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Advies aan het college m.b.t.
Conceptnota Beleidsplan Ruimte Provincie Antwerpen
Op vrijdag 13 september 2019 werd de GECORO gevraagd voor
advies omtrent de Conceptnota Beleidsplan Ruimte Provincie
Antwerpen.
Er werd reeds eerder door de GECORO een advies opgemaakt m.b.t.
de Ontwerp-Nota Ruimte (provincie Antwerpen) dd 26 juni 2018.
Dit is een advies op de vorige ontwerpprocesstap.
Er werd door de provincie Antwerpen een infomarkt georganiseerd
op 19 september 2019.
Hierbij waren 2 leden van de GECORO aanwezig: Bram Wyers en
Mark Thijs.
Op de infomarkt werden ambitieuze maar nog vage principes
geschetst aan de hand van een aantal posters. Deze bleven zeer
introducerend en gingen niet in op de het reeds voorhanden
detailniveau. De invulling van de oproep om 'mee vorm te geven
aan het beleidsplan' was geheel afwezig op dit het infomoment.
De infomarkt werd als ondermaats gestoffeerd bevonden.
Informeren is nochtans de eerste en belangrijkste stap van een
participatietraject.
Op
een
te
kleine
versie
van
de
cultuurlandschapskaart na was er weinig materiaal aanwezig om
vervolgens debat uit te lokken. De GECORO vraagt met aandrang
dat in volgende stadia van het planningsproces deze
informatiemomenten
uitgebreider
en interactiever worden
uitgewerkt. Momenteel kunnen we ons niet van de indruk ontdoen
dat men deze opvat als een verplicht nummertje tijdens het
openbaar onderzoek.

Voorliggende nota (beschikbaar op de website van de Provincie
Antwerpen)
:
https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienstruimtelijke-planning/beleidsplan-ruimte.html is een strategische
visie, het zet een aantal principes en daarna beleidskaders voorop
in voorbereiding naar een concrete visie, een aanzet om te komen
tot een totale, langetermijnvisie voor het ruimtelijk beleid van de
provincie Antwerpen.
De doelstellingen, ruimtelijke principes en de hieraan gekoppelde
visies en strategieën beantwoorden grotendeels aan de huidige
noden en tendensen binnen een sterk evoluerende wijze van hoe
om te gaan met de ruimte in onze provincie .
De GECORO heeft enerzijds het gevoel dat de formulering van deze
principes en strategieën niet echt als vernieuwend kunnen
beschouwd worden.
Wat de beleidskaders betreft deze lijken ambitieus én nadrukkelijk
top-down opgevat, de haalbaarheid van deze aanpak is te
onderzoeken. Summier staat vermeld dat dit in overleg en
samenwerking met de gemeentes zal gebeuren. De GECORO
adviseert uitgebreid overleg met de gemeentes betreft de
beleidskaders.
De GECORO beklemtoont anderzijds het belang van de vertaling
van voorliggende visie- en beleidsplannen naar concrete en
werkbare instrumenten en plannen op een kleinere schaal. Een
visieplan zonder vertaling naar werkbare instrumenten kent geen
vertaling op het terrein.
Een uitgewerkte visie over nieuwe woonvormen (cohousing,
groeiwoningen, … ) ontbreekt.
Er ontbreekt een opvolging op het onderdeel glastuinbouw, wel
aanwezig in de vorige processtap. Dit onderdeel is echter zeer
belangrijk voor de gemeente Boechout: er zijn historisch veel zulke
vestigingen gegroeid.

Detaillering advies

Na bespreking op de vergadering van 26 september 2019 en
finalisatie per e-mail formuleert de GECORO volgend advies
verwijzende naar de kaart ‘De Cultuurlandschapskaart ‘ op pagina
100:
De kaart is opgemaakt op een zeer grote schaal maar heeft toch
zeer specifieke aanduidingen. Dit maakt deze zo goed als
onleesbaar. De GECORO adviseert om de kaart ‘inzoombaar’ te
maken om te vermijden dat oa door de grens van onderdelen van
de openruimte op grote schaal te zetten mogelijk belangrijke zones
verloren gaan: oa hooggroen plekken (bossen/bosjes).
Ook is nu onmogelijk om vroegere bezorgdheden bv omtrent
inplanting, vestigingsmogelijkheden en ruimtelijke impact van
glastuinbouw te onderzoeken en te adviseren.
Op de kaart wordt de Molenbeekvallei wel als ‘ecologisch netwerk’
aangeduid maar niet als ‘overstromingsgevoelig gebied’.
De GECORO stelt zich de vraag of niet elke beekvallei in de
toekomst moet worden benaderd als watergevoelig gebied, dit is
de sterkte van deze beekvalleien. De GECORO stelt zich eveneens
de vraag of niet alle beekvalleien (zeker die nu nog in openruimte
liggen) als watergevoelige gebieden zouden moeten ingetekend
worden? De bezorgdheid is hier dat te veel wordt voortgegaan op
de bestaande toestand niet op gewenste of in de toekomst
noodzakelijke toestand. Het lijkt bv. zeer eigenaardig dat de
Molenbeekvallei niet is aangegeven als zone voor waterberging,
terwijl hier al jaren actief wordt samengewerkt met DIV om de
waterbergende capaciteit zo groot mogelijk te maken.
De GECORO adviseert om dit aan te passen.
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