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BESLOTEN ZITTING

1. GEWESTELIJK RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN "ROND RONSE": ADVIES M.B.T. SCOPINGNOTA, VERSIE 
2

Na het vernietigingsarrest van de Raad van State met betrekking tot het GRUP “Missing Link N60” heeft 
de Vlaamse regering beslist om het planningsproces opnieuw op te starten. Het proces wordt gevoerd 
op basis van de geïntegreerde planningsprocedure. Het dossier werd toevertrouwd aan de 
Werkvennootschap.

Op 17 mei 2019 keurde de Vlaamse Regering de startnota en de procesnota over het gewestelijk 
ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) `Rond Ronse' goed. Het plangebied voor dit GRUP behelst gedeeltelijk 
het grondgebied van de stad Ronse en de gemeenten Maarkedal en Kluisbergen.

Volgend op de start- en procesnota werd de scopingnota voor het GRUP opgemaakt. Op 9 juni werd de 
scopingnota, versie 1, ter inzage gelegd van het publiek. De tweede scopingnota bouwt verder op de 
startnota (mei 2019) en de eerste scopingnota (juni 2020). 
Deze tweede scopingnota is een onderzoeksdocument waarin de adviezen, reacties en opmerkingen uit 
de eerste inspraakperiode van Rond Ronse verwerkt werden. In deze nota wordt verduidelijkt wat de 
bijkomende aandachtspunten zijn in functie van het effectenonderzoek, later in het proces.

Voor de tweede scopingnota van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Rond Ronse” wordt advies 
uitgebracht op ‘plandoelstelling 1: oplossen regionale mobiliteitsproblematiek’ en ‘plandoelstelling 2: 
maatschappelijke meerwaarde door verbetering van de ruimtelijke structuur’.

In zitting van 23 februari 2021 nam de gemeenteraad unaniem een resolutie aan betreffende de 
voorliggende tweede scopingnota. Deze resolutie en de erin vertaalde standpunten van de 
gemeenteraad worden integraal aan de conclusie toegevoegd en overgemaakt aan het departement 
Omgeving van de Vlaamse overheid en de Werkvennootschap.
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