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1 Inleiding

1.1 Wat is een procesnota?
Deze procesnota hoort bij het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) 
‘Woonbos II’ en moet samen gelezen worden met de andere documenten van dit 
ruimtelijk uitvoeringsplan.

De procesnota is een toelichtend document waarop geen inspraak mogelijk is. 
De procesnota biedt een overzicht van de planningsprocedure en de stappen die 
ondernomen zijn en ondernomen worden.

Deze procesnota is een informatief en evolutief document die het volledige 
verloop van het planproces beschrijft. De nota groeit naarmate het proces 
vordert en wordt steeds verder aangevuld.

De procesnota beantwoordt vragen zoals:
• Hoe verloopt het planningsproces?
• Welke stappen worden er genomen en wanneer worden deze genomen?
• Welke actoren worden er betrokken?
• Op welke manier wordt er aan participatie gedaan en wie wordt hierin 

betrokken?
• Hoe wordt er omgegaan met de resultaten van deze participatie?
• Welke informatie wordt er verstrekt?
• Waar kunnen we deze informatie terugvinden?

1.2 Wat is een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)?
Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de gemeente de 
bestemmingen van een bepaald gebied in de gemeente vastlegt. Voor alle 
percelen in een bepaald gebied wordt duidelijk bepaald wat er wel en wat niet 
kan vergund worden.

Een ruimtelijk uitvoeringsplan vervangt de bestaande plannen van aanleg 
(gewestplan, BPA, RUP). Nadat het RUP is goedgekeurd en in werking 
getreden is, kunnen er op basis van de stedenbouwkundige voorschriften 
omgevingsvergunningen afgeleverd of geweigerd worden.

Een RUP omvat minimum zeven onderdelen:
1. Een grafisch plan: dit plan duidt de gebieden aan waar het plan geldig is.
2. Stedenbouwkundige voorschriften.
3. Weergave van de feitelijke en juridische toestand.
4. Weergave van het ruimtelijke structuurplan waarvan het RUP een uitvoering 

is.
5. Weergave van de voorschriften die strijdig zijn met het RUP en die niet 

langer geldig zijn.
6. De conclusies van de studies zoals het onderzoek naar de milieu-effecten.
7. Weergave van de percelen die een nieuwe bestemming krijgen en daardoor 

planbaten of planschade hebben
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2 Planproces RUP

2.1 Vijf fasen
Het planproces van een RUP bestaat uit vijf fasen, die telkens gelinkt zijn aan 
een document: de startnota, de scopingnota, het voorontwerp RUP, het ontwerp 
RUP en het definitieve RUP.

2.1.1 Fase 1: startnota
Het planproces start met de goedkeuring van de startnota door het college van 
burgemeester en schepenen. De startnota bevat alle inhoudelijke informatie over 
het planproces. De startnota duidt onder meer aan over welk gebied het handelt 
en wat de doelstellingen zijn. 

In de startnota worden verschillende opties voorgesteld en er wordt omschreven 
welke milieueffecten er verwacht en onderzocht gaan worden. 

De startnota bevat ook een aantal verplichte onderdelen zoals een beschrijving 
van de bestaande toestand, een beschrijving van de juridische context en de 
relatie met het ruimtelijke structuurplan en andere beleidsplannen.

Over deze nota wordt een publieke raadpleging met participatiemoment en een 
adviesronde gehouden. In deze fase is er inspraak mogelijk. 

2.1.2 Fase 2: scopingnota
In de tweede fase wordt de startnota herwerkt naar een scopingnota. 
• De scopingnota duidt aan hoe omgegaan werd met de adviezen en 

inspraakreacties uit de publieke raadpleging van de startnota.
• De scopingnota omschrijft alle aspecten en effecten die onderzocht gaan 

worden in het verdere planproces.
• De scopingnota vormt samen met de procesnota de leidraad voor het 

verdere verloop van het planningsproces dat leidt tot de opmaak van het 
voorontwerp van het ruimtelijk uitvoeringsplan.

2.1.3 Fase 3: voorontwerp RUP
In de derde fase wordt het plan verder en concreter uitgewerkt op basis van het 
gevoerde onderzoek. Er wordt een voorstel van RUP opgemaakt waarin een 
keuze wordt gemaakt tussen de voorgestelde alternatieven of varianten. 

Indien noodzakelijk,  wordt er een ontwerp van plan-milieueffectenrapport 
(planMER) opgemaakt, dat onder meer de keuze voor een alternatief kan 
verantwoorden.

Over dit voorontwerp en het eventuele ontwerp plan-MER worden adviezen 
gevraagd aan de diverse openbare instanties (provincie, Vlaanderen).

Deze adviezen worden besproken tijdens de plenaire vergadering.
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2.1.4 Fase 4: ontwerp RUP
Na de adviesronde over het voorontwerp RUP en eventueel het ontwerp plan-
MER worden het RUP en het plan-MER verder herwerkt en afgewerkt.

De gemeenteraad stelt het ontwerp RUP voorlopig vast en er wordt een 
openbaar onderzoek gehouden over het RUP. Tijdens dit openbaar onderzoek 
kan iedereen bezwaren, opmerkingen of suggesties formuleren. Deze worden 
behandeld door de GECORO.

De GECORO kan op basis van de behandeling wijzigingen voorstellen aan de 
het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Indien er een 
plan-MER moet worden opgemaakt, ligt het ontwerp van dit plan- MER mee ter 
inzage tijdens het openbaar onderzoek.

2.1.5 Fase 5: definitieve RUP
De gemeenteraad stelt het plan definitief vast en houdt hierbij rekening met het 
advies van de GECORO.

Indien er een plan-MER moet worden opgemaakt, wordt de definitieve 
vaststelling van het RUP voorafgegaan door een finale kwaliteitsbeoordeling van 
het plan-MER door de dienst MER (Vlaamse Overheid). 

Nadien beschikken de Vlaamse Overheid en de Deputatie nog over een 
schorsingstermijn van 45 dagen. Indien het RUP niet geschorst wordt, wordt het 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. 14 dagen na de publicatie treedt het 
RUP in werking.

2.2 Al doorlopen en geplande processtappen
De ontwikkelingsperspectieven voor de woonbossen zijn uitgebreid 
onderzocht en beschreven tijdens het planproces van de herziening van 
het ruimtelijk structuurplan van de gemeente Kalmthout .1 “De residentiële 

woonomgevingen in de voormalige bossen worden bepaald door de geringe 

woon- en bebouwingsdichtheid en het groot aandeel aan bosjes, bosrestanten, 

parkgebieden en ruime parktuinen. De woonkwaliteit wordt bepaald door het 

ruimtelijk voorkomen. Een sterke verdichting van deze omgevingen is niet 

wenselijk.”

• Een bebouwing van de (veelal beboste) binnengebieden is niet wenselijk.

• Bijkomende bebouwing langs uitgeruste wegen kan slechts verantwoord 

worden wanneer het groene voorkomen maximaal behouden blijft, de 

woondichtheid erg laag is (ca. 5 woningen per ha.) en de ecologische en 

landschappelijke waarden gerespecteerd worden.

• De gemeenschapsvoorzieningen in deze omgevingen kunnen behouden 

blijven wanneer de bebouwingsdichtheid beperkt is en de ecologische en 

landschappelijke waarden behouden blijft.

• De ontwikkeling van andere niet-woonfuncties is niet gewenst, met 

uitzondering van een beperkte horecaconcentratie in de omgeving van de 

toegangspoort tot de Kalmthoutse Heide.” 1

1 De gemeenteraad stelde het geactualiseerde GRS Kalmthout definitief vast  
 op 22 oktober 2018. Het GRS werd goedgekeurd door de Deputatie van de  
 provincie Antwerpen op 20/12/2018. De beslissing werd gepubliceerd in het  
 staatsblad van 04/01/2019.
2 GRS Kalmthout, richtinggevend deel, pag. 125
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“De woonbossen bieden een hoge ruimtelijke en woonkwaliteit en bepalen 

de identiteit van Kalmthout. Deze ruimtelijke kwaliteit wordt gekoesterd. De 

woondichtheid wordt beperkt. Dit houdt in dat nieuwe verkavelingen waarvoor 

nieuwe infrastructuur aangelegd moet worden niet wenselijk zijn. 

Het bosbestand wordt maximaal behouden. Ook het opdelen van percelen wordt 

beperkt. In navolging van het RUP Woonbos kan het opdelen van bestaande 

woningen overwogen worden mits dit niet leidt tot het opsplitsen van het 

kadastraal perceel, het ruimtelijk verdelen van de niet bebouwde ruimte en een 

sterke toename van de bebouwing en/of verharding. Dit wordt juridisch verankerd 

in een RUP Woonbos II.” 3

De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II is 
aangeduid als actie: 
“De opmaak van een gemeentelijk R.U.P. voor het Woonbos II met aandacht 

voor aangepaste lage woondichtheden, het groenbestand, cultuurhistorisch 

waardevolle landschapselementen en gebouwen.” 4

De opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II is 
opgenomen bij de bindende bepalingen (RKB 21):
“De opmaak van een gemeentelijk R.U.P. voor het Woonbos II met aandacht 

voor aangepaste lage woondichtheden, het groenbestand, cultuurhistorisch 

waardevolle landschapselementen en gebouwen.” 5

De scopingnota duidt aan op welke wijze de opmerkingen uit de publieke 
participatie behandeld werden en welke effecten verwacht worden. De 
scopingnota wordt aangeboden aan het team m.e.r.. Het team bepaalt of de 
impact van de effecten correct onderzocht is en of er al dan niet een plan-m.e.r. 
opgesteld moet worden.

De scopingnota moet nog formeel goedgekeurd worden door het team m.e.r. 
Het team m.e.r. wenst een formele bevestiging van het Agentschap voor Natuur 
en Bos dat er geen (voortoets) passende beoordeling noodzakelijk is en dat er 
geen plan m.e.r. opgesteld moet worden. Een voortoets passende beoordeling is 
verstuurd naar het Agentschap voor Natuur en Bos. Dit Agentschap heeft in haar 
advies van 04/08/2022 naar aanleiding van het voorontwerp gesteld dat: “Doel 

van het RUP is net het vrijwaren van de aanwezige natuurwaarden (behoud van 

vennen en bossen, beperken van de woonverdichting), met uitzondering van 

een beperkte herbestemming naar de feitelijke invulling. Impact op de natuur zal 

ten opzichte van de autonome ontwikkeling kleiner zijn.”

3 GRS Kalmthout, richtinggevend deel, pag. 132
4 GRS Kalmthout, richtinggevend deel, pag. 136
5 GRS Kalmthout, bindend deel, pag. 13
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2.3 Huidige fase
Momenteel bevindt het dossier zich in de fase van voorontwerp.

De planvormingsfase leidt tot een inhoudelijk gedragen voorontwerp van 
gemeentelijk RUP. De ontwerp planvormingsfase eindigt bij de schriftelijke 
adviesvraag. Voor het RUP wordt een plenaire vergadering met de 
adviesinstanties voorzien.
• Opmaak van een voorontwerp (toelichtingsnota, verordenende 

stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan) 
• Het vragen van schriftelijk advies het voorontwerp 

Beschrijving in procesnota_3.0 van het RUP Woonbos II

2.4 Verwacht besluitvormingsproces voor het plan

2.4.4 Planvorming (ontwerp RUP)
Het voorontwerp wordt aangepast aan de adviezen van de schriftelijke 
adviesvraag. Dit leidt tot een document (ontwerp van RUP) dat voorlopig 
vastgesteld wordt door de gemeenteraad en nadien onderworpen wordt aan een 
openbaar onderzoek van 60 dagen.
• Opmaak van een ontwerp (toelichtingsnota, verordenende 

stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan) 
• Het houden van een openbaar onderzoek over het ontwerp 

Beschrijving in procesnota_4.0 van het RUP Woonbos II

2.4.5 Goedkeuring (definitief RUP)
Definitieve vaststelling van het RUP met de effectbeoordelingen 
• Verslag van het openbaar onderzoek
• Wijzigen of aanvullen van het voorontwerp (toelichtingsnota, verordenende 

stedenbouwkundige voorschriften en verordenend grafisch plan)
• Definitieve vaststelling van het RUP

Procesnota_5.0 bevat een volledig overzicht van het procesverloop.
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Figuur 1: Tijdspad verwacht besluitvormingsproces opmaak ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II

Gemeente

Werkzaamheden 
scopingnota

Werkzaamheden 
voorontwerp RUP Voorlopige vaststelling RUP Vaststelling RUP

Advies instanties

april 2021 ..... mei -juni 2021 oktober 2022 maart 2023juni 2022 augustus 2022

Startnota Scopingnota Voorontwerp 
RUP

Ontwerp 
RUP

Definitief 
RUP

Burgers & actoren

Advies na startnota
Advies na voorontwerp

Bespreken plenaire 
vergadering

60 dagen publieke raadpleging

Inspraak & participatie

Behandelen opmerkingen door 
planteam

60 dagen openbaar 
onderzoek

Behandelen bezwaren door 
gecoro

Communicatie

Website Website
Website
Kranten
Aanplakking
Belgisch Staatsblad

Website
Belgisch Staatsblad

Website
Kranten
Aanplakking
Belgisch staatsblad



Ruimtelijk uitvoeringsplan Woonbos II | Procesnota 4.0  10

3 Betrokkenen bij het RUP

3.1 Planteam
Het planteam is de groep van ambtenaren en ruimtelijke planners die zorgt 
dat het proces op een correcte manier verloopt. Het planteam doet het 
voorbereidende werk en levert inhoud aan. Het team coördineert het project en 
legt voorstellen ter advies voor aan de betrokken actoren en ter goedkeuring aan 
het beleid. Het planteam vraagt de participatie van de verschillende actoren.

De samenstelling van het planteam kan veranderen tijdens het planningsproces. 
Na het verwerken van de resultaten van de eerste raadpleging bijvoorbeeld, 
kunnen vertegenwoordigers van instanties (tijdelijk) toegevoegd worden 
aan het planteam of zijn andere niet meer noodzakelijk voor het verdere 
planningsproces.

Het planteam moet de procedure correct laten verlopen. Dit omvat onder meer: 
• het aanreiken van de planningsopties;
• het opmaken van de noodzakelijke documenten;
• het organiseren van het openbaar onderzoek en participatiemoment;
• het opmaken van verslagen en verwerken van opmerkingen en bezwaren;
• de opmaak van het bestek en gunning van de onderzoeken en het voeren 

van onderhandelingen. 

Het planteam zal gedurende het planningsproces ‘beslissingen’ nemen zoals het 

eventueel aanpassen van de begrenzing van het plangebied, het wijzigen van 
de mogelijke ontwikkelingen, het organiseren van een nieuw participatiemoment 
na een wijziging van de initiële doelstelling, het organiseren van een plenaire 
vergadering of een ‘schriftelijke’ adviesronde. 

Het planteam kan verschillende vormen van overleg voeren (intern overleg, 
bilateraal overleg met specifieke actoren, multilateraal overleg, …). Het planteam 
kan vrij kiezen in welke mate het informeel interbestuurlijk overleg wil plegen.
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Samenstelling planteam:

Omgevingsambtenaar

Marc Konings
Diensthoofd Milieu en Groen gemeente Kalmthout

Gemeentehuis Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout

Tel.: 03 620 22 61

e-mail: marc.konings@kalmthout.be en ruimtelijke.ordening@kalmthout.be

Overige leden van het planteam

Lukas Jacobs
Burgemeester

Tel.: 0474 84 18 33 

e-mail: burgemeester@kalmthout.be 

Jef Van den Bergh 
Schepen bevoegd voor mobiliteit, ruimtelijke planning, wonen, onderwijs,….

Tel.: 0473 74 83 16

e-mail: jef.vandenbergh@kamer.cdenv.be

Jan Oerlemans 
Schepen bevoegd voor openbare werken, publieke ruimte, patrimonium en kerkhoven

Tel.: 0475 60 20 22

e-mail: jan.oerlemans@kalmthout.be

Patrick Reynaerts 
Deskundige ruimtelijke ordening, 

Tel.: 03 620 22 32

e-mail: patrick.reynaerts@kalmthout.be

Lowie Steenwegen
Extern deskundige ruimtelijke planning, erkend ruimtelijk planner

Tel.: 0498 51 38 28

e-mail: lowie.steenwegen@urbis-et-terra.be

Marc Oosting
Extern deskundige ruimtelijke planning, erkend ruimtelijke planner

Tel.: +34 6 15 02 53 35

e-mail: marc.oosting@bro.nl
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3.2 Adviesinstanties
Het decreet duidt het Departement Omgeving, de provincie Antwerpen en de 
Dienst bevoegd voor milieueffectrapportage en veiligheidsrapportage aan als 
adviesinstantie.

Het BVR 17/02/2017 duidt bijkomende instanties aan waaraan de 
bevoegde overheid advies vraagt over de startnota en het voorontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan1 en in voorkomend geval, over de ontwerpen van 
planmilieueffectrapport, ruimtelijk veiligheidsrapport en andere verplicht 
voorgeschreven of gemaakte effectbeoordelingsrapporten.2

De gemeente Kalmthout vraagt 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 over de startnota, over het voorontwerp van 
ruimtelijk uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, over het ontwerp van de 
effectbeoordelingsrapporten aan:

De bevoegde overheid vraagt 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 over de startnota, respectievelijk over het 
voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan en, in voorkomend geval, over het 
ontwerp van de effectbeoordelingsrapporten aan:

• de gecoro als bevoegde adviescommissie voor ruimtelijke ordening.
• het Departement Omgeving.
• het Agentschap Onroerend Erfgoed omdat een deel van de gebouwen 

binnen de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan geheel 
of gedeeltelijk zijn beschermd als monument of geheel of gedeeltelijk 
beschermd zijn als cultuurhistorisch landschap, dorps- of stadsgezicht of het 
voorgenomen uitvoeringsplan aanzienlijke effecten zou kunnen hebben op 
het architectonisch erfgoed.

• het Agentschap voor Natuur en Bos omdat gronden die binnen de begrenzing 
van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen geheel of gedeeltelijk 
onderdelen vormen van leefgebied van een Europees te beschermen 
soort zoals opgenomen in een soortenbeschermingsprogramma dat is 
vastgesteld conform artikel 27 van het Soortenbesluit van 15 mei 2009 en het 
voorgenomen uitvoeringsplan aanzienlijke effecten zou kunnen hebben op de 
fauna of de flora of de biodiversiteit.

• het Agentschap Wonen-Vlaanderen omdat de gronden die binnen de 
begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen, volgens de 
bestaande plannen van aanleg of uitvoeringsplannen de bestemming 
woongebied of een daarmee vergelijkbaar gebied krijgen in afwijking van 
de bestaande plannen van aanleg of de uitvoeringsplannen voor zover de 
bestemmingswijziging betrekking heeft op een oppervlakte van ten minste 
één hectare.

• Het Agentschap Wonen Vlaanderen omdat er gronden met dagrecreatie zijn  
gelegen binnen de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan.

• de Vlaamse Milieumaatschappij omdat de gronden die binnen de begrenzing 1 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
2 Bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 
betreffende het geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, 
planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en andere 
effectbeoordelingen
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3.3 Beleidsgroep
De beleidsgroep beslist over het voorstel van aanpak, het voorstel van RUP en 
over het eindresultaat. De beleidsgroep biedt suggesties en werkpunten aan het 
planteam. De beleidsgroep neemt beslissingen over de belangrijke stappen in 
het planproces.

De beleidsgroep bestaat uit het voltallige college van burgemeester en 
schepenen.

Officiële beslissingen in de planprocedure worden genomen door het college 
van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad.

3.4 GECORO
De GECORO (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening) is samengesteld 
uit vertegenwoordigers van middenveldorganisaties en deskundigen inzake 
ruimtelijke ordening.

De GECORO formuleert een officieel advies op de startnota, het voorontwerp 
RUP en het ontwerp RUP. 

De GECORO biedt een beeld van het sociaal maatschappelijk draagvlak en de 
haalbaarheid van het plan.

van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen, geheel of gedeeltelijk afstromen 
naar een onbevaarbare waterloop van eerste categorie en geheel of 
gedeeltelijk in effectief of mogelijk overstromingsgevoelig gebied liggen op de 
kaart van de overstromingsgevoelige gebieden.

• de bevoegde provinciale administratie omdat de gronden die binnen 
de begrenzing van het voorgenomen uitvoeringsplan liggen, geheel 
of gedeeltelijk afstromen naar een onbevaarbare waterloop van 
tweede categorie en geheel of gedeeltelijk in effectief of mogelijk 
overstromingsgevoelig gebied liggen, zoals aangegeven op de kaart van de 
overstromingsgevoelige gebieden.

• het Agentschap Wegen en Verkeer omdat gronden die binnen de begrenzing 
van het voorgenomen plan liggen of palen aan een bestaande gewestweg.

• de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en Infrabel 
omdat de gronden die binnen de begrenzing van het voorgenomen 
uitvoeringsplan liggen volgens de bestaande plannen van aanleg of 
uitvoeringsplannen geheel of gedeeltelijk bestemd zijn als bestaande of 
aan te leggen spoorweglijn of als gebied voor gemeenschaps- en openbare 
nutsvoorzieningen of reservatie- of erfdienstbaarheidsgebied dat aan die 
infrastructuur verbonden is.

• De Lijn omdat het voorgenomen uitvoeringsplan betrekking heeft op een 
gebied waarin zich minstens 250 bestaande of geplande woongelegenheden 
bevinden.

• het Departement Mobiliteit en Openbare Werken omdat het voorgenomen 
uitvoeringsplan mogelijk leidt tot het bouwen van ten minste 250 
woongelegenheden.

• De aanpalende gemeente Kapellen. 
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4 Participatie

In kader van de opmaak van het RUP worden volgende inspraak- en 
raadpleegmomenten voorzien:
• Een informatievergadering en een publieke raadpleging van alle betrokken 

actoren over de startnota tijdens een periode van 60 dagen. 
• Een informatievergadering en een topenbaar onderzoek na de voorlopige 

vaststelling door de gemeenteraad tijdens een periode van 60 dagen.

4.1 Wijze van participatie
Input tijdens de publieke raadpleging: 
• Vragen om verduidelijking
• Aanreiken van visie en doelstellingen over de gewenste ontwikkeling
• Vragen tot het aanduiden van bijkomende projectzones
• Voorstellen van stedenbouwkundige voorschriften 
• Voorstellen tot het beperken van de woondichtheid en het behouden van 

natuurwaarden 
• Aanduiden van aandachtspunten waar het plan rekening mee moet houden 
• ...
 
4.2 Verwerken van de input
Resultaten startnota:

De resultaten van de publieke raadpleging en de adviezen worden samengevat 
en verwerkt in de scopingnota. Deze resultaten worden samengevat in een 
participatieverslag integraal opgenomen wordt in de procesnota 2.0.

5 Communicatie

In elke fase wordt er op verschillende manieren en op specifieke momenten 
gecommuniceerd. Alle documenten kunnen steeds geraadpleegd worden op de 
website van de gemeente Kalmthout: www.kalmthout.be

5.1 Beleidsgroep
Het planinitiatief en de inhoud van de startnota werden bekendgemaakt via: 
• Een uitgebreide webpagina op de gemeentelijke website: 
        www.kalmthout.be/woonbos 2

• Een informatiefolder met een oplage van 9.500 exemplaren, verspreid in de 
volledige gemeente Kalmthout

• Een aankondiging in de digitale nieuwsbrief van gemeente Kalmthout op 
3 mei 2021 

• Een bericht in het Belgisch Staatsblad
• Berichten op de gemeentelijke facebook-pagina en andere sociale media  
• Artikels in de geschreven pers  

Tijdens de publieke raadpleging was er een mogelijkheid om vragen te stellen 
via via mail (woonbos2@kalmthout.be) en tijdens een online vragenuurtje op 
18 mei 2021. 

De burger kon tijdens de publieke raadpleging op verschillende manieren 
reageren en opmerkingen of suggesties aanreiken: 
• Via post naar Gemeentebestuur Kalmthout, Kerkeneind 13, 2920 Kalmthout 
• Via mail naar woonbos2@kalmthout.be 
• Via het enquêteformulier (online of op papier) 
• Tijdens het online vragenuurtje
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5.1.1 Verslag online vragenuurtje op 18 mei 2021 
Het vragenuurtje werd vanwege de geldende corona-maatregelen online 
georganiseerd. Het werd via de hierboven genoemde communicatiekanalen 
aangekondigd.  28 burgers namen deel aan het vragenuurtje. 
Vragen en antwoorden 

Vraag 1: “De gemeente mag bij nieuwe woonontwikkelingen meer bouwlagen 
toelaten, dus iets hogere gebouwen. Zo wordt er minder grond ingenomen door 
het nieuwe gebouw én een groter deel van het perceel blijft een groene zone.” 
Wat is ‘iets hogere gebouwen’? Over hoeveel verdiepingen spreken we dan? En 
over hoeveel meter? 
Antwoord 1: “Twee volwaardige bouwlagen en een dakvolume dat ook als  
woonlaag kan worden ingericht. Verder onderzoek zal moeten uitwijzen   
of dat kan en waar dat precies kan.”

Vraag 2: “Bij de voorstelling van het RUP Woonbos II in de 
gemeenteraadscommissie van 19 april 2021 werd gezegd dat in ‘projectzones’ 
iets meer woningen kunnen komen dan in de onmiddellijke omgeving in functie 
van de footprint en de kwaliteit. Wat is ‘iets meer’? Waarom zijn er geen 
duidelijke regels?”
Antwoord 2: “Het gewestplan heeft een groot deel van het projectgebied 
aangeduid als woonpark. Dat wil zeggen een woonomgeving met een lage 
woondichtheid en veel opgaand groen (conform wonen in het bos). De richtnorm 
volgens het gewestplan is 5 woningen per hectare. Wij willen nu kijken of 
we enerzijds kiezen voor 1 cijfer voor het hele plangebied of passen we de 
woondichtheid aan per projectzone waarbij er wordt gekeken naar de huidige 
woondichtheid in de zone en waarbij het aantal woningen per hectare daarop 
wordt afgestemd. Onze voorkeur gaat alleszins uit naar dit laatste voorstel.”

Vraag 3: “Is het RUP een vervanging van het gewestplan?”
Antwoord 3: Een RUP kan de zonering van het gewestplan wel wijzigen. 
De volgende gebieden in de kern van Heide worden herbestemd. Deze 
gebieden worden herbestemd naar gemeenschapsgebied: de twee scholen 
in de Max Temmermanlaan en in de Canadezenlaan, in de omgeving van de 
kerk, het voetbalterrein van Heibos en het bestaande woonzorgcentrum in de 
Heidestatiestraat. Tot slot wordt het gebied waar vroeger de manege lag in de 
Missehuislei herbestemd van dagrecreatie naar woonbosgebied. Verder zijn er 
geen vervangende wijzigen voorzien ten opzichte van het gewestplan. 

Vraag 4: Worden er nieuwe bouwplaatsen mogelijk?
Antwoord 4: Er worden geen nieuwe bouwplaatsen mogelijk gemaakt. Tenzij 
diegenen die er juridisch nu al vastliggen. 

Vraag 5: Kan er nog een aanvraag voor verkaveling worden ingediend?
Antwoord 5: Ja, het blijft woongebied, waar je alle aanvragen kan doen. Niet 
elke verkavelingsaanvraag zal automatisch worden goedgekeurd. Je zal moeten 
voldoen aan een aantal voorwaarden. Bijna de helft van het volledige plangebied 
is nu al verkaveld. Verkaveling met nieuwe wegenaanleg is niet mogelijk. Langs 
bestaande wegenis blijft verkavelen wel mogelijk.

Vraag 6: Op blz. 74 van de startnota worden projectzones omschreven 
als: “De projectzones zijn aangeduid voor specifieke gebiedsgerichte 
woonontwikkelingen. De inrichtingseisen voor de aanleg en het beheer worden 
gedetailleerd aangereikt. Deze projectzones zijn aangeduid op het grafisch 
plan.”  
• Wat is het exact aantal projectzones waarvoor dus ‘specifieke 

gebiedsgerichte woonontwikkelingen’ gepland zijn? 
• Wanneer worden de ‘inrichtingseisen voor de aanleg en het beheer (...) 
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gedetailleerd aangereikt’? 
• Zijn deze ‘inrichtingseisen’ globaal of verschillen die per projectzone? 
• Welke inspraakmogelijkheid is er in functie van de antwoorden op de 

voorgaande vragen?
Antwoord 6: Er zijn voorlopig een aantal projectzones aangeduid waar we 
gebiedspecifieke voorschriften willen gaan aanreiken. Een aantal algemene 
standpunten zullen overlappen tussen de projectzones en anderzijds zijn er 
ook specifieke voorschriften voor een projectzone. We gaan heel specifiek 
ontwerpmatig onderzoek doen. Bij het volgende openbaar onderzoek zit een 
voorstel van grafisch plan. 

Vraag 7: Een klein deel van de Zuidelijke zone van Kalmthout staat ingekleurd 
in het gewestplan als natuurgebied. Dit is ergens een afwijking t.o.v. de 
onmiddellijke omgeving. Er is ook juridisch bepaald dat er toch mocht verkaveld 
en gebouwd worden omdat de inkleuring van eind jaren 70 onrecht deed aan de 
toenmalige eigenaars. Zal het RUP deze administratieve aberratie rechtzetten 
en omzetten naar woonpark zodat huidige eigenaars op lange termijn 
duidelijkheid verkrijgen?
Antwoord 7: Dit is reeds verkaveld en alle bestaande verkavelingen blijven 
gelden. Er wordt gekeken of het mogelijk is om een rechtzetting van die zone te 
doen. 

Vraag 8: Mijn woning staat op de lijst van waardevol erfgoed. Wat houdt dit 
precies in? 
Antwoord 8: Er is nu al een verordening voor waardevolle gebouwen. Waardevol 
kan gaan over de ouderdom, het uitzicht, of esthetische en cultuur-historische 
aspecten. Zo werd er een lijst opgesteld van gebouwen waarvan de gemeente 

vindt dat ze waardevol zijn. Je woning krijgt dat erkenningslabel zonder dat 
er effectief beschermingsmaatregelen aan zijn gekoppeld. Verbouwen en 
renoveren kan, maar dan met respect voor het bestaande. Het is dus geen 
klassering als monument.

Vraag 9: Hoe staan jullie tegenover een ecologische woonleefgemeenschap die 
zelfvoorzienend is, verbinding met de natuur, ieder wel zijn eigen woonst, maar 
het erf is gezamenlijk?
Antwoord 9: Volledig zelfvoorzienend zal het niet zijn, maar het is wel de 
bedoeling om heel weinig te bebouwen, heel weinig te verharden, veel natuur en 
een heel groot deel van het perceel in gemeenschappelijk beheer. 

Vraag 10: Wat is de juridische waarde van deze startnota?
Antwoord 10: Juridisch heeft dit geen waarde. Een waarde heeft het pas van 
zodra de gemeenteraad het voorlopig heeft vastgesteld.

Vraag 11: Wat gebeurt er met de resultaten van de enquête?
Antwoord 11: Die worden geanalyseerd en verwerkt voor de verdere uitwerking 
van het RUP.
 
Vraag 12: Wat met de al bestaande bebouwingen van voor 1961 die geacht 
worden vergund te zijn, en in het woonparkgebied liggen? Blijft hier gewoon 
alles ongewijzigd voor wat geacht is vergund te zijn?
Antwoord 12: Het RUP doet geen uitspraken over de vergunningstoestand van 
de gebouwen die daar al zijn. De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening blijft 
van kracht waarin staat dat alle gebouwen van voor 1961 wordt beschouwd 
als vergund. Het RUP verandert dus niets aan de juridische toestand van de 
gebouwen. 
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5.1.2 Resultaat van de enquête 
Tijdens de volledige looptijd van de publieke raadpleging konden burgers 
een online enquête-formulier invullen.  Hieronder is een summiere u een 
samenvatting van de resultaten en de opmerkingen weergegeven. Een 
uitgebreid verslag is opgenomen in bijlage. De enquête werd online 202 keer 
ingevuld. De enquête was opgebouwd met een aantal stellingen waarop 
gereageerd kon worden. 

Stelling 1: De omgeving rond De Vroente is de toegangspoort tot de 
Kalmthoutse Heide. De gemeente moet haar plannen om deze omgeving te 
versterken verder uitvoeren, op maat van de toeristische gebruiker en het 
groene karakter van de omgeving. 
• 73 opmerkingen 
• Het is belangrijk een goed evenwicht tussen publieke belangstelling / 

toerisme en de bescherming van de natuur te vinden. 
• De meningen verschillen over het feit of het gebied rond de Vroente 

gemoderniseerd moet worden, maar iedereen is het erover eens dat dit 
enkel wenselijk is zonder dat dit ten koste van de bestaande natuur gaat.

Stelling 2: In het woonbos is de bosrijke en natuurlijke omgeving goed bewaard 
gebleven. De gemeente moet daarom de huidige woonkwaliteit beschermen en 
bij nieuwe woongelegenheden kiezen voor een inplanting die rekening houdt 
met die groene zones. 
• 47 opmerkingen 
• Alle respondenten zijn het erover eens dat de natuur en groene zones 

zoveel mogelijk beschermd moeten worden. 
• Er wordt meermaals opgemerkt dat er nu al te veel bomen verdwijnen. 
• De meerderheid beseft ook dat er een verantwoordelijkheid is voor de 

(huidige en toekomstige) eigenaars wat betreft onderhoud en beheer van 

het groen en vindt dat hier strenger op toegezien mag worden door de 
gemeente.

Stelling 3: De gemeente moet toestaan dat grote percelen opgedeeld kunnen 
worden tot verkavelingen met meerdere (kleinere) woningen.
• 93 opmerkingen in totaal 
• De respondenten die (helemaal) niet akkoord zijn, geven aan dat ze vrezen 

dat dit tot versnippering en verlies van groen zal leiden 
• De respondenten (helemaal) akkoord zijn, merken op dat dit enkel kan op 

een goed doordachte manier, zolang de kavels niet te klein worden en het 
groen zoveel mogelijk behouden blijft.

 
Stelling 4: De gemeente moet voorzien in nieuwe woonvormen zodat 
villa’s onder bepaalde voorwaarden kunnen worden verbouwd tot 
meergezinswoningen.
• 70 opmerkingen 
• Vragen om duidelijke spelregels waarbinnen dit kan. 
• Respondenten zijn akkoord, zolang dit niet leidt tot uitbreiding via 

bijgebouwen of hogere woningbouw. 
• Enkele respondenten zijn niet akkoord en wijzen erop dat meer gezinnen 

ook meer verplaatsingen en (verkeers)druk, meer vervuiling en meer lawaai 
betekent voor de hele omgeving.

Stelling 5: De buitenaanleg, zowel van privé- eigendommen als van het 
openbaar domein verdient bijzondere aandacht. Het behoud en - waar mogelijk - 
het uitbreiden van het aanwezige groen staat voorop. De gemeente mag van de 
eigenaars verwachten dat zij de verharding op hun terrein beperken en hun tuin 
zo natuurlijk mogelijk aanleggen. 
• 64 opmerkingen 
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• De respondenten die (helemaal) niet akkoord zijn, beroepen zich op de 
vrijheid van eigenaars om zelf te beslissen wat ze op hun privégrond doen. 

• Respondenten vinden het aanvaardbaar dat er verplichtingen komen, maar 
willen vooral dat de gemeente inzet op advies en stimulerende maatregelen 
in plaats van verplichtingen. Schrik dat verplichte en al te gedetailleerde 
regelgeving voor een te rigide systeem zorgt. 

• Meermaals wordt aangehaald dat ook handhaving van belang is.

Stelling 6: De gemeente moet ervoor ijveren dat de vennen, de bossen en de 
natuurgebieden worden bewaard. Zij hebben namelijk een landschappelijke en 
ecologische waarde en regelen het waterbeheer.
• 25 opmerkingen 
• De overgrote meerderheid van de respondenten zijn helemaal akkoord met 

deze stelling en vinden dit een evidentie. 
• Meerdere respondenten geven aan dat de gemeente niet alleen moet 

ijveren, maar moet strijden hiervoor.

Stelling 7: Om de groene zones te vrijwaren, is het goed dat de gemeente in het 
RUP richtlijnen opneemt voor het beheer en de inrichting van het gebied. Denk 
bijvoorbeeld aan regels over afsluitingen, streekeigen aanplanting en boomzorg 
om het groene karakter van de tuinen te behouden. 
• 54 opmerkingen
• De respondenten die (helemaal) niet akkoord zijn, beroepen zich op de 

vrijheid van eigenaars om zelf te beslissen wat ze op hun privégrond doen. 
• Een richtlijn en advies zal effectiever zijn dan dwingende regels waartegen 

waarschijnlijk bezwaar komt.
• Specifiek met betrekking tot regels over afsluitingen, worden privacy en 

veiligheid aangehaald door tegenstanders, en doorgang voor dieren en 
kleinwild door de voorstanders. 

• Specifiek over streekeigen aanplanting zijn de meningen genuanceerder en 
wil men in dit kader niet te veel beperkingen voor exoten.

 
Stelling 8: De gemeente moet vermijden dat de woondichtheid, dat is het aantal 
woningen per hectare, in het gebied stijgt.
• 53 opmerkingen
• De overgrote meerderheid van de respondenten zijn (helemaal) akkoord 

met deze stelling en vinden dit een evidentie. 
• Respondenten die (helemaal) niet akkoord zijn maken zich minder zorgen 

over de woondichtheid, zolang perceelgrootte en groenbehoud gevrijwaard 
blijven.

 
Stelling 9: De gemeente mag bij nieuwe woonontwikkelingen meer bouwlagen 
toelaten, dus iets hogere gebouwen. Zo wordt er minder grond ingenomen door 
het nieuwe gebouw én een groter deel van het perceel blijft een groene zone.
• 86 opmerkingen
• De meningen over deze stelling zijn het meest verdeeld. 
• Er zijn meerdere opmerkingen die absoluut tegen appartementsbouw zijn, in 

welke vorm dan ook. 
• Respondenten die (helemaal) akkoord zijn, geven aan dit enkel te willen 

toelaten onder bepaalde voorwaarden, op een beperkt aantal locaties en 
mits inpassing in de bestaande omgeving. 

Het beschermen van het bosgebied en de vennen op openbaar domein, het 
beperken van de woondichtheid (het aantal woningen per hectare) en het 
beperken van de bebouwing in de groene zones zijn door de respondenten 
aangeduid als de drie belangrijkste aspecten voor het RUP Woonbos II.
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Op het einde van de vragenlijst kregen de respondenten de mogelijkheid om nog 
bijkomende opmerkingen aan te reiken. Deze opmerkingen (83) concentreren 
zich rond volgende thema’s: 
• Leefbaarheid en karakter van het gebied zoveel mogelijk bewaren 
• Natuur en groenzones beschermen 
• Mobiliteit: ontbreken van fietspaden, te hoge snelheden, vrachtverkeer, ... 
• Woonvormen: zorgwoningen, geen appartementsbouw, betaalbaar wonen 
• Meer betere handhaving en controle omtrent bouwvoorschriften 
• Bezorgdheid dat het RUP gemaakt wordt op maat van de 

projectontwikkelaars. 

5.1.3 Opmerkingen en bezwaren van bewoners
Er zijn 24 reacties toegestuurd. Enkele hebben betrekking op tekstuele 
opmerkingen of vragen tot verduidelijking andere formuleren meer inhoudelijke 
bezwaren of aandachtspunten. 

Beperkte opmerkingen of vragen:
Bezwaar 1: foutieve straatnaam bij foto 36: Foto 36 is Canadezenlaan en niet 
Minnedreef 
Bezwaar 2: Vraag tot verduidelijking projectzones en vervolg 
inspraakmogelijkheden
• Wat is het exact aantal projectzones? 
 Voorlopig zijn er drie projectzones op het plan aangeduid

• Wanneer worden de inrichtingseisen voor deze gedetailleerd aangereikt?
 Deze worden tijdens de volgende fasen van het ontwerp gedetailleerd

• Zijn de inrichtingseisen globaal of verschillen die per projectzone?
 De voorschriften zullen algemene principes en gebiedsspecieke  

 bepalingen bevatten

• Is er mogelijkheid om hierop nog te reageren?

 Burgers kunnen opmerkingen en bezwaren aanreiken tijdens het  

 openbaar onderzoek, dat wordt georganiseerd na de vaststelling van  

 het ontwerp door de gemeenteraad

Bezwaar 3: vragen met betrekking tot de vergunningsprocedure in relatie met 
recent aangekochte bouwgrond
 Bestaande procedures worden niet gevat door het plan. 

Bezwaar 4: vraag naar de begrenzing van het plangebied ter hoogte van de 
Leopoldlaan
 De grens loopt ter hoogte van de perceelsgrenzen van de tuinen van  

 de Wilgendreef. 
Bezwaar 5: vraag met betrekking tot het tijdstip van het kappen van bomen
 Bomen mogen niet gekapt worden tijdens het broedseizoen. 

Bezwaar 6: vraag naar de criteria van waardevolle gebouwen
 De criteria werden bepaald in het kader van de gemeentelijke   

 stedenbouwkundige verordening waardevolle gebouwen. De   

 waardevolle gebouwen die geselecteerd zijn, worden in het RUP  

 bevestigd.

Bezwaar 7: vraag voor telefonisch overleg
 Geen inhoudelijk bezwaar.

Bezwaar 9: vraag voor tijdstip aanleg riolering
 Vraag met betrekking tot perceelsgebonden aansluiting.

Bezwaar 23: de milieuraad zal haar standpunt in september aanreiken
 Hiervan wordt akte genomen.

Uitgebreide opmerkingen en bezwaren:
Bezwaar 8: deelgebied Canadezenlaan-Kapellensteenweg 
• Woonbos vereist veel bos, het behoud van bos met een aangepast beheer
 Dat is één van de doelstellingen van het RUP

• Er zijn ook gezinnen die grote woningen en en grote tuinen wensen
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 Het RUP pleit voor het vrijwaren van het woonbos voor verdere  

 verdeling en versnippering

• Er moet in het vergunningenbeleid meer aandacht zijn voor natuur en 
landschap 

 Dat is één van de doelstellingen van het RUP

Bezwaar 10: mobiliteit
• De verkeersveiligheid en verkeersleefaarheid moet sterker geacentueerd  

en afgedwongen worden
 Dat is een aandachtspunt in het RUP maar het verkeersbeleid is een  

 autonoom beleidsdomein en wordt niet bepaald door de wetgeving  

 ruimtelijke planning.

Bezwaar 11: herbestemming parkgebieden
• De vraag heeft betrekking op de ruimtebalans en de daarin gehanteerde 

categorieën.
 Er wordt geen natuur- of parkgebied omgezet naar woonparkgebied.

Bezwaar 12: herbestemming gebieden
• De vraag heeft betrekking op de ruimtebalans.
 De voorschriften worden in een latere fase (voorontwerp) opgesteld.

Bezwaar 13: deelgebied Dennendael / Missiehuislei-Van Dammedreef
• De bezwaren hebben betrekking het bouwvrij houden van natuurgebieden 

en het drukke verkeer
 Natuurgebieden en beboste binnengebieden worden gevrijwaar van  

 bebouwing

 Het verkeersbeleid is een autonoom beleidsdomein en wordt niet  

 bepaald door de wetgeving ruimtelijke planning

• Meergezinswoningen met ondergrondse parkeergarages zijn niet wenselijk, 
bijkomende bebouwing moet beperkt worden

 Het beperken van de bebouwing en het vrijwaren van waardevolle  

 groengebieden is een doelstelling van het RUP

 De voorschriften voor de projectzones worden later gedetailleerd.

Bezwaar 14: Ontwikkeling Max Temmermanlaan 38-40 
• Vraag om de voormalige school met directeurwoning aan te duiden als 

projectzone
 Deze vraag zal in een volgende fase onderzocht worden. De bestaande  

 bebouwing en de historische functie zijn afwegingscriteria die in de  

 beoordeling gehanteerd zullen worden. 

Bezwaar 15: Ontwikkeling Prins Albertlei-Missiehuislei 
• Vraag om het binnengebied en de aangrenzende percelen ten westen van 

het Missiehuis  aan te duiden als projectzone
 Deze vraag zal in een volgende fase onderzocht worden. De bestaande  

 bebouwing en beboste omgeving zijn afwegingscriteria die in de  

 beoordeling gehanteerd zullen worden. 

Bezwaar 16, 20, 21 en 22: Verschillende opmerkingen
• Uit de startnota blijkt dat in de verdere stappen een aantal zaken te 

vrijblijvend geformuleerd zullen worden. Voor een aantal essentiële doelen 
… vinden we een aantal keer de passage: “er zal gestreefd worden naar”. 
Om de doelstelling van het Woonbos duurzaam te realiseren zal er veel 
meer nodig zijn dan een streven. 

 De startnota reikt de doelstellingen aan. Het concrete kader wordt later  

 opgebouwd. 

• Er is onduidelijkheid of de Withoevense heide wel dan niet tot de afbakening 
van het plangebied behoort. 

 Bestaande BPA en RUPs die in het plangebied liggen worden niet  

 gewijzigd. Voor het BPA Withoefse Heide is enkel een uitzondering  

 gemaakt voor het onthaalcentrum. 

• Dat de milieueffecten voor de verschillende te formuleren opties onderzocht 
zullen worden dient opgenomen te worden in de startnota. 

 De startnota duidt aan of en welke milieueffecten verwacht worden.  
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 De impact op milieu wordt in de screeningsnota onderzocht. Er kunnen  

 twee verschillende opties gehanteerd en afgewogen worden: het  

 behoud van de bestaande toestand met mogelijkheden conform het  

 voorschrift van het gewestplan of de geplande ontwikkeling. 

• De huidige status van de wegen van het Woonbos: typologie en profiel dient 
als referentie te worden genoteerd om te voorkomen dat wegen verbreed 
worden en laanbomen gerooid worden.

 Het RUP beoogt het behoud van de karakteristieke. Recent   

 uitgevoerde werken werden niet getoetst aan het RUP omdat het plan  

 nog niet is vastgesteld. 

• Het is positief dat de gewenste bouwdichtheid nader zal worden onderzocht, 
maar de vermelding dat in het RUP een maximum voor deze parameter 
vastgelegd zal worden ontbreekt

 Het RUP zal max. woondichtheden per deelgebied vastleggen.  

 Onderzoek, aantal en verantwoording is het onderwerp van verder  

 onderzoek. 

• Ook de verharding moet per deelgebied en per perceel vastgelegd worden
 Het RUP ook waarden vastleggen voor de verhardingen. Onderzoek,  

 terreinbezetting en verantwoording is het onderwerp van verder  

 onderzoek. 

• De evaluatie van Woonbos I is erg summier en ontoereikend
 De evaluatie kan verder uitgewerkt worden. 

• Het toelaten van meergezinwoningen moet verbonden worden door het 
aanreiken van  compensatie aan eigenaars van (delen van) percelen die 
niet langer bebouwd kunnen worden. 

 De hogere dichtheid is verbonden aan het eigen perceel of projectzone.  

 Dit houdt in dat er gecompenseerd wordt op het eigen terrein.

• De Vroente is natuurgebied. Bijkomende verharding is niet wenselijk.
 De Vroente is in het BPA aangeduid als zone voor    

 gemeenschapsvoorzieningen. De inrichtingsvoorwaarden worden later  

 bepaald.

• Er wordt een voorstel aangereikt van een visie.
 Het voorstel is geen visie maar een de basis van een afwegingskader.  

 Het afwegingskader (stedenbouwkundige voorschriften) wordt in een  

 volgende fase gebiedsgericht opgebouwd.

• Er wordt gepleit voor een financieel instrument dat eigenaars vergoed 
wanneer deze later niet meer op een perceel kunnen bouwen omdat de 
quota per deelgebied bereikt zijn.

 Het instrument van de verhandelbare bouwrechten wordt ontwikkeld 

 op Vlaams niveau. In dit RUP wordt gepleit om de woondichtheid per  

 deelgebied, per projectzone en per perceel te beperken. Het aanreiken  

 van een compensatie aan derden is dan overbodig.

• Er wordt een voorstel aangereikt van een visie.
 Het voorstel is geen visie maar een de basis van een afwegingskader.  

 Het afwegingskader (stedenbouwkundige voorschriften) wordt in een  

 volgende fase gebiedsgericht opgebouwd.

Bezwaar 17: Inhoud bezwaar 16 én opmerkingen Max Temmermanlaan
• Omvang percelen beperken tot min. 2.000m2
 Dit is een voorstel dat mogelijk in de stedenbouwkundige voorschriften  

 opgenomen kan worden.

• Storende activiteiten beperken 
 Dit wordt in de stedenbouwkundige voorschriften opgenomen 

• Teveel verkeer op Max Temmermanlaan
 Dat is een aandachtspunt in het RUP maar het verkeersbeleid is een  

 autonoom beleidsdomein en wordt niet bepaald door de wetgeving  

 ruimtelijke planning.

• Opdelen bestaande woningen (tot vier woningen en meer)
 Enkel toestaan in grote gebouwen, niet in woningen in residentiële  

 omgeving.
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• Functiewijziging Max Temmermanlaan 38-40 moet mogelijk zijn 
(zorgfuncties)

 Dit is een voorstel dat verder onderzocht wordt en in de   

 stedenbouwkundige voorschriften opgenomen kan worden.

Bezwaar 18: Voorstel ontwikkeling projectzone Canadezenlaan 124 
• Vraag tot wijziging contour projectzone
 Dit is een voorstel dat verder onderzocht kan worden. De   

 woondichtheid wordt onder meer bepaald in functie van het deelgebied.

Bezwaar 19: Voorstel ontwikkeling projectzone Kapellensteenweg 544 
• Vraag tot wijziging contour projectzone
 Dit is een voorstel dat verder onderzocht kan worden. De   

 woondichtheid wordt onder meer bepaald in functie van het deelgebied.

Bezwaar 24: Ontwikkeling deelgebied Beauvoislaan
• Vraag tot wijziging ontwikkelingsperspectieven perceel Beauvoislaan 62
 De percelen in dit deelgebied zijn erg diep. Een hoger woondichtheid  

 en een alternatieve invulling (niet louter bouwen aan de straatzijde)  

 moet mogelijk zijn

5.1.4 Adviezen van de betrokken instanties
De adviezen werden gevraagd via het digitaal platform van de Vlaamse 
overheid. Er werden 19 adviezen gevraagd. De adviesperiode startte op 
07/05/2021 en liep tot 05/07/2021. Tijdens de adviesperiode werden 13 adviezen 
toegestuurd. Het advies van Sport Vlaanderen werd na het sluiten van de 
adviesperiode opgeladen in het loket. Dit wordt eveneens toegevoegd en 
behandeld. De volledige adviezen zijn opgenomen in bijlage 1.

Nr. Instantie Datum advies Inhoud advies

1 Agentschap Wegen en 

Verkeer

Gunstig

2 Agentschap Wonen Vlaan-

deren

3 Agentschap voor Natuur en 

Bos

4 Departement Mobiliteit en 

Openbare Werken

Gunstig

5 Departement Omgeving

6 Fluxys Gunstig met voorwaarden

7 Infrabel Gunstig met voorwaarden

8 Gecoro Kalmthout Gunstig met voorwaarden

9 Gemeente Kapellen Gunstig met voorwaarden

11 NMBS Ongunstig

12 Agentschap Onroerend 

Erfgoed

Gunstig met voorwaarden

13 Provincie Antwerpen (ruimte-

lijke planning)

Gunstig met voorwaarden

14 Provincie Antwerpen (dienst 

waterlopen)

15 Sport Vlaanderen Gunstig met voorwaarden

16 Toerisme Vlaanderen Gunstig met voorwaarden

17 Vlaamse Milieumaatschappij Geen advies

18 Vlaamse Vervoersmaat-

schappij

Gunstig

19 Ministerie van Landsverde-

diging

Ongunstig
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5.1.4.1 Advies Agentschap Wegen en Verkeer
Inhoud advies: “Mijn afdeling heeft geen opmerkingen op de startnota.” 
Reactie advies: geen bemerking

5.1.4.2 Advies Departement Mobiliteit en Openbare Werken
Inhoud advies: “Naar aanleiding van uw adviesvraag laat ik u weten dat het 
departement Mobiliteit en Openbare Werken - Beleid geen opmerkingen heeft 
op voorliggend dossier “
Reactie advies: geen bemerking

5.1.4.3 Advies Fluxys
Inhoud advies: “Fluxys Belgium bezit een hoge druk aardgasleiding die is 
aangelegd in de gereserveerde leidingsstrook langsheen de Putsesteenweg 
(N111): 
• aan de noord-westzijde van de N111 tussen Canadezenlaan en de Max 

Temmermanlaan; 
• aan de zuid-oostzijde van de N111 tussen de Max Temmermanlaan en de 

Heibloemlaan. 
De ligging van onze gasleiding is visueel bebakend met onze luchtbakens U85-
U75A-U76-U77 en oranje merkpalen. 
Onze maatschappij kan een gunstig advies verstrekken op bovenvermelde 
aanvraag op voorwaarde dat de specifieke voorschriften en 
veiligheidsmaatregelen nageleefd worden. 
De bepalingen opgenomen in volgende documenten dienen gerespecteerd te 
worden en maken integraal deel uit van deze brief : 
• de lijst van de aardgasvervoersinstallaties in de nabijheid van de 

aangekondigde werken en de lijst van de bijgevoegde plannen 
• de wettelijke erfdienstbaarheden 
• de voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven bij werken 

uitgevoerd in de nabijheid van de vervoersinstallaties van Fluxys Belgium 
• de specifieke voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven in het 

kader van uw aanvraag 
• ter indicatie, de liggingsgegevens van de aardgasvervoersinstallaties in de 

nabijheid van de aangekondigde werken. 
Specifieke voorschriften en veiligheidsmaatregelen na te leven in het kader van 
deze aanvraag: 
• Naast de wettelijke erfdienstbaarheidsregels en de algemene voorschriften 

en veiligheidsmaatregelen dienen onderstaande veiligheidsvoorschriften 
gerespecteerd te worden: 

• Elke aannemer moet ons minstens 15 werkdagen voor de start van de 
werken contacteren zodat wij hem tijdig de recentste plannen van onze 
installaties en onze veiligheidsvoorschriften kunnen bezorgen. Voor werken 
op het Vlaams grondgebied moet de aannemer deze melding uitvoeren 
via http://klip.vlaanderen.be. Voor werken die zich situeren op het Waals 
grondgebied of dat van het Brussel Hoofdstedelijk gewest moet deze 
melding worden uitgevoerd via www.klim-cicc.be. De werken mogen niet 
starten voordat de aannemer ons antwoord op de melding heeft ontvangen 
en op de werf de nodige afspraken heeft gemaakt met onze lokale 
vertegenwoordigers. 

• Alle constructies/gebouwen (inclusief kelders, ondergrondse funderingen, 
luifels, overkappingen, (dak)oversteken, balkons, zwembaden ...) zijn 
verboden binnen de zone van 5m aan weerszijden van de as van de 
Fluxysleidingen. De minimum tussenafstand van 5 meter dient op het 
terrein bevestigd te worden door het graven van proefsleuven naar de 
Fluxys leiding door de aannemer én in aanwezigheid van een Fluxys 
afgevaardigde, geruime tijd vóór aanvang van de werkzaamheden. 

• De bestaande dekking boven de Fluxysleiding mag in geen geval 
verminderd worden. 
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• Diepsonderingen, verticale boringen, monsternames, penetrometers, 
peilbuizen, plaatproeven, ... zijn verboden op minder dan 5 m van de 
Fluxysleiding. 

• De aanleg van een nieuwe weg is toegelaten 
• indien de afstand tussen de onderkant van de nieuw aan te leggen 

wegeniskoffer en de bovenkant van de Fluxysleiding minimum 30 cm  
bedraagt; 

• indien na de werken de diepteligging van de Fluxysleiding 
overeenstemt met onderstaande tussenafstanden: 
• kruisen van een weg: 1,20 m onder de bovenkant van de weg;
• kruisen van een N-, R-, B- of A-weg: 1,50 m onder de  bovenkant 

van de weg. 
Mechanisch verdichten is verboden op minder dan 30 cm van de 
Fluxysleiding. Wanneer de dekking tot de Fluxysleiding tussen 30 en 50 cm 
bedraagt zijn zware verdichtingsmachines (> 2.5 ton) verboden. 
Zonder voorafgaandelijk akkoord is het frezen van asfalt binnen de 5m 
aan weerszijden van de Fluxysleiding enkel toegestaan in aanwezigheid 
van onze regionale medewerker in functie van de freesdiepte. De 
freesdiepte dient immers afgestemd te worden op de aanwezigheid van de 
Fluxysleidingen en kabels. 

• Het aanleggen van rioleringen in de onmiddellijke omgeving van de 
Fluxysleiding kan enkel indien de tussenafstanden, beschreven in het 
document “Algemene voorschriften en veilgheidsmaatregelen na te leven 
bij werken uitgevoerd in de nabijheid van de leidingen van Fluxys NV 
(worden gerespecteerd. 
Bovendien dienen de inspectieputten op minstens 1 m van de Fluxysleiding 
voorzien te worden. 
Alle putten groter dan een reguliere inspectieput (bijvoorbeeld : septische 
putten en regenwaterputten en overstortconstructies, ....) dienen op 

minstens 5 m van de Fluxysleiding voorzien te worden. 
• Wij vragen u om voor iedere nieuwe installatie die parallel en/of kruisend 

met de Fluxysleiding aangelegd wordt, een tussenafstand te respecteren 
die minstens gelijk is aan de aanbevolen afstand in het document 
“Algemene voorschriften na te leven bij werken uitgevoerd in de nabijheid 
van de leidingen van Fluxys Belgium NV. Iedere afwijking op deze regel 
dient voor de start van de werken schriftelijk bij onze onderneming 
aangevraagd te worden. 

• Bij de plaatsing van palen en/of profielen met een maximum diepte van 80 
cm (zoals omheiningspalen, verlichtingspalen, vangrails, verkeersborden, 
...) mag de afstand tussen het ondergrondse deel van de paal, inclusief 
fundering en de Fluxysleiding niet kleiner zijn dan de lengte van het 
ondergrondse deel van de paal, inclusief fundering, met een minimum van 
1 meter. 
Voor palen en/of profielen die dieper dan 80 cm worden geplaatst, zijn, 
afhankelijk van de uitvoeringsmethode, specifieke veiligheidsmaatregelen 
te respecteren. 
Alle werken op minder dan 1 m aan weerszijden van de Fluxysleiding 
dienen manueel uitgevoerd te worden. 
De toegang tot de Fluxysleiding dient ten allen tijde gewaarborgd te blijven 
zodat onze afgevaardigden toezicht kunnen uitoefenen op deze leiding. 

• Alle bomen en struiken zijn verboden indien hun centrale as zich op minder 
dan 3 m, gemeten aan weerskanten van de as van de Fluxysleiding, 
bevindt, met uitzondering van deze vermeld op de lijst van toegelaten 
planten. 

Wij vragen u deze documenten op te nemen in de vergunning en ons een kopie 
van uw besluit op te sturen.”
Reactie advies: Ligging en randvoorwaarden van de aardgasleiding wordt 
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opgenomen op de kaarten bestaande toestand, in het grafisch plan en in 

de stedenbouwkundige voorschriften. De concrete eisen zijn gebonden aan 

vergunningen en moeten niet specifiek opgenomen worden.

5.1.4.4 Advies Infrabel
Inhoud advies: “Het RUP Woonbos 2 heeft tot doel om het ruimtelijk kader voor 
deze omgeving op langere termijn vast te leggen. Daar de spoorlijn 12 en de 
onmiddellijke omgeving ervan begrepen is in het plangebied van de startnota 
RUP Woonbos 2 wenst Infrabel in de startnota onder 4. Beleidsvisies- en studies 
“de visie op de omgeving en de mobiliteit in relatie tot het spoornetwerk” op 
te nemen (synthesenota Infrabel in bijlage). In samenspraak met de (lokale) 
overheden wil Infrabel overwegen sluiten en/of vervangen door een (fiets- en/of 
voetgangers-)brug, tunnel, parallelweg of fietspad. Infrabel wenst, in dialoog met 
alle stakeholders, per gemeente een streefbeeld te bekomen.

Een belangrijk doel van dit streefbeeld is om de ruimte die nodig is voor de 
realisatie van kunstwerken tijdig te kunnen verankeren. Een doelstelling van 
het RUP is om een kader te bieden voor de inrichting van de voortuinstroken 
en het openbaar domein alsook duidelijkheid te creëren over de rooilijnen. 
Voor Infrabel dient in deze vastlegging van het ruimtelijk kader het alternatief 
ter vervanging van de overweg in de Heidestatiestraat (wegtunnel of fiets-en 
voetgangerstunnel) of het vrijwaren/creëren van de ruimte die nodig is om 
dergelijk alternatief te kunnen verwezenlijken op termijn verankerd te worden. 
De visie van Infrabel kan afgestemd worden op andere doelstellingen binnen 
het RUP om groene ruimte te vrijwaren en het aantrekken van mobiliteit te 
beperken.”

Reactie advies: Er wordt contact opnomen met Infrabel om te bepalen waar 

bijkomende ruimte voor kunstwerken voorzien moet worden. 

5.1.4.5 Advies Gecoro Kalmthout
Inhoud advies: “De volgende opmerkingen en aandachtspunten worden 
geformuleerd: 
1. bij een verdere uitwerking van de projectzones dient er voldoende aandacht 

te zijn voor de concrete invulling van het terrein, meer bepaald de integratie 
in de omgeving. Het mogen geen afgesloten gebieden worden. Zij dienen 
hun samenhang met de omgeving te behouden. 

2. voor wat betreft de natuurverbinding tussen de Kalmthoutse Heide en het 
Klein Schietveld, blijft het plangebied haar belang hebben. Bijzondere 
aandacht gaat naar een faunavriendelijke inrichting (bv. geen dichte 
afsluitingen type houten panelen) en de rol van een aantal stapstenen 
waaronder de aanwezige vennen, groenstructuren,... 

3. het belang van projectvergaderingen kan in een aantal zones belangrijker 
zijn dan de stedenbouwkundige voorschriften. 

4. naast aandacht voor trage wegen (bestaande behouden, opwaarderen of 
onderzoeken nieuwe mogelijkheden) moet er ook aandacht zijn voor een 
groen -blauwe dooradering ( aanwezige vennen, grachtenstelsel,..) en het 
openbaar domein. 

5. al dan niet behoud van de zonevreemde verkavelingen is te bekijken. 
6. de openbare ruimte voor de kerk van Heide (zijde Sint-Jozeflaan) kan 

eventueel aangeduid worden als ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen.

Reactie advies:

De stedenbouwkundige ontwikkeling van de projectzones wordt gedetailleerd. Er 

zullen garanties gecreëerd worden om ruimtelijke samenhang met de omgeving 

te vrijwaren. 

1. De natuurverbinding tussen de Kalmthoutse Heide en het Klein Schietveld 

heeft baat bij open afsluitingen (geen gesloten (houten) panelen). De rol van 

de stapstenen zal in de voorschriften opgenomen worden. 
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2. De voorschriften kunnen opnemùen dat projectvergaderingen voor 

complexe projecten noodzakelijk zijn (projectzones). 

3. De aandacht voor een groen -blauwe dooradering (aanwezige vennen, 

grachtenstelsel,..) en het openbaar domein wordt opgenomen in de 

stedenbouwkundige voorschriften. 

4. De zonevreemde verkavelingen worden geïnventariseerd. 

5. De openbare ruimte voor de kerk van Heide (zijde Sint-Jozeflaan) kan 

inderdaad aangeduid worden als ruimte voor gemeenschapsvoorzieningen. 

Dit vereist verder onderzoek.

5.1.4.6 Advies Gemeente Kapellen
Inhoud advies:
Het plangebied grenst aan de gemeente Kapellen ter hoogte van Kapellenbos-
West en Kapellenbos-Oost. Het college van burgemeester en schepenen heeft 
geen principieel bezwaar tegen de geformuleerde ambities in de startnota, wel 
wordt aandacht gevraagd voor volgende elementen:  De gemeente Kapellen 
vraagt om – in de verdere uitwerking van het voorontwerp RUP – rekening te 
houden met de visie van de gemeente Kapellen op plekken waar woningen in 
beide gemeentes grenzen aan dezelfde straat. Deze visie moet deel uitmaken 
van het planologische kader alsook van de bestaande toestand in de nabijheid 
van het RUP. De projectzones die werden aangeduid in deze grenszone 
moeten worden ingepast in de ruimere omgeving. In de gemeente Kapellen 
zijn volgende basisnormen van toepassing in Kapellenbos. Het is wenselijk 
om hier rekenschap aan te geven bij de opmaak van de voorschriften van het 
aangrenzende woonbosgebied: 
1 . Kapellenbos- ten oosten van de spoorlijn: Volgende voorschriften kunnen 
als basisnormen gehanteerd worden voor percelen gelegen in Kapellenbos in 
woonparkgebied, buiten geldige verkavelingen, op percelen van minstens 5.000 
m2 groot. 

• Bebouwbare oppervlakte: 
 - Maximum 7,5% van perceeloppervlakte mag bebouwd worden. 

 (de bebouwde oppervlakte wordt berekend door de som van de  

 dakoppervlakte van alle aanwezige constructies (woning en   

 bijgebouwen). Niet-functionele dakoversteken tot maximum 0,50 meter  

 moeten niet meegerekend worden, maar overdekte terrassen, carports,  

 ... wel.) 

• Bebouwbare zone: 
 -10 meter van de voorste perceelsgrens en zijdelingse   

 perceelsgrenzen,  tenzij het aangewezen is een kleinere afstand te  

 voorzien in functie van de bomen, de bezonning van de woning 
 - 20 meter van de achterste perceelsgrens 

 - de overige delen en de boszone zijn bouwvrije stroken 

• Woning 
 - bouwbreedte maximaal 2/3 van de perceelsbreedte, gemeten op de  

 voorgevelbouwlijn van de woning 

• Bijgebouwen:
 - oppervlakte maximum 150 m2 

 - plaatsing binnen de bouwstrook en op minimum 3 meter afstand van  

 de woning. Bij voorkeur de gebouwen concentreren. 

 - bouwhoogte : kroonlijst maximum 3,50 meter en nok maximum 4,50  

 meter 

• Materialen: 
 - vrij te kiezen op voorwaarde dat de materialen duurzaam en   

 kwalitatief zijn 

• Tuinzone: 
 - maximum 10 % open ruimte ( = gazon, terrassen, zwembad, ...),  

 overige aanplanten met hoogstammig groen 
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• Boszone:
 - In de boszone kunnen, volgens het bosdecreet, geen constructies,  

 verhardingen, gras, verlichting, ... toegestaan worden. 

 - De hoogstammige bomen, struiken en kruidlaag dienen integraal deel  

 uit te maken van de bosstructuur en moeten in goede staat behouden  

 blijven en beheerd worden, volgens de bepalingen van het Bosdecreet. 

 - Het verwijderen van struiken en inzaaien van gazon onder de bomen  

 wordt aanzien als ontbossing volgens het Bosdecreet. 

• Verhardingen (kiezel, dolomiet, terrassen, ...) en niet overdekte constructies 
(zoals vijver, zwembad, ...) 

 - maximum 150 m2 buiten strikt noodzakelijke toegangen
 
2. Kapellenbos- ten westen van de spoorlijn: 
Volgende voorschriften kunnen als basisnormen gehanteerd worden voor het 
bebouwen van percelen gelegen in Kapellenbos in woonparkgebied, buiten 
geldige verkavelingen, op percelen van minstens 3.000 m2 groot. 
• Bebouwbare oppervlakte 
 - Maximum 10% van perceeloppervlakte mag bebouwd worden. (de  

 bebouwde oppervlakte wordt berekend door de som van de   

 dakoppervlakte van alle aanwezige constructies (woning en   

 bijgebouwen). Niet-functionele dakoversteken tot maximum 0,50 meter  

 moeten niet meegerekend worden, maar overdekte terrassen, carports,  

 ... wel.) 

De overige voorschriften zijn identiek aan deze voor Kapellenbos-Oost. 
Voor Kapellenbos-Oost wordt een wijziging van deze normen onderzocht in 
specifieke gevallen. In het bestuursakkoord 2019 - 2024 werd opgenomen 
om in Kapellenbos de versnippering van grotere bosgebieden tegen te gaan. 
Voor sites van minimaal 15.000m2 en groter worden daarom specifieke 
bouwvoorwaarden uitgeschreven. 

3. Het college van burgemeester en schepenen heeft een ontwerp van 
bijzondere basisnormen voor gegroepeerde parkwoningen in woonpark 
Kapellenbos-oost opgemaakt. In de visie die momenteel wordt uitgewerkt, 
denkt de gemeente Kapellen aan volgende normen voor percelen van minstens 
15.000 m2. Deze voorschriften zijn op heden nog niet van toepassing: 
• Het doel van deze nieuwe normen is het tegengaan van versnippering. 

Zo wordt de verharding en bebouwing verminderd door bijvoorbeeld het 
vermijden van meerdere opritten, zwembaden, pool houses, enz waardoor 
de natuurwaarden veel minder worden aangetast. 

• De bebouwing – woning en bijgebouwen – mag maximaal 7,5 % van de 
totale perceelsoppervlakte bedragen. Hoogbouw wordt niet toegestaan, 
enkel woningen met twee bouwlagen, zijnde het gelijkvloers met één 
verdieping met plat dak. Enkel wanneer beslist wordt om de grond inname 
te verkleinen, omwille van het bomenbestand, kan een dakverdieping 
worden toegestaan. 

• De afstanden van bebouwing tot de perceelsgrenzen bedraagt minstens 20 
meter. 

• De omgevingsaanleg (tuin, gazon, terras, zwembad, ...) mag maximum 7,5 
% bedragen. 

• In de praktijk betekent dat dus 85 % bos en natuur.” 

Reactie advies:

De in de gemeente Kapellen gehanteerde voorschriften en de geplande visie 

voor woonparkwoningen worden gedetailleerd onderzocht en mogelijk deel van 

de voorschriften van het RUP Woonbos II.
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5.1.4.7 Advies NMBS
Inhoud advies: “Aangezien het domein van de NMBS betrokken is, leveren wij 
hierbij een ongunstig advies aangaande uw vergunningsaanvraag. Dit advies 
wordt gerechtvaardigd door volgende redenen: 
NMBS terreinen zijn domeingoederen; goederen van de publiekrechtelijke 
rechtspersonen. Deze domeingoederen worden op hun beurt ingedeeld in 
private en openbare domeingoederen. Het onderscheid tussen deze twee 
categorieën van domeingoederen is belangrijk. Private domeingoederen zoals 
het geval is bij NMBS worden in principe aan het gemeen recht onderworpen, 
terwijl openbare domeingoederen de bescherming van een bijzonder 
rechtsstatuut genieten, in principe bevinden deze goederen zich namelijk buiten 
de handel. Het feit dat een goed zich buiten de handel bevindt betekent op zijn 
beurt dan weer dat het bijvoorbeeld niet vervreemd kan worden. 
Het feit dat onze percelen ingekleurd worden als openbaar domein, heeft 
verregaande gevolgen in de praktijk en bieden ook geen toekomstvisie. 
Dergelijke kwalificatie leidt er immers toe dat dit goed niet langer verkocht kan 
worden, of dat dit goed niet langer bezwaard kan worden met een zakelijk recht 
(bijvoorbeeld een recht van opstal) ten voordele van derden. 
Deze gevolgen brengen dan ook met zich mee dat goederen van het openbaar 
domein moeilijk aan te wenden zijn bij het vervullen van een economische rol 
voor NMBS. 
Optimaal dient de bestemming woongebied behouden te blijven, wij staan open 
voor overleg om dit verder te duiden. Wij merken ook graag op dat er op heden 
bij de bestemmingswijzigingen er geen rekening gehouden wordt met een 
vergoeding voor de planschade voor onze percelen.”

Reactie advies:

De aanduiding openbaar domein heeft niet tot doelstelling om de 

ontwikkelingsopties voor de NMBS te beperken. Verder overleg met NMBS zal 

aanduiden op welke wijze er garanties voor ontwikkelingen behouden kunnen 

worden.

5.1.4.8 Advies Agentschap Onroerend Erfgoed 
Inhoud advies: “Voor startnota RUP WOONBOS II - Kalmthout vraagt u het 
agentschap Onroerend Erfgoed om advies. Binnen de begrenzing van het 
uitvoeringsplan zijn er gronden of erop aanwezige constructies gelegen die - 
geheel of ten dele beschermd zijn als cultuurhistorisch landschap, dorps- of 
stadsgezicht; Bij de verdere opmaak van het RUP zijn er volgende bemerkingen: 
Bij de bespreking van de overdruk gemeenschapsvoorzieningen voor het gebied 
rond de Vroente dient enig voorbehoud geformuleerd te worden. 
• Het gebouw werd destijds vergund in Natuurgebied ifv het beheer van 

de Kalmthoutse heide en educatie van de bezoekers. Het gebouw werd 
georiënteerd naar de toen reeds bestaande parking om de hinder voor het 
achterliggende natuurgebied te minimaliseren. Het bos komt ook bijna tot 
tegen de zuidgevel van het gebouw. 

• Het is dus zeker niet wenselijk om aan deze zijde terrassen in te richten 
voor recreanten. Zeker niet indien dit gekoppeld wordt aan een horeca-
functie in het gebouw. 

• In de omgeving van de Vroente lijkt voldoende horeca aanwezig. 
Bijkomende horeca voorzien bij de Vroente zou voor een nog groter 
aanzuigeffect zorgen, wat net niet wenselijk is. 

• Er is geen bezwaar tegen het herinrichten van de toegang tot het gebied op 
voorwaarde natuurlijk dat dit een meerwaarde creëert en geen negatieve 
impact heeft op de erfgoedwaarden van het gebied.”

• Reactie advies: De concrete inrichtingsvoorwaarden worden niet bepaald. 
Er wordt enkel een kader gecreëerd. Er kan opgenomen worden dat het 
opnieuw inrichten van de toegang nit mag leiden tot een negatieve impact 
heeft op de erfgoedwaarden van het gebied.
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5.1.4.9 Advies Provincie Antwerpen (ruimtelijke planning)
Inhoud advies: 
“De RVR-toets het deelgebied ‘De Vroente’ is niet mee opgenomen in de 
plancontour. 
1. De provincie merkt dat op het ontwerp grafisch plan drie projectzones zijn 

aangeduid. Tekstueel wordt hier in de startnota geen melding van gemaakt. 
In het hoofdstuk ‘De gewenste ruimtelijke ontwikkeling’ staat: “uitzonderlijk 
en gebiedsgericht toestaan van meergezinsgebouwen”. Mogelijk is dit een 
verwijzing naar de ‘projectzones’. Ziet men de projectzones als locaties 
waarbij een denser bouwprogramma mogelijk is, al dan niet opgeladen 
met andere functies? De locaties lijken zeer willekeurig gekozen. Een 
ruimtelijke motivatie ontbreekt. Twee van de drie projectzones bevinden 
zich in de uithoeken van de woonparken/woonbossen. Vanuit een 
ruimtelijk duurzaamheidsoogpunt zouden dergelijke perifere locaties niet 
mogen opgeladen worden met dense bouwprogramma’s. Bovendien 
zet de provincie zich met het Provinciaal Beleidsplan Ruimte Antwerpen 
(conceptnota goedgekeurd door provincieraad op 23 mei 2019) in op 
ruimtelijke principes als zuinig ruimtegebruik, nabijheid en bereikbaarheid. 
Bij de ontwikkeling van strategische locaties wordt gestreefd naar een 
efficiënt en compact gebruik van de beschikbare terreinen op korte afstand 
van een vervoersknoop, rekening houdend met de draagkracht van de 
omgeving. We streven ernaar om het aansnijden of verdichten van perifeer 
gelegen gronden te vermijden. De provincie vraagt om deze projectlocaties 
inhoudelijk te verduidelijken, ruimtelijk te motiveren en af te wegen tegen 
alternatieve locaties. Delen van het plangebied gelegen nabij de kern van 
Heide en nabij het station, bieden meer mogelijkheden om een dens en/of 
gemengd programma te voorzien binnen het RUP. 

2. Differentiatie: Dit planproces geeft de mogelijkheid om een gedifferentieerd 
beleid te voeren. Het voorgesteld plangebied bevat woonparken/

woonbossen nabij de kern en het station van Heide, alsook meer 
perifeer gelegen woonparken/woonbossen die afgelegen zijn van enige 
voorzieningen of functies. Dit RUP biedt de kans om, ruimtelijk gemotiveerd, 
verschillende voorschriften toe te passen per ‘deelgebied’, waarbij een 
intensiever programma aan wonen en functies mogelijk is voor locaties die 
nabij de kern en het station zijn gelegen. Daartegenover moet de gemeente 
ook durven kijken hoe ze met onbebouwde percelen op de meest perifere 
plekken omgaan. Is het wenselijk dat nieuwbouw tot de mogelijkheden blijft 
behoren? 

3. De Vroente: Bij hoofdstuk 5.5.8 wordt aangegeven dat De Vroente de poort 
tot de Kalmthoutse Heide is. Correcter is te stellen dat De Vroente één 
van de poorten is tot de Kalmthoutse Heide (naast Essen, Ossendrecht 
en Putte/Stabroek). Het RUP voorziet hier in een kwalitatieve ontwikkeling 
met ruimte voor horeca en parkeren. Heden heeft deze plek reeds een zeer 
groot aanzuigeffect. Bij de uitwerking van dit deelgebied binnen het RUP 
moet er voldoende aandacht zijn voor de ruimtelijke draagkracht van dit 
gebied. Hierbij is het aangewezen te kijken naar alternatieve scenario’s in 
samenwerking met andere gemeenten en stakeholders van het Grenspark, 
bv. de spreiding van camperplekken, logies, horeca, ... 

4. Mobiliteit: Woonparken/woonbossen zijn omwille van hun ligging en aard 
sterk gebonden aan autoverplaatsingen. Mogelijk kan er in dit RUP op 
ingespeeld worden door doorheen de binnengebieden, parken, groene 
zones, ... trage verbindingen voor fietser of voetganger te voorzien die de 
connectie met de kern van Heide/Kalmthout faciliteert. 

Reactie advies:

1. Het deelgebied ‘De Vroente’ wordt mee opgenomen in de plancontour van 

de RVR-toets. 

2. De projectzones beogen geen hogere woondichtheid maar enkel het 
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voorkomen van versnippering door het clusteren van gebouwen. Andere 

functies zijn niet wenselijk. De locaties zijn gekozen omwille van de grote 

niet-bebouwde ruimte en het potentieel tot versnippering. De ruimtelijke 

motivatie wordt uigebreid. Bij de ontwikkeling van deze projectzones 

wordt gestreefd naar een efficiënt en compact gebruik van de beschikbare 

terreinen. 

3. De woondichtheid wordt bepaald per deelgebied. In deelgebieden nabij de 

kern en het station van Heide zullen hogere woondichtheden toegestaan 

worden dan in de perifere randen. Het RUP wil de beboste gebieden 

maximaal vrijwaren. 

4. De Vroente is één van de poorten is tot de Kalmthoutse Heide (naast 

Essen, Ossendrecht en Putte/Stabroek). Het RUP voorziet hier in een 

kwalitatieve ontwikkeling met ruimte voor horeca en parkeren. Bij de 

verdere uitwerking van dit deelgebied zal er voldoende aandacht zijn voor 

de ruimtelijke draagkracht van dit gebied. Hierbij kan gepleit worden voor 

het spreiden van camperplekken, logies, horeca, ... 

5. In dit het RUP worden trage verbindingen voor fietser of voetganger 

behouden of versterkt. 

5.1.4.10 Advies Sport Vlaanderen
Inhoud advies: “Het is belangrijk dat er in de nabijheid van de woonkern 
voldoende ruimte is voor zowel de georganiseerde sporter (bv. de sportclub) 
als voor de anders- of niet georganiseerde sporter of recreant (wandelen, 
fietsen, joggen,...). In dit RUP wordt een woonkern behandeld. Het is belangrijk 
dat de bestaande recreatieve functies in het gebied kunnen behouden blijven. 
Specifiek gaat het dan om de visvijver en het ‘crossboske’ die respectievelijk 
in natuurgebied en op openbaar domein met overdruk bosparkkarakter komen 
te liggen. Bij voorkeur wordt er nog meer recreatieve infrastructuur voorzien. 
We denken dan aan volgende infrastructuur met een zeer beperkte ruimtelijke 

impact, maar met een grote meerwaarde voor de buurtbewoners: 
• wandel- en fietspaden 
• een loopomloop 
• een Finse piste 
• petanqueveldjes 
• een trap- of speelveldje 
• speelelementen 
• een outdoor fitnesspunt 
Sport Vlaanderen adviseert deze startnota positief mits rekening gehouden 
wordt met bovenstaande opmerkingen.”

Reactie advies: de bestaande recreatieve functies blijven behouden en er 

kunnen er bijkomende voorzien worden. De voorschriften zijn voldoende ruim. 

5.1.4.11 Advies Toerisme Vlaanderen
Inhoud advies: “Toerisme Vlaanderen heeft deze startnota over het gemeentelijk 
RUP Woonbos II’ doorgenomen en geeft een positief advies onder voorwaarde. 
1. We zijn zeer tevreden dat er ontwikkelingsperspectieven worden geboden 

aan de poort tot de Kalmthoutse Heide (De Vroente). Een goed onthaal bij 
dit aantrekkelijke natuurgebied is van groot belang. Naast een kwalitatief 
parkeerterrein en horeca, moet er uiteraard ook voldoende aandacht gaan 
naar een goede opvang van bezoekers die op een duurzame manier naar 
dit gebied komen (dus voldoende aandacht voor fietsinfrastructuur). Verder 
willen we ook meegeven dan een vlotte bereikbaarheid van deze poort 
met het openbaar vervoer noodzakelijk is (dit wordt uiteraard niet via dit 
ruimtelijk plan geregeld).  

2. Daarnaast staan we uiteraard ook achter de hele opzet van dit plan met 
als doel de kwaliteit van het woonbos te behouden. Wij begrijpen dat de 
woonfunctie in heel dit gebied vooropstaat. Toch willen we ook meegeven 
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dat het inrichten van ‘kleinschalige logies’ in deze omgeving een mogelijke 
invulling kan zijn. Het gaat hier vaak om grote woningen in een zeer 
aangename omgeving en dit vlakbij een toeristische trekker. Daarenboven is 
het natuurtoerisme de laatste jaren in opmars. Uiteraard moet het inrichten 
van een toeristisch logies dan rekening houden met de draagkracht van de 
omgeving en mag het mobiliteitsaspect niet uit het oog verloren worden. 
Momenteel is het nog niet helemaal duidelijk of deze functie hier al of niet 
kan ingericht worden, maar we wilde deze mogelijkheid toch al meegeven.”

Reactie advies: 

1. De ontwikkelingsperspectieven voor De Vroente worden verder 

gedetailleerd. Een goed onthaal, een kwalitatief parkeerterrein (ook voor 

fietsen) en horeca zijn belangrijke voorwaarden voor de beleving.  

2. Het inrichten van ‘kleinschalige logies’ in de woonomgeving moet mogelijk 

zijn. De opties worden gedetailleerd in de stedenbouwkundige voorschriften.  

5.1.4.12 Advies Vlaamse Milieumaatschappij
Inhoud advies:“Geen enkele van deze gevallen is hier van toepassing. De VMM 
afdeling Operationeel Waterbeheer is bijgevolg niet bevoegd om in het kader 
van de watertoets advies te geven over dit dossier.”

Reactie advies: geen bemerking

5.1.4.13 Advies Ministerie van Landsverdediging
Inhoud advies:  “Wij wensen u te melden dat langsheen de Heibloemlaan, De 
Pleyte, Berkendreef en de Rode Weg er een NAVO-pijpleiding ligt. Voor de 
ligging van deze pijpleiding heeft Defensie de ondergrondse inname verworven 
van één meter met bijhorende erfdienstbaarheden middels een notariële 
akte. Wij vestigen uw aandacht op het feit dat de wet een beschermde zone, 
beschreven door het KB in Ref 3 als een strook van 15m langs weerzijden van 
de inplanting van onze leiding, in voorkomend geval uitgebreid tot de zone waar 
de uitvoering van de werken de stabiliteit van de voormelde zone kan schaden, 
definieert. Bovendien vestigt het KB volgens Ref 4 een voorbehouden zone 
(zone non- aedificandi) van 5m langs weerzijden van de inplanting van onze 
leiding waarin het oprichten van gelijke welke constructie, het wijzigen van het 
reliëf, de opslag van materialen, het graven van funderingen en grachten, het 
aanleggen van draineerbuizen, het aanbrengen van monolithische verhardingen 
(asfalt, beton, klinkers, enz.) en omheiningen, alsook de aanwezigheid van 
diepwortelende bomen, struiken en heesters o.m. verboden zijn. Wij willen 
u eraan herinneren dat er voor elke wijziging in de beschermde zone een 
voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Defensie noodzakelijk is.  Het is 
onduidelijk wat het toekomstplan is met betrekking tot de straten langswaar onze 
pijpleiding loopt. Defensie geeft hierdoor een ongunstig advies. 

Reactie advies: 

Ligging en randvoorwaarden van de pijpleiding wordt opgenomen op de 

kaarten bestaande toestand, op het grafisch plan en in de stedenbouwkundige 

voorschriften. De concrete eisen worden gedetailleerd opgenomen (15m strook 

en 5m strook)
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5.2 Communicatie en participatie met het team m.e.r. 
(scopingnota)

5.2.1 Opmerkingen team m.e.r.
Het team m.e.r. heeft de eerste versie van de scopingnota bestudeerd en 
reikt via mail van 24/06/2022 volgend advies aan: “Zoals in de scopingnota 
aangetoond wordt, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot 
milieueffectrapportage. Het RUP heeft als doel de ruimtelijke ontwikkelingen 
in het plangebied te sturen. Er wordt gestreefd naar het behouden van het 
ruimtelijk voorkomen en de hoge beeld- en belevingskwaliteit, met beperking 
van het aantal extra woningen. De mogelijkheden voor het ruimtelijk verdichten 
door het opdelen van percelen met doel bijkomende kavels te creëren worden 
beperkt. De bossen worden maximaal beschermd. De woondichtheid blijft 
beperkt. Nieuwe woonontwikkelingen moeten versnippering vermijden en het 
duurzaam behoud van natuur en landschap verzekeren. Het RUP biedt ook een 
kader voor het bepalen van de inrichting van niet-bebouwde ruimte.

We vragen om het volgende aan te vullen/aan te passen:

Toets m.e.r.-plicht
Er is niet duidelijk gemotiveerd dat het RUP screeningsgerechtigd is. De 
tekst onder §7.3.8 conclusie is onvolledig of verkeerd. Volgende tekst kan als 
inspiratie gebruikt worden, vul aan op maat van het RUP.

“Het voorgenomen RUP kan een kader vormen voor de toekenning van een 
vergunning voor een project opgesomd in bijlage I, II of III van het project-m.e.r.-
besluit van 10 december 2004[1], namelijk voor een project opgesomd in rubriek 
[…] van bijlage […]. Het RUP bepaalt echter het gebruik van een klein gebied 
op lokaal niveau omdat de oppervlakte van het plangebied (x aantal ha) slechts 

een klein percentage van het totale grondgebied van de gemeente (y aantal 
ha) betreft en/of houdt een kleine wijziging in omdat […]. Het RUP komt dus 
in aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage.” EN/OF “Voor 
het voorgenomen RUP is een passende beoordeling vereist maar het RUP 
bepaalt het gebruik van een klein gebied op lokaal niveau en/of houdt een kleine 
wijziging in omdat […]. Het RUP komt dus in aanmerking voor een onderzoek tot 
milieueffectrapportage.” 

• In het geval van ‘gebruik regelen van een klein gebied op lokaal niveau’ 
moet u aantonen d.m.v. oppervlakte plangebied (x aantal ha) dat het slechts 
een klein percentage betreft van het totale grondgebied van de gemeente 
(y aantal ha). Om aan te tonen dat het om een klein gebied op lokaal 
niveau gaat, mag u niet verwijzen naar de beperkte effecten die het plan 
heeft. U moet motiveren dat het om een klein gebied op lokaal niveau gaat 
door te wijzen op de oppervlakte van het plangebied in verhouding tot de 
oppervlakte van de gemeente. 

• Om aan te tonen dat het om een ‘kleine wijziging’ gaat, moet u ingaan op 
de beperkte wijzigingen inzake stedenbouwkundige mogelijkheden t.o.v. 
de bestaande stedenbouwkundige mogelijkheden (bijv. een wijziging van 
recreatiegebied naar woongebied is geen kleine wijziging). De wijziging 
moet ook op het volledige plangebied bekeken worden. Er kan geen 
vergelijking gemaakt worden met de feitelijke toestand op het terrein 
hiervoor.

Toets beschermde natuur
Gezien de ligging naast of in Natura 2000 gebied (deelgebied De Vroente, 
grenszones Klein Schietveld met groenblauwe stapstenen), moet er minstens 
een voortoets tot passende beoordeling uitgevoerd worden om na te gaan welke 
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impact mogelijk is op het halen van de instandhoudingsdoelstellingen van de 
speciale beschermingszone. Deze voortoets tot passende beoordeling of een 
volwaardige passende beoordeling ontbreekt. Na het opnemen van deze toets, 
moet advies gevraagd worden aan het Agentschap Natuur en Bos over de 
conclusies van deze toets. Hierbij wil het Team Mer al meegeven dat aspecten 
als verstoring (licht, geluid, aanwezigheid), versnippering/barrièrevorming en 
verontreiniging (water, stikstofdepositie) alvast belangrijk zijn. 

Gezien de ligging naast VEN-gebied zal er ook moeten nagegaan worden of het 
plan een impact kan veroorzaken op de huidige natuurwaarden van dit gebied. 
Dezelfde aspecten als voor het SBZ zijn ook hier belangrijk.

Voor het deelgebied De Vroente wordt daarnaast de vraag gesteld hoe het RUP 
moet/kan bekeken worden met de kandidatuurstelling als Nationaal Park.  

(Gewest)grensoverschrijdende effecten
Voor de volledigheid moet ook een paragraaf rond mogelijke (gewest)
grensoverschrijdende effecten opgenomen worden.

Beoordeling effecten
De milieuscreening is vrij algemeen en houdt weinig rekening met de diversiteit 
in de deelgebieden.

Bij de beoordeling van de mogelijke effecten wordt in meeste disciplines tot 
conclusie van ‘beperkt negatief (-1)’ gekomen. Bij de discipline mens geeft de 
conclusie ‘beperkt positief (-1)’, dit lijkt in tegenspraak te zijn. Bij biodiversiteit 
specificeert men best (kort) in welke concretere zin er beperkt negatieve effecten 
te verwachten zijn (bv beperkt gespreid verlies bos/groenzones aan x ha). 
De eindconclusie ‘het plan leidt zeer waarschijnlijk niet tot noemenswaardige 

milieueffecten’ is te vermijden. Als er geen aanzienlijke negatieve effecten 
te verwachten zijn, stel dit dan duidelijk. Bijv. er worden met het RUP geen 
aanzienlijke negatieve effecten veroorzaakt.

De effecten van het plan moeten beschreven en beoordeeld worden t.o.v. 
zowel de feitelijke als de planologische toestand. De conclusie dat het RUP 
geen aanzienlijke effecten veroorzaakt, moet gemaakt worden t.o.v. beide 
referentietoestanden. Geef bij elke beoordeling duidelijk aan t.a.v welke situatie 
(feitelijke situatie op het terrein of de juridische planologische situatie) die te 
begrijpen is. 

Vanuit het advies van de gemeente Kapellen worden eigen gehanteerde 
voorschriften aangereikt, waarbij in de procesnota wordt gesteld dat deze 
onderzocht zullen worden en mogelijk deel worden van de voorschriften. Dit 
onderzoek kan ook deel uitmaken van de milieuscreening waarbij per deelgebied 
gericht kan gekeken worden welke voorschriften/visies best gehanteerd worden 
om de doelstellingen van het RUP ruimtelijk en concreet te vertalen.

Conclusie
Op basis van de huidige scopingnota kan nog geen beslissing genomen worden 
over de plan-MER-plicht. Gezien zijn aard, omvang en ligging kan voor dit RUP 
mogelijk later wel bepaald worden dat er geen plan-MER gemaakt moet worden, 
mits nog de nodige aanvullingen gebeuren aan de scopingnota.

We vragen u om de scopingnota verder uit te werken volgens de opmerkingen 
die hierboven gegeven zijn. Het is best om deze versie een nieuw versienummer 
te geven en de aanpassingen herkenbaar te markeren (vb. in kleur). Er dient 
vervolgens advies gevraagd te worden aan het Agentschap Natuur en Bos. 
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Daarna kan u de aangepaste scopingnota en het advies van het Agentschap 
Natuur en Bos bezorgen via. mer@vlaanderen.be.”

5.3 Adviesvraag ontwerp - plenaire vergadering
5.3.1 Verslag plenaire vergadering
Voor de adviezen wordt verwezen naar bijlage 2.
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BIJLAGE 1 - Adviezen naar aanleiding van de startnota

1 Agentschap Wegen en Verkeer

2 Agentschap Wonen Vlaanderen

3 Agentschap voor Natuur en Bos

4 Departement Mobiliteit en Openbare Werken

5 Departement Omgeving

6 Fluxys

7 Infrabel

8 Gecoro Kalmthout

9 Gemeente Kapellen

11 NMBS

12 Agentschap Onroerend Erfgoed

13 Provincie Antwerpen (ruimtelijke planning)

14 Provincie Antwerpen (dienst waterlopen)

15 Sport Vlaanderen

16 Toerisme Vlaanderen

17 Vlaamse Milieumaatschappij

18 Vlaamse Vervoersmaatschappij

19 Ministerie van Landsverdediging
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BIJLAGE 2 - Adviezen naar aanleiding van het ontwerp

1 Provincie Antwerpen (RO)

2 Agentschap voor Natuur en Bos

3 Agentschap Onroerend Erfgoed

4 Departement Mobiliteit en Openbare Werken

5 Vlaamse Milieumaatschappij

6 Vlaamse Vervoersmaatschappij De Lijn

7 Sport Vlaanderen

8 NMBS - Belgian Train

9 Ministerie van Landsverdediging

10 Fluxys

11 GECORO Kalmthout

12 Gemeente Kapellen
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