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1. Inleiding  

De toegang tot informatie en de participatie- en rechtsbeschermingsmogelijkheden met betrekking 

tot officiële procedures inzake de ruimtelijke ordening zijn zowel in Nederland als in Vlaanderen 

wettelijk verankerd. Uitgangspunt hierbij is dat de nationale  participatie- en rechtsbeschermings-

mogelijkheden ook geboden worden aan overheden en - indien aan de orde- publiek in het buurland.  

 

Doordat de informatievoorziening is georganiseerd via de geëigende communicatiekanalen binnen 

de eigen jurisdictie is het echter niet vanzelfsprekend dat deze informatie tijdig en volledig 

belanghebbenden aan de andere kant van de grens bereikt. Bovendien kunnen verschillen tussen de 

planningsystemen leiden tot onduidelijkheid over wanneer en op welke manier deelname aan 

buitenlandse ruimtelijke plannen mogelijk is.  

 

Dit heeft geleid tot het opstellen van een Benelux handleiding ‘grensoverschrijdende planconsultatie’ 

voor Nederlandse en Vlaamse provincies en gemeenten, die getest is tussen eind 2005 en begin 

2007. Veranderingen van Europese en nationale milieuwetgeving (de introductie van de 

milieueffectrapportage voor plannen en programma’s) zijn de aanleiding geweest tot het 

actualiseren van de grensoverschrijdende planconsultatie. De voorliggende handreiking is daarvan 

het eindresultaat. 

2. Doelstelling  

Doel van deze handreiking is het partijen gemakkelijker te maken binnen de eigen organisatie en 

naar buiten toe uitvoering te geven aan grensoverschrijdende planconsultaties voor ruimtelijke 

plannen tussen Vlaanderen en Nederland. 

 

 De voorliggende handreiking maakt het op praktisch toepasbare wijze mogelijk om (gezamenlijk) zo 

efficiënt, consistent en gemakkelijk mogelijk uitvoering te geven aan reeds bestaande 

(inter)nationale regels en verplichtingen voor grensoverschrijdende consultatie, met name waar het 

gaat om de onderlinge informatie-uitwisseling en deelname. Er is met andere woorden geen sprake 

van extra procedures en stappen. 

 

Deze handreiking moet er voor zorgen dat overheden en, indien aan de orde, publiek in 

aangrenzende bestuurlijke entiteiten over de landgrens heen op een gelijkwaardige wijze in kennis 

worden gesteld van ruimtelijke planinitiatieven, en, indien gewenst, kunnen deelnemen aan 

ruimtelijke planprocedures, als overheden en publiek binnen de eigen landgrens. Een goede 

communicatie van de afspraken richting provincies en gemeenten is daarbij essentieel. 

 

De verschillende bijlagen bij deze handreiking bieden nadere informatie voor een zo makkelijk 

mogelijke uitvoering van een grensoverschrijdende consultatie van het buurland.   

3. Grondslagen 
De toegang tot informatie met betrekking tot officiële procedures inzake de ruimtelijke ordening is 
zowel in Nederland als in Vlaanderen wettelijk verankerd.  

 

Voor Vlaanderen vormen de voornaamste basis: 

 De Vlaamse Codex ruimtelijke ordening; 

 Het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, Titel IV;  
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 Het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage 

van plannen en projecten; 

 Het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende het integratiespoor voor de 

milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan. 

 

Voor Nederland is in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 7) vastgelegd wanneer ruimtelijke plannen 

met m.e.r. naar partijen (ook over de landsgrens) worden gestuurd. Voor niet-m.e.r-plichtige 

ruimtelijke plannen voorziet het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 1.3.1 Bro) enkel in nationale 

kennisgeving van het voornemen om een plan op te stellen. Vanuit goed nabuurschap ligt het in de 

rede om ruimtelijke plannen met grensoverschrijdende effecten naar partijen over de grens te 

sturen. In het kader van het vooroverleg over niet-m.e.r.-plichtige bestemmingsplannen als bedoeld 

in art. 3.1.1 Bro, kan het volgens de wetgever (Memorie van Toelichting Bro) wenselijk zijn dat in de 

grensstreek tevens overleg wordt gevoerd met de bevoegde autoriteiten in het buurland. 

 

Daarnaast geeft deze handreiking een praktische invulling aan beleid en regelgeving op 

internationaal niveau: 

 De implementatie in het ruimtelijk planningsinstrumentarium van de internationale en Europese 

wetgeving vanuit het milieubeleid (m.e.r-plicht) dat grensoverschrijdende consultatie 

voorschrijft: 

o Het VN-ECE Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband (Espoo-

Verdrag) en het Protocol inzake Strategische Milieueffectrapportage bij dit Verdrag; 

o De planm.e.r. richtlijn: richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor 

het milieu van bepaalde plannen en programma’s; 

o Richtlijn 2003/35 inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie en tot intrekking 

van richtlijn 90/313/EG; 

 Beneluxbeschikking M(74)12 inzake de coördinatie van de streek- en gewestplannen in de 

Benelux-grensgebieden; 

 Het principe van goed nabuurschap zoals dat staat omschreven in de Tweede Benelux 

Structuurschets (1996, vastgesteld door de ministers van Ruimtelijke Ordening in 2000); 

 Het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (goedgekeurd op de informele 

ministerbijeenkomst van ministers verantwoordelijk voor ruimtelijke ordening te Potsdam, 

1999);  

 De richtlijnen voor een Duurzame Ruimtelijke Ontwikkeling van het Europees Continent van de 

Raad van Europa (aangenomen op de 12e bijeenkomst van ministers verantwoordelijk voor 

ruimtelijke ordening (CEMAT Conférence Européenne des Ministres responsable de  

l' Aménagement du Territoire), te Hannover, september 2000). 



 5/47 

 

 

4. Hoofdlijnen 
4.1. Het voorwerp van de planconsultatie 
Planconsultatie in het kader van deze handreiking betreft formele initiatieven op het vlak van de 

ruimtelijke ordening die mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende gevolgen kunnen hebben. In 

geval van grensoverschrijdende ruimtelijke en/of milieugevolgen worden ruimtelijke plannen naar de 

buren (over de grens) gezonden. Het betreft hier de volgende limitatieve lijst: 
 

Vlaamse plansoorten Nederlandse plansoorten  

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan  

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 

Ruimtelijke Nota’s van het Rijk  

Tracébesluiten 

Structuurvisie1 van Rijk, provincie2 of gemeente 

Inpassingsplan van Rijk of provincie 

Bestemmingsplan van gemeente3 

 

 

 
4.2. Planconsultatie wordt geregeld via een stappenplan 
Bij grensoverschrijdende consultaties (informeren en, indien gewenst, deelnemen) wordt aanbevolen 

een stappenplan te volgen dat bestaat uit de volgende stappen:  

 

1. Vaststellen van noodzaak tot grensoverschrijdende informatie-uitwisseling 

  De bevoegde autoriteit4 stelt vast of een planvoornemen mogelijk grensoverschrijdende 

ruimtelijke en/of milieueffecten heeft. Indien dit het geval is, is de consultatie van betrokken 

buitenlandse overheden een verplichting en wordt aangeraden het stappenplan te gaan volgen. 

Indien het plangebied binnen 5 km van de grens ligt en zeker als het studiegebied wat betreft de 

verwachte milieueffecten tot aan de grens reikt, wordt aangeraden het stappenplan in ieder 

geval te gaan volgen. 

 

 Aldus kan het buurland met een minimale inspanning (toezending meldingsfiche, zie stap 3) in 

elk geval geïnformeerd raken over grensnabije activiteiten en zelf aangeven of het stappenplan 

nog verder doorlopen moet worden.   
 

                                                
1
 Rijk, provincies en gemeenten kunnen voor het gehele of voor delen van hun grondgebied, alsook voor specifieke 

aspecten van het ruimtelijk beleid een structuurvisie vaststellen. Op grond van art. 4.1 en 4.4 van de Waterwet gelden 
nationale en regionale waterplannen voor wat betreft hun ruimtelijke aspecten als een structuurvisie als bedoeld in art. 2.2, 
tweede lid, resp. 2.3, tweede lid, van de Wro. In zoverre is deze handreiking dus ook van toepassing op nationale en 
regionale waterplannen. Dit geldt zowel in het geval dat er wel als dat er geen m.e.r.-procedure van toepassing is 
(genoemde waterplannen zijn opgenomen in bijlage C en D van het Besluit m.e.r.). 
2
  Sommige Nederlandse provincies kennen zogenaamde provinciale omgevingsplannen. Een omgevingsplan is een integraal 

plan, opgebouwd uit een structuurvisie, milieubeleidsplan, verkeers- en vervoersplan en een regionaal waterplan (voorheen 
waterhuishoudingsplan). 
3 

Ofschoon deze handreiking strikt genomen niet van toepassing is op een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), ligt het voor de hand dat in geval een omgevingsvergunning mogelijk 
aanzienlijke grensoverschrijdende ruimtelijke of milieueffecten heeft, er voor wat betreft de informatie-uitwisseling 
gehandeld wordt overeenkomstig deze handreiking en het stappenplan. In de situatie waarbij voor een ruimtelijke activiteit 
moet worden afgeweken van een bestemmingsplan (voorheen via projectbesluit), wordt dit nu besloten via een 
‘omgevingsafwijkingsbesluit’ dat onderdeel uitmaakt van de overwegingen in de omgevingsvergunning. 
4 Met ‘bevoegde autoriteit’ wordt verwezen naar de overheid die verantwoordelijk is voor het opstellen van het plan. 
Indien er m.e.r.-plicht of een onderzoek tot milieueffectrapportage verplicht is dan is het de dienst Mer die voor 
Vlaanderen aangeeft of de mogelijke milieueffecten al dan niet grensoverschrijdend zijn. 
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2.   Bepalen van mogelijk belanghebbende overheden 

De bevoegde autoriteit stelt vast wie de mogelijk belanghebbende overheden aan de andere kant 

van de grens zijn (zie bijlage V voor een indicatieve lijst), indien gewenst op advies van het 

vastgestelde aanspreekpunt (zie paragraaf 4.4 en bijlage I). Het informeren van de mogelijk 

belanghebbende overheden kan gebeuren met behulp van een meldingsfiche zoals opgenomen in 

bijlage IV. 

 

3.   Toezending vooraankondiging5 

 De bevoegde autoriteit verstuurt in geval van mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende 

ruimtelijke en milieueffecten een vooraankondiging naar het buurland. Deze vooraankondiging 

gebeurt bij voorkeur digitaal (eventueel met verwijzing naar de website) met verzoek om 

ontvangstbevestiging naar de mogelijk belanghebbende overheden in het buurland en in afschrift 

(c.c.) naar het Secretariaat-Generaal van de Benelux Unie. Bij voorkeur omvat deze 

vooraankondiging een meldingsfiche (zie bijlage IV), een processchema (zie bijlage III) en, indien al 

beschikbaar, een voorontwerp van het plan6. Naar aanleiding van de vooraankondiging kan 

desgewenst een (bestuurlijk) vooroverleg plaatsvinden.  

 

Het meldingsfiche (zie bijlage IV) is bedoeld om het buurland vroegtijdig van informatie te 

voorzien. Het fiche kan worden gebruikt bij het doorgeven van de volgende inhoudelijke 

informatie:  

 
a) Plantype 

b) Naam van het plan 

c) Initiatiefnemer van het plan 

d) Plan is m.e.r.-plichtig of niet 

e) Locatie of geografische reikwijdte van het plan 

f) Doelstelling en detailniveau van het plan 

g) Inschatting mogelijk aanzienlijke grensoverschrijdende ruimtelijke en/of milieueffecten (voor 

zover mogelijk) 

h) De planning van de grensoverschrijdende consultatieprocedure 

i) Contactpersoon 

j) Nadere informatie 

 

4.  Reactie mogelijk belanghebbende overheden inzake verdere opvolging 

 De mogelijk belanghebbende overheden aan de andere zijde van de grens laten zo spoedig 

mogelijk weten of zij de mogelijkheid willen benutten om op het ruimtelijk plan te reageren en of 

zij willen deelnemen aan de planprocedure met inbegrip van de planMER procedure. Indien 

                                                
5 Voor Nederland ook aangeduid als kennisgevingsdossier in de processchema’s. In Vlaanderen zijn er, afhankelijk van de te 
doorlopen planningsprocedure, verschillende mogelijke tijdstippen voor het versturen van de vooraankondiging (zie bijlage 
III: processchema’s). 
6
 Voor Vlaanderen geldt dat in geval van een m.e.r.-plichtig plan ook de nodige documenten dienen te worden bijgevoegd 

zoals volledig verklaarde nota voor publieke consultatie, volledig verklaarde kennisgeving of onderzoek tot 
milieueffectrapportage. Voor meer informatie hierover wordt verwezen naar het Nederlands-Vlaams stappenplan 
grensoverschrijdende m.e.r.. 
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bijkomende informatie of toelichting nodig wordt geacht door de aanspreekpunten kan de 

grenscommissie VLANED haar rol als forum opnemen.  

 

5.   Toezending van relevante (plan)stukken en doorlopen wettelijke procedure 

 Indien één of meerdere overheden aan de andere zijde van de grens hebben laten weten dat ze 

willen deelnemen, dan wel op de hoogte wensen te worden gehouden, worden de stappen van 

de wettelijke procedure van het planopstellende land gevolgd (zie ook paragraaf 4.4). Dit houdt 

in dat de planontvangende overheid op gepaste tijden op de hoogte wordt gebracht van 

eventuele informatie- en/of inspraakmomenten en de relevante stukken (het zogenaamde 

terinzageleggingsdossier (NL) / openbaar onderzoeksdossier (VL)), dan wel een verwijzing naar 

een website, (digitaal) krijgt toegestuurd. Ook de verdere afhandeling van de 

grensoverschrijdende planconsultatie verloopt volgens de eigen wettelijke procedures van het 

planopstellende land.  

 

6.   Toezending van beslissing over vastgesteld plan 

 Als laatste stap wordt de beslissing over het vastgestelde plan, dan wel een verwijzing naar een 

website, (digitaal) verstuurd aan al de buitenlandse overheden die betrokken waren bij de 

wettelijke procedure.  

 
In onderstaand figuur wordt het stappenplan schematisch weergegeven:  
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4.3. Het stappenplan sluit aan op het wettelijk kader 
Bovenstaand stappenplan voor grensoverschrijdende planconsultatie is zoveel mogelijk 

gestroomlijnd met de bestaande plannings- en inspraakprocedures bij de Vlaamse respectievelijk 

Nederlandse overheid.  

 

Niet alleen zijn deze procedures verschillend tussen Vlaanderen en Nederland. Ook intern maakt het 

Vlaamse en Nederlandse wetgevende kader een onderscheid tussen ruimtelijke plannen die 

onderhevig zijn aan de m.e.r.-plicht en ruimtelijke plannen die dat niet zijn. In het kader van 

milieueffectrapportage bestaat er namelijk een wettelijke verplichting tot grensoverschrijdende 

informatie-uitwisseling en mogelijkheid geven tot deelname vanuit milieuoogpunt7. 

 

                                                
7 Voor alle m.e.r.-plichtige plannen (al dan niet ruimtelijk) zijn deze grensoverschrijdende afspraken op identieke wijze, 
zowel in dit document als het ‘stappenschema grensoverschrijdende informatie-uitwisseling Vlaanderen en Nederland voor 
m.e.r.-plichtige projecten, plannen en programma’s,’ vastgelegd (zie www.infomil.nl). 

1. Inschatting door de bevoegde autoriteit van mogelijk 
aanzienlijke grensoverschrijdende effecten. 

 

3. Toezending door de bevoegde autoriteit van  een 
vooraankondiging (bv. meldingsfiche). Zie paragraaf  4.2, 
punt 1. 

 

4. Reactie(s) aanspreekpunt / andere buitenlandse 
overheden aan de bevoegde autoriteit inzake wel/niet 
verdere opvolging/betrokkenheid. 

Grensoverschrijdende planconsultatie 
niet nodig:   

Grensoverschrijdende  planconsultatie 
wel nodig: 

De bevoegde autoriteit is niet verplicht  om 
binnen het kader van het stappenplan verdere 
initiatieven te nemen met betrekking tot  
actieve inlichting van het aanspreekpunt en 
andere  overheden in het buurland. 

5. Verdere afhandeling door de bevoegde autoriteit 
van de grensoverschrijdende planconsultatie 
volgens de handreiking en het wettelijk kader. 

 
 
 

6. Toezending door de bevoegde autoriteit van de 
beslissing over het vastgestelde plan.  

2. Bepaling door de bevoegde autoriteit van mogelijk 
belanghebbende overheden, indien gewenst op advies 
van het aanspreekpunt. 

 

http://www.infomil.nl/
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Zowel Nederland als Vlaanderen hebben daarom per plansoort een indicatief processchema 

uitgewerkt (bijlage III) waarin staat aangegeven tijdens welke processtappen en op welke manier de 

belanghebbende buitenlandse overheden dienen te worden betrokken. 

 
4.4. Rolverdeling bevoegde autoriteit en aanspreekpunt  
Als algemeen uitgangspunt voor zowel de Nederlandse als Vlaamse overheden geldt dat de bevoegde 

autoriteit primair de taak en verantwoordelijkheid heeft om zorg te dragen voor een adequate 

grensoverschrijdende informatie-uitwisseling en voor de toezending van planstukken naar de 

mogelijk belanghebbende overheden in het buurland (zie bijlage V).  

Per plansoort is er één buitenlands aanspreekpunt voor de mogelijk aanzienlijke 

grensoverschrijdende ruimtelijke effecten en één aanspreekpunt voor de mogelijk aanzienlijke 

grensoverschrijdende milieueffecten. Voor wat betreft de m.e.r.-procedure gelden enkel het Rijk, 

gewest en de provincies als aanspreekpunten.  

 

Het aanspreekpunt heeft primair een ondersteunende functie. Daarbij gaat het om het bieden van 

ondersteuning aan de bevoegde autoriteit bij de uitvoering van grensoverschrijdende 

planconsultaties. Hierbij kan worden gedacht aan werkzaamheden als het inventariseren van de 

mogelijk belanghebbende overheden (incl. specifieke contactpersonen), het informeren over 

relevante publicatiebladen en/of specifiekere publicatievereisten, termijnen e.d..  

 

De feitelijke (digitale) toezending van stukken, of verwijzingen naar websites waarop de stukken te 

vinden zijn, naar de mogelijk belanghebbende buitenlandse overheden blijft een 

verantwoordelijkheid van en gebeurt rechtstreeks door de bevoegde autoriteit. 

 

De onderstaande tabellen geven de aanspreekpunten in Nederland en Vlaanderen weer. Specifiekere 

contactgegevens van de aanspreekpunten zijn opgenomen in bijlage I.  
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4.4.1. Zender Vlaanderen – aanspreekpunt Nederland8 

Vlaamse plansoort  Nederlandse aanspreekpunten  

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M)  

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  Aangrenzende Nederlandse provincie(s)  

Provinciaal Structuurplan Aangrenzende Nederlandse provincie(s) 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan  Aangrenzende Nederlandse provincie(s) 

Gemeentelijk Structuurplan Aangrenzende Nederlandse gemeente(n) 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan  Aangrenzende Nederlandse gemeente(n) en indien 

MER-plichtig ook de aangrenzende Nederlandse 

provincie(s) 

 

4.4.2. Zender Nederland – aanspreekpunt Vlaanderen 

Nederlandse plansoort  Vlaamse aanspreekpunten  

Rijksnota Ruimtelijke Ordening,  

Structuurvisies of Inpassingsplannen van 

Rijk  

Het Vlaams Gewest, departement RWO en indien m.e.r.-

plichtig ook het Vlaams Gewest, dienst Mer 

Provinciale Structuurvisie 

(‘Omgevingsplan’) of provinciaal 

Inpassingsplan 

Aangrenzende Vlaamse provincie en indien m.e.r.-plichtig 

ook het Vlaams Gewest, dienst Mer 

Gemeentelijke Structuurvisie of 

Bestemmingsplan  

Aangrenzende Vlaamse gemeente en indien m.e.r.-

plichtig ook het Vlaams Gewest, dienst Mer 

 
 
4.5. Informeren van publiek in buurland 
Bij ruimtelijke plannen zonder planm.e.r. is het informeren van het buitenlandse publiek geen 

wettelijke verplichting. Deze handreiking hanteert voor deze plannen dan ook het principe dat alleen 

overheidsinstanties in het buurland actief worden geïnformeerd. 

 

Bij m.e.r.-plichtige ruimtelijke plannen, daarentegen, bestaat wel de plicht om publiek in het 

buitenland te informeren. Dit volgt uit internationale regelgeving en nationale wetgeving. Van belang 

is dat over en weer de benodigde informatie wordt uitgewisseld zodat het publiek afdoende en tijdig 

worden geïnformeerd.  

 

De huidige nationale wetgeving wordt als uitgangspunt genomen bij het vaststellen van de minimale 

informatieverplichtingen (aantal inspraakmomenten e.d.) richting het publiek in het buurland. Wat 

betreft de wijze van het beschikbaar maken van informatie voor het publiek in het buurland kan in 

overleg met het aanspreekpunt (en/of belanghebbende overheid) ook aangesloten worden bij de 

communicatiewijze/-kanaal dat in het buurland gebruikelijk is (bv. website versus krant).  

                                                
8
 De tabellen 4.4.1. en 4.4.2. zijn exclusief de overige belanghebbende overheden (zie bijlage V). 
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De informatieverplichtingen, incl. communicatiewijze/-kanaal, richting publiek in het buurland 

kunnen dus per land en per plansoort verschillen.  

 

De verantwoordelijkheid voor het informeren van het publiek in het buurland ligt primair bij de 

bevoegde autoriteit. Uitgangspunt hierbij is dat de kosten en de eigen ambtelijke inzet die hiermee 

gemoeid kunnen zijn voor rekening komen van de bevoegde autoriteit.  

 

Het is de taak van het buitenlandse aanspreekpunt om de bevoegde autoriteit in deze rol te 

ondersteunen. Het aanspreekpunt draagt de kosten voor de eigen ambtelijke inzet die hiermee 

gemoeid zijn. 

 

Het staat de betrokken Nederlandse en Vlaamse overheden in een specifieke planprocedure vrij om 

in onderling overleg andere of aanvullende afspraken te maken over de feitelijke taakinvulling van de 

Nederlandse en Vlaamse aanspreekpunten en de bevoegde autoriteit in het kader van de 

grensoverschrijdende informatie-uitwisseling. Hierbij kan gedacht worden aan het maken van 

aanvullende afspraken over het verzorgen van een (digitale) buitenlandse publicatie in een specifieke 

planprocedure.  

 

4.6. Een ondersteunende rol voor de Benelux 
Binnen het kader van de grensoverschrijdende planconsultatie vervult het Secretariaat-Generaal van 

de Benelux Unie vanuit haar neutrale positie een belangrijke ondersteunende rol.  

 

De Benelux staat in voor: 

 De organisatie van de vergaderingen van de grenscommissie VLANED; 

 Het, in samenwerking met de VLANED leden, onderhouden van actuele en 

achtergrondinformatie (zoals deze handreiking) met betrekking tot de grensoverschrijdende 

planconsultatie op de Benelux website dan wel een portaalsite light;  

 Het, in samenwerking met de VLANED leden, jaarlijks actualiseren van het zogenaamde 

‘Overzicht ruimtelijke plannen’ (een indicatief jaarlijks overzicht van grensoverschrijdend 

relevante aankomende plannen van regionale en nationale/gewestelijke overheden); 

 Het ondersteunen en (mede)bewaken van de uitvoering van deze handreiking, ook naar het 

gemeentelijke niveau; 

 Het, in samenspraak met de deelnemende overheden,  periodiek evalueren van de werking van 

deze handreiking en, indien wenselijk, het voorstellen van wijzigingen aan het bestuurlijk Vlaams-

Nederlandse RO overleg. 

  

 

 



 12/47 

 

BIJLAGE I  Contactgegevens aanspreekpunten9 
 

Centrale overheden 

Vlaanderen Nederland 

Vlaamse overheid 

Departement Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en 
Onroerend erfgoed 

Afdeling Ruimtelijke Planning 

Koning Albert II laan 19 bus 11 

1210 Brussel 

ruimtelijke.planning@rwo.vlaanderen.be  

 

Voor MER-plichtige plannen ook:   

Vlaamse overheid 

Departement Leefmilieu, Natuur en Energie 

Afdeling Milieu-, Natuur- en Energiebeleid 
Dienst Mer 
Koning Albert II-laan 20 bus 8 

1000 Brussel 

mer@vlaanderen.be  

Nederlandse Rijksoverheid 

Ministerie van Infrastructuur en Milieu  

Directoraat-Generaal Ruimte en Water 

Directie Ruimtelijke Ordening 

Postbus  20901 

2500 EX Den Haag 

Frans.Timmerman@minienm.nl 

  

Voor MER-plichtige plannen ook:   

Ministerie van Infrastructuur en Milieu 

Directoraat Ruimte en Water 

Directie Water en Bodem 

Postbus 20901 

2500 EX Den Haag  

eva.baron@minienm.nl 

 

Provincies  

Vlaanderen Nederland 

Provincie Antwerpen 

Koningin Elisabethlei 22 

2018 Antwerpen 

info@provant.be  

Provincie Limburg (NL) 
Gedeputeerde Staten van Limburg 
Postbus 5700 
NL-6202 MA Maastricht 

postbus@prvlimburg.nl 

Provincie Limburg (B) 

Universiteitslaan 1 

3500 Hasselt 

info@limburg.be  

Provincie Noord-Brabant 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

Postbus 90151 

5200 MC ‘s-Hertogenbosch 

info@brabant.nl  

Provincie Oost-Vlaanderen 

Gouvernementstraat 1 

9000 Gent 

info@oost-vlaanderen.be  

Provincie Zeeland 

Gedeputeerde Staten van Zeeland 

Postbus 6001 

4330 LA Middelburg 

RMWmail@zeeland.nl 

Provincie West-Vlaanderen 

Provinciehuis Boeverbos 

Koning Leopold III-laan 41 

8200 Brugge 

ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be  

 

                                                
9
 Voor de planconsultatie is het niet alleen van belang om te weten wie de aanspreekpunten zijn, maar ook wie de andere 

mogelijk belanghebbende overheden zijn, voor wie het zinvol kan zijn om geconsulteerd te worden. Een overzicht van 
mogelijke belanghebbende overheden in het buurland is opgenomen in bijlage V. 

mailto:ruimtelijke.planning@rwo.vlaanderen.be
mailto:mer@vlaanderen.be
mailto:Frans.Timmerman@minienm.nl
mailto:eva.baron@minienm.nl
mailto:info@provant.be
mailto:postbus@prvlimburg.nl
mailto:info@limburg.be
mailto:info@brabant.nl
mailto:info@oost-vlaanderen.be
mailto:RMWmail@zeeland.nl
mailto:ruimtelijkeplanning@west-vlaanderen.be
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Gemeenten 
(alleen aanspreekpunt voor RO plannen zonder m.e.r.-plicht) 

Vlaanderen Nederland 

Stad Antwerpen 

Grote Markt 

2000 Antwerpen 

info@stad.antwerpen.be  

Gemeente Alphen-Chaam 

Postbus 3 

5130 AA Alphen 

info@alphen-chaam.nl  

Gemeente Arendonk 

Vriheid 29 

2370 Arendonk 

info@arendonk.be  

Gemeente Baarle-Nassau 

Singel 1  

5111 CC Baarle-Nassau 

gemeente@baarle-nassau.nl  

Gemeente Assenede 

Kasteelstraat 3 

9960 Assenede 

gemeentebestuur@assenede.be  

Gemeente Bergeijk 

Postbus 10.000 

5570 GA Bergeijk 

info@bergeijk.nl  

Gemeente Baarle-Hertog 

Kerkstraat 11 

2387 Baarle-Hertog 

gemeente@baarle-hertog.be  

Gemeente Bladel 

Postbus 11 

5530 AA Bladel 

info@bladel.nl  

Gemeente Bocholt 

Dorpsstraat 16 

3950 Bocholt 

gemeentebestuur@bocholt.be  

Gemeente Breda 

Postbus 90156 

4800 RH Breda 

contact@breda.nl  

Gemeentebestuur Kinrooi 

Breeërsteenweg 146 

3640 Kinrooi 

info@kinrooi.be  

Gemeente Cranendonck 

Postbus 2090 

6020 AB Budel 

info@craenendonck.nl  

Gemeente Damme 

Visserstraat 2a 

8340 Moerkerke 

stadsbestuur@damme.be  

Gemeente Echt-Susteren 

Postbus 450 

6100 AL Echt-Susteren 

info@echt-susteren.nl 

Stadsbestuur Dilsen-Stokkem 

Europalaan 25 

3650 Dilsen-Stokkem 

info@dilsen-stokkem.be  

Gemeente Eijsden-Margraten 

Postbus 10 

6269 ZG Margraten 

info@eijsden-margraten.nl 

Gemeente Essen 

Heuvelplein 23 

2910 Essen 

info@essen.be  

Gemeente Goirle 

Postbus 17 

5050 AA Goirle 

info@goirle.nl 

Stad Hamont-Achel 

Stad 40 

3930 Hamont-Achel 

stad@hamont-achel.be  

Gemeente Gulpen-Wittem 

Postbus 56 

6270 AB Gulpen 

info@gulpen-wittem.nl 

mailto:info@stad.antwerpen.be
mailto:info@alphen-chaam.nl
mailto:info@arendonk.be
mailto:gemeente@baarle-nassau.nl
mailto:gemeentebestuur@assenede.be
mailto:info@bergeijk.nl
mailto:gemeente@baarle-hertog.be
mailto:info@bladel.nl
mailto:gemeentebestuur@bocholt.be
mailto:contact@breda.nl
mailto:info@kinrooi.be
mailto:info@craenendonck.nl
mailto:stadsbestuur@damme.be
mailto:info@echt-susteren.nl
mailto:info@dilsen-stokkem.be
mailto:info@eijsden-margraten.nl
mailto:info@essen.be
mailto:info@goirle.nl
mailto:stad@hamont-achel.be
mailto:info@gulpen-wittem.nl
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Gemeente Hoogstraten 

Vrijheid 149 

2320 Hoogstraten 

info@hoogstraten.be  

Gemeente Heeze-Leende 

Postbus 10.000 

5590 GA Heeze 

postbus@heeze-Leende.nl 

Gemeente Mol 

't Getouw 

Molenhoekstraat 2 

2400 Mol 

secretariaat@gemeentemol.be  

Gemeente Hilvarenbeek 

Postbus 3 

5080 AA Hilvarenbeek 

gemeente@hilvarenbeek.nl  

Gemeente Kalmthout 

Kerkeind 13 

2920 Kalmthout 

info@kalmthout.be  

Gemeente Hulst 

Postbus 49 

4560 AA Hulst 

info@gemeentehulst.nl  

Gemeente Kapellen 

Chr. Pallemansstraat 71 

2950 Kapellen 

gemeente@kapellen.be  

Gemeente Leudal 

Postbus 3008 / Dorpstraat 1 

6093 ZG / 6093 EA Heythuysen 

info@leudal.nl 

Gemeente Knokke-Heist 

Alfred Verweeplein 1 

8300 Knokke-Heist 

knokke-heist@knokke-heist.be  

Gemeente Maastricht 

Postbus 1992 

6201 BZ  Maastricht 

post@maastricht.nl  

Gemeente Lanaken 

Jan Rosierlaan 1 

3620 Lanaken 

info@lanaken.be  

Gemeente Meerssen 

Postbus 90 

6230 AB Meerssen 

info@meerssen.nl 

Stad Lommel 

Hertog Janplein 1 

3920 Lommel 

info@lommel.be  

Gemeente Maasgouw (Thorn, Maasbracht) 

Postbus 7000 

6050 AA Maasbracht 

info@gemeentemaasgouw.nl 

Stad Maaseik 

Lekkerstraat 10 

3680 Maaseik 

stad.maaseik@maaseik.be  

Gemeente Reusel-De Mierde 

Postbus 11 

5540 AA Reusel 

gemeente@reuseldemierden.nl 

Gemeente Maasmechelen 

Administratief Centrum 

Heirstraat 239 

3630 Maasmechelen 

communicatie@maasmechelen.be  

Gemeente Roosendaal 

Postbus 5000 

47800 KA Roosendaal4 

info@roosendaal.nl 

Gemeente Maldegem 

Markt 1 

9990 Maldegem 

college@maldegem.be  

Gemeente Rupchen 
Postbus 9 
4715 ZG Rupchen 

gemeente@rupchen.nl  

Gemeente Merksplas  

Markt 1 

2330 Merksplas 

info@merksplas.be  

Gemeente Sittard-Geleen 
Postbus 18 
6130 AA Sittard 

info@sittard-geleen.nl 

mailto:info@hoogstraten.be
mailto:postbus@heeze-Leende.nl
mailto:secretariaat@gemeentemol.be
mailto:gemeente@hilvarenbeek.nl
mailto:info@kalmthout.be
mailto:info@gemeentehulst.nl
mailto:gemeente@kapellen.be
mailto:info@leudal.nl
mailto:knokke-heist@knokke-heist.be
mailto:post@maastricht.nl
mailto:info@lanaken.be
mailto:info@meerssen.nl
mailto:info@lommel.be
mailto:info@gemeentemaasgouw.nl
mailto:stad.maaseik@maaseik.be
mailto:gemeente@reuseldemierden.nl
mailto:communicatie@maasmechelen.be
mailto:info@roosendaal.nl
mailto:college@maldegem.be
mailto:gemeente@rupchen.nl
mailto:info@merksplas.be
mailto:info@sittard-geleen.nl
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Gemeente Moerbeke 

Lindenplaats 7 

9180 Moerbeke 

noella.buysse@publilink.be  

Gemeente Sluis 

Postbus 27 

4500 AA Oostburg 

info@gemeentesluis.nl  

Gemeente Neerpelt  

Kerkstraat 7 

3910 Neerpelt 

info@neerpelt.be  

Gemeente Stein 
Postbus 15 
6170 AA Stein 

info@gemeentestein.nl 

Gemeente Ravels 

Gemeentelaan 60 

2381 Ravels 

infodienst@ravels.be  

Gemeente Terneuzen 

Postbus 35 

4530 AA Terneuzen 

gemeente@terneuzen.nl 

Gemeente Riemst 

Maastrichterstwg. 2b 

3770 Riemst 

gemeentebestuur@riemst.be  

 Gemeente Vaals 

Postbus 450 

6290 AL Vaals 

info@vaals.nl 

Gemeente Sint-Gillis-Waas 

Kerkstraat 29 

9170 Sint-Gillis-Waas 

gemeente@sint-gillis-waas.be  

Gemeente Valkenswaard 

Postbus 10.100 

5550 GA Valkenswaard 

gemeente@valkenswaard.nl 

Gemeente Sint-Laureins 

Dorpstraat 91 

9980 Sint-Laureins 

linda.lippens@sint-laureins.be  

Gemeente Weert 

Postbus 950 

6000 AZ Weert 

gemeente@weert.nl 

Gemeente Stabroek 

Dorpstraat 99 

2940 Stabroek 

informatie@stabroek.be  

Gemeente Woensdrecht 

Postbus 24 

4630 AA Hoogerheide 

gemeente@woensdrecht.nl 

Gemeente Stekene 

Stadionstraat 2 

9190 Stekene 

gemeente@stekene.be  

Gemeente Zundert 

Postbus 10.001  

4880 GA Zundert 

gemeente@zundert.nl 

Stad Turnhout 

Campus Blairon 200 

2300 Turnhout 

stad@turnhout.be  

  

Gemeente Voeren 

Schoolstraat 115 

3798 Voeren 

huub.broers@publilink.be  

 

Gemeente Wachtebeke 

Dorp 61 

9185 Wachtebeke 

kurt.vanloo@gem-wachtebeke.be  

 

mailto:noella.buysse@publilink.be
mailto:info@gemeentesluis.nl
mailto:info@neerpelt.be
mailto:info@gemeentestein.nl
mailto:infodienst@ravels.be
mailto:gemeente@terneuzen.nl
mailto:gemeentebestuur@riemst.be
mailto:info@vaals.nl
mailto:gemeente@sint-gillis-waas.be
mailto:gemeente@valkenswaard.nl
mailto:linda.lippens@sint-laureins.be
mailto:informatie@stabroek.be
mailto:gemeente@woensdrecht.nl
mailto:gemeente@stekene.be
mailto:gemeente@zundert.nl
mailto:stad@turnhout.be
mailto:huub.broers@publilink.be
mailto:kurt.vanloo@gem-wachtebeke.be


 16/47 

 

 

Gemeente Zelzate 

Grote Markt 1 

9060 Zelzate 

secretaris@zelzate.be  

 

 

mailto:secretaris@zelzate.be
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BIJLAGE II Verklarende begrippen en gebruikte afkortingen 
 
 
Omwille van duidelijkheid over het toepassingsbereik, wordt de informatie hierna steeds ingedeeld 
naar herkomst. Het betreft, gezien de strekking van deze handreiking, alleen plangerelateerde 
informatie. 
 
 
Verklarende begrippen VLAANDEREN 
 
Generiek spoor: Het volgen van de algemene procedure van de planm.e.r. volgens het decreet 

algemene bepalingen milieubeleid. 
 
Integratiespoor: Het volgen van de procedure van de planm.e.r. specifiek voor ruimtelijke 

uitvoeringsplannen  (volgens het besluit van de Vlaamse Regering van 18 april 2008 betreffende 
het integratiespoor voor de milieueffectrapportage over een ruimtelijk uitvoeringsplan).  

 
Kennisgeving: Beschrijving van het plan en voorstel van methodologie van planMER bij het volgen 

van het generiek spoor. 
 
Nota voor publieke consultatie: Beschrijving van het plan en voorstel van methodologie van 

planMER bij het volgen van het integratiespoor voor ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
 
Onderzoek tot milieueffectrapportage (ook wel screening genoemd): Onderzoek om aan te tonen 

dat het voorgenomen ruimtelijke uitvoeringsplan geen aanzienlijke milieueffecten zal hebben en 
bijgevolg geen planm.e.r.  vereist is. 

 
Ontheffing van de planMER-plicht: planm.e.r.-plichtige plannen en programma’s kunnen na 

gemotiveerd verzoek van de initiatiefnemer door de administratie van de planm.e.r.-plicht 
ontheven worden als deze oordeelt dat het voorgenomen plan of programma ofwel een 
uitwerking, wijziging, herziening of voortzetting inhoudt van een plan of programma, waarvoor 
reeds een planMER werd goedgekeurd en een nieuwe planMER redelijkerwijze geen nieuwe of 
bijkomende gegevens kan bevatten, ofwel indien in het kader van andere rapportages of 
beoordelingen reeds een systematische en wetenschappelijke verantwoorde analyse en 
evaluatie van de te verwachten gevolgen  voor mens en milieu werd opgemaakt die voldoet aan 
de essentiële kenmerken van een planMER. 

 
Openbaar onderzoek: Een openbaar onderzoek is een manier om de bevolking in te lichten over 

projecten en plannen die opgemaakt worden. Tijdens een openbaar onderzoek kan de bevolking 
de voorliggende projecten en plannen raadplegen en er hun mening over kenbaar maken. Dit is 
vergelijkbaar met de Nederlandse zienswijzeprocedure. 

 
Plenaire vergadering: Een vergadering waarbij het voorontwerp van ruimtelijk uitvoeringsplan of 

ruimtelijk structuurplan besproken wordt met diverse administraties en overheidsinstanties. 
 
Richtlijn: Een beslissing van de dienst Mer inzake het vastleggen van de te hanteren methodologie en 

te onderzoeken elementen voor de planMER in aanvulling bij kennisgeving/nota voor publieke 
consultatie. 
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Ruimtelijk structuurplan: Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader 

aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur. Het geeft een langetermijnvisie op de 
ruimtelijke ontwikkeling van het gebied in kwestie. Het is erop gericht samenhang te brengen in 
de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van beslissingen die de ruimtelijke ordening 
aanbelangen. 

 
Ruimtelijk uitvoeringsplan: Ruimtelijke uitvoeringsplannen worden opgemaakt ter uitvoering van 

het ruimtelijk beleid zoals omschreven in ruimtelijke structuurplannen. In tegenstelling tot 
ruimtelijke structuurplannen hebben ruimtelijke uitvoeringsplannen wel verordenende kracht. 

 
Terinzagelegging: Het inlichten van de bevolking over het voorgenomen plan, het voorstel van de te 

onderzoeken alternatieven en het voorstel van methodologie voor de milieueffectbeoordeling 
van het voorgenomen plan en redelijke alternatieven. Tijdens de terinzagelegging kan de 
bevolking haar opmerkingen op de volledig verklaarde kennisgeving of de volledig verklaarde 
nota voor publieke consultatie kenbaar maken. 

 
 
Verklarende begrippen NEDERLAND 
 

Bestemmingsplan:  Een door de gemeente opgesteld plan waarin staat aangegeven waarvoor de 

grond of gebouwen gebruikt mogen worden. Daarin is te zien welke ontwikkelingen, bv. op het 

gebied van bebouwing, er mogelijk kunnen plaatsvinden. 

 

Inpassingsplan: Een bestemmingsplan op Rijks- of provinciaal niveau dat de Minister van 

Infrastructuur en Milieu, respectievelijk Provinciale Staten bevoegd is/zijn vast te stellen voor 

zover Rijks- of provinciale belangen daartoe aanleiding geven. Met de vaststelling van een 

inpassingsplan verliezen provincie en gemeente de bevoegdheid om voor het betreffende gebied 

zelf een inpassingsplan en/of bestemmingsplan vast te stellen. Een inpassingsplan wordt geacht 

deel uit te maken van het bestemmingsplan of de bestemmingsplannen waarop het betrekking 

heeft. 

 

Zienswijzeprocedure: Het publiek informeren en de mogelijkheid geven om hun zienswijzen te geven 

op het voornemen om een plan op te stellen, ontwerpplan met/zonder MER.  Afhankelijk van de 

fase waarin de plan- en m.e.r.procedure zich bevindt, gelden voor de inspraak (zienswijze) 

specifieke regels voor wat betreft terinzagelegging, kennisgeving etc.. De procedure is, mede 

afhankelijk van of planm.e.r. aan de orde is, geregeld in de Wet ruimtelijke ordening, de Wet 

milieubeheer en de Algemene wet bestuursrecht. Dit is vergelijkbaar met het Vlaamse ‘openbaar 

onderzoek’. 

 

Planm.e.r.:  De planm.e.r. staat voor de procedure voor milieueffectrapportage, in geval van 

planm.e.r. de procedure voor milieueffectrapportage bij plannen en programma’s. De 

milieueffectrapportage zorgt dat de overheid (in casu het bevoegd gezag) over informatie 

beschikt die nodig is om het milieu volwaardig mee te wegen bij besluiten over plannen of 

programma’s met mogelijk belangrijke milieugevolgen. In het Besluit milieueffectrapportage is 

beschreven in welke gevallen onder welke voorwaarden bij welke juridische plannen, 

structuurvisies e.d. een planMER moet worden opgesteld (zie ook onder ‘uitgebreide m.e.r.-

procedure’).  
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PlanMER: Het planMER is het milieueffectrapport zelf. Het opstellen van een MER is onderdeel van 

de m.e.r.-procedure. Het MER rapport vermeldt de milieugevolgen van een plan of project en de 

mogelijke (milieuvriendelijkere) alternatieven. 

 

Omgevingsvergunning: Vergunning als bedoeld in artikel 2.1 of 2.2 van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht (Wabo). In de situatie dat voor een bepaalde activiteit wordt afgeweken van een 

bestemmingsplan gebeurt dit via een ‘omgevingsafwijkingsbesluit’ dat dan onderdeel uitmaakt 

van de overwegingen in de omgevingsvergunning. Dit geldt ook voor Rijks- en provinciale 

inpassingsplannen. In het Besluit m.e.r. wordt voor de m.e.r.-procedure een 

omgevingsvergunning, waarbij met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3e, of 

artikel 2.12, tweede lid van de Wabo van een bestemmingsplan wordt afgeweken, gelijk gesteld 

met een plan zover dit plan wordt genoemd in kolom 4 van de onderdelen C onderscheidenlijk D 

in de bijlage bij het Besluit m.e.r..  
 

Raadpleging reikwijdte en detailniveau: Bij een planprocedure raadpleegt het bevoegd gezag, het 

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het voorbereiden dan wel vaststellen van het betreffende 

plan, in alle gevallen de adviseurs en andere bestuursorganen over de reikwijdte en het 

detailniveau van het op te stellen milieueffectrapport (MER). Het gaat daarbij om adviseurs en 

bestuursorganen die vanwege het wettelijk voorschrift waarop het plan of besluit berust bij de 

voorbereiding hiervan moeten worden betrokken. Vaak wordt dit gedaan aan de hand van een 

notitie reikwijdte en detailniveau, waarin de reikwijdte en het detailniveau van de informatie 

worden beschreven die relevant is voor het plan en het op te stellen MER. Deze beschrijving en 

de voorbereiding van de notitie is vormvrij.  
 

 Structuurvisie: Een op de Wet ruimtelijke ordening gebaseerd document waarin Rijk, provincies en 

gemeenten de hoofdlijnen aangeven van de voorgenomen ontwikkeling binnen hun grondgebied 

en het daarbij te voeren ruimtelijk beleid, alsmede van de wijze waarop zij voornemens zijn dit 

beleid te doen verwezenlijken. Voorwaarde (en beperking) is dat de structuurvisie wordt 

opgesteld ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening op respectievelijk nationaal, 

provinciaal en gemeentelijk niveau. Het opstellen van deze structuurvisie is wettelijk verplicht. 

De Wro kent ook de mogelijkheid van het opstellen van structuurvisies voor specifieke 

onderdelen van het ruimtelijk beleid. Deze sectorale structuurvisies zijn niet wettelijk verplicht. 

 

Uitgebreide m.e.r.-procedure: Indien sprake is van een m.e.r.-plichtig plan is de zogenaamde 

uitgebreide procedure als bedoeld in de Wet milieubeheer van toepassing.  

 

Zienswijze: De in de Algemene wet bestuursrecht en de Wet ruimtelijke ordening gehanteerde term 

voor een reactie op bv. een ontwerp-structuurvisie, ontwerp-inpassings- en bestemmingsplan of 

ontwerp-projectbesluit. Een zienswijze kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. 
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Gebruikte afkortingen VLAANDEREN 
 
BRV 
D 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 
Deputatie 

Dienst Mer Bevoegde overheid voor milieueffectrapportage in Vlaanderen 
GECORO Gemeentelijk commissie ruimtelijke ordening 
GRS Gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
MER Milieueffectrapport 
m.e.r. Milieueffectrapportage-procedure 
PROCORO Provinciale commissie ruimtelijke ordening 
PRS Provinciaal ruimtelijk structuurplan 
RUP Ruimtelijk uitvoeringsplan 
RWO (Departement) Ruimtelijke ordening, Woonbeleid en Onroerend erfgoed 
SARO Strategische adviesraad ruimtelijke ordening 
VLACORO Vlaamse commissie ruimtelijke ordening 
VR Vlaamse regering 
 
 
Gebruikte afkortingen NEDERLAND 
 
Bro Besluit ruimtelijke ordening 
I&M 
MER 

(Ministerie) van Infrastructuur en Milieu 
Milieueffectrapport 

m.e.r. Milieueffectrapportage-procedure 
PIP Provinciaal inpassingsplan 
RIP Rijksinpassingsplan 
Wabo 
Wm 
Wro 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht 
Wet Milieubeheer 
Wet ruimtelijke ordening 
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BIJLAGE III  Processchema’s Vlaanderen en Nederland  
 

 

NEDERLAND 
 

 Rijksstructuurvisie  

 Rijksstructuurvisie (m.e.r.-plichtig) 

 Rijksinpassingsplan  

 Rijksinpassingsplan (m.e.r.-plichtig) 
 

 Provinciale structuurvisie  

 Provinciale structuurvisie (m.e.r.-plichtig) 

 Provinciaal inpassingsplan 

 Provinciaal inpassingsplan (m.e.r.-plichtig) 
 

 Gemeentelijke structuurvisie  

 Gemeenlijke structuurvisie (m.e.r.-plichtig) 

 Gemeentelijk bestemmingsplan  
 Gemeentelijk bestemmingsplan (m.e.r.-plichtig) 
 
 
VLAANDEREN 
 
 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (altijd m.e.r-plichtig) 

 

Drie verschillende documenten moeten op elkaar gelegd worden. 

• Eerst:  Processchema met mogelijke m.e.r. stappen   

• Dan:  Processchema zoals omschreven in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening 

• Tot slot: de Omschrijving processtappen. 

 

Het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan is als voorbeeld genomen. De principes zijn echter ook 

toepasbaar op de provinciale of gemeentelijke structuur- en uitvoeringsplannen. 

 
 
 

 

 

  



 22/47 

 

NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Rijksstructuurvisie  
 
Acties richting buitenland         Procedure               Termijnen 

 
   Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
   (zie bijlage I contactpers)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Minister Infrastructuur en Milieu (I&M) of Minister 
I&M + vakminister leggen de Tweede Kamer een 
beschrijving van de inrichting  van de voorgenomen 
structuurvisie voor en TK behandelt deze beschrijving 
openbaar (of besluit niet binnen vier weken tot 
openbare behandeling) 

 Minister I&M of Minister I&M + vakminister stelt TK 
schriftelijk op de hoogte van de gevolgtrekkingen die 
hij aan de behandeling verbindt 

 Openbare kennisgeving van het voornemen  in 
Staatscourant en langs elektronische weg (1.3.1 Bro en 
3:12 Awb) 

 Opstellen  voornemen notitie (art. 1.3.1 Bro)  

 Eventueel advies I&M-raad  

 Opstellen ontwerp-structuurvisie  

Verwerken reacties 

 Mogelijkheid tot indienen zienswijze inzake ontwerp-

structuurvisie (afd. 3.4 Awb ) 

 Overleg met andere bestuursorganen (Code 

Interbestuurlijke Verhoudingen) 

 

 Vaststelling structuurvisie en bijbehorende motivering 
hoe met de zienswijzen en adviezen van I&M-raad en 
anderen is omgegaan. 

 Minister I&M  of vakminister  zendt structuurvisie aan de 
Staten-Generaal toe 

 Acht weken wachttijd voor openbare beraadslaging 
TK/EK 

 Minister I&M  of vakminister stelt TK/EK schriftelijk op de 
hoogte van de gevolgtrekkingen die hij voor het 
nationaal ruimtelijk beleid aan de beraadslagingen 
verbindt. 

Bekendmaking vaststelling structuurvisie 

Inwerkingtreding structuurvisie 

 min. vier 
weken + 
wachttijd 

8 weken  

Geen vaste 
termijn 

6 weken 

Vooraankondiging: Kennisgevingsdossier 
(NL) 
Vlaams Gewest (dep. RWO) wordt in 
kennis gesteld van het voornemen. 
Reacties met wens betrokkenheid van 
Vlaamse overheden kunnen naar NL 
ministerie I&M verstuurd worden. 
 
Informeren en/of raadplegen publiek in 
Vlaanderen niet verplicht.  

 
Aanbevolen: samenvattend 
informatiefiche grensoverschrijdende 
effecten en tijdspad procedure. 

 

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van 
(informatie over) de ontwerp-
structuurvisie met bijbehorend ontwerp-
besluit naar belanghebbende Vlaamse 
overheden. 
 
Vlaamse overheden kunnen zienswijzen 
t.a.v. het ontwerp mondeling of 
schriftelijk kenbaar maken bij ministerie 
I&M. 
 
Informeren en raadplegen publiek in 
Vlaanderen niet verplicht. 
 

 
 Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden 
worden op de hoogte gesteld van de 
vastgestelde structuurvisie door 
ministerie I&M middels toezending. Geen 
beroep mogelijk. 
 
Informeren publiek in Vlaanderen niet 
verplicht. 

Informele vooraankondiging plan- 
voornemen richting Vlaanderen  
aanbevolen 

Tijdig vooraf 
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NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Rijksstructuurvisie (m.e.r.-plichtig) 
 
Acties richting buitenland            Procedure                       Termijnen 
 

 Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
  (zie bijlage I contactpers) 

 
 
NB: Wijze van kennisgeving  en ter inzage legging  in Vlaanderen: in overleg met Vlaams aanspreekpunt   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Minister I&M, indien aan de orde met vakminister, leggen de Tweede Kamer 
een beschrijving van de inrichting  van de voorgenomen structuurvisie voor 
en TK behandelt deze beschrijving openbaar (of besluit binnen 4 weken tot 
niet openbare behandeling) 

 Minister I&M of vakminister + Minister I&M stelt TK schriftelijk op de hoogte 
van de gevolgtrekkingen die hij aan de behandeling verbindt 

 Kennisgeving van het planvoornemen, incl. publicatie in buurland ingeval 
van belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen (1.3.1 Bro / 7.9 Wm  
en 3:12 Awb). Wm stelt specifieke eisen t.a.v. inhoud  kennisgeving. 

 Raadpleging adviseurs/andere bestuursorganen over reikwijdte en 
detailniveau MER (art.7.8 Wm); doorgaans in praktijk aan de hand van 
(concept)notitie R&D. Ook raadzaam bestuursorganen buurland te 
betrekken vanuit gelijkheidsbeginsel VN-ECE Espoo Verdrag. 

 Ter inzage legging / mogelijkheid bieden tot zienswijzen op planvoornemen 
verplicht, De wijze waarop vormvrij (aan wie, waarover, termijn) (7.9 Wm). 

 Advies I&M-raad, Commissie m.e.r. of andere instanties vrijwillig 

 Opstellen ontwerp-structuurvisie incl. plan-MER (ook in de toelichting 
verwerken) 

 

 

 Verwerken zienswijzen en adviezen 

 Kennisgeving ontwerp-structuurvisie met bijbehorende plan-MER 

 Raadpleging wettelijke adviseurs/relevante overheden 

 Ter inzage legging / mogelijkheid bieden tot indienen zienswijzen door een 
ieder (publiek, relevante overheden e.a.) op ontwerp-structuurvisie en 
planMER conform afd. 3.4 Awb, incl. publiek buurland (art.7.11 en 7.38 Wm)   

 Toetsingsadvies Commissie m.e.r. altijd verplicht 

4  weken  + 
wachttijd. De 
kennisgeving 
moet 
uiterlijk 
gebeuren op 
het moment 
dat andere 
bestuursor-
ganen 
worden 
geraad-
pleegd. 

Geen vaste 
termijn 

6 weken 

Vooraankondiging: Kennisgevingsdossier 
(NL) 
Vlaams Gewest (dep. RWO) wordt in kennis 
gesteld van het voornemen. 
Reacties met wens betrokkenheid van 
Vlaamse partners kunnen naar ministerie 
I&M verstuurd worden. 
 
Indien Vlaanderen deelname aan m.e.r. 
procedure wenst dan dient ook het Vlaams 
publiek (gelijk aan NL publiek) middels een  
(web)publicatie van de kennisgeving in 
Vlaanderen over het voornemen 
geïnformeerd te worden (incl. voor wie de 
mogelijkheid tot het indienen van 
zienswijzen open staat).  
 
Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 
internationale aspecten en tijdspad 
procedure. 
 

 

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van 
(informatie over) de ontwerp-structuurvisie 
met bijbehorende planMER naar 
belanghebbende Vlaamse overheden en 
publiek. 
 
Relevante Vlaamse overheden en publiek 
kunnen zienswijzen t.a.v. het ontwerp 
mondeling of schriftelijk kenbaar maken bij 
ministerie I&M. 

 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden en 
publiek worden op de hoogte gesteld van 
definitief vastgestelde structuurvisie door 
ministerie I&M. Geen beroep mogelijk. 
 

 

Informele  vooraankondiging planvoornemen  
richting Vlaanderen aanbevolen 

Tijdig vooraf 

 Vaststelling structuurvisie en bijbehorende motivering hoe met de resultaten 
van het planMER, zienswijzen en de adviezen van Commissie m.e.r. en 
anderen is omgegaan 

 Minister I&M of vakminister zendt structuurvisie aan de Staten-Generaal toe; 

 8 weken wachttijd voor openbare beraadslaging TK/EK/Minister I&M of 

vakminister stelt TK/EK schriftelijk op de hoogte van de gevolgtrekkingen die 

er voor het nationaal ruimtelijk beleid aan de beraadslagingen worden 

verbonden. 

Bekendmaking vaststelling en Inwerkingtreding structuurvisie 

Evaluatie van de milieugevolgen van de structuurvisie (art. 7.39 e.v. Wm en 7.42 
Wm) 

Kennisgeving evaluatie 

 

8 weken 

Moment 
van 
evaluatie 
te bepalen 
in besluit 
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NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Rijksinpassingsplan (met toepassing van de 
rijkscoördinatieregeling ingevolge artikel 3.35 Wro) 
 
Acties richting buitenland      Procedure                             Termijnen 
 

  Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
  (zie bijlage I contactpersonen)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In beginsel daags 
nadat de beroeps-
termijn afloopt  
(na 6 weken) 

Vaststelling inpassingsplan en bijhorende motivering 
hoe met de adviezen en zienswijzen is omgegaan (art. 
3.8 jo. 3.28 Wro).  Beroep mogelijk voor 
belanghebbenden.  

 

 Voor zover nodig: Besluit toepassing 

rijkscoördinatieregeling (3.35, lid 1b Wro) + event. 

vier weken (toezending TK/EK, (3.35, lid 9 Wro)  

 Opstellen kennisgeving voornemen over het 

opstellen van een rijksinpassingsplan  (art. 1.3.1 

Bro)  

 Opstellen (voorontwerp)-inpassingsplan  

 Vooroverleg (art. 3.1.1 Bro) en inspraak (betrekken 

van burgers en maatschappelijke organisaties) 

 
 

 

6 weken 

 

Geen vaste 
termijn 

Bekendmaking vaststelling inpassingsplan 
(art. art. 3.28 jo. 3.8 Wro) 

Inwerkingtreding inpassingsplan 
(art. 3.28 jo. 3.8 Wro) 

2 weken  

Verwerken reacties en adviezen 

 Kennisgeving + terinzagelegging ontwerp-

inpassingsplan (afd. 3.4 Awb) 

 Mogelijkheid tot indienen zienswijzen 

 Raadpleging wettelijke adviseurs (Wro) 

Vooraankondiging: Kennisgevingsdossier 
(NL) 
Vlaams Gewest wordt in kennis gesteld van 
het planvoornemen. 
 
Reacties met wens betrokkenheid van 
Vlaamse partners kunnen naar ministerie I&M 
verstuurd worden. 
 
Informeren en/of raadpleging Vlaams  publiek 
niet verplicht. 
 
Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 
internationale aspecten en tijdspad 
procedure.  
  
 

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van 
(informatie over) het ontwerp-inpassings-plan 
met bijbehorende ontwerp-besluit naar 
belanghebbende Vlaamse overheden. 
 
Informeren en raadplegen publiek Vlaanderen 
niet verplicht. 
 
Vlaamse overheden kunnen zienswijzen t.a.v. 
het ontwerp mondeling of schriftelijk kenbaar 
maken bij ministerie I&M. 

 
 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden worden 
op de hoogte gesteld van definitief vastgesteld 
inpassingsplan door ministerie I&M. 
 
Informeren Vlaams publiek niet verplicht. 

 max. 12 weken 
na einde termijn 
terinzagelegging 

Informele vooraankondiging planvoornemen  
richting Vlaanderen aanbevolen 

Tijdig vooraf 



 25/47 

 

 

NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Rijksinpassingsplan (m.e.r.-plichtig)* 
* Een merplichtig-rijksinpassingsplan kan ook een besluit zijn als het een concreet plan is dat rechtstreeks in een ontwikkeling voorziet; in 
dit geval gelden andere inhoudseisen ten aanzien van het MER (zie hoofdstuk 7 Wm)  

 
Acties richting buitenland      Procedure                    Termijnen 
 

   Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
   (zie bijlage I contactpers.) 

 
 
NB: Wijze van bekendmaking en ter inzage legging  in Vlaanderen: in overleg met Vlaams aanspreekpunt   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                         

De dag nadat 
de beroeps-
termijn afloopt  
(na 6 weken) 

Vaststelling inpassingsplan en bijhorende motivering hoe met de 
resultaten van de planMER, zienswijzen en adviezen  Commissie 
m.e.r. en anderen is omgegaan. 

 Algemene kennisgeving van het voornemen tot het opstellen 
van een inpassingsplan, incl. publicatie buurland als sprake is 
van belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen  (art. 7.9 
Wm). Wm stelt specifieke eisen ten aanzien van inhoud 
kennisgeving. 

 Raadpleging wettelijke adviseurs en andere bestuursorganen 
(incl. buitenlandse) over reikwijdte en detailniveau (inhoud 
MER) (art.7.8 Wm). In praktijk gebeurt dit doorgaans aan de 
hand van (concept)notitie R&D 

 Terinzagelegging / mogelijkheid bieden tot zienswijzen op 
planvoornemen verplicht.  De wijze waarop is vormvrij (aan 
wie, waarover, termijn)  
(art.7.9 Wm). 

 Advies Commissie m.e.r. vrijwillig 

 Opstellen ontwerp-inpassingsplan met bijbehorende MER  

 

6 weken 

Geen vaste 
termijn  
(kennisgeving 
uiterlijk op het 
moment dat 
andere 
bestuursorgan
en worden 
geraadpleegd) 

 

Bekendmaking vaststelling inpassingsplan (art. 3.8 Wro) en mgl. tot 
beroep voor belanghebbenden. 

 

Inwerkingtreding Inpassingsplan (art. 3.28 jo. 3.8 Wro) 

 

Verwerken zienswijzen en adviezen 

 Kennisgeving ontwerp-inpassingsplan met bijbehorende MER 

 Raadpleging wettelijke adviseurs/relevante overheden (incl. 
buurland) 

 Terinzagelegging / mogelijkheid tot indienen zienswijzen door 
een ieder (publiek,relevante overheden e.a.) op ontwerp-
inpassingsplan en planMER conform afd. 3.4 Awb, buurland 
(art.7.11 en 7.38 Wm)   

 Toetsingsadvies Commissie m.e.r. altijd verplicht 

 

Vooraankondiging: Kennisgevingsdossier 
(NL) 
Vlaams Gewest wordt in kennis gesteld 
van het voornemen. 
Reacties met wens betrokkenheid van 
Vlaamse partners kunnen naar NL 
ministerie verstuurd worden. 
 

Indien Vlaanderen deelname aan m.e.r. 
procedure wenst dan dient ook het 
Vlaams publiek (gelijk aan NL publiek) 
middels een  (web)publicatie van de 
kennisgeving in Vlaanderen  over het 
voornemen geïnformeerd te worden (incl. 
voor wie de mogelijkheid tot het indienen 
van zienswijzen open staat).  
 

Aanbevolen: samenvattend 
informatiefiche grensoverschrijdende 
effecten en tijdspad procedure.  

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van 
(informatie over) het ontwerp-
inpassingplan met bijbehorende planMER 
naar belanghebbende Vlaamse 
overheden en publiek.  
 
Relevante Vlaamse overheden en Vlaams 
publiek kunnen zienswijzen t.a.v. het 
ontwerp en planMER mondeling of 
schriftelijk kenbaar maken bij NL 
ministerie. 

 
 
 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden en 
publiek worden op de hoogte gesteld van 
definitief inpassingsplan door NL 
Ministerie. 
 

 

2 weken 

Informele vooraankondiging planvorm  
richting buitenland aanbevolen 

Tijdig vooraf 

Kennisgeving evaluatie 

 

Evaluatie van milieugevolgen van het inpassingplan  

 

Max. 12 
weken na 
einde termijn 
terinzageleg-
ging 

Moment van 
evaluatie is 
onderdeel van 
het besluit 
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NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Provinciale structuurvisie  
 
Acties richting buitenland      Procedure                       Termijnen 
 

   Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
   (zie bijlage I contactpers.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling structuurvisie en bijhorende motivering hoe 
met de resultaten van de zienswijzen en adviezen is 
omgegaan. 

Geen vaste 
termijn 

 Algemene kennisgeving van het voornemen tot het 
opstellen van een structuurvisie (art. 1.3.1 Bro).  

 Eventueel gelegenheid tot indienen zienswijzen of 
advisering door  Provinciale  Omgevingscommissie 
en  andere instanties (art. 1.3.1 Bro)  

 Opstellen ontwerp-structuurvisie  

 Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 

internationale aspecten en tijdspad procedure 

 Ter inzage legging ontwerp-structuurvisie (art. 147 
Provinciewet ) 

 Overleg met andere bestuursorganen 

 Mogelijkheid tot indienen zienswijzen 

 Adviezen inwinnen 

 
 

6 weken 

Geen vaste 
termijn 

Bekendmaking vaststelling structuurvisie 

Inwerkingtreding structuurvisie 

Geen vaste termijn. 
Inwerkingtreding in 
beginsel daags na de 
bekendmaking 

Verwerken zienswijzen en adviezen 

 

Vooraankondiging: 
Kennisgevingsdossier (NL) 
Relevante Vlaamse overheden 
waaronder aangrenzende  provincie(s) 
worden in kennis gesteld van het 
voornemen. 
Reacties met wens betrokkenheid van 
Vlaamse partners kunnen naar NL 
College van GS verstuurd worden. 
 
Informeren en raadplegen publiek 
Vlaanderen vrijwillig  
 
Aanbevolen: samenvattend 
informatiefiche internationale aspecten 
en tijdspad procedure. 
 
 

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van 
(informatie over) de ontwerp-
structuurvisie naar belanghebbende 
Vlaamse overheden. Vlaamse 
overheden kunnen zienswijzen t.a.v. 
het ontwerp mondeling of schriftelijk 
kenbaar maken bij NL College GS.  
 
Informeren en/of raadplegen Vlaams 
publiek vrijwillig. 

 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden 
worden op de hoogte gesteld van 
definitief vastgestelde structuurvisie 
door NL College van GS. Geen beroep 
mogelijk. 
 
Informeren Vlaams publiek vrijwillig. 

 

Informele vooraankondiging planvorm  
richting buitenland aanbevolen 

Tijdig vooraf 



 27/47 

 

NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Provinciale structuurvisie (m.e.r.-plichtig) 
 
Acties richting buitenland     Procedure                                     Termijnen 
 

    
   Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
   (zie bijlage I contactpers.)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling structuurvisie en bijhorende motivering hoe met 
de resultaten van het planMER,  zienswijzen en adviezen, is 
omgegaan. 

Geen vaste 
termijn 

 Algemene kennisgeving van het voornemen tot het 
opstellen van een structuurvisie (art7.9 Wm /art. 1.3.1 
Bro). Wm stelt specifieke eisen ten aanzien van inhoud 
kennisgeving. 

 Raadpleging wettelijke adviseurs en andere 
bestuursorganen over reikwijdte en detailniveau  
(art.7.8 Wm). In praktijk gebeurt dit doorgaans a.d.h.v. 
(concept)notitie R&D; raadzaam om ook 
bestuursorganen buurland te betrekken vanuit 
gelijkheidsbeginsel VN-ECE  Espoo verdrag. 

 Terinzagelegging / mogelijkheid tot indienen zienswijzen 
op voornemen verplicht. De wijze waarop is vormvrij 
(aan wie, waarover , termijn; art.7.9 Wm) 

 Advies Prov. Omgevings-commissie en Commissie m.e.r. 
vrijwillig 

 Opstellen ontwerp-structuurvisie met bijhorende plan-
MER 

 

 Kennisgeving ontwerp-structuurvisie met bijbehorende 
plan-MER 

 Raadpleging wettelijke adviseurs/relevante overheden 
(incl buurland) 

 Terinzagelegging / mogelijkheid tot indienen zienswijzen 
door een ieder (publiek, relevante overheden ed.) op 
ontwerp-structuurvisie en planMER conform afdeling 3.4 
Awb, incl. publiek buurland (art.7.11 en 7.38 Wm)   

 Toetsingsadvies Commissie m.e.r. altijd verplicht 

 

 

6 weken 

Geen vaste 
termijn. De 
kennisgeving 
moet uiterlijk 
gebeuren op dat 
de andere 
bestuursorganen 
worden 
geraadpleegd. 

Bekendmaking vaststelling structuurvisie 

Inwerkingtreding structuurvisie 

Geen vaste 
termijn. 
Inwerkingtreding 
in beginsel daags 
na de 
bekendmaking 

Verwerken zienswijzen en adviezen 

Vooraankondiging: Kennisgevingsdossier (NL) 
Relevante Vlaamse overheden waaronder de 
aangrenzende provincie(s) wordt in kennis 
gesteld van het voornemen. 
Reacties met wens betrokkenheid van 
Vlaamse partners kunnen naar NL College van 
GS verstuurd worden. 
 
Indien Vlaanderen deelname aan m.e.r. 
procedure wenst dan dient ook het Vlaams 
publiek (gelijk aan NL publiek) middels een  
(web)publicatie van de kennisgeving in 
Vlaanderen  over het voornemen 
geïnformeerd te worden (incl. voor wie de 
mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen 
open staat).  
 
Contactpunt grensoverschrijdende m.e.r. bij 
I&M ontvangt afschrift kennisgeving  
Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 
grensoverschrijdende effecten en tijdspad 
procedure. 

 

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van 
(informatie over) de ontwerp-structuurvisie 
met bijbehorende planMER naar 
belanghebbende Vlaamse overheden en 
buitenlandse publicatie voor publiek.  
Afschrift contactpunt grensoverschrijdende 
m.e.r. I&M. 
Vlaamse overheden en publiek kunnen 
zienswijzen t.a.v. het ontwerp mondeling of 
schriftelijk kenbaar maken bij NL College van 
GS. 
Bekendmaking in buitenland: bijvoorbeeld  
zelf via eigen NLse website en via buitenlandse 
pers en/of door buitenlands aanspreekpunt 
via eigen website aldaar en/of via regelen 
eventuele terinzagelegging in buitenland.  

  
 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden worden 
op de hoogte gesteld van definitief 
vastgesteld structuurvisie door NL College van 
GS. Geen beroep mogelijk. 
Afschrift contactpunt grensoverschrijdende 
m.e.r. I&M. 
 
Bekendmaking buitenland bijvoorbeeld  via 
NLse web en buitenlandse pers. 

 

Informele vooraankondiging planvorm  
richting buitenland aanbevolen 

Tijdig vooraf 

Evaluatie van milieugevolgen van de structuurvisie (art. 7.39 
e.v. Wm en 7.42 Wm) 

 

Kennisgeving evaluatie 

Moment evaluatie 
is onderdeel van 
het besluit 
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NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Provinciaal inpassingsplan  
 
Acties richting buitenland Procedure               Termijnen 
 

     Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
     (zie bijlage I contactpers) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In beginsel daags nadat 
de beroepstermijn 
afloopt (na 6 weken) 

Vaststelling inpassingsplan en bijhorende motivering 
hoe met de resultaten van de,  zienswijzen en adviezen  
Provinciale omgevingscommissie en anderen is 
omgegaan. 

 Algemene kennisgeving van het voornemen tot het 
opstellen van een inpassingsplan (art. 1.3.1 jo. art. 
1.1, lid 2 Bro) 

 Eventueel gelegenheid tot indienen zienswijzen 
(art. 1.3.1 Bro) 

 Eventueel raadplegen Provinciale 
Omgevingscommissie of andere instanties (art. 
1.3.1 Bro) 

 Opstellen ontwerp-inpassingsplan 

 Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 

internationale aspecten en tijdspad procedure 

 

 
 
 

6 weken 

Geen vaste 
termijn 

Bekendmaking vaststelling inpassingsplan 
art. 3.26, lid 2 jo. art. 3.8 Wro. Beroep mogelijk bij 
Afdeling bestuursrechtspraak. 

 

Inwerkingtreding inpassingsplan 
art. 3.26 jo. art. 3.8 Wro 

 

Binnen 2 weken of 
maximaal 6 weken 

Verwerken zienswijzen/adviezen 

 Terinzagelegging ontwerp-inpassingsplan (afd. 3.4 
Awb) voor een ieder mogelijkheid tot indienen 
zienswijzen 

 Advies inwinnen bij wettelijke adviseurs 

 
 
 

Vooraankondiging: 
Kennisgevingsdossier (NL) 
Aangrenzende Vlaamse provincie(s)  
wordt in kennis gesteld van het 
voornemen. 
Reacties met wens betrokkenheid van 
Vlaamse partners kunnen naar NL 
College van GS verstuurd worden. 
Informeren en/of raadplegen Vlaams 

publiek vrijwillig. 
 
Aanbevolen: samenvattend 
informatiefiche internationale 
aspecten en tijdspad procedure. 
 

  
 

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van 
(informatie over) het ontwerp-
inpassingsplan met bijbehorende 
ontwerp-besluit naar belanghebbende 
Vlaamse overheden. Vlaamse partners 
kunnen zienswijzen t.a.v. het ontwerp 
mondeling of schriftelijk kenbaar 

maken bij het NL College van GS.  
 
Informeren en raadplegen Vlaams 

publiek vrijwillig. 
 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden 
worden op de hoogte gesteld van 
definitief vastgesteld inpassingsplan 
door NL College van GS.  
 
Informeren Vlaams publiek vrijwillig. 

 

Binnen 12 na de termijn 
van terinzagelegging  

Informele vooraankondiging planvorm  
richting buitenland aanbevolen 

Tijdig vooraf 
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NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Provinciaal inpassingsplan (m.e.r.-plichtig)*  
* Een merplichtig- provinciaal inpassingsplan kan ook een besluit zijn als het een concreet plan is dat rechtstreeks in een ontwikkeling 
voorziet. In dit geval gelden iets andere eisen tav inhoud MER eisen dan bij een plan; zie afdeling 7 Wm) 

 
Acties richting buitenland         Procedure            Termijnen 

 
   Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
   (zie bijlage I contactpersonen) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
v

In beginsel daags nadat 
de beroepstermijn 
afloopt  
(na 6 weken) 

Vaststelling inpassingsplan en bijhorende motivering hoe met de 
resultaten van het planMER,  zienswijzen en adviezen Provinciale 
omgevingscommissie, Commissie m.e.r. en andere instanties is 
omgegaan. 

 Algemene kennisgeving van het voornemen tot het 
opstellen van een inpassingsplan (art. 7.9 Wm) Wm stelt 
specifieke eisen ten aanzien van inhoud kennisgeving. 

 Raadpleging wettelijke adviseurs en andere 
bestuursorganen over reikwijdte en detailniveau  (art.7.8 
Wm). In praktijk gebeurt dit doorgaans a.d.h.v. 
(concept)notitie R&D; raadzaam om ook bestuursorganen 
buurland te betrekken vanuit gelijkheidsbeginsel VN-ECE  
Espoo verdrag. 

 Terinzagelegging / mogelijkheid tot zienswijzen op 
voornemen verplicht. Wijze waarop vormvrij (aan wie, 
waarover, termijn) ; (art.7.9 Wm) 

 Advies Commissie m.e.r. vrijwillig 

 Opstellen ontwerp-inpassingsplan met bijbehorende plan-
MER  

 
 

 

6 weken 

Geen 
vaste 
termijn 

Bekendmaking vaststelling inpassingsplan 
art. 3.26, lid 2 jo. art. 3.8 Wro + mogelijkheid tot beroep. 

 

Inwerkingtreding inpassingsplan 
art. 3.26 jo. art. 3.8 Wro 

 

Binnen 12 weken 
na de termijn van 
terinzagelegging  

Verwerken zienswijzen en adviezen 

 Kennisgeving ontwerp-inpassingsplan met bijbehorende 
plan-MER 

 Raadpleging wettelijke adviseurs/relevante overheden (incl 
buurland) 

 Terinzagelegging / mogelijkheid tot indienen zienswijzen 
door een ieder (publiek,relevante overheden ed) op 
ontwerp-inpassingsplan en planMER  conform afdeling 3.4 
Awb, incl. publiek buurland (art.7.11 en 7.38 Wm)   

 Toetsingsadvies Commissie m.e.r. altijd verplicht 

 

Vooraankondiging: Kennisgevingsdossier (NL) 
Relevante Vlaamse overheidinstanties worden 
in kennis gesteld van voornemen. Reacties met 
wens betrokkenheid van Vlaamse partners kan 
naar NL College van GS verstuurd worden.  
 
Indien Vlaanderen deelname aan m.e.r. 
procedure wenst dan dient ook het Vlaams 
publiek (gelijk aan NL publiek) middels een  
(web)publicatie van de kennisgeving in 
Vlaanderen  over het voornemen geïnformeerd 
te worden (incl. voor wie de mogelijkheid tot 
het indienen van zienswijzen open staat).  
 
Contactpunt grensoverschr. m.e.r. bij I&M 
ontvangt afschrift. 
  
 Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 
grensoverschrijdende effecten en tijdspad 
procedure. 
 

Terinzageleggingsdossier (NL) 

Digitaal toesturen/ kennisgeven van (informatie 
over) het ontwerp-inpassingsplan met 
bijbehorende ontwerp-besluit naar 
belanghebbende Vlaamse overheden en 
publiek. 
Vlaamse overheden en publiek kunnen 
zienswijzen t.a.v. het ontwerp mondeling of 
schriftelijk kenbaar maken bij NL College van GS. 
Afschrift aan contactpunt grensoverschrijdende 
m.e.r I&M. 
Bekendmaking voor buitenland: bijv. zelf via 
eigen NLse website en buitenl. pers en/of  door 
buitenlands aanspreekpunt via eigen website 
aldaar en/of  via regelen eventuele 
terinzagelegging in buitenland. 

 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden worden 
op de hoogte gesteld van definitief vastgesteld 
inpassingsplan door NL College van GS. 
 
Afschrift contactpunt grensoverschrijdende 
m.e.r. I&M. 
 
Bekendmaking buitenland bijv. via NLse web én 
buitenl. pers. 

Binnen 2 
weken tot 6 
weken 

 

Informele vooraankondiging planvorm  
richting buitenland aanbevolen 

Tijdig vooraf 

Evaluatie van de milieugevolgen van het uitgevoerde plan (art. 
7.39 e.v. Wm en 7.42. Wm) 

 

Moment 
evaluatie is 
onderdeel van 
het besluit 

Kennisgeving evaluatie 
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NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Gemeentelijke structuurvisie  
 
Acties richting buitenland   Procedure        Termijnen 

 
     Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
     (zie bijlage I contactpers.)   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Opstellen voornemen notitie (art. 1.3.1 Bro) 

 Algemene kennisgeving van het voornemen tot 
het opstellen van een structuurvisie (art. 1.3.1 
Bro) 

 Eventueel gelegenheid tot indienen zienswijzen 
of advisering door gemeentelijke 
adviescommissies en andere instanties (art. 1.3.1 
Bro) 

 Opstellen ontwerp-structuurvisie  

 Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 

internationale aspecten en tijdspad procedure 

 

 Terinzagelegging ontwerp structuurvisie (art. 150 

Gemeentewet)  

 Overleg met andere bestuursorganen (Code 

Interbestuurlijke verhoudingen) 

Verwerken reacties en adviezen 

Vaststelling structuurvisie  en bijbehorende motivering 
hoe met de zienswijzen en adviezen is omgegaan 

Bekendmaking vaststelling structuurvisie 

Inwerkingtreding structuurvisie 

Geen vaste 
termijn 

6 weken 

Geen vaste 
termijn 

Geen vaste termijn 

Vooraankondiging: Kennisgevingsdossier 
(NL) 
Aangrenzende Vlaamse gemeente (n) wordt 
in kennis gesteld van het voornemen.  
Reacties met wens betrokkenheid van 
Vlaamse partners kunnen naar het college 
van burgemeester en wethouders verstuurd 
worden. 
Informeren en /of raadplegen Vlaams  
publiek  niet verplicht. 
 
Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 
internationale aspecten en tijdspad 
procedure. 

 
 

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van 
(informatie over) de ontwerp-structuurvisie 
met bijbehorende ontwerp-besluit naar 
belanghebbende Vlaamse overheden. 
Vlaamse partners kunnen zienswijzen t.a.v. 
het ontwerp mondeling of schriftelijk 
kenbaar maken bij de gemeenteraad. 
 
Informeren en raadplegen Vlaams  publiek 
niet verplicht. 
 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden 
worden op de hoogte gesteld van definitief 
vastgesteld structuurvisie door de 
gemeenteraad. Geen beroep mogelijk. 
 
Informeren Vlaams publiek niet verplicht. 
 

 

Informele vooraankondiging planvorm  
richting buitenland aanbevolen 

Tijdig vooraf 
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NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Gemeentelijke structuurvisie (m.e.r.-plichtig) 
 
Acties richting buitenland        Procedure                        Termijnen 
 

     Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
     (zie bijlage I contactpers).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Algemene kennisgeving van het voornemen tot het 
opstellen van een structuurvisie,  incl. publicatie 
kennisgeving buurland als sprake is van belangrijke 
grensoverschrijdende milieugevolgen  (art.7.9 Wm/ art. 
1.3.1 Bro). De Wet milieubeheer stelt specifieke eisen ten 
aanzien van inhoud kennisgeving. 

 Raadpleging wettelijke adviseurs en andere 
bestuursorganen over reikwijdte en detailniveau  (art.7.8 
Wm). In praktijk gebeurt dit doorgaans a.d.h.v. 
(concept)notitie R&D; raadzaam om ook bestuursorganen 
buurland te betrekken vanuit gelijkheidsbeginsel VN-ECE  
Espoo verdrag. 

 Terinzagelegging / mogelijkheid tot zienswijzen op 
voornemen verplicht. Wijze waarop is vormvrij (aan wie, 
waarover, termijn)  (art.7.9 Wm) 

 Mgl tot vrijwillige advies Commissie m.e.r.  

 Opstellen ontwerp-structuurvisie met bijbehorende plan-
MER 

 

  

 Kennisgeving ontwerp-structuurvisie met bijbehorende 
planMER 

 Raadpleging wettelijke adviseurs/relevante overheden (incl. 
buurland) 

 Terinzagelegging / mogelijkheid tot indienen zienswijzen 
door een ieder (publiek,relevante overheden ed) op 
ontwerp-structuurvisie en planMER  conform afdeling 3.4 
Awb, incl. publiek buurland (art.7.11 en 7.38 Wm)   

 Toetsingsadvies Commissie m.e.r. altijd verplicht 

 

Verwerken zienswijzen en adviezen 

Vaststelling structuurvisie  en bijbehorende motivering hoe met 
de resultaten van de planMER, inspraak, zienswijzen en advies 
Commissie m.e.r. is omgegaan 

Bekendmaking vaststelling structuurvisie.  Geen beroep mogelijk. 

Inwerkingtreding structuurvisie 

Geen vaste 
termijn 

6 weken 

Geen vaste 
termijn 

Geen vaste 
termijn 

Vooraankondiging: Kennisgevingsdossier (NL) 
Relevante Vlaamse overheidsinstanties zoals 
aangrenzende gemeente(n) worden in kennis 
gesteld van het voornemen. 
 
Indien Vlaanderen deelname aan m.e.r. 
procedure wenst, dan dient ook het Vlaams 
publiek (gelijk aan NL publiek) middels een  
(web)publicatie van de kennisgeving in 
Vlaanderen  over het voornemen geïnformeerd 
te worden (incl. voor wie de mogelijkheid tot het 
indienen van zienswijzen open staat).  
 
Contactpunt grensoverschrijdende m.e.r. bij 
I&M ontvangt afschrift. 
 
Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 
grensoverschrijdende effecten en tijdspad 
procedure. 
 

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van (informatie 
over) de ontwerp-structuurvisie met 
bijbehorende ontwerp-besluit naar 
belanghebbende Vlaamse overheden en publiek. 
 
Vlaamse partners en publiek kunnen zienswijzen 
t.a.v. het ontwerp mondeling of schriftelijk 
kenbaar maken bij de gemeenteraad. 
 
Bekendmaking in buitenland (evt. in overleg met 
aanspreekpunt) bijv. door buitenlandse 
publicatie (evt. in combinatie met eigen website) 
of door buitenlands aanspreekpunt via eigen 
website (evt. fysieke ter inzage legging in 
overleg). 
 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden worden op 
de hoogte gesteld van definitief vastgesteld 
structuurvisie door de gemeenteraad. Geen 
beroep mogelijk.  
 
Bekendmaking buitenland bijv. via NLse web en 
buitenlandse pers. 

 

Informele vooraankondiging planvorm  
richting buitenland aanbevolen 

Tijdig vooraf 

Kennisgeving evaluatie Evaluatie milieugevolgen structuurvisie (art. 7.39.e.v. Wm en art. 
7.42 Wm) 

Moment 
evaluatie is 
onderdeel van 
besluit 
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NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Gemeentelijk bestemmingsplan  
 
Acties richting buitenland       Procedure             Termijnen 
 

  Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
  (zie bijlage I contactpers.) 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling bestemmingsplan en bijbehorende 
motivering hoe met de resultaten van de 
zienswijzen  is omgegaan. 

 Algemene kennisgeving van het voornemen 
tot het opstellen van een bestemmingsplan 
(art. 1.3.1 Bro). Hiertoe kan een 
voornemennotitie worden opgesteld 

 Vooroverleg met andere overheden (art. 
3.1.1. Bro)  

 Opstellen ontwerp-bestemmingsplan 

 Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 

internationale aspecten en tijdspad procedure 

 

Vooraankondiging: Kennisgevingsdossier 
(NL) 
Aangrenzende Vlaamse gemeente (n) wordt 
in kennis gesteld van het voornemen. 
Reacties met wens betrokkenheid van 
Vlaamse partners kunnen naar het college 
van burgemeester en wethouders verstuurd 
worden. 
 
Informeren en/of raadpleging Vlaams  
publiek niet verplicht.  
 
Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 
internationale aspecten en tijdspad 
procedure. 
  
 

 Ter inzage legging ontwerp-bestemmingsplan 
(afd. 3.4 Awb) 

 
6 weken 

Geen vaste 
termijn 

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan 

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van 
(informatie over) het ontwerp-
bestemmingsplan met bijbehorende 
ontwerp-besluit naar belanghebbende 
Vlaamse overheden. 
Vlaamse partners kunnen zienswijzen t.a.v. 
het ontwerp mondeling of schriftelijk 
kenbaar maken bij de gemeenteraad.  
 
Informeren en raadplegen Vlaams  publiek 
niet verplicht. 
 

 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden 
worden op de hoogte gesteld van definitief 
vastgesteld bestemmingsplan door de 
gemeenteraad. Beroep mogelijk bij Afdeling 
bestuursrechtspraak. 
 
Informeren Vlaams  publiek niet verplicht. 

Inwerkingtreding bestemmingsplan 

Verwerken reacties en adviezen 

In beginsel daags nadat 
de beroepstermijn 
afloopt (na  6 weken) 

2 weken of maximaal  6 
weken  

Max 12 weken 

Informele vooraankondiging planvorm  
richting buitenland aanbevolen 

Tijdig vooraf 
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NL Grensoverschrijdende planconsultatie: Gemeentelijk bestemmingsplan (m.e.r.-plichtig) 
* Een m.e.r.plichtig- bestemmingsplan kan een omgevingsvergunningprocedure (i.p.v. een wro-procedure) omvatten als een afwijking van 
het bestemmingsplan nodig is voor een concreet project. In dit geval gelden t.a.v. de inhoud van de MER de eisen van een project-MER, 
procedureel verloopt echter e.e.a. zoals bij een Plan-MER; zie afdeling 7 Wm) 

 
Acties richting buitenland            Procedure     Termijnen 

   

 Via email en/of via bilaterale RO-gremia Benelux 
   (zie bijlage I contactpers) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vaststelling bestemmingsplan en bijbehorende motivering hoe 
met de resultaten van de planMER,  zienswijzen en advies 
Commissie m.e.r.  is omgegaan. 

 Algemene kennisgeving van het planvoornemen, incl. 
publicatie kennisgeving buitenland ingeval van 
belangrijke grensoverschrijdende milieugevolgen (art. 
7.9 Wm). Wm stelt specifieke eisen ten aanzien van 
inhoud kennisgeving. 

 Raadpleging wettelijke adviseurs en andere 

bestuursorganen over reikwijdte en detailniveau  (art.7.8 

Wm). In praktijk gebeurt dit doorgaans a.d.h.v. 

(concept)notitie R&D; raadzaam om ook 

bestuursorganen buurland te betrekken vanuit 

gelijkheidsbeginsel VN-ECE  Espoo verdrag. 

 Terinzagelegging / mogelijkheid tot zienswijzen op 

voornemen verplicht,. Wijze waarop is vormvrij (aan wie, 

waarover, termijn)  (art.7.9 Wm) 

 Mogelijkheid tot vrijwillig advies Commissie m.e.r. 

 Opstellen ontwerp-bestemmingsplan met bijbehorende 

planMER 

 

 Kennisgeving ontwerp -bestemmingsplan met 

bijbehorende planMER 

 Raadpleging wettelijke adviseurs/relevante overheden 

(incl. buurland) 

 Terinzagelegging / mgl. tot indienen zienswijzen door 

een ieder (publiek, relevante overheden e.d.) op 

ontwerp-bestemmingsplan en planMER  conform 

afdeling 3.4 Awb, incl. publiek buurland (art.7.11 en 7.38 

Wm)   

 Toetsingsadvies Commissie m.e.r. altijd verplicht 

 

6 weken 

Geen 
vaste 
termijn 

Bekendmaking vaststelling bestemmingsplan.  Beroep mogelijk 
voor belanghebbenden. 

 

Inwerkingtreding bestemmingsplan 

Verwerken zienswijzen en adviezen 

In beginsel daags 
nadat beroepstermijn 
afloop (6 wk), tenzij 
verzoek tot voorlopige 
voorziening is 
ingesteld  

2 wk of max 6 wk  

Max 12 wk 
(termijn van 
orde) 

Vooraankondiging: Kennisgevingsdossier (NL) 
Aangrenzende Vlaamse gemeente (n) wordt in 
kennis gesteld van het voornemen. Reacties 
met wens betrokkenheid van Vlaamse partners 
kunnen naar het college van burgemeester en 
wethouders verstuurd worden.  
 
Indien Vlaanderen deelname aan m.e.r. 
procedure wenst dan dient ook het Vlaams 
publiek (gelijk aan NL publiek) middels een  
(web)publicatie van de kennisgeving in 
Vlaanderen  over het voornemen geïnformeerd 
te worden (incl. voor wie de mogelijkheid tot 
het indienen van zienswijzen open staat).  
 
Contactpunt grensoverschr. m.e.r. bij I&M 
ontvangt afschrift.  
 
Aanbevolen: samenvattend informatiefiche 
grensoverschrijdende effecten & tijdspad 
procedure. 

Terinzageleggingsdossier (NL) 
Digitaal toesturen/ kennisgeven van (informatie 
over) het ontwerp-bestemmingsplan met 
bijbehorende ontwerp-besluit naar 
belanghebbende Vlaamse overheden en 
Ministerie I&M. 
Vlaamse partners  en publiek kunnen 
zienswijzen t.a.v. het ontwerp mondeling of 
schriftelijk kenbaar maken bij de 
gemeenteraad. 
 
Bekendmaking in buitenland (evt. in overleg 
met aanspreekpunt) : bijv. door buitenlandse 
publicatie (evt. in combinatie met eigen 
website) of door buitenlands aanspreekpunt via 
eigen website (evt. fysieke ter inzagelegging in 
overleg). 

Vaststellingsdossier (NL) 
Belanghebbende Vlaamse overheden en 
publiek worden op de hoogte gesteld van 
definitief vastgesteld bestemmingsplan door de 
gemeenteraad. 
 
Bekendmaking buitenland bijv. via NLse web én 
buitenlandse pers. 
 

Aanbevolen: Informele vooraankondiging 
planvorm richting buitenland  
 

Tijdig vooraf 

Evaluatie milieugevolgen uitgevoerd plan (art. 7.39.e.v. Wm en 
art. 7.42 Wm) 

Moment van 
evaluatie is onderdeel 
van het besluit 

Kennisgeving evaluatie 
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Processchema Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) 
Mogelijke m.e.r. stappen  
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Stappen processchema Gewestelijk ruimtelijke uitvoeringsplan (GRUP)  
 
 
A) Indien een ontheffingsprocedure wordt gevolgd 
 
Stap 1: Verzoek tot ontheffing van de m.e.r. plicht 
 
De initiatiefnemer van een plan verzoekt  de bevoegde administratie voor m.e.r van de plan-m.e.r.-
plicht ontheven te worden en vult een meldingsfiche in. 
 
Stap 2: Beslissing ontheffing 
 
De bevoegde administratie voor m.e.r. neemt een beslissing over het verzoek tot ontheffing van de 
m.er. plicht.  
 
 

 
 
Stap 3: Reactie aanspreekpunt 
 
Het aanspreekpunt reageert door aan te geven of zij zelf bij de verdere planprocedure betrokken wil 
worden en welke andere Nederlandse overheidsinstanties bij de planprocedure betrokken zouden 
moeten worden. 
 
Stappen 2 en 3 herhalen zich eventueel voor de andere te betrekken Nederlandse 
overheidsinstanties. 
 
INDIEN HET ONTHEFFINGSVERZOEK WORDT GEHONOREERD GA DOOR NAAR STAP D1: UITNODIGING 
PLENAIRE VERGADERING  
 
 
B) Indien de procedure ‘onderzoek tot m.e.r.’  wordt gevolgd (screening):   
 
Stap 1: Voorbereidend onderzoek  
 
De initiatiefnemer van het plan voert een voorbereidend onderzoek uit (inclusief de mogelijke 
grensoverschrijdende effecten) en vult een meldingsfiche in. 
 
Stap 2: Verzoek tot raadpleging 
 
De initiatiefnemer van het plan verstuurt het verzoek tot raadpleging aan de adviserende instanties. 
 

De initiatiefnemer van het plan: 
- brengt het aanspreekpunt op de hoogte van deze beslissing; 
- stuurt het meldingsfiche en het processchema naar het aanspreekpunt; 
- vraagt of het aanspreekpunt zelf bij de verdere planprocedure betrokken wil worden en of 

er andere Nederlandse overheidsinstanties zijn die ook bij de planprocedure betrokken 
zouden moeten worden.   
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Stap 3: Reactie aanspreekpunt 
 
Het aanspreekpunt kan reageren op het verzoek tot raadpleging en geeft aan of zij zelf bij de verdere 
planprocedure betrokken wil worden. Daarnaast geeft het aanspreekpunt aan welke andere 
Nederlandse overheidsinstanties bij de planprocedure betrokken zouden moeten worden. 
 
Stappen 2 en 3 herhalen zich eventueel voor de andere te betrekken Nederlandse 
overheidsinstanties. 
 
Stap 4: Aanpassing verzoek tot raadpleging 
 
De initiatiefnemer past het verzoek tot raadpleging eventueel aan naar aanleiding van de ontvangen 
opmerkingen. 
 
Stap 5: Beslissing  ‘Onderzoek tot m.e.r.’ 
 
De bevoegde administratie voor m.e.r. neemt op verzoek van de initiatiefnemer van het plan een 
beslissing over de noodzaak tot de opmaak van een planMER. 
 
INDIEN DE BESLISSING LUIDT DAT ER GEEN PLANMER NODIG IS GA DOOR NAAR STAP D1: 
UITNODIGING PLENAIRE VERGADERING  
 
 
C) Indien de procedure tot de opmaak van een planmer wordt gevolgd 
 
Stap 1: Kennisgeving 
 
De bevoegde administratie voor m.e.r. stelt bij de volledigverklaring van de kennisgeving vast dat het 
voorgenomen RUP aanzienlijke grensoverschrijdende milieu-effecten kan hebben10 en beslist om de 
grensoverschrijdende planconsultatieprocedure te starten. 
 
De bevoegde administratie voor m.e.r. brengt de initiatiefnemer op de hoogte van de verplichting tot 
het opstarten van de grensoverschrijdende planconsultatieprocedure bij de betekening van haar 
beslissing over de volledigverklaring van de kennisgeving en verzoekt de initiatiefnemer van het plan 
een meldingsfiche in te vullen.  

                                                
10

 Met name als het voorgenomen plan of programma zich situeert binnen de 5 km van de grens en  het studiegebied 
inzake te verwachten milieueffecten tot aan de grens reikt of als het plan of programma zich situeert buiten de 5 km van de 
grens maar als het studiegebied van de te verwachten milieueffecten tot aan de grens reiken. 

De initiatiefnemer van het plan: 
- stuurt het verzoek tot raadpleging aan het aanspreekpunt; 
- stuurt het meldingsfiche en het processchema naar het aanspreekpunt; 
- vraagt of het aanspreekpunt zelf bij de verdere planprocedure betrokken wil worden en of 

er andere Nederlandse overheidsinstanties zijn die ook bij de planprocedure betrokken 
zouden moeten worden.   
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Stap 2: reactie aanspreekpunt 
 
Het aanspreekpunt kan reageren op de kennisgeving en geeft aan of zij zelf bij de verdere 
planprocedure betrokken wil worden en welke andere Nederlandse overheidsinstanties bij de 
planprocedure betrokken zouden moeten worden. 
 
Stappen 1 en 2 herhalen zich eventueel voor de andere te betrekken Nederlandse 
overheidsinstanties. 
 
Stap 3:  Melding informatieprocedure 
 
De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu meldt de Nederlandse minister bevoegd voor 
leefmilieu dat de grensoverschrijdende MER-informatieprocedure is gestart. Deze melding geschiedt 
in principe tussen de contactinstanties die door beide overheden zijn aangewezen in het kader van 
het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband. 
 
Stap 4:  Beslissing inzake de inhoudsafbakening en de opstellers van het plan-MER/richtlijnen 
 
De kennisgeving met inbegrip van de ontvangen opmerkingen kan in praktijk besproken worden op 
een vergadering.  De bevoegde administratie voor m.e.r. brengt de betrokken  Nederlandse 
overheidsinstanties  in voorkomend geval op de hoogte van deze vergadering.  
 
De bevoegde administratie voor m.e.r. houdt bij haar beslissing rekening met de opmerkingen en 
commentaren inzake de inhoudsafbakening van het voorgenomen plan-MER van de instanties en het 
publiek, en in het bijzonder met die opmerkingen en commentaren die handelen over te 
onderzoeken effecten, alternatieven of maatregelen. 
 

De initiatiefnemer van het plan: 
- verstuurt een meldingsfiche en een processchema naar het aanspreekpunt; 
- vraagt of het aanspreekpunt zelf bij de verdere planprocedure betrokken wil worden en of er 

andere Nederlandse overheidsinstanties zijn die ook bij de planprocedure betrokken zouden 
moeten worden. 

 
Andere elementen die meegezonden moeten worden zijn: 
- een afschrift van de volledig verklaarde kennisgeving of een melding van het beschikbaar zijn 

van deze nota op de website van de bevoegde administratie voor m.e.r.; 
- een beschrijving van de milieu-aspecten ten aanzien waarvan sprake is van mogelijke 

belangrijke nadelige grensoverschrijdende gevolgen voor Nederland (incl. vindplaats in 
dossier); 

- de informatie over openbaarheid en terinzagelegging van de kennisgeving met inbegrip van de 
vermelding: 

- bij welke Vlaamse autoriteiten en op welke wijze de kennisgeving ter inzage ligt; 
-  de vermelding dat het Nederlandse aanspreekpunt en de Nederlandse 

overheidsinstanties binnen een termijn van 60 dagen vanaf de ontvangst van het 
afschrift, hun commentaar aan de bevoegde administratie voor m.e.r. kunnen 
meedelen; 

- de vermelding dat burgers hun commentaar rechtstreeks aan de bevoegde 
administratie voor m.e.r. kunnen meedelen en dit gedurende dezelfde termijn als de 
Vlaamse burgers nl. binnen de 60 dagen. 

- In voorkomend geval de beslissing van de bevoegde administratie voor m.e.r. over de 
aanvraag van de initiatiefnemer om bepaalde gegevens uit de kennisgeving aan de 
openbaarheid te onttrekken en niet terinzage te leggen van het publiek. 
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De bevoegde administratie voor m.e.r. brengt de betrokken Nederlandse overheidsinstanties11 op de 
hoogte van de publicatie van haar beslissing (= richtlijnen) inzake de inhoudsafbakening en de 
opstellers van het plan-MER. 
 
Stap 5:  Aanvullende bijzondere richtlijnen 
 
Tijdens de periode waarin het plan-MER wordt opgesteld kan op verzoek van de bevoegde 
administratie voor m.e.r. of één van de betrokken Nederlandse overheidsinstanties een overleg 
worden georganiseerd. Dit overleg kan leiden tot aanvullende bijzondere richtlijnen. 
 
In praktijk bezorgt de bevoegde administratie voor m.e.r. een ontwerpversie van het plan-MER aan 
de betrokken Nederlandse overheidsinstanties met de vraag om opmerkingen over de ontwerptekst 
over te maken. Indien er naar aanleiding van de opmerkingen op de ontwerptekst een overleg 
georganiseerd wordt, dan worden de betrokken Nederlandse overheidsinstanties hiervan op de 
hoogte gebracht. 
 
Stap 6:  Toesturen MER 
  
Nadat de bevoegde administratie voor m.e.r. het MER heeft ontvangen, zendt het onverwijld een 
exemplaar naar de betrokken Nederlandse overheidsinstanties.  
 
Stap 7:  Beslissing betreffende de goed- of afkeuring van het MER 
 
De bevoegde administratie voor m.e.r. bezorgt de betrokken Nederlandse overheidsinstanties 
onverwijld: 
1. een afschrift van haar beslissing betreffende de goed- of afkeuring van het plan-MER met 

inbegrip van een afschrift van het plan-MER-verslag; 
2. informatie over de openbaarheid en terinzagelegging van het goedgekeurde plan-MER, van 

het plan-MER-verslag . 
 
Bij goedkeuring van het plan-MER wordt er in de brief verwezen naar het plan-MER dat in stap 6 
toegestuurd werd aan de betrokken Nederlandse overheidsinstanties.  
 
Bij afkeuring van het plan-MER worden de tekortkomingen aangegeven in het afkeuringsverslag. Na 
het indienen van het aangepast plan-MER worden dan de stappen 6 en 7 opnieuw uitgevoerd. 
 
De initiatiefnemer kan een gemotiveerd verzoek tot heroverweging indienen. De beslissing naar 
aanleiding van het verzoek tot heroverweging wordt toegestuurd aan de betrokken  Nederlandse 
overheidsinstanties. 
  
Stap 8: Mededeling beslissing 
 
De Vlaamse minister bevoegd voor het leefmilieu meldt de Nederlandse minister bevoegd voor 
leefmilieu dat: 
1. de goedgekeurde plan-MER aan de betrokken Nederlandse overheidsinstanties is 

toegezonden;  
2. de grensoverschrijdende MER- informatieprocedure is afgerond;  
3. in voorkomend geval of er tijdens het proces om overleg volgens artikel 7 van de Europese 

Richtlijn Strategische milieubeoordeling werd verzocht. 

                                                
11

 Betrokken Nederlandse overheidsinstanties: het Nederlandse aanspreekpunt en de Nederlandse overheidsinstanties die 
hebben aangegeven bij de verdere planprocedure betrokken te willen worden.  
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Deze melding geschiedt in principe tussen de contactinstanties die door beide overheden zijn 
aangewezen in het kader van het Verdrag inzake milieueffectrapportage in grensoverschrijdend 
verband. 
 
D) De procedure voor de opmaak van een rup zoals vastgelegd in de vlaamse codex ruimtelijke 

ordening 
 
Stap 1: Plenaire vergadering  
  
De initiatiefnemer van het plan organiseert de plenaire vergadering. Deze kan ten vroegste doorgaan 
op de 21ste dag na het versturen van het voorontwerp aan de adviesinstanties. Ook de betrokken 
Nederlandse overheidsinstanties worden uitgenodigd voor de plenaire vergadering. 
 

 
 
Stap 2: Reactie aanspreekpunt 
 
Indien het aanspreekpunt voor het eerst van het planinitiatief op de hoogte werd gebracht reageert 
zij door aan te geven of zij zelf bij de verdere planprocedure betrokken wil worden en welke andere 
Nederlandse overheidsinstanties bij de planprocedure betrokken zouden moeten worden. 
 
Herhaal in het voorkomende geval stappen 1 en 2 voor de andere te betrekken Nederlandse 
overheidsinstanties. 
 
Stap 3: Voorbereiding ontwerp RUP 
 
Binnen 14 dagen na de plenaire vergadering moet er een verslag zijn waarin wordt aangegeven op 
welke manier de opmerkingen gemaakt tijdens of voorafgaand aan de plenaire vergadering in het 
ontwerp RUP zullen worden verwerkt. Opmerkingen op het verslag zijn mogelijk tot 14 dagen na 
ontvangst van het verslag. 
 
Stap 4: Voorlopige vaststelling RUP 
 
De Vlaamse regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast. Binnen 30 dagen na deze voorlopige 
vaststelling moet het openbaar onderzoek opgestart worden. 
 

De initiatiefnemer van het plan: 
- stuurt de uitnodiging voor de plenaire vergadering, inclusief een vermelding van de 
  webstek voor het voorontwerp van RUP, naar de betrokken Nederlandse 
  overheidsinstanties. 
 
Indien dit nog niet eerder gebeurd zou zijn: 
- stuurt het meldingsfiche en het processchema naar het aanspreekpunt; 
- vraagt of het aanspreekpunt zelf bij de verdere planprocedure betrokken wil worden en 
  of er andere Nederlandse overheidsinstanties zijn die ook bij de planprocedure  
  betrokken zouden moeten worden. 
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Stap 5: Openbaar onderzoek over RUP en MER 
 
Tijdens het openbaar onderzoek ligt het ontwerp RUP ter inzake met het oog op het geven van 
opmerkingen. Dit openbaar onderzoek duurt minimaal 60 dagen. 
 
 
 
 
 
 
 
Stap 6: Definitieve vaststelling van het RUP 
 
De Vlaamse regering stelt het definitieve RUP vast en het definitieve RUP wordt in het Belgisch 
staatsblad gepubliceerd. 
 

 
 
Stap 7: Inwerkingtreding  
 
14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad treedt het definitieve RUP in werking. 
 
  

 
 

 

De initiatiefnemer van het plan: 
- brengt de betrokken Nederlandse overheidsinstanties op de hoogte van de definitieve 
  vaststelling van het RUP en van de datum van inwerkingtreding van het plan. 

De initiatiefnemer van het plan: 
- verstuurt de aankondiging van het openbaar onderzoek, inclusief de webstek van het 
  ontwerp RUP, naar de betrokken Nederlandse overheidsinstanties.   
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BIJLAGE IV Meldingsfiche 
 
 
Aanbevolen ‘meldingsfiche’ voor het doorlopen van grensoverschrijdende ruimtelijk relevante 
(plan)consultaties (met/zonder planm.e.r) in Nederland en Vlaanderen. 
 De bevoegde autoriteit dient vooraf -desgewenst vormvrij- de onderstaande informatie, zover 
bekend,  door te leiden naar de mogelijk belanghebbende overheden (zie bijlage V) in het buurland 
en (c.c.) het aanspreekpunt. 
 
Indien iets niet van toepassing is, vul dan ‘n.v.t.’ in. 
 
Meldingsfiche voor NEDERLAND 

 
a) Plantype / soort ruimtelijk plan 

(bv. Structuurvisie, inpassingsplan, bestemmingsplan etc.) 
 

b) Naam van het ruimtelijke plan 
… 
 

c) Initiatiefnemer van het plan (bevoegde autoriteit) 
(bv. Provincie Limburg (NL), postbus 5700, NL-6202 MA, Maastricht) 
 

d) PlanMER  verplicht? 
(Ja/nee) 
 

e) Locatie, geografische reikwijdte van het plan en afstand tot de grens 
( …; afstand tot grens: …km) 
 

f) Doelstelling en detailniveau, voorgenomen activiteiten door het plan 
… 
 

g) Inschatting mogelijke grensoverschrijdende ruimtelijke en/of milieu effecten  
( …; zie hoofdstuk/paragraaf … / pagina …) 
 

h) Planning grensoverschrijdende Nederlandse consultatieprocedure  
Betreft het informeren over de mogelijkheid tot reageren, ter visie leggen, zienswijzen e.d. 
(voor zover bekend): 

 Verwacht tijdspad ‘vooraankondiging’ (eventuele informering buitenland vooraf op basis 
van kennisgevingsdossier:  
<dd/mm/jj t/m dd/mm/jj> 

 Verwacht tijdspad formele schriftelijke consultatieprocedure o.b.v. terinzagedossier” 
(NL):  
<dd/mm/jj t/m dd/mm/jj> 

 Verwachte totaalperiode formele schriftelijke consultatieprocedure:  
<dd/mm/jj t/m dd/mm/jj> 

 Verwachte datum bekendmaking in eigen binnenlandse en in buitenlandse pers (incl. 
informatie op de hieronder genoemde websites):  
 <dd/mm/jj> / <week >  

 Verwachte periode ter inzagelegging in buitenland in de kantoren van …:  
<dd/mm/jj t/m dd/mm/jj>  
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 Verwachte periode indienen schriftelijke zienswijzen (en/of datum hoorzittingen): 
<dd/mm/jj t/m dd/mm/jj>  
Verwachte data besluitvormingen bevoegd planopstellend gezag (bv. door Gedeputeerde 
Staten of Provinciale Staten):  
 <dd/mm/jj> respectievelijk  <dd/mm/jj>  

 
i) Contactpersoon bij de ‘bevoegde autoriteit herkomststaat’ 

 Naam: … 

 Afdeling: … 

 Postadres: Postbus 5700, NL-6202 MA  Maastricht  

 Bezoekadres: Limburglaan 10, NL-6229 GA  Maastricht 

 Tel.: +31 (0) … 

 Fax: +31 (0) … 

 Emailadres: …….@....nl 
 

j) Nadere informatie 

 Website 

 Facultatief: kaartbeeld 

 Facultatief: verzendlijst ‘meldingsformulier’ 

 Voor nadere algemene Vlaams-Nederlandse informatie, zie 
http://www.benelux.int/nl/dos/dos_intro.asp 

 Facultatief: Overzicht aanbevolen overige te informeren belanghebbende autoriteiten 
 

 
Meldingsfiche voor VLAANDEREN 

 
a. Plantype / soort ruimtelijk plan 

(bv. Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan, Provinciaal Structuurplan, etc.) 
 

b. Naam van het ruimtelijke plan  
… 
 

c. Initiatiefnemer van het plan 
(bv.: Departement RWO, afdeling Ruimtelijke Planning, Koning Albert II-laan 19 bus 11, B-
1210 Brussel) 
 

d. PlanMER verplicht? 
(Ja/nee) 
 

e. Locatie, geografische reikwijdte van het plan en afstand tot de grens 
(…; afstand tot grens: … km) 
 

f. Doelstelling en detailniveau, voorgenomen activiteiten door het plan 
… 
 

g. Inschatting mogelijke grensoverschrijdende ruimtelijke en/of milieu effecten 
( …; zie hoofdstuk/paragraaf … / pagina …) 
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h. Planning grensoverschrijdende Vlaamse consultatieprocedure 

 Verwacht tijdspad ‘plenaire vergadering”’(vergadering enkel voor overheden):  
<dd/mm/jj t/m dd/mm/jj> 

 Verwacht tijdspad openbaar onderzoek (formele consultatieprocedure voor publiek): 
<dd/mm/jj t/m dd/mm/jj> 

 Verwachte datum bekendmaking in eigen binnenlandse en in buitenlandse pers (incl. 
informatie op de hieronder genoemde websites):  
<dd/mm/jj> / <week …>  

 Verwachte periode ter inzagelegging in buitenland in de kantoren van … :  
 <dd/mm/jj t/m dd/mm/jj>  

 Verwachte data besluitvormingen bevoegd gezag (bv. door de Deputatie of de Vlaamse 
Regering):  
<dd/mm/jj> respectievelijk <dd/mm/jj>  

 
i. Contactpersoon bij de ‘bevoegde autoriteit’ 

 Naam: … 

 Afdeling: … 

 Adres: Koning Albert II-laan 19 bus 11, B-1210 Brussel 

 Tel.: +32 (0) … 

 Fax: +32 (0) … 

 Emailadres: …….@....be 
 

j. Nadere informatie 

 Website 

 Facultatief: kaartbeeld 

 Facultatief: verzendlijst ‘meldingsformulier’ 

 Voor nadere algemene Vlaams-Nederlandse informatie, zie 
http://www.benelux.int/nl/dos/dos_intro.asp 

 Facultatief: Overzicht aanbevolen overige te informeren belanghebbende autoriteiten 
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BIJLAGE V Indicatieve lijst mogelijk belanghebbende overheden 
 

Hieronder volgt een indicatief overzicht van overheden die bij grensoverschrijdende planconsultaties 

kunnen worden betrokken door de planopstellende (‘bevoegde’) autoriteit.  Het gaat hierbij om 

mogelijk belanghebbende (planontvangende) overheden in het buurland, waaronder 

advies/ondersteuning verlenende ‘aanspreekpunten’12. Overige mogelijk belanghebbende overheden 

in het buurland worden bepaald op basis van de inhoud van het plan of programma en de reikwijdte 

van de grensoverschrijdende milieueffecten. Hierbij kan het aanspreekpunt in het buurland -indien 

gewenst- ondersteunen.  
 

VOOR VLAANDEREN MOGELIJK RELEVANTE NEDERLANDSE BELANGHEBBENDE OVERHEDEN 

Vlaamse bevoegde autoriteit en plansoorten Nederlands aanspreekpunt en mogelijk 

belanghebbende overheden  

Vlaamse Overheid (gehele gewestelijke grondgebied) 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

 

Ministerie van I&M (aanspreekpunt) en 

andere relevante vakdepartementen en 

c.c. naar de provincies Zeeland, Noord-

Brabant en Limburg. 

Vlaamse Overheid (gehele/gedeeltelijke gewestelijke grondgebied) 

Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (m.e.r.-plichtig) 

 

De relevante aangrenzende Nederlandse 

provincies: Zeeland, Noord-Brabant en/of  

Limburg (aanspreekpunten) en c.c. naar 

Ministerie van I&M en/of andere relevante 

vakdepartementen. 

Afhankelijk van de inhoud van het plan of 

programma dienen ook regionale diensten 

zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen 

als belanghebbende overheid te worden 

betrokken. Hetzelfde geldt voor 

gemeenten: Dit is afhankelijk van de 

reikwijdte en detailniveau van het plan of 

programma en de effecten ervan. 

Vlaamse Provincies (gehele/gedeeltelijke provinciale grondgebied) 

Provinciaal Ruimtelijk Structuurplan 

 

De relevante aangrenzende Nederlandse  

provincies: Zeeland, Noord-Brabant en/of  

Limburg (aanspreekpunten). 

Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (m.e.r.-plichtig) De relevante aangrenzende Nederlandse 

provincies: Zeeland, Noord-Brabant en/of  

Limburg (aanspreekpunten) en c.c. naar 

Ministerie van I&M  en/of andere 

relevante vakdepartementen. 

                                                
12

 Voor adresgegevens van aanspreekpunten, zie bijlage I. 
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Afhankelijk van de inhoud van het plan of 

programma dienen ook regionale diensten 

zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen 

als belanghebbende overheid betrokken te 

worden. Hetzelfde geldt voor gemeenten: 

Dit is afhankelijk van de reikwijdte en 

detailniveau van het plan of programma 

en de effecten ervan. 

Vlaamse gemeenten (gehele / gedeeltelijke gemeentelijke grondgebied) 

Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 

 

De  relevante aangrenzende Nederlandse 

gemeente(n). 

Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (m.e.r.-plichtig) De  relevante aangrenzende Nederlandse 

gemeente(n) en c.c. naar de aangrenzende 

provincie in haar rol van aanspreekpunt. 

Afhankelijk van de inhoud van het plan of 

programma dienen ook regionale diensten 

zoals Rijkswaterstaat en de waterschappen 

als belanghebbende overheid te worden 

betrokken.  

Let op: afhankelijk van de inhoud van het plan of programma kan het wenselijk zijn om ook Nederlandse diensten zoals 
Rijkswaterstaat en/of waterschap(pen) als belanghebbende overheid erbij te betrekken. Dit is afhankelijk van de reikwijdte 
en detailniveau van het plan of programma en de effecten ervan. 

 

VOOR NEDERLAND MOGELIJK RELEVANTE VLAAMSE BELANGHEBBENDE OVERHEDEN 

Nederlandse bevoegde autoriteit en  plansoorten Vlaamse mogelijk belanghebbende overheden 

Nederlands Rijk (gehele/gedeeltelijke nationale grondgebied en/of sectoraal) 

Structuurvisies van Rijk, zoals bv. Rijksnota 

Ruimtelijke ordening en Nationaal Waterplan 

Vlaamse Overheid/Departement RWO - Afdeling 

Ruimtelijke Planning (aanspreekpunt) en relevant 

vakdepartement. 

Structuurvisies van Rijk, zoals bv. Rijksnota 

Ruimtelijke ordening en Nationaal Waterplan (m.e.r.-

plichtig) 

Vlaamse Overheid/Departement RWO - Afdeling 

Ruimtelijke Planning (aanspreekpunt), relevant 

vakdepartment enDepartement LNE / Dienst MER. 

Inpassingsplan van het Rijk Vlaamse Overheid/Departement RWO - Afdeling 

Ruimtelijke Planning (aanspreekpunt). 

Inpassingsplan van het Rijk (m.e.r.-plichtig) Vlaamse Overheid/Departement RWO - Afdeling 

Ruimtelijke Planning (aanspreekpunt) en 

Departement LNE/Dienst MER. 
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Nederlandse provincies (gehele/gedeeltelijke provinciale grondgebied en/of sectoraal) 

Provinciale Structuurvisie (‘Omgevingsplan’), incl. 
provinciaal verkeers- en vervoersplan, regionaal 
waterplan, beleidsplan drink- en 
industriewatervoorziening, reconstructieplan en 
uitwerkingsplan 
 

Bestendige Deputatie(s) relevante aangrenzende 

Vlaamse Provincie(s) (aanspreekpunt). 

Provinciale Structuurvisie (‘Omgevingsplan’), 
incl. provinciaal verkeers- en vervoersplan, regionaal 
waterplan, beleidsplan drink- en 
industriewatervoorziening, reconstructieplan en 
uitwerkingsplan ( m.e.r.-plichtig) 
 

Bestendige Deputatie(s) relevante aangrenzende 
Vlaamse Provincie(s) (aanspreekpunt) en 
Departement LNE/Dienst MER (aanspreekpunt voor 
m.e.r.). 

Provinciaal Inpassingsplan Bestendige Deputatie(s) relevante aangrenzende 

Vlaamse Provincie(s) (aanspreekpunt). 

Provinciaal Inpassingsplan (m.e.r.-plichtig) Bestendige Deputatie(s) relevante aangrenzende 
Vlaamse Provincie(s) (aanspreekpunt RO), 
Departement LNE/Dienst MER (aanspreekpunt voor 
m.e.r.) en c.c. naar relevante aangrenzende Vlaamse 
gemeente(n) (College(s) van Burgemeester en 
Schepenen) . 
 

Nederlandse gemeenten (gehele/gedeeltelijke gemeentelijke grondgebied en/of sectoraal) 

Gemeentelijke Structuurvisie, incl. gemeentelijk 

verkeers- en vervoersplan 

Relevante aangrenzende Vlaamse gemeente(n) 

(College(s) van Burgemeester en Schepenen)  

PM: Vlaamse provincie (evt. aanspreekpunt) 

Gemeentelijke Structuurvisie, incl. gemeentelijk 

verkeers- en vervoersplan (m.e.r.-plichtig) 

Relevante aangrenzende Vlaamse gemeente(n) 
(College(s) van Burgemeester en Schepenen) 
(aanspreekpunt) en Departement LNE/Dienst MER 
(aanspreekpunt voor m.e.r.) 
 
PM: Vlaamse provincie evt. aanspreekpunt 

Gemeentelijk bestemmingsplan, incl. wijzigings- en 

uitwerkingsplan 

Relevante aangrenzende Vlaamse gemeente(n) 

(College(s) van Burgemeester en Schepenen)  

PM: Vlaamse provincie (evt. aanspreekpunt) 

Gemeentelijk bestemmingsplan, incl. wijzigings- en 

uitwerkingsplan (m.e.r.-plichtig) 

Relevante aangrenzende Vlaamse gemeente(n) 
(College(s) van Burgemeester en Schepenen)  
en Departement LNE/Dienst MER (aanspreekpunt 
voor m.e.r.) 
 
PM: Vlaamse provincie (evt. aanspreekpunt) 

Let op: afhankelijk van de inhoud van het plan of programma kan het wenselijk zijn ook Vlaamse instanties, zoals genoemd 
in het uitvoeringsbesluit over de adviserende instanties, als mogelijk belanghebbende overheid door te geven.  

 


