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1 Doel van de nota 

Onderhavige nota is de procesnota die werd opgesteld in het kader van de opmaak van 
het RUP Sport- en recreatiezone Zandbergstraat.  
 
De nota omschrijft het volledige planningsproces en is bedoeld om inzicht te geven in het 
te voeren/het gevoerde proces . De procesnota is een evolutief document en omschrijft 
eerst hoe het proces wordt gepland, welke actoren zullen worden betrokken, hoe de 
participatie wordt voorzien, etc. . In de loop van het proces wordt deze nota bijgestuurd 
op basis van de stappen die effectief worden gezet, de tussentijdse beslissingen die 
genomen worden, de actoren die (bijkomend) worden betrokken, etc. Naarmate het 
proces vordert, zal de procesnota dus geactualiseerd worden en rapporteren over de 
reeds gezette processtappen. 
 
Voorliggende versie van de procesnota is opgemaakt in samenhang met het ontwerp RUP 
voor definitieve vaststelling. De toevoegingen zijn herkenbaar in het document. 
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2 inleiding 

2.1 opdrachtomschrijving 

 
Ter hoogte van de voormalige groeve in de oksel van de Zandbergstraat en de Opstraat te 
Opitter zijn lokalen en speelvelden van de voetbal en de lokale jeugdvereniging gevestigd. 
De gebouwen en inrichtingen zijn aan renovatie toe, maar dit is vandaag niet mogelijk 
wegens de gedeeltelijke ligging in natuurgebied volgens het gewestplan. 
 
Door het historisch recreatief gebruik is er in de betreffende delen van het natuurgebied 
volgens het gewestplan geen sprake meer van een natuurwaarde. Daar tegenover staat 
dat er in een deel van de zone voor ontginning met nabestemming dagrecreatie volgens 
het gewestplan nog een zone bebost is waar wel overduidelijk sprake is van 
natuurwaarden. 
 
Onderhavig RUP heeft de intentie om het historisch recreatief gebruik te bestendigen in 
een zone voor dagrecreatie, en hiervoor zal een oppervlakte natuurgebied herbestemd 
worden. Gelijktijdig wordt de beboste zone in de zone voor ontginning met nabestemming 
dagrecreatie volgens het gewestplan herbestemd naar natuurgebied om zo het evenwicht 
te herstellen. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Tijdens de eerste adviesronde en het inspraakmoment is gebleken dat er in de huidige 
situatie een parkeerprobleem is. In het recreatiegebied is er onvoldoende parkeerplaats 
om de parkeerdruk op piekmomenten op te kunnen vangen, zodat er in zulke gevallen in 
de omliggende straten geparkeerd wordt. Naar aanleiding van deze opmerking werd 
besloten om het plangebied uit te breiden met het bosje dat ingesloten ligt tussen de 
twee toegangen tot het recreatiegebied evenals de toegang vanaf de Opstraat (1) om zo 
voldoende parkeerplaats te kunnen realiseren in functie van het aanwezige programma. 
 
Omdat deze ingreep gepaard gaat met een bijkomende inname van natuurgebied, werd, 
in samenspraak met het Agentschap voor Natuur en Bos, besloten om het gemeentebos 
aan de Gruitroderkiezel (deel van het (voormalig) woonuitbreidingsgebied Kipdorpstraat 
zuid) dat recent werd herbestemd van woonuitbreidingsgebied naar agrarisch gebied in 
het RUP gedeeltelijke herziening BPA zonevreemde bedrijven te herbestemmen naar 
bosgebied. Het gemeentebos heeft immers weinig waarde voor de landbouwsector, 
terwijl het behoud van dit bos omwille van de hoge natuurwaarde en als openbaar bos 
wel wenselijk is. 
 
Daarnaast wordt het plan nog uitgebreid met de percelen aansluitend tussen de sport- en 
recreatiezone en de Opstraat (2). Deze gronden zijn namelijk gelegen in een 
goedgekeurde verkaveling en kunnen hierdoor vandaag al ontwikkeld worden. Twee 
percelen zijn intussen al bebouwd en 5 loten komen nog in aanmerking voor bebouwing. 
De gronden die nog ontwikkeld kunnen worden liggen ingesloten tussen de sportzone in 
het zuiden, twee al bebouwde percelen in het westen en woongebied in het noorden, 
zodat deze geen aansluiting vinden bij een ruimer aaneengesloten gebied en het vanuit 
planologisch oogpunt logischer is om deze gronden te herbestemmen naar woongebied. 
 
Tenslotte werd besloten om de gronden aansluitend ten noordwesten langs de Opstraat 
(3) ook mee op te nemen om de bestemming als natuurgebied te bevestigen. 
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Figuur 1: uitbreiding plangebied naar aanleiding van adviesronde en inspraakmoment 

 

 
Figuur 2: aanduiding gemeentebos in het voormalig woonuitbreidingsgebied aan de Kipdorpstraat 
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2.2 Situering van het plangebied 

 
Voorliggend planinitiatief situeert zich op grondgebied van de stad Bree, gelegen in het 
noordoosten van de provincie Limburg. De omliggende gemeenten/steden zijn Kinrooi 
(oosten), Maaseik (zuidoosten), Meeuwen-Gruitrode (zuiden) en Bocholt (noorden-
noordwesten). 
 
Bree bestaat, naast het stadscentrum, uit 4 deelgemeenten; met name Beek, Gerdingen, 
Opitter en Tongerlo.  
 
Onderhavig RUP bestaat uit twee deelplannen. Het deelplangebied sport- en 
recreatiezone Zandbergstraat is gelegen in Opitter, gelegen in het zuiden van de 
gemeente aan de grens met Maaseik en Meeuwen-Gruitrode. Het ligt meer bepaald in de 
oksel van de Opstraat en de Zandbergstraat. Het betreft een voormalige groeve welke na 
stopzetting van de ontginningsactiviteiten in gebruik is genomen voor dagrecreatieve 
doeleinden. Concreet situeren er zich de lokalen en speelvelden van de voetbal en de 
lokale jeugdvereniging. 
 
 

 
Figuur 3: ligging van de twee deelplannen in Bree 

 
 
 

 
 
Het tweede deelplangebied “gemeentebos Gruitroderkiezel” is gelegen ten zuiden van 
Vostert (Bree) langs de Gruitroderkiezel. Het betreft een openbaar gemeentebos. 
 

 
Figuur 4: deelplan sport- en recreatiezone Zandbergstraat 

 
Figuur 5: deelplan gemeentebos Gruitroderkiezel 
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Figuur 6: situering van de deelplannen op de stratenatlas 
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3 Procesverloop 

 
Stap 1: startnota 

 
De opmaak van de startnota wordt binnen het planningsteam voorbereid door: 

o Jean-Luc Schepmans (ruimtelijk planner) 
o Brecht Laevens (ruimtelijk planner) 
o Wouter Beyen (mer-deskundige) 
o Jean Castro (mobiliteitsdeskundige) 
o Remco Knoops (stedenbouwkundige) 
o Mario Knippenberg (schepen stad Bree) 
o Tom Brusten (stedenbouwkundige-omgevingsambtenaar stad Bree) 

 
De dienst Milieueffecnterapportering (dienst MER) en de dienst Veiligheidsrapportering (dienst VR) zijn niet opgenom in het 
planteam omdat geen plan-MER en geen ruimtelijk veiligheidsrapport vereist zijn. 
 

 
Stap 2: adviesverlening en participatiemoment 
(60 dagen) 

 
De start- en procesnota werden gedurende 60 dagen ter inzage gelegd; met name van 18-12-2017 tot en met 15-02-2018. De 
ter inzagelegging van de start- en procesnota en het participatiemoment werden bekend gemaakt met een aanplakking aan het 
stadhuis, een publicatie op de website en via een persbericht en een publicatie in het Belgisch Staatsblad. 
 
Volgende organisaties en besturen werden conform bijlage I van het “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke  
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen” uitgenodigd om een advies te formuleren : 

o GECORO 
o Departement Omgeving 
o Provincie Limburg 
o Agentschap voor Natuur en Bos 
o Sport Vlaanderen 
o Toerisme Vlaanderen 
o OVAM 
o Vlaams Energieagentschap 
o Dienst MER 

 
De adviesinstanties werden in afwachting van een digitaal platform geconsulteerd door middel van een beveiligde zending. 
 
Tijdens de adviesronde werd van de volgende adviesverlenende instanties een advies ontvangen (zie bijlage): 
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o GECORO 
o Agentschap voor Natuur en Bos 
o OVAM 
o Sport Vlaanderen 

 
 Tijdens de raadpleging van de startnota wordt een interactief participatiemoment georganiseerd door de gemeente in de 

vorm van een infomarkt. Het participatiemoment vond plaats op 19 december 2017 van 18u tot 20u in de Kim Clijsterszaal in 
het stadhuis van Bree. 
 
Door het planteam wordt een verslag opgesteld van het participatiemoment (zie bijlage) 
 
Tijdens de publieke raadpleging werden geen inspraakreacties ontvangen. 
 
De resultaten van de adviesronde, het inspraakmoment en de publieke raadpleging werden verwerkt in de startnota en hebben 
geleid tot een scopingnota. 
 

 
Stap 3: scopingsnota  
 

 
Op basis van de resultaten van het participatiemoment, inspraakreacties en de resultaten uit de adviesronde wordt de 
startnota door hoger vermeld planteam uitgewerkt tot een scopingsnota. De startnota wordt opgevat als een 
doorgroeidocument en wordt in die zin aangepast en aangevuld tot een scopingsnota. 
 
Naar aanleiding van de specifieke vragen die gesteld werden tijdens de adviesronde werd het planteam in deze fase uitgebreid 
met volgende adviesverlenende instanties: 

• Alex Ballet – Agentschap voor Natuur en Bos 
 
Aan de dienst MER werd gevraagd om een beslissing te nemen over de plan-MER-plicht op 09-08-2018. De dienst MER liet bij 
brief van 29-08-2018 weten dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. 
 

 
Stap 4: voorontwerp RUP voor adviesronde/plenaire 
vergadering 

 
Volgende organisaties en besturen worden conform bijlage I van het “Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het 
geïntegreerde planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke  
veiligheidsrapportage en andere effectbeoordelingen” om een advies gevraagd over het voorontwerp. 

o GECORO 
o Departement Omgeving 
o Provincie Limburg 
o Agentschap voor Natuur en Bos 
o Sport Vlaanderen 
o Toerisme Vlaanderen 
o OVAM 
o Vlaams Energieagentschap 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGzbKg5obUAhUQZFAKHdzTDacQjRwIBw&url=http%3A%2F%2Fblog.menzamotors.com%2F&psig=AFQjCNGpNiFNO4T2q03aMAWdYVikF1aeHQ&ust=1495655784390843
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o Dienst MER 
o Departement Landbouw en Visserij 

 
In het kader van voorliggend RUP werd enkel een adviesronde georganiseerd en geen plenaire vergadering omwille van het feit 
dat de plandoelstellingen reeds uitvoerig werden besproken in de fase startnota. Tijdens de adviesronde werd een advies 
ontvangen van de volgende adviesinstanties: 

o Departement Omgeving 
o Provincie Limburg 
o GECORO 
o Agentschap voor Natuur en Bos 
o Provincie Limburg, dienst Water en Domeinen 
o OVAM 
o Sport Vlaanderen 
o Toerisme Vlaanderen 
o Departement Landbouw en Visserij 

 
De ontvangen adviezen zijn toegevoegd in de bijlage. 
 

 
Stap 5: ontwerp RUP (en effectenbeoordelingen) 
 

 
Op basis van de resultaten uit de adviesronde werd het voorontwerp verder uitgewerkt tot een ontwerp RUP. 
 

 
Stap 6: participatiemoment (openbaar onderzoek) 
(60 dagen) 
 

 
Het ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorlopig vastgesteld door de gemeenteraad van Bree op 24-09-2018 
 
Er werd een openbaar onderzoek georganiseerd door de stad Bree van 17-10-2018 tot 15-12-2018. De bekendmaking gebeurde 
zoals decretaal bepaald. 
Tijdens het openbaar onderzoek werd een voorwaardelijk gunstig advies ontvangen van het Departement Omgeving en een 
gunstig advies van de provincie Limburg. Daarnaast werd 1 bezwaarschrift ingediend. 
De ontvangen adviezen zijn toegevoegd in bijlage. 
 

 
Stap 7: definitief RUP (en effectenbeoordelingen) 
 

 
De GECORO nam kennis van de tijdens het openbaar onderzoek ingediende adviezen en bezwaren en bracht op 19-02-2019 
een advies uit. Het verslag is toegevoegd in bijlage. 
 
Het ontwerp RUP werd door het planteam aangepast aan de opmerking uit het advies van het Departement Omgeving dat 
ontvangen werd tijdens het openbaar onderzoek alsook werd een aanpassing gedaan aan het RUP op basis van het 
bezwaarschrift dat tijdens het openbaar onderzoek werd ingediend (zie verslag van de GECORO van 19-02-2019 dat in bijlage is 
toegevoegd). 
 
Het ontwerp RUP (en effectenbeoordelingen) wordt voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Bree. 
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4 Verslag participatiemoment 

Het verslag van het participatiemoment wordt  nevenstaand getoond

 



RUP Sport- en recreatiezone Zandbergstraat                                                     ontwerp RUP // procesnota 
 

pag. 15  |  AAAAA 
 

5 Resultaten van de adviesronde in 

het kader van de start- en 

procesnota 

De startnota en procesnota werden onderworpen aan een adviesronde. De adviezen die 
uitgebracht werden tijdens de adviesronde worden hierop volgend getoond. 
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6 Resultaten van de adviesronde in 

het kader van het voorontwerp 

RUP 

In het kader van het voorontwerp RUP werd een adviesronde georganiseerd. De 
ontvangen adviezen worden hierop volgend getoond.
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7 Resultaten uit het openbaar 

onderzoek: ontvangen adviezen 

Na de voorlopige vaststelling van het RUP werd een openbaar onderzoek georganiseerd. 
Tijdens het openbaar onderzoek werden 2 adviezen ontvangen; één van het Departement 
Omgeving en één van de provincie Limburg. De ontvangen adviezen worden hierop 
volgend getoond. 
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8 Advies GECORO i.h.k.v. het 

openbaar onderzoek 

Op 19-02-2019 bracht de GECORO een advies  uit in het kader van het openbaar 
onderzoek. Het advies wordt hierop volgend getoond.
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