
 

 

 
 
 
 
 
RUP Kleiduifschietstand - Zelzate 
procesnota 
 
1. Inleiding 

Dit document is de procesnota die het opmaakproces van het RUP Kleiduifschietstand beschrijft. De 
procesnota is een ‘leeswijzer” van de doorlopen planningsprocedure en de vervolgstappen, die in de loop 
van het planningsproces verder wordt aangevuld. De procesnota is louter informatief en bevat informatie 
over: 
 
• de samenstelling van het planteam 
• de lijst van de betrokken en te betrekken actoren 
• de lijst van (advies)instanties, andere stakeholders, (formele) deskundigen (zoals in voorkomend geval 

de erkende MER- of VR-deskundigen) 
• de verschillende doorlopen en geplande processtappen 
• de wijze van communicatie en van participatie 
• het verwachte besluitvormingsproces voor het voorziene plan. 
 
 
2. Actoren  
 
2.1. Samenstelling planteam  
 

Het planteam voert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende onderzoeken, integreert 
de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue kwaliteitsbewaking. 
 
Het initiële planteam bestaat uit: 

• Anne Bunneghem, diensthoofd dienst ruimte en wonen, milieu en klimaat 
• Annelies De Clercq, senior ruimtelijk planner Veneco 

Contactpersoon: 
Anne Bunneghem 

• E-mail: anne.bunneghem@zelzate.be 
• Werkadres: Grote Markt 1 te 9060 Zelzate  
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2.2. Betrokken/te betrekken actoren 

Volgende actoren maken formeel geen deel uit van het planteam, maar worden wel betrokken bij het 
planningsproces en voegen hun expertise toe aan het planteam. Bepaalde actoren zijn hierbij bevoorrechte 
partners en worden sterker betrokken bij de opmaak van het RUP, aangezien ze een groot belang hebben 
binnen de planperimeter en/of cruciaal zijn voor de realisatie op het terrein. 
 

• CBS Zelzate 
• Wim Sonck, Worldclass Gun en Ammunition bv  

 
2.3. Betrokken/te betrekken adviesinstanties 
Aan volgende adviesinstanties wordt advies gevraagd over de startnota en het voorontwerp RUP, conform 
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: 

• GECORO Zelzate 
• Departement Omgeving 
• Departement Omgeving, veiligheidsrapportage 
• Deputatie provincie Oost-Vlaanderen 
• Deputatie provincie Oost-Vlaanderen, dienst integraal waterbeleid 
• BLOSO 
• Vlaamse Milieumaatschappij 
• Vlaams Energieagentschap 
• Waterwegen en Zeekanaal 
• Gemeente Wachtebeke 
• Gemeente Evergem 
• Gemeente Gent 

 
3. Processtappen 
 

3.1. Voortraject 
24/02/2022 Vooroverleg met vertegenwoordigers gemeente en Veneco (latere planteam) 
20/05/2022 Tweede overleg met planteam 

 
3.2. Startnota 
10/08/2022 Opleveren document voor aanvragen ontheffing en instemming 
14/10/2022 Opleveren startnota 
 Goedkeuren startnota door CBS 
 Publieke raadpleging (60 dagen) 
 Participatiemoment 

 
De startnota wordt opgemaakt door het planteam. 

Zowel over de inhoud van de start- als procesnota moet een raadpleging worden gehouden over een periode 
van zestig dagen. Deze raadpleging is in eerste instantie bedoeld om de bevolking te informeren, om kennis 
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en input te vergaren en om mogelijke alternatieven te bepalen. Naast de raadpleging voorziet de wetgeving 
tevens in een participatiemoment. 
De adviesinstanties zoals hoger vermeld, geven advies over de startnota. 
 

3.3. Scopingnota 
 Bespreken opmerkingen, bezwaren en adviezen met planteam 
 Goedkeuren scopingnota door CBS 
 Versturen scopingnota naar cel Mer  
  

 

De opmerkingen geuit tijdens zowel het participatiemoment als de raadplegingsperiode op de startnota 
worden verwerkt tot scopingnota. De scopingnota bepaalt de te onderzoeken ruimtelijke aspecten en de 
effectbeoordelingen die moeten worden uitgevoerd, alsook de methode ervan. Op deze wijze wordt 
aangegeven hoe omgegaan wordt met suggesties om het plan te verbeteren of worden aandachtspunten in 
functie van de effectenonderzoeken beschreven.  
De nota’s en hun wijzigingen moeten openbaar raadpleegbaar zijn. 
 

3.4. Plenaire vergadering 
  

 
3.5. Voorlopige vaststelling 
  

 
3.6. Openbaar Onderzoek  
  

 
3.7. Definitieve vaststelling 
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Schematische voorstelling van het planningsproces door de decreetgever (bron: Vlaamse regering) 
 
4. Wijze van communicatie en participatie 
 
Er wordt een participatiemoment gehouden op … 
 
 
 
5. Besluitvormingsproces 
 

Actuele fase 


