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 Inleiding 

In functie van het geïntegreerde planningsproces voor de gedeeltelijke herziening van het PRUP RWZI 

Kinrooi wordt een procesnota opgesteld die het volledige verloop van het planningsproces beschrijft. 

Het is een informatief en evolutief document dat in de loop van het planningsproces kan worden 

aangevuld. De procesnota geeft aan hoe het proces zal verlopen en bevat informatie over: 

1. Welke actoren betrokken worden bij het planningsproces, op welke wijze de participatie 

georganiseerd zal worden en hoe omgegaan wordt met de resultaten van de participatie; 

2. Hoe en wanneer de informatieverstrekking zal verlopen als ze niet geregeld wordt door de 

Vlaamse Regering. 
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 Samenstelling planteam 

Het PRUP RWZI Kinrooi wordt opgemaakt door een planteam dat bestaat uit verschillende personen 

van de betrokken overheidsinstanties die werken in een samenwerkingsverband. Aquafin laat zich 

tevens bijstaan door het extern adviesbureau Antea Group. Het planteam omvat tenminste één 

erkend ruimtelijk planner. 

Het planteam coördineert het geïntegreerde planningsproces, begeleidt de verschillende 

onderzoeken, integreert de tussentijdse resultaten in het planningsproces en zorgt voor een continue 

kwaliteitsbewaking. 

Planteam  Namens Mailadres 
Iggino Alcide Aquafin nv, Adviseur 

vergunningen 
Iggino.alcide@aquafin.be 

Katrin Duerinckx Aquafin nv  

Sigrid Janssen Provincie Limburg  

Elke Rutten Gemeente Kinrooi  

Alexander 
Maekelberg 

Antea Group  
Accountmanager 

 

Pieter Jan Gommé Antea Group 
Erkend ruimtelijk planner/ 
Projectleider 

 

 

Het Departement Omgeving - dienst Veiligheidsrapportering is niet opgenomen in het planteam 

aangezien ervan uitgegaan wordt dat de opmaak van een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) niet 

vereist is. 

De dienst MER is niet opgenomen in het planteam aangezien ervan uitgegaan wordt dat de opmaak 

van een Plan-MER niet noodzakelijk is.  
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 Adviesinstanties, actoren, stakeholders 

 Adviserende instanties  

Onderstaand wordt een overzicht opgenomen van de resultaten van de RUP-adviestoets als een lijst 

met adviesinstanties, inclusief de reden waarom deze geconsulteerd moeten worden via het digitale 

platform. 

Instantie Aanleiding 
1. De provinciale commissie voor 

ruimtelijke ordening 
Altijd vereist 

2. Het Departement Omgeving Altijd vereist  

3. Deputatie Provincie Limburg Altijd vereist  

4. Het Vlaams energieagentschap Altijd vereist 

5. Departement Landbouw & 
Visserij 

Plangebied is gedeeltelijk bestemd als agrarisch gebied. 

6. Vlaamse Landmaatschappij Plangebied ligt binnen een landinrichtingsproject 
(Noordoost-Limburg). 

7. Agentschap Natuur & Bos Grenzend aan vogelrichtlijngebied.  

8. Vlaamse milieumaatschappij – 
afdeling operationeel 
waterbeheer 

Plangebied grenst aan waterloop van eerste categorie.  

9. OVAM Oriënterend bodemonderzoek uitgevoerd op de site.  

10. Het bestuur van de watering Plangebied ligt binnen watering ‘Het Grootbroek’. 

 

De deputatie vraagt advies over de startnota aan bovenstaande adviserende instanties via het digitaal 

loket. De adviesronde verloopt gelijktijdig met de participatieronde (zie 4.1.1). De participatieronde 

heeft als doel het gevoerde onderzoek en de uitgewerkte visie bekend te maken aan de bevolking 

zodat er extra kennis omtrent het plangebied vergaard kan worden.  

De deputatie vraagt advies over het voorontwerp PRUP aan bovenstaande adviserende instanties. De 

adviezen worden besproken met de adviesinstanties in een plenaire vergadering.  

De deputatie vraagt advies over het ontwerp PRUP aan het Departement Omgeving. De adviesronde 

verloopt gelijktijdig met de inspraakronde (zie 4.1.2). 

Na de inspraakronde staat de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (procoro) in voor de 

behandeling van de adviezen en bezwaren en brengt een gemotiveerd advies uit bij de provincieraad. 

 Actoren en stakeholders 

Indien relevant worden op de gewenste tijdstippen volgende stakeholders betrokken in het 

planproces.  

Instantie Aanleiding 

Bevolking van de gemeente Kinrooi 
a. Directe 

belanghebbenden 
b. Volledige bevolking 

Worden geraadpleegd volgens de 
inspraakmogelijkheden genoemd in hoofdstuk 4. 
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 Wijze van communicatie en participatie  

Het college informeert en raadpleegt de bevolking van de gemeente Kinrooi omtrent de opmaak van 

het PRUP RWZI Kinrooi op twee momenten: naar aanleiding van de startnota en naar aanleiding van 

de voorlopige vaststelling van het ontwerp PRUP door de gemeenteraad.  

Er wordt twee maal een raadplegingsperiode van zestig dagen gehouden. Telkens zal de bevolking 

voor het begin van de raadplegingen geïnformeerd worden over de terbeschikkingstelling van zowel 

de start- en procesnota en het ontwerp-RUP en op welke manier deze kenbaar gemaakt zullen worden 

(door aanplakking, Staatsblad, dagbladen, gemeentelijk infoblad,…). Daarnaast zal er ook aangegeven 

worden wie de procedure organiseert, waar de documenten terug te vinden zijn, de begin- en 

einddatum, de plaats en tijdstip waarop het participatiemoment zal plaatsvinden, de wijze waarop de 

bevolking haar opmerkingen kan overmaken,… Tijdens de eerste periode wordt er een 

participatiemoment voor de bevolking georganiseerd. Dit gebeurt onder de vorm van een toelichting 

voor de omwonenden, tenminste door een afvaardiging van het planteam, en met mogelijkheden voor 

vraag en antwoord.  

De provincie stelt steeds alle gewijzigde documenten (start- en procesnota, verslag 

participatiemoment,…) ter beschikking op haar website en het DSI-loket.  

 Inspraak op de startnota 

Dit participatiemoment dient om inbreng te krijgen over de probleemstelling, de inhoudsafbakening 

en de scope van het voorgenomen plan en bijhorende effectbeoordelingen. 

Raadpleging startnota   
Raadplegingsperiode van zestig dagen Van 9 november 2020 tot en met 7 januari 2021 

De startnota en de procesnota kunnen 
geraadpleegd worden op volgende plaatsen 

- Provincie Limburg: Dienst Ruimtelijke Planning 
en Beleid, Universiteitslaan 1 3500 Hasselt;  

- Website provincie Limburg: 
www.limburg.be/ruimtelijkeordening 

- Gemeente Kinrooi: www.kinrooi.be 

Participatiemoment voor de bevolking Donderdag 10 december 2020 om 19u in “de 
kleine zaal” (toegang via de Oudekerkstraat) van 
het gemeenschapscentrum De Stegel, 
Weertersteenweg 363 bus 1 te Kinrooi. Gezien de 
Corona-maatregelen zal er gewerkt worden met 
voorafgaande inschrijvingen. Hiervoor moet u 
zich aanmelden op de website van de gemeente 
Kinrooi: https://www.kinrooi.be/inschrijving-
PRUP. 

Uiterste datum van ontvangst van reacties 7 januari 2021 

Bezorgingswijze reacties Enkel schriftelijk te bezorgen aan de Deputatie 
van de Provincie Limburg, op volgende wijzen: 

 Via aangetekend schrijven: Provincie 
Limburg, Dienst Ruimtelijke Planning en 
Beleid, Universiteitslaan 1 3500 Hasselt, 
of per mail aan 
roplangroep@limburg.be 

 Via schrijven tegen ontvangstbewijs te 
bezorgen bij de gemeente Kinrooi of per 
mail aan grondgebiedszaken@kinrooi.be  

https://www.kinrooi.be/inschrijving-PRUP
https://www.kinrooi.be/inschrijving-PRUP
mailto:roplangroep@limburg.be
mailto:grondgebiedszaken@kinrooi.be
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De deputatie maakt verslag van het participatiemoment en neemt op basis van de inspraakreacties en 

de adviesverlening (3.1)  de nodige maatregelen voor de opmaak van de scopingsnota. Deze 

scopingnota is de behandeling van de verzameling van adviezen, inspraakreacties van de bevolking en 

het verslag van het participatiemoment.  

 Inspraak op het ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 

Het openbaar onderzoek zal 60 dagen duren, tijdens deze periode kunnen opmerkingen of 

bezwaarschriften ingediend worden. Dit openbaar onderzoek zal gehouden worden na de voorlopige 

vaststelling van het ontwerp-PRUP (na de plenaire vergadering).  

Raadpleging ontwerp PRUP   
Raadplegingsperiode van zestig dagen Van 13 mei 2022 tot en met 12 juli 2022 

Het ontwerp PRUP en in voorkomend geval de 
instrumenten kunnen geraadpleegd worden op 
volgende plaatsen 

- Provincie Limburg: Dienst Ruimtelijke Planning 
en Beleid, Universiteitslaan 1 3500 Hasselt;  

- Website provincie Limburg: 
www.limburg.be/ruimtelijkeordening 

- Gemeente Kinrooi: www.kinrooi.be 

Infomoment voor bevolking Er zal geen infomoment gehouden worden.  

Uiterste datum van ontvangst van reacties 12 juli 2022 

Bezorgingswijze reacties Enkel schriftelijk te bezorgen aan de Deputatie 
van de Provincie Limburg, op volgende wijzen: 

 Via aangetekend schrijven: Provincie 
Limburg, Dienst Ruimtelijke Planning en 
Beleid, Universiteitslaan 1 3500 Hasselt, 
of per mail aan 
roplangroep@limburg.be 

Via schrijven tegen ontvangstbewijs te bezorgen 
bij de gemeente Kinrooi of per mail aan 
grondgebiedszaken@kinrooi.be  

 

De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening bundelt en coördineert alle adviezen, 

opmerkingen en bezwaren en brengt binnen negentig dagen na het einde van het openbaar onderzoek 

gemotiveerd advies uit bij de gemeenteraad. 

mailto:roplangroep@limburg.be
mailto:grondgebiedszaken@kinrooi.be


 

PRUP RWZI Kinrooi| 7 

 Doorlopen en geplande processtappen 
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 Besluitvormingsproces 

Het besluitvormingsproces verloopt volgens de decretale bepalingen gecoördineerd in de Vlaamse 

Codex Ruimtelijke Ordening, Afdeling 3 Provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen, Artikel 2.2.18. 

t.e.m. Artikel 2.2.25, raad te plegen via de volgende website van de Vlaamse Overheid: 

https://www.ruimtelijkeordening.be/VCRO. 

 

https://www.ruimtelijkeordening.be/VCRO
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 Bijlagen 

 Verslag infomoment



 

4550833010_verslag infovergadering.doc pagina 1 van 1 
Antea Belgium nv BE 0414.321.939 

VERSLAG 

Project/onderwerp RUP RWZI Kinrooi - Infovergadering – verslag 
Ons kenmerk 4550833010_verslag infovergadering.doc  
Datum 10/12/2020 
Plaats Gemeenschapscentrum De Stegel 
Vrijgave CM/PL Eline Mulkens 

 

-  Inleiding 
 
De gemeente Kinrooi organiseerde op 10/12/2020 (aanvang 19u) een 
informatievergadering voor de bevolking..  
 

 

 Samenvatting infomoment 
 
Het planteam, samengesteld door een afvaardiging van de Provincie Limburg, het 
studiebureau Antea Group, Aquafin nv en de gemeente Kinrooi stelde vast dat er geen 
gegadigden waren om het infomoment te volgen.  

Omwille van de coronamaatregelen was het verplicht in te schrijven via de website van de 
gemeente. Op 10/12/2020 waren er géén inschrijvingen.  

Het planteam was aanwezig van 19u tot 19.30u waarna het infomoment werd afgesloten.  

 

 



 

Bijlagen 
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Zonder de voorafgaande schriftelijke 
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