDIS

Het eindresultaat van deze adviesronde en de raadpleging van de bevolking, inclusief het
participatiemoment, is een verzameling van adviezen en inspraakreacties en een verslag van het
participatiemoment.
Het verslag wordt gepubliceerd op bovenvermelde webpagina.
4.3.

Verwerking van de resultaten van de publieke raadpleging

Op basis van de bekomen adviezen en reacties wordt de startnota nader uitwerkt. De nota wordt op
die manier omgevormd tot een scopingnota. Concreet betekent dat het volgende:
•
•

Elke opmerking, bezwaar of suggestie wordt bekeken en besproken.
Het planteam onderzoekt op basis van welke bezwaren, suggesties,… het onderzoek kan of
moet worden aangepast

PRUP Bruggenbeemd
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Voor een aantal opmerkingen/bezwaren zal het planteam motiveren waarom het onderzoek
niet kan of moet aangepast worden.
De opmerkingen, bezwaren en suggesties zullen doorwerken in de scopingnota.
Er worden geen persoonlijke antwoorden gestuurd naar de bezwaarindiener en de scopingnota
zal ook geen specifiek antwoord bevatten op elke reactie of advies.

De dienst bevoegd voor milieueffectenrapportage ontvangt eveneens alle adviezen en reacties over
de startnota om op basis daarvan de MER-verplichtingen verder te beoordelen.
4.4.

Ontwerp PRUP en ontwerp plan-MER

Na de voorlopige vaststelling, zal het ontwerp PRUP 60 dagen onderworpen worden aan een
openbaar onderzoek.
De aankondiging van het openbaar onderzoek zal verlopen conform de VCRO.
Ook in het kader van het openbaar onderzoek zal een informatiemoment worden georganiseerd.
Bezwaren en opmerkingen dienen bezorgd te worden aan de Procoro.

PRUP Bruggenbeemd
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5. Bijlage : overzicht afkortingen
MER
PLAN-MER
PROCORO
PRUP
RUP
RVR
VCRO

milieu-effectenrapport
plan-milieu-effectenrapport
Provinciale commissie ruimtelijke ordening
provinciaal Ruimtelijk uitvoeringsplan
ruimtelijk uitvoeringsplan
ruimtelijk veiligheidsrapport
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
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