
Het onderzoek startte met de ontleding van het gebied in al zijn aspecten door verschillende specialisten. Al de studies leidden tot 
een inventaris die een algemeen beeld geeft over de landbouweconomische situatie, de natuur, de waterhuishouding, de recre-
atie, het verkeer, de cultuurhistorie, het landschap en de bodem. 

Na die inventarisatiefase werden alle gegevens en visies samengelegd en bediscussieerd. Uiteindelijk leidde dit tot het ontwerp 
van ruilverkavelingsplan met de maatregelen die in het projectgebied uitgevoerd zullen worden. Dit plan wordt begin 2014 naar 
de minister van Leefmilieu gestuurd. Als ze dit ontwerpplan voorlopig goedkeurt, dan wordt er een milieueffectenrapport (MER) 
opgemaakt. Tot slot wordt alle informatie (het ontwerpplan, het MER, de begrenzing en de lijsten met alle betrokken eigenaars en 
gebruikers) onderworpen aan een openbaar onderzoek. De fase van het onderzoek naar het nut sluit af met de beslissing van de 
minister of de ruilverkaveling nuttig is of niet en welke percelen hiervoor in aanmerking komen.

Het onderzoek naar het nut

Procedure

De coördinatiecommissie begeleidt de ruilverkaveling 
tijdens de fase van de voorbereiding – het onderzoek 
naar het nut – en is samengesteld uit vertegenwoordi-
gers van verschillende sectoren (o.m. landbouw, natuur, 
ruimtelijke ordening…). De commissie bestaat uit 11 le-
den: de voorzitter (ambtenaar van ALBON), 4 leden van 
de provinciale landbouwkamer, 5 ambtenaren van het 
Vlaams gewest en 1 ambtenaar van de provincie. 
De taak van de commissie eindigt met het opstellen van 
haar eindadvies aan de minister over het ruilverkave-
lingsplan en de uiteindelijke grens van het ruilverkave-
lingsgebied.

De coördinatiecommissie

Als de minister beslist dat de ruilverkaveling nuttig is, wordt er een ruil-
verkavelingscomité en een commissie van advies opgericht. Zij beslis-
sen over de uitvoering. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) zorgt 
voor de praktische organisatie van de uitvoering. De VLM staat in voor 
het secretariaat en de financiële en technische ondersteuning van de 
ruilverkaveling.

De uitvoering van de ruilverkaveling
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