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GEMEENTELIJK RUP – NIEUWE PROCEDURE
* 

* RUPS WAARVAN DE UITNODIGING VOOR DE PLENAIRE VERGADERING WERD VERSTUURD NA 25 APRIL 2014 

FASE BENODIGDE DOCUMENTEN RELEVANTE WETGEVING 

Onderzoek tot 

milieueffectrapportage 

(= ‘screening’) 

– 1 analoog exemplaar van het ‘verzoek tot raadpleging’.  

Dit document bevat alle onderdelen zoals omschreven in art. 4 van het BVR van 
12/10/2007 betreffende milieueffectrapportage over plannen en programma’s 

– DABM van 5 april 1995 en 
wijzigingen art. 4.2.5. en 
art. 4.2.6. §1  

– BVR van 12/10/2007 

betreffende 
milieueffectrapportage 
over plannen en 

programma’s art. 3.§1 en 
art. 4 

Plenaire vergadering 

Vóór de plenaire vergadering  
– 1 analoog exemplaar van het voorontwerp RUP, dat alle onderdelen bevat 

zoals vastgelegd in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (zie VCRO art. 2.2.2. 
§1). Dit document wordt minstens 21 dagen vóór de plenaire vergadering 
bezorgd aan de deputatie. 

VCRO van 15 mei 2009 en 
wijzigingen art. 2.2.13. §1 

– 1 digitaal exemplaar van het voorontwerp RUP, overgemaakt volgens de 
richtlijn voor digitale uitwisseling van RUP’s. Deze richtlijn is raadpleegbaar via 
volgende weblink: 
http://rwo.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=107&lang=NL-RUPForum 
Het digitaal exemplaar kan overgemaakt worden via een digitaal 
uitwisselingsplatform: vb. FTP server, Yousendit, Wetransfer, enz. aan 

helen.dhont@west-vlaanderen.be en davy.goethals@west-vlaanderen.be of 
eventueel via CD-rom 

 

De richtlijn vloeit voort uit 
het VCRO van 15 mei 2009 
en wijzigingen en is conform 
het decreet van 20 februari 
2009 betreffende de 

geografische data-
infrastructuur Vlaanderen 

Na de 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. 2.2.13. §1 

http://rwo.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=107&lang=NL-RUPForum
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Openbaar onderzoek 

Na voorlopige vaststelling RUP 
– 1 analoog exemplaar van het ontwerp RUP dat alle onderdelen bevat zoals 

vastgelegd in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (zie VCRO art. 2.2.2. §1). 
Dit document wordt zo snel mogelijk 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 

 

– Besluit van de gemeenteraad houdende de voorlopige vaststelling 

 

– Vermelding van start- en einde openbaar onderzoek 

VCRO van 15 mei 2009 en 
wijzigingen  
– art. 2.2.14. §1 
– art. 2.2.5 (erkend 

ruimtelijk planner) 
 

– 1 digitaal exemplaar van het ontwerp RUP, overgemaakt volgens de richtlijn 
voor digitale uitwisseling van RUP’s. Deze richtlijn is raadpleegbaar via volgende 
weblink: 
http://rwo.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=107&lang=NL-RUPForum 
Het digitaal exemplaar kan overgemaakt worden via een digitaal 

uitwisselingsplatform: vb. FTP server, Yousendit, Wetransfer, enz. aan 
helen.dhont@west-vlaanderen.be en davy.goethals@west-vlaanderen.be of 
eventueel via CD-rom 

 

De richtlijn vloeit voort uit 
het VCRO van 15 mei 2009 
en wijzigingen en is conform 
het decreet van 20 februari 

2009 betreffende de 
geografische data-
infrastructuur Vlaanderen 

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

– De publicatie van het openbaar onderzoek in het Belgisch staatsblad 
– De aankondiging van het openbaar onderzoek in drie dagbladen die over de 

provincie worden verspreid 
– De aankondiging van het openbaar onderzoek op de gemeentelijke website 

VCRO van 15 mei 2009 en 
wijzigingen art. 2.2.14. §2 
 

Beslissing deputatie 

(schorsing/niet-

schorsing) 

Na definitieve vaststelling RUP 

– 2 analoge exemplaren van het RUP dat alle onderdelen bevat zoals vastgelegd 
in de Vlaamse codex ruimtelijke ordening (zie VCRO art. 2.2.2. §1). Dit 

document wordt onmiddellijk na de definitieve vaststelling per beveiligde 
zending bezorgd aan de deputatie. 
– 1 losbladig en 1 ingebonden exemplaar 
– ondertekend door erkend ruimtelijk planner 
– ondertekend door de gemeentesecretaris en de voorzitter van de 

VCRO van 15 mei 2009 en 
wijzigingen  

– art. 2.2.15. 
– art. 2.2.5 (erkend 

ruimtelijk planner) 
 

http://rwo.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=107&lang=NL-RUPForum
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gemeenteraad 
 

– 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 

RUP 

– 1 digitaal exemplaar van het ontwerp RUP, overgemaakt volgens de richtlijn 

voor digitale uitwisseling van RUP’s. Deze richtlijn is raadpleegbaar via volgende 
weblink: 
http://rwo.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=107&lang=NL-RUPForum 
Het digitaal exemplaar kan overgemaakt worden via een digitaal 
uitwisselingsplatform: vb. FTP server, Yousendit, Wetransfer, enz. aan 
helen.dhont@west-vlaanderen.be en davy.goethals@west-vlaanderen.be of 

eventueel via CD-rom 
 

De richtlijn vloeit voort uit 
het VCRO van 15 mei 2009 
en wijzigingen en is conform 
het decreet van 20 februari 
2009 betreffende de 
geografische data-

infrastructuur Vlaanderen 

Indien de deputatie (én de Vlaamse regering) niet (tijdig) overgaan tot 
schorsing van de definitieve vaststelling 

 

– De gemeente gaat over tot publicatie van de gemeenteraadsbeslissing 
houdende definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP in het Belgisch 
Staatsblad. 

 

Indien de deputatie (én/of de Vlaamse regering) overgaan tot schorsing 
van de definitieve vaststelling 

– De Vlaamse regering en de deputatie beschikken over een termijn van 30 dagen 
na betekening van het definitief vastgestelde RUP om over te gaan tot 
schorsing van het besluit van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van 
het RUP. In geval van schorsing wordt het college van burgemeester en 
schepenen per beveiligde zending in kennis gesteld van het schorsingsbesluit. 

De gemeente beschikt dan over een termijn van 60 dagen na verzending van het 
schorsingsbesluit om het gemeentelijk RUP opnieuw definitief vast te stellen. 

Indien er binnen deze termijn van 60 dagen geen nieuw besluit tot definitieve 
vaststelling wordt genomen, vervalt het ontwerp RUP. (!) 
 

– Bij een nieuwe definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP, wordt het 

 
 

 

 
VCRO van 15 mei 2009 en 
wijzigingen art. 2.2.17. 
 
 
 

 
VCRO van 15 mei 2009 en 
wijzigingen art. 2.2.16. 
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dossier opnieuw onmiddellijk overgemaakt aan de deputatie volgens de 
modaliteiten zoals hierboven reeds omschreven. 

– Indien het digitaal exemplaar van definitieve vaststelling niet of niet volledig 
werd overgemaakt aan het provinciebestuur, zal er na publicatie van het besluit 
van de gemeenteraad tot definitieve vaststelling van het gemeentelijk RUP in het 
Belgisch Staatsblad 1 digitaal exemplaar van het RUP worden opgevraagd 

door het provinciebestuur. Het RUP wordt overgemaakt volgens de richtlijn voor 
digitale uitwisseling van RUP’s. Deze richtlijn is raadpleegbaar via volgende 
weblink: 
http://rwo.vlaanderen.be/nlapps/docs/default.asp?fid=107&lang=NL-RUPForum 
Het digitaal exemplaar kan overgemaakt worden via een digitaal 
uitwisselingsplatform: vb. FTP server, Yousendit, Wetransfer, enz. aan 
helen.dhont@west-vlaanderen.be en davy.goethals@west-vlaanderen.be of 

eventueel via CD-rom. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

De richtlijn vloeit voort uit 
het VCRO van 15 mei 2009 
en wijzigingen en is conform 
het decreet van 20 februari 

2009 betreffende de 
geografische data-
infrastructuur Vlaanderen 
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