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UITTREKSEL UIT HET REGISTER VAN DE BERAADSLAGINGEN 

VAN DE GEMEENTERAAD.                                                                                 

  

Vergadering van 19 december 2022. 

 

Aanwezig: L. Jacobs, burgemeester-voorzitter; S. Lathouwers, J. Van den Bergh, J. 
Oerlemans, S. Hoppenbrouwers, M. De Bock, schepenen; K. Vanhees, H. De Schepper, M. 
Aerts, L. Peeters, C. De Rydt, D. Van Aert, I. Verhaert, S. Van Looveren, C. De Roeve, H. 
Beyers, G. Delcroix, L. Van den Keybus, A. Van der Poel, S. Devos, S. Van Heybeeck, L. Van 
Looveren, K. Dekeulener, J. Cassimon, raadsleden ;  
V. Gabriels, algemeen directeur.       
    
Verontschuldigd: D. Beyers, raadslid. 
 

Onderwerp: Punt 11: Voorlopige vaststelling van het ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II.  

 

De gemeenteraad, vergaderd in openbare zitting 
 
Gelet op de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, ahet rtikel 2.2.18 e.v., alsook alle relevante 
uitvoeringsbesluiten; 
 
Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 11 mei 2001 en latere wijzigingen tot 
aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van 
ruimtelijke uitvoeringsplannen;  
 
Overwegende dat het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) door de Raad werd 
goedgekeurd op 22 oktober 2018; daarna goedgekeurd door de Deputatie van de provincie 
Antwerpen op 22 december 2018;  
 
Overwegende dat de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II is 
voorzien als Bindende bepaling onder RKB 21; 
 
Overwegende dat de opdracht werd toegewezen aan BRO (Bosscheweg 107 – Boxtel -
Nederland), dat voor de opmaak een plangroep werd samengesteld; 
 
Overwegende dat het college van burgemeester en schepenen in zitting van 19 april 2021 de 
startnota heeft goedgekeurd; 
 
Overwegende dat er met betrekking tot de inhoud van startnota een publieke raadpleging werd 
gehouden van 7 mei tot en met 5 juli 2021;  
 
Gelet op het verslag dat werd opgemaakt en de inhoud van de uitgebrachte adviezen; 
 
Overwegende dat binnen een termijn van 10 dagen na het afsluiten van de publieke 
raadpleging het verslag en de verschillende adviezen eveneens werden verzonden aan de 
bevoegde dienst voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage;  
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Overwegende dat op basis van het resultaat van de publieke raadpleging en de diverse 
besprekingen binnen de plangroep het voorontwerp van het gemeentelijk ruimtelijk 
uitvoeringsplan werd opgemaakt en voorgelegd aan de betrokken besturen en adviserende 
diensten;     
 
Overwegende dat over het voorontwerp door het schepencollege een plenaire vergadering 
werd georganiseerd op 5 augustus 2022;                
 
Overwegende dat de gemaakte opmerkingen en de verschillende adviezen werden verwerkt in 
de voorliggende documenten; 
 
Overwegende dat ook gelijktijdig de scopingnota werd opgemaakt, dat deze een eerste maal 
werd verzonden aan Team MER op 24 mei 2022; dat na een aantal vragen en opmerkingen 
o.a.met betrekking tot screeningsgerechtigheid, de opmaak van een voortoets en scoping 
inzake effecten op natuur en bos en de nodige aanvullingen, de nota opnieuw werd ingediend 
op 12 oktober 2022; 
 
Overwegende dat Team MER op 18 oktober 2022, op basis van de doorgevoerde 
aanpassingen, heeft bepaald dat er geen plan-MER moet worden opgemaakt voor het 
voorliggend ruimtelijk uitvoeringsplan;    
 
Overwegende dat volgens het artikel 1.3.1.1. van het decreet van 18 juli 2003 en latere 
wijzigingen  betreffende het integraal waterbeleid het plan onderworden dient te worden aan 
de watertoets; dat het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2006 en latere wijzigingen 
nadere regels vaststelt voor de toepassing van de watertoets; dat het plan werd getoetst aan 
de kenmerken van het watersysteem en aan de relevante doelstellingen en beginselen van het 
artikel hoofdstuk II (artikels 1.2.1-1.2.4.) van het decreet integraal waterbeleid;  
 
Overwegende dat in het dossier een toetsing is gebeurd van het RUP WOONBOS II  ten 
aanzien van het watersysteem; dat omwille van de niet problematische toestand en de 
maatregelen die in de stedenbouwkundige voorschriften van voorliggend plan zijn vervat 
(maximale opvang van het regenwater, het voorzien van waterdoorlatende materialen voor de 
verhardingen, de infiltratie en buffering van het hemelwater enz.); dat kan worden geoordeeld 
dat de voorziene projecten in het plangebied geen bijkomend schadelijk effect op de 
waterhuishouding zullen hebben; dat hierdoor in alle redelijkheid kan worden geoordeeld dat 
het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP WOONBOS II verenigbaar is met het 
watersysteem en geen schadelijk effect op de waterhuishouding veroorzaakt;   
 
Overwegende dat het RUP WOONBOS II de ruimtelijke ontwikkelingen in het plangebied wil 
sturen door het streven naar het behoud van het ruimtelijk voorkomen en de hoge beeld- en 
belevingskwaliteit; dat het opdelen van percelen met doel bijkomende kavels te creëren worden 
beperkt; dat bossen maximaal worden beschermd, dat de woondichtheid beperkt blijft; dat 
nieuwe woonontwikkelingen versnippering moeten vermijden en het duurzaam behoud van 
natuur en landschap verzekeren; 
 
Overwegende dat het RUP WOONBOS II een planologisch kader wil creëren waardoor 
voorgaande doelstellingen gerealiseerd kunnen worden; 
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Overwegende dat er binnen het plangebied er geen verkavelingen worden opgeheven; 
 
Overwegende dat het ontwerp RUP werd toegelicht en besproken in de gemeenteraads-
commissie op 12 december 2022; 
 
BESLUIT: met 24 ja-stemmen van Clarisse De Rydt, Johan Cassimon, Inga Verhaert, Sigrid 

Van Heybeeck, Karin Dekeulener, Anita Van der Poel, Gilles Delcroix, Stephanie Devos, 

Koen Vanhees, Hans De Schepper, Monique Aerts, Lies Van den Keybus, Cindy De Roeve, 

Hanne Beyers, Stefanie Van Looveren, Lea Van Looveren, Wies Peeters, Didier Van Aert, 

Sandra Hoppenbrouwers, Silke Lathouwers, Jef Van den Bergh,  Maarten De Bock, Jan 

Oerlemans  en Lukas Jacobs. 

Artikel 1.- 
De gemeenteraad stelt het ontwerp van Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 
‘WOONBOS II’, bestaande uit een toelichtende nota, verordenende stedenbouwkundige 
voorschriften en een grafisch plan, inbegrepen het effectenbeoordelingsrapport, zoals gevoegd 
bij deze beslissing voorlopig vast.    
 
Art. 2.- 
Het voorlopig vastgestelde ontwerp RUP WOONBOS II wordt verstuurd naar de Deputatie van 
de provincie Antwerpen, naar het Departement Omgeving en naar de Vlaamse regering.    
 
Art. 3.- 
Het college van burgemeester en schepenen onderwerpt het ontwerp van gemeentelijk RUP 
‘WOONBOS II’, gedurende 60 dagen aan een openbaar onderzoek dat binnen de dertig dagen 
(termijn van orde) na de voorlopige vaststelling, vermeld in het artikel 1 van dit besluit, minstens 
wordt aangekondigd door een bericht in het Belgisch Staatsblad en gepubliceerd op de 
gemeentelijke website. 
 
VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL:  

 

Bij bevel: 

Algemeen directeur     Voorzitter 
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