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0. Voorwoord 

 
In het kader van het EFRO-project “Baanwinkels en gemeenten op één lijn” ( 2016-2018) hebben de 
zes gemeenten binnen het projectgebied (Lier, Berlaar, Putte, Heist-op-den-Berg, Begijnendijk en 
Aarschot) samen met de twee provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant een intergemeentelijke visie 
2030 op de steenweg uitgewerkt met de intentie om een betere invulling en organisatie van de functies 
langs Vlaamse steenwegen te realiseren. Binnen deze visie wordt de N10 opgedeeld op basis van vier 
ontwikkelingsperspectieven voor detailhandel, zijnde: winkelvrij, winkelarm, winkelrijk en clustering. 
 
Een van de acties om de visie te realiseren is de opmaak van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
om de winkelarme en winkelvrije zones juridisch af te bakenen.  
 
Het doel van het PRUP ‘Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10 van Lier tot en met Heist-
op-den-Berg’ is om winkelarme en winkelvrije zones langs de N10 van Lier tot en met Heist-op-den-
Berg af te bakenen en hierin de mogelijkheden voor detailhandel vast te leggen met het doel verdere 
uitbreiding van detailhandel in deze gebieden tegen te gaan.   
 
De mogelijkheden voor de bestaande vergunde detailhandel zullen worden beperkt en er wordt een 
halt toe geroepen aan nieuwe detailhandel. Zo wordt de verdere uitbreiding van detailhandelszaken 
langs de N10 beperkt. 
 
De vier betrokken gemeenten, gelegen in de provincie Antwerpen (Lier, Berlaar, Putte en Heist-op-
den-Berg), hebben formeel aan de provincie gevraagd om de afbakening van de winkelvrije en 
winkelarme zones langs de N10 op zich te nemen (conform artikel 10 §1 van het decreet IHB).  
 
Voorliggend document is de eerste versie van de procesnota. Deze procesnota en de latere versies 
kunnen steeds geraadpleegd worden op de website van de provincie Antwerpen. 
 
Voor meer informatie over het planningsproces kan u terecht bij:  
 
Provincie Antwerpen  
Dienst Ruimtelijke planning 
Koningin Elisabethlei 22 
2018 Antwerpen 
 
ruimte@provincieantwerpen.be 
tel: 03 240 66 53 of 03 240 66 23 
 
www.provincieantwerpen.be (zoek op PRUP N10) 
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1. Inleiding 

 
Het traject voor elk planningsproces tot opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) is maatwerk 
en een continu proces. Omwille van de samenhang tussen verschillende beslissingen is een 
geïntegreerde besluitvorming noodzakelijk. Hierin worden de diverse doelstellingen, mogelijkheden 
en de impact van deze optimaal afgewogen. De procedure leidt tot de vaststelling van een provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP). 
 
De volledige procedure verloopt in vijf fasen die resulteren in de volgende documenten: 
 

1. Startnota 
2. Scopingnota 
3. Voorontwerp PRUP  
4. Ontwerp PRUP  
5. Definitief PRUP 

 
 
Elk van deze documenten is tijdens de stappen in het procesverloop raadpleegbaar via de website 
www.provincieantwerpen.be.   
Daarnaast wordt het planningsproces tijdens de volledige looptijd beschreven en geactualiseerd in een 
informatieve procesnota, waarvan dit de eerste versie is. De procesnota is een evolutief document dat 
tijdens het proces op regelmatige tijdstippen geactualiseerd kan worden. De meest recente versie van 
de procesnota is voor het publiek steeds raadpleegbaar op de website: www.provincieantwerpen.be. 
 
 
1.1. Leeswijzer  
 
De procesnota is een nota die het volledige planningsproces in hoofdlijnen omschrijft, zowel hoe het 
proces wordt gepland, als hoe het effectief is uitgevoerd. De procesnota als document heeft louter een 
toelichtende waarde en dient als het ware als leeswijzer van de doorlopen planningsprocedure met 
bijhorende vervolgstappen. De procesnota is dus een evolutief document en groeit naarmate het 
proces vordert en dient als een soort verslaggeving van het planningsproces.  
 
De procesnota omvat onder meer:  

- De samenstelling van het planteam;  
- de lijst van de betrokken en te betrekken actoren;  
- de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen;  
- de verschillende doorlopen en geplande processtappen;  
- de wijze van communicatie en van participatie;  
- het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan.  

 
Deze procesnota blijft ‘open’ en zal in de loop van het planningsproces aangevuld worden met 
gewijzigde of nieuwe processtappen, stakeholders, tussentijdse beslissingen, participatiemomenten, 
e.d.m. De procesnota wordt op dezelfde wijze als de overige documenten aan het publiek kenbaar 
gemaakt. Ook telkens wanneer de procesnota aangevuld of gewijzigd is. 
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2. Planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen 

2.1. Opmaak provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 

 
Het planproces voor de opmaak van een nieuw provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) wordt 
uitgevoerd overeenkomstig het nieuwe decreet betreffende de integratie van effectbeoordelingen in 
het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen1 (in werking sedert 1 mei 2017) en 
respectievelijke uitvoeringsbesluiten.2  
 
Nadat het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vastgesteld en gepubliceerd is, kunnen de nodige 
omgevingsvergunningen aangevraagd worden. 
 
Binnen het planningsproces worden inspraak en adviesverlening op verschillende momenten van de 
goedkeuringsprocedure voorzien. Tijdens het proces is er een publieke raadpleging met 
participatiemoment. Het ontwerp van PRUP wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek.  
 

2.2. Procedurestappen geïntegreerd planningsproces 

 
De verschillende stappen van de procedure voor het doorlopen van een geïntegreerd planningsproces 
voor de opmaak en goedkeuring van een provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) worden in de 
schema hieronder weergegeven: 
 

 
Figuur 2.1: Schema procedure RUP 
  
In een eerste fase wordt een procesnota en een startnota opgemaakt.  
 
De startnota bevat in functie van de opmaak van het PRUP volgende gegevens: 

- Een beschrijving en verduidelijking van de doelstellingen van het PRUP. 
- Een afbakening van de gebieden waarop het PRUP betrekking heeft. 
- Een beschrijving van de reikwijdte en het detailleringsniveau. 
- Een beknopte beschrijving van de alternatieven die voor (delen van) het plan worden 

overwogen. De voor- en nadelen worden daarin beknopt beschreven. 
- De relatie met het RSV en andere relevante beleidsplannen. 
- De te onderzoeken effecten 

 
 

                                           
1 Decreet van 1 juli 2016 tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke uitvoeringsplannen teneinde de 
planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te 
integreren door wijziging van diverse decreten (BS 19/08/2016) 
2 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen (BS 
28/03/2017) 
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Hierover wordt een publieke raadpleging georganiseerd. De startnota wordt voorgelegd aan de 
bevolking, de besturen en aan de adviesinstanties. Zij kunnen een inbreng doen met betrekking tot 
elk van deze onderdelen. 
 
Op basis van de inspraakreacties en adviezen wordt een scopingnota opgemaakt. De scopingnota 
bevat dezelfde PRUP-onderdelen als de startnota, maar wordt verder uitgewerkt en bouwt voort op 
de uitgebrachte adviezen van de openbare besturen en het resultaat van de participatie en de adviezen 
naar aanleiding van de startnota. De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en 
de effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan. Door het opmaken 
van de scopingnota wordt er richting gegeven aan het onderzoek voor wat betref het plan zelf en de 
effecten.  
 
Indien uit de startnota en de resultaten van de raadpleging blijkt dat er geen plan-MER/RVR vereist 
is, geven de dienst Mer en dienst VR dit in de scopingnota aan (dit is de voormalige 
‘screeningsbeslissing’). Indien blijkt dat er een plan-MER dient te worden opgemaakt worden de 
vervolgstappen hierop aangepast.3 
 
De scopingnota kan tijdens het verdere planningsproces aangevuld worden. 
 
In een volgende fase wordt het iteratief planningsproces doorlopen voor de opmaak van het PRUP. 
 
Het voorontwerp PRUP met eventuele ontwerp effectrapporten wordt opgemaakt op basis van de 
tot stand gekomen informatie.  
 
Het voorontwerp PRUP wordt voor advies overgemaakt aan de adviesinstanties. Voor het 
voorgenomen PRUP wordt een plenaire vergadering voorzien. Het voorontwerp PRUP maakt nog 
niet het voorwerp uit van een raadpleging van de bevolking, dit gebeurt pas na de voorlopige 
vaststelling van het ontwerp PRUP. 
 
Een voorontwerp PRUP bevat reeds alle onderdelen die het uiteindelijke PRUP moet bevatten conform 
de voorgeschreven wettelijke bepalingen.  
 
Op basis van de plenaire vergadering wordt het ontwerp PRUP opgemaakt met oog op voorlopige 
vaststelling.  
 
Het ontwerp PRUP met eventuele ontwerp-effectbeoordelingen wordt vervolgens voorlopig vastgesteld 
door de provincieraad en wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek in elke gemeente waarop 
het PRUP geheel of gedeeltelijk betrekking heeft. Ook wordt opnieuw voorzien in advisering door de 
adviesinstanties en besturen.  
 
De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO) bundelt en coördineert alle adviezen, 
opmerkingen en bezwaren en brengt zelf ook een gemotiveerd advies uit. 
 
Het ontwerp PRUP wordt voor zover nodig aangepast op basis van de behandeling van adviezen, 
opmerkingen en bezwaren uitgebracht tijdens het openbaar onderzoek.  
 
Het PRUP wordt definitief vastgesteld door de provincieraad. 
 
 

                                           
3 Aangezien het PRUP als doel heeft om enkel beperkingen op te leggen voor detailhandel, kan dit beschouwd 
worden als een kleine wijziging van een bestaand plan. Als gevolg wordt er in deze fase van uitgegaan dat er 
geen plan-MER nodig is. Bij de opmaak van het PRUP wordt wel een plan-MER-screening mee opgenomen.  
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Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp PRUP zijn slechts mogelijk als ze gebaseerd zijn op of 
voortvloeien uit het openbaar onderzoek of de uitgebrachte adviezen. 
 
Het PRUP treedt in werking veertien dagen na de bekendmaking van de provincieraadsbeslissing in 
het Belgisch Staatsblad. 
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3. Overleg, communicatie en participatietraject 

3.1. Actoren  

Gezien de omvang van het voorgenomen planningsinitiatief zijn vele actoren 
betrokken. Hierbij een overzicht van de actoren en belanghebbenden bij het 
voorgenomen planningsinitiatief.  
 
Besturen 

- Deputatie en provincieraad provincie Antwerpen 
- Betrokken gemeenten Lier, Berlaar, Putte, Heist-op-den-Berg 

 
Administraties 

- Vlaamse overheid – Departement Omgeving 
- Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 
- Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
- Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij (DLV) 
- Vlaamse overheid - Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
- Vlaamse overheid - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
- Vlaamse overheid - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) 
- Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Vlaamse overheid – Vlaamse Waterweg 
- Vlaamse overheid - De Lijn 
- Vlaamse overheid – Agentschap Onroerend Erfgoed 
- Vlaamse overheid – Agentschap Wonen – Vlaanderen 
- Vlaamse overheid – Sport Vlaanderen 
- Vlaamse overheid – Toerisme Vlaanderen 
- Vlaamse overheid – OVAM 
- Provincie Vlaams-Brabant – dienst Water 

 
Adviesraden 
Middenveldorganisaties 
Bedrijven 
Bevolking 
 
De dienst RVR en de dienst Mer zullen in de scopingfase uitdrukkelijk gevraagd 
worden om te bevestigen dat het plan geen aanzienlijke effecten kan hebben en dat 
bijgevolg de opmaak van een RVR en plan-MER niet relevant zijn. 
 

3.2. Overlegstructuur 

 
Deputatie 
De deputatie van de provincie Antwerpen is initiatiefnemer van het plan, voorziet de 
nodige (tussentijdse) besluitvorming, staat in voor de adviesbevraging en de 
raadpleging van de bevolking en bereiden de besluitvorming in de provincieraad voor.  
 
Provincieraad 
De provincieraad van stelt het ontwerp PRUP voorlopig vast. Na het openbaar 
onderzoek en de verwerking van de opmerkingen, bezwaren en adviezen neemt de 
provincieraad een definitieve beslissing over het PRUP (definitieve vaststelling).  
 
Planteam 
Het planteam is de motor binnen het geïntegreerde planningsproces voor het PRUP.  



 
Dossiernummer: PRUP-2020-0001 
Procesnota 

 
 
 
PRUP ‘Afbakening winkelvrije en winkelarme zones N10 van Lier tot en met Heist-op-den-Berg’  

12 

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 komt op regelmatige basis 
samen in kader van de voortgang van het planningsproces en de procedurestappen.  
 
Concreet staat het planteam onder meer in voor: 
 

- Realiseren van een geïntegreerd planningsproces met integratie van 
processen en inhoud. Dit betekent enerzijds een effectieve procedurele 
integratie en anderzijds een organisatorische aanpak dat geïntegreerd werken 
faciliteert.  

- Realiseren van en garant staan voor de wisselwerking en integratie tussen 
drie deelprocessen, met name het planningsproces, de effectbeoordelingen 
(doorwerkingen) en het participatieproces (draagvlak) zodat deze in het 
geïntegreerde planningsproces continu met elkaar interfereren. Het planteam 
staat in voor het regisseren van deze onderlinge beïnvloeding.  

- Garanderen dat met de resultaten van de effectbeoordelingen rekening 
gehouden wordt.  

- De opmaak, begeleiding en openbaar maken van specifieke documenten:  
 Procesnota (incl. evolutieve versies) 
 Startnota 
 Scopingnota (incl. evolutieve versies) 
 Ontwerp PRUP en effectbeoordelingen 
 Definitief PRUP en effectbeoordelingen 

- Coördinatie en sturing van raadplegingen en openbaar onderzoek:  
 Raadpleging over de startnota van adviesraden, publiek, 

adviesinstanties, gemeenten, provincies  
 Verwerking van resultaten raadpleging en adviezen in een 

scopingnota 
 Openbaar onderzoek van ontwerp PRUP en ontwerp 

effectbeoordelingen 
- Coördinatie en organisatie van participatiemomenten en opmaak verslag 

participatiemomenten. 
 
Het planteam bestaat uit: 

- Karine Blauw: erkend ruimtelijk planner en vertegenwoordiger Dienst 
Ruimtelijke Planning provincie Antwerpen 

 
Het planteam bestaat uit een aantal functies en diensten die belangrijk zijn in het 
proces. De leden zijn niet nominatief aangewezen. Dit wil zeggen dat personen bij 
afwezigheid vervangen kunnen worden of dat bijkomende personen kunnen worden 
afgevaardigd als dit aangewezen is op basis van de noodwendigheden van het 
planningsproces. 
 
De dienst Milieueffectrapportering (dienst Mer) en de dienst Veiligheidsrapportering 
(dienst VR) zijn niet opgenomen in het planteam omdat ervan uitgegaan wordt dat 
respectievelijk een plan-MER en een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) niet vereist 
zijn. Indien dat blijkt dat er wel een plan-MER moet worden opgemaakt, wordt een 
afgevaardigde van team Mer toegevoegd aan het planteam. 
 
Overlegstructuur Baanwinkels 
 
Volgend uit het EFRO-project ‘Baanwinkels en gemeenten op 1 lijn’, werd een 
actieplan voorgesteld voor de gehele N10 tussen Lier en Aarschot. Dit PRUP is hiervan 
een zeer belangrijke actie, maar ook andere acties worden ondernomen. Onder meer 
is een strategisch project opgestart om de herlokalisatiemogelijkheden vanuit de 
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winkelarme en winkelvrije gebieden te onderzoeken. Daarbij wordt ook gekeken naar 
mogelijkheden tot opvang ervan in clusters en/of kernwinkelgebieden. Om die 
verschillende acties en projecten op elkaar af te stemmen blijft ook de 
overlegstructuur van het EFRO-project behouden om de verschillende acties rond de 
N10 op elkaar af te stemmen:   
 
 

Stuurgroep N10 
 

o De stuurgroep N10 is samengesteld uit de politieke vertegenwoordigers 
van de betrokken gemeentes en provincies. 

o De stuurgroep N10 wordt geïnformeerd over de stand van zaken en 
belangrijke beslissingen. 

o De stuurgroep N10 wordt samengeroepen wanneer nodig. 
 
 

Werkgroep N10: 
 

o De werkgroep is een ambtelijk overlegorgaan van de partijen die 
betrokken zijn in het planningsproces van de N10.  

o Samenstelling:  
 De ambtelijk vertegenwoordigers van de lokale besturen 

Lier en Aarschot, Heist-op-den-Berg, Berlaar, Putte en 
Begijnendijk.  

 Vertegenwoordigers van de diensten Ruimtelijke Planning 
en Economie van de provincies Vlaams-Brabant en 
Antwerpen. 

 
 
Klankbordgroep 
 
De klankbordgroep is een panel waarin vertegenwoordigers van het maatschappelijk 
middenveld zijn opgenomen. De concrete samenstelling wordt later bepaald. De 
concrete voorstellen worden getoetst aan de lokale kennis. In deze groep kan gepeild 
worden naar het maatschappelijk draagvlak van de concrete acties en voorstellen.   
 
Bilaterale overleggen 
 
Via bilateraal overleg kan gericht gewerkt worden aan specifieke thema’s of met 
specifieke actoren. Op deze wijze kan getoetst worden in hoeverre een consensus 
bestaat, het document inhoudelijk al dan niet gedragen wordt, en de voorstellen 
haalbaar zijn. De overleggen worden gehouden wanneer nodig. 
 
Adviesinstanties 
 
Het planteam kan in samenwerking met deskundigen op ad hoc basis een breed 
administratief overleg over de inhoud van specifieke onderzoeksrapporten. Uiteraard 
worden de reglementair voorziene adviesinstanties ook geconsulteerd op de 
decretaal voorziene momenten. Daarnaast wordt tijdens het planningsproces 
bilateraal overleg voorzien waar wenselijk of nuttig.  
 
Bevolking 
 
De ruime bevolking en geïnteresseerden worden geïnformeerd en geconsulteerd. Er 
wordt voorzien in inspraak en consultatie van het publiek. Het publiek wordt op 
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regelmatige tijdstippen geïnformeerd via pers en communicatiemomenten, in het 
bijzonder tijdens publieke raadplegingen en het openbaar onderzoek.  
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4. Procesverloop 

 
In overleg met meerdere betrokken actoren (planteam, stuurgroep, werkgroep, bilateraal 
overleg) worden de startnota en procesnota opgemaakt en aangepast. Voorafgaand aan 
het opstellen van de startnota wordt het publiek en de betrokken actoren bevraagd en 
geraadpleegd. 

4.1. Startnota 

 
De startnota wordt opgesteld na het afronden van de eerste informatieronde.   

4.2. Participatie na de opmaak van de startnota 

 
De startnota en de procesnota worden aan de bevolking, de adviesinstanties, de 
gemeenten, en de adviesraden (PROCORO) voorgelegd met de vraag suggesties of 
adviezen te formuleren. Er wordt een terinzagelegging voorzien met een inspraaktermijn 
van 60 dagen. De periode van raadpleging en advies is voorzien van 14 september 2020 
tot en met 12 november 2020.   
 
Er wordt in elke betrokken gemeente een informatie- en participatiemoment voorzien 
gedurende deze periode. Hiervan wordt een verslag opgemaakt en publiek gemaakt. Het 
publiek wordt uitgenodigd om inspraak te geven op het planvoornemen en het 
vooropgesteld onderzoek. 
 
De volgende informatie- en participatiemomenten worden voorzien: 

o 2 oktober in Lier (Liers Cultuurcentrum De Mol, Aarschotsesteenweg 3) 
o 7 oktober in Putte (Gemeenschapscentrum Klein Boom, Mechelbaan 604) 
o 8 oktober in Heist-op-den-Berg (CC Zwaneberg, Cultuurplein 1) 
o 15 oktober in Berlaar (VZw Parochiecentrum Berlaar-Heikant, Aarschotsebaan 

105-109) 
 
Gelet op de situatie in zake COVID-19 wordt er gevraagd om van te voren een tijdslot te 
reserveren. Dit kan online via de webpagina van het PRUP (www.provincieantwerpen.be 
zoekterm ‘PRUP N10’) of via het telefoonnummer 03240 52 53. 
 
Tevens wordt er een digitale toelichting op de webpagina van het PRUP gezet 
(www.provincieantwerpen.be zoekterm ‘PRUP N10’). In de digitale toelichting worden de 
posters overlopen die voor de infomarkten worden gebruikt.  
 
Volgens het Besluit van de Vlaamse regering van 17/02/20174 worden volgende 
administratieve instanties verplicht om advies gevraagd:  

- Vlaamse overheid – Departement Omgeving 
- Vlaamse overheid - Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW) 
- Vlaamse overheid - Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
- Vlaamse overheid - Departement Landbouw en Visserij (DLV) 

                                           
4 Besluit van de Vlaamse Regering van 17/02/2017 betreffende het geïntegreerde planningsproces voor 
ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 
effectbeoordelingen. Artikel 7 van dit besluit bepaalt : “De instanties waaraan de bevoegde overheid conform 
artikel 2.2.7, § 2, eerste lid, 4°,artikel 2.2.12, § 2, eerste lid, 4°, artikel 2.2.18, § 2, eerste lid, 4°, artikel 
2.2.9,eerste lid, artikel 2.2.14, eerste lid, en artikel 2.2.20, eerste lid, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke 
Ordening advies vraagt over de startnota respectievelijk over het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan 
en, in voorkomend geval, over de ontwerpen van planmilieueffectrapport, ruimtelijk veiligheidsrapport en 
andere verplicht voorgeschreven of gemaakte effectbeoordelingsrapporten, worden aangewezen in de bijlage 1 
die bij dit besluit is gevoegd.” 
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- Vlaamse overheid - Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
- Vlaamse overheid - Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 
- Vlaamse overheid - Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) 
- Vlaamse overheid - Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) 
- Vlaamse overheid – Vlaamse Waterweg 
- Vlaamse overheid - De Lijn 
- Vlaamse overheid – Agentschap Onroerend Erfgoed 
- Vlaamse overheid – Agentschap Wonen – Vlaanderen 
- Vlaamse overheid – Sport Vlaanderen 
- Vlaamse overheid – Toerisme Vlaanderen 
- Vlaamse overheid – OVAM 
- Provincie Vlaams-Brabant – dienst Water 

 
Verder wordt eveneens advies gevraagd aan: 

- Provincie Antwerpen – Procoro 
- Betrokken gemeentebesturen:  Lier, Putte, Berlaar en Heist-op-den-Berg 
- Aangrenzend gemeentebestuur:  Begijnendijk 
- Aangrenzend provinciebestuur:  Vlaams-Brabant 

 
De nota’s kunnen digitaal en analoog geraadpleegd worden. 
Digitaal: 

- www.provincieantwerpen.be   (zoek op PRUP N10)  
 
 
Analoog: 

- Provincie Antwerpen – dienst ruimtelijke planning, Provinciehuis, Elisabethlei 22, 
2018 Antwerpen tel. 03 240 66 53 of 03 240 66 23)  

- De gemeenten: 
- Stad Lier, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier; 
- Gemeente Putte, Gemeenteplein 1, 2580 Putte; 
- Gemeente Berlaar, Markt 1, 2590 Berlaar; 
- Gemeente Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg. 

 
 
Gedurende de publieke raadpleging (60 dagen) kan iedereen de teksten inkijken en 
schriftelijk opmerkingen overmaken. Opmerkingen kunnen per aangetekend schrijven aan 
de provincie Antwerpen bezorgd worden of tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op: 
 Provincie Antwerpen, Koning Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen 
 gemeentebestuur van Lier, Paradeplein 2 bus 1, 2500 Lier; 
 gemeentebestuur van Putte, Gemeenteplein 1, 2580 Putte; 
 gemeentebestuur van Berlaar, Markt 1, 2590 Berlaar; 
 gemeentebestuur van Heist-op-den-Berg, Kerkplein 17, 2220 Heist-op-den-Berg. 

 
De opmerkingen kunnen ook digitaal verzonden worden via het e-mailadres: 
ruimte@provincieantwerpen.be. 
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4.3. Vervolgstappen planproces na de publieke raadpleging 

 
Stap in planningsproces             Actie 

 
Opmaak scopingsnota - Verwerken van publieke raadpleging en adviezen 

- Openbaar maken van de scopingsnota (ook de 
wijzigingen) 

- Dienst MER beoordeelt of het PRUP plan-MER-
plichtig is 
 

Opmaak voorontwerp PRUP en 
voorontwerp effectenrapport 

- bespreking van het ontwerpplan op de plenaire 
vergadering  

- formeel schriftelijk advies door adviesinstanties 
mogelijk voor de voorlopige vaststelling  
 

Plenaire vergadering van 
voorontwerp PRUP en voorontwerp 
effectenrapport  

- bespreking ontwerpplan  (met de resultaten van 
de uitgevoerde effectenbeoordelingen) met de 
adviesinstanties en betrokken besturen  
 

Voorlopige vaststelling ontwerp 
PRUP  
 

- planteam werkt het ontwerpplan (en 
effectenbeoordelingen) af op basis van het 
afgelegde planningsproces  

- voorleggen aan provincieraad om ontwerpplan 
voorlopig vast te stellen  
 

Openbaar onderzoek ontwerp 
PRUP  
 

- adviesvraag gedurende 60 dagen  
- de resultaten van het openbaar onderzoek worden 

verwerkt door de PROCORO 
- planteam gaat na of op basis van het openbaar 

onderzoek wijzigingen noodzakelijk zijn  
 

Definitieve vaststelling PRUP  
 

- na eventueel noodzakelijke aanpassingen 
(openbaar onderzoek) door het planteam op basis 
van inhoud en kwaliteit definitieve beoordeling  

- dienst MER beoordeelt finaal het definitief plan-
MER (indien van toepassing) 

- de ruimtelijk planner ondertekent het PRUP  
- de Provincieraad stelt het PRUP definitief vast, 

maakt het over aan de Vlaamse Regering  
- indien de Vlaamse Regering het PRUP niet schorst, 

wordt het gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad 
en treedt het in werking na 14 dagen  
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4.4. indicatief tijdspad 

Volgende indicatieve timing wordt vooropgesteld:  
 
Data Fase Processtap 
mei 2019 voortraject samenstellen planteam 
     

      
tweede helft 
2019 

start Startnota Startvergadering 

    Projectgroep 
    Stuurgroep 
    Goedkeuring startnota door deputatie 
   
tweede helft 
2020 Publieke raadpleging Participatiemoment 

    Procorozitting 
   
begin 2021 Scopingnota Projectgroep 
    Stuurgroep 
    Goedkeuring scopingnota door deputatie 
      
tweede helft 
2021 Voorontwerp PRUP Projectgroep 

    Stuurgroep 
    Goedkeuring voorontwerp deputatie 
   Adviesvraag en plenaire vergadering 
      
 2022 Ontwerp PRUP Projectgroep 
    Stuurgroep 
    Voorlopige vaststelling provincieraad 
    Openbaar onderzoek 
    Procorozitting 
      
Eind 2022 PRUP Definitieve vaststelling provincieraad 

    Schorsingstermijn 
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5. Lijst van afkortingen 

 
 GECORO: gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening 
 MB: ministerieel besluit 
 MER: milieueffectrapport 
 m.e.r.: milieueffectrapportage 
 OVAM: Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij 
 PROCORO: provinciale commissie voor ruimtelijke ordening 
 PRUP: provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan 
 RSV: ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
 RUP: ruimtelijk uitvoeringsplan 

 
 
 
 
 
 
 
 


