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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 uitbreiding BPA “Veerstraatveld-Beek”.  
 
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 

 
Tussen de dorpskern van Beek en de Zuid-Willemsvaart ligt de sportzone Veerstraetveld. 
Het is de thuisbasis van voetbalclub “Groen Star Beek”. Er situeren zich zowel sportvelden 
alsook bijhorende accommodatie (dug-outs, tribunes, kantine, etc.). 
 
Recent werd beslist om de voetbalclubs “Groen Star Beek” en “KSK Bree” te laten 
fusioneren om met verenigde krachten in te kunnen zetten op accommodatie, werking en 
het uitbouwen van het provinciale voetbal in Bree. Dit houdt ook in dat beide clubs op één 
locatie worden gehuisvest zodat de accommodatie zo optimaal mogelijk kan benut 
worden. 
 
Aangezien Groen Star Beek reeds beschikte over een uitgebouwde sportzone waar ook 
recent nog een nieuwe kantine met kleedkamers en dergelijke werd opgetrokken, werd 
beslist om de activiteiten van KSK Bree naar de terreinen van Green Star Beek te 
verhuizen. Er zijn echter onvoldoende velden en accommodatie aanwezig om alle 
activiteiten op te kunnen vangen. Een uitbreiding dringt zich bijgevolg op. 
 
Voor de sportzone werd destijds een BPA opgesteld. De gronden gelegen binnen de 
grenzen van het BPA zijn echter al volledig ingevuld, waardoor een uitbreiding binnen het 
huidig wetgevend kader niet meer gevonden kan worden. Onderhavig RUP heeft als 
bedoeling om een uitbreiding van de voorzieningen aansluitend aan de bestaande 
sportzone zoals afgebakend in het BPA Veerstraetveld mogelijk te maken.  
 
 
 

…1971 1979-1990 
2016… 
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2.2 Ruimtelijke situering 

 
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 heeft betrekking op het gebied gelegen ten noorden van de stad Bree, 
tussen de dorpskern van Beek en de Zuid-Willemsvaart. Op de volgende figuren wordt de 
ligging van het gebied nader verduidelijkt. 
 

 
Figuur 1: situering van het plangebied in Bree 
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Figuur 2: situering van het plangebied 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 Brusen (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 Departement Landbouw en Visserij 
o Agentschap voor Natuur en Bos 
o Agentschap Wonen-Vlaanderen 
o De Scheepvaart 
o Provincie Limburg, dienst Water en Domeinen 
o Watering 
o Sport Vlaanderen 
o Toerisme Vlaanderen 
o Vlaams Energieagentschap 



RUP Uitbreiding BPA Veerstraatveld Beek                                                     ontwerp RUP // procesnota 
 

pag. 11  |  AAAAA 
 

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): 

o GECORO 
o Departement Omgeving 
o Provincie Limburg 
o Departement Landbouw en Visserij 
o Agentschap voor Natuur en Bos 
o Agentschap Wonen-Vlaanderen 
o Provincie Limburg, dienst Water en Domeinen 
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 werd een verslag opgesteld van het participatiemoment (zie bijlage) 
 
Tijdens de publieke raadpleging werden 5 inspraakreacties ontvangen. Een thematische samenvatting van de inspraakreacties 
is bijgevoegd in bijlage. 
 
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: 

• Christine Clits – provincie Limburg 

• Dominic Vincken – Departement Omgeving 

• Els Stevens – Departement Landbouw en Visserij 
 
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. 
 

http://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjGzbKg5obUAhUQZFAKHdzTDacQjRwIBw&url=http://blog.menzamotors.com/&psig=AFQjCNGpNiFNO4T2q03aMAWdYVikF1aeHQ&ust=1495655784390843
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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 Departement Landbouw en Visserij 
o Agentschap voor Natuur en Bos 
o Agentschap Wonen-Vlaanderen 
o De Scheepvaart 
o Provincie Limburg, dienst Water en Domeinen 
o Watering 
o Sport Vlaanderen 
o Toerisme Vlaanderen 
o Vlaams Energieagentschap 
o Dienst MER 

 
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 Departement Landbouw en Visserij 
o De Vlaamse Waterweg nv (Scheepvaart) 
o Sport Vlaanderen 
o Toerisme Vlaanderen 
o Provincie Limburg, dienst Water en Domeinen 
o Agentschap voor Natuur en Bos 

 
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 
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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. Er werden geen bezwaarschriften of opmerkingen ontvangen. 
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 bracht op 19-02-2019 een advies uit. 
Het advies 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. 
 
Het ontwerp RUP (en effectenbeoordelingen) wordt voor definitieve vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad van Bree.  
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4 Verslag participatiemoment 

Nevenstaand wordt het verslag van het participatiemoment getoond. 
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5 Inspraakreacties op de start- en 

procesnota 

Naast een participatiemoment, voorziet het decreet een publieke raadpleging van de 
bevolking over de startnota en de procesnota. Gedurende 60 dagen heeft de bevolking de 
kans gekregen om inspraakreacties af te leveren. Het planteam dient deze 
inspraakreacties, samen met de afgeleverde adviezen, te verwerken in de scopingsnota.  
 
Tijdens de publieke raadpleging werden 5 schriftelijke reacties ontvangen. De reacties 
kunnen als volgt thematisch worden samengevat: 
 
Uitbreiding sportzone // De verenigingen zijn voorstander van een zuidelijke uitbreiding. 
De bewoners zijn voorstander van een noordelijke uitbreiding en wensen geen zuidelijke 
uitbreiding omdat dit ten koste zou gaan van de woonkwaliteit. Volgens de bewoners is 
het tevens twijfelachtig of de zuidelijke gelegen gronden in aanmerking komen op voetbal 
op te spelen omdat het vochtige gronden zijn. De gronden ten noorden zijn volgens de 
bewoners beter geschikt om sportterreinen aan te leggen. 
In geval van een noordelijke uitbreiding wordt door de bewoners wel voorgesteld om de 
voetbalvelden  in de langse richting langs de Geussensstraat te voorzien om overlast naar 
de bewoners van de Kerkstraat te minderen en om een compacter geheel te bekomen. 
Bewoners stellen dat aan de landbouwers een alternatief perceel grond kan aangeboden 
worden zodat zij hun beroepsactiviteiten kunnen verderzetten, terwijl de inname van de 
tuin niet kan gecompenseerd worden. 
 
Parkeerproblematiek // Zowel de bewoners als de verenigingen zijn geen vragende partij 
voor een uitbreiding van de parking tussen het C-terrein en de woningen aan de 
Dirixstraat. De bewoners wensen ook geen inname van de diepe achtertuinen. 
De verenigingen zien een mogelijkheid om de bestaande parking te verlengen richting de 
kanaalzone. De bewoners stellen ook voor om de parkeerplaatsen langs de 
Geussensstraat te voorzien, waarbij ook de percelen 257 en 256a mee opgenomen 
zouden kunnen worden. Met een opname van het perceel 256a is er tevens nog extra 
beweegruimte om de voetbalvelden te verschuiven om de kantine in noordoostelijke 
richting uit te kunnen breiden. 
 

Uitbreidingsbehoefte // Het aantal velden dat de verenigingen extra nodig hebben, kan 
geëvalueerd worden na de ingebruikname van het kunstgrasveld. 
 
Inplanting kantine // De verenigingen wensen dat de mogelijkheid gelaten wordt om de 
kantine tussen het B-terrein en het D-terrein in te planten. De bewoners wensen dat de 
uitbreiding van de kantine in noordoostelijke richting, weg van de woningen langs de 
Dirixstraat, wordt voorzien. De bewoners zijn bezorgd dat een uitbreiding in zuidwestelijke 
richting extra geluidshinder met zich meebrengt. 
 
Overlast // De bewoners zijn bezorgd voor overlast (licht- en geluid, zwerfvuil en 
vernieling van het eigendom). De bewoners vrezen dat de plannen hun rustige, veilige en 
gezonde woon- en leefsituatie zullen ontnemen. 
 
Materiële schade // Door bewoners wordt gesteld dat een gedeeltelijke inname van de 
tuin een behoorlijke waardevermindering zou opleveren alsook behoorlijke financiële 
schade omwille van investeringen die gebeurd zijn in de tuin. 
 
Communicatie // Bewoners begrijpen niet dat zij als betrokken eigenaars niet op de 
hoogte zijn gebracht van de plannen en ook niet uitgenodigd werden voor de 
infovergadering op 19-12-2017. 
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6 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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7 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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8 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 provincie Limburg. De ontvangen adviezen worden hierop volgend 
getoond.
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9 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.



RUP Uitbreiding BPA Veerstraatveld Beek                                                     ontwerp RUP // procesnota 
 

pag. 42  |  AAAAA 
 

 


