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GEMEENTELIJK RUIMTELIJK STRUCTUURPLAN 

FASE BENODIGDE DOCUMENTEN RELEVANTE WETGEVING 

Structureel overleg 

– 4 analoge exemplaren van het GRS. Het voorstel van voorontwerp GRS bevat 
alle onderdelen zoals vastgelegd in de VCRO (zie art. 2.1.2.). Dit document 
wordt minstens 40 dagen voor het structureel overleg bezorgd aan de deputatie. 
De dienst ruimtelijke planning van de provincie staat in voor de organisatie van 

het structureel overleg en de verslaggeving. 
 

– 1 digitaal exemplaar (CD-rom) 
 

– VCRO van 15 mei 2009 
en wijzigingen – art. 
2.1.2. §9 

– BRV van 5 mei 2000 en 
wijzigingen tot regeling 

van het vooroverleg over 
voorontwerpen van 

ruimtelijke 
structuurplannen – art. 6  

 

Plenaire vergadering 

Vóór plenaire vergadering 
– 2 analoge exemplaren van het voorontwerp GRS. Het voorontwerp GRS bevat 

alle onderdelen zoals vastgelegd in de VCRO (zie art. 2.1.2.). Dit document 
wordt minstens 40 dagen voor de plenaire vergadering bezorgd aan de 

deputatie. 

 
– 1 digitaal exemplaar (CD-rom) 

 
Na plenaire vergadering 
– Binnen de 14 dagen na de plenaire vergadering wordt het verslag van deze  

plenaire vergadering + een kopie van de uitgebrachte adviezen op de 

plenaire vergadering per post overgemaakt aan de deputatie. 
 

– VCRO van 15 mei 2009 
en wijzigingen – art. 
2.1.2. §9 

– BRV van 5 mei 2000 en 

wijzigingen tot regeling 
van het vooroverleg over 

voorontwerpen van 
ruimtelijke 
structuurplannen – art. 6  

 

Openbaar onderzoek 

Vóór openbaar onderzoek 
– 3 analoge exemplaren (2 exemplaren voor de dienst, één voor de procoro) 

van het ontwerp GRS, dat alle onderdelen bevat zoals vastgelegd in de VCRO 

(zie art. 2.1.2.). Dit document wordt ‘onmiddellijk’ na de voorlopige vaststelling 

bezorgd aan de deputatie. Het document is 
– ondertekend door een erkend ruimtelijk planner 
– ondertekend door de gemeentesecretaris en de voorzitter van de 

gemeenteraad 

 

VCRO van 15 mei 2009 en 

wijzigingen  
– art. 2.1.16. §1 
– art. 2.1.2. §8 (erkend 

ruimtelijk planner) 
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– 1 digitaal exemplaar (CD-rom) 

 

– Besluit van de gemeenteraad houdende de voorlopige vaststelling van het 
ontwerp GRS 

– Vermelding van start- en einde openbaar onderzoek 

Bij aanvang openbaar onderzoek  
(te bezorgen via e-mail ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be) 
– Aankondiging openbaar onderzoek (aanplakking) 

– Bericht publicatie Belgisch staatsblad 
– Bericht aankondiging in drie dagbladen die over de provincie worden verspreid 

– Print-screen aankondiging op gemeentelijke website 
– Aankondiging/uitnodiging info- en inspraakvergadering 

 

VCRO van 15 mei 2009 en 
wijzigingen art. 2.1.16. §3 
 

Goedkeuring 

Na definitieve vaststelling GRS 
– 5 analoge exemplaren van het GRS, dat alle onderdelen bevat zoals 

vastgelegd in de VCRO (zie art. 2.1.2.). Dit document wordt ‘binnen de 30 

dagen’ na de definitieve vaststelling bezorgd aan de deputatie.  
– 1 losbladig en 4 ingebonden exemplaren 

– ondertekend door een erkend ruimtelijk planner 
– ondertekend door de gemeentesecretaris en de voorzitter van de 

gemeenteraad 

– 1 digitaal exemplaar (CD-rom) 

VCRO van 15 mei 2009 en 
wijzigingen  

– art. 2.1.16. §8 

– art. 2.1.2. §8 (erkend 
ruimtelijk planner) 

 

– 1 analoog exemplaar van het administratief dossier: 
– PV van opening en sluiting van openbaar onderzoek 
– Adviezen en bezwaren, ingediend tijdens het openbaar onderzoek 
– Behandeling van de bezwaren en adviezen door de gecoro 
– Besluit van de gemeenteraad houdende de definitieve vaststelling van het 

GRS 
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Na verval van de beslissingstermijn (60 dagen) van de deputatie 
– Na het verstrijken van de beslissingstermijn van de deputatie kan het college 

van burgemeester en schepenen een rappelbrief versturen naar de deputatie. 
 

VCRO van 15 mei 2009 en 
wijzigingen art. 2.1.16. §9 
 

Na beslissing van de deputatie 

– Na de beslissing zorgt de deputatie voor de publicatie van de beslissing van de 
deputatie over het gemeentelijk RUP in het Belgisch Staatsblad. 

VCRO van 15 mei 2009 en 
wijzigingen art. 2.1.17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


