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Betreft: onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voorBetreft: onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voorBetreft: onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voorBetreft: onderzoek tot milieueffectrapportage van de aanvraag tot planologisch attest voor    Groep Maes Groep Maes Groep Maes Groep Maes 

NV in ZandhovenNV in ZandhovenNV in ZandhovenNV in Zandhoven....    

Beslissing planBeslissing planBeslissing planBeslissing plan----MERMERMERMER----plichtplichtplichtplicht        

volgens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), B.S. 3 

juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 

milieueffectrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, B.S. 7 november 2007

Geachte heer,  

Geachte mevrouw, 

 

Met uw brief van 26/07/2018 vraagt u de dienst Mer een beslissing te nemen over de opmaak van een 
plan-MER. Het dossier is onder het nummer SCRPL18019 behandeld. 
 

Zoals u in het dossier aangeeft, komt de aanvraag tot planologisch attest in aanmerking voor een 
onderzoek tot milieueffectrapportage. 
 

De doelstelling en reikwijdte van het plan worden beschreven in de screeningsnota. Volgens het dossier 
heeft de aanvraag tot planologisch attest tot doel het consolideren van de bestaande 
bedrijfsaccommodatie van de onderneming Maes NV. Concreet voorziet het plan in het uitbreiden van het 

vigerende gebied voor ambachtelijke bedrijven en KMO’s in westelijke richting.  
 
Het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, de adviezen en de verwerking van de adviezen) 

bevat de nodige informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante milieudisciplines besproken. 
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Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de 
milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord in het 
screeningsdossier via een bijlage bij de screeningsnota, zodat het screeningsdossier voldoende informatie 

bevat om een correcte inschatting m.b.t. de milieueffecten te kunnen maken.  
 
In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de milieueffecten die het plan genereert niet van 

die aard zijn dat zij als aanzienlijk beschouwd moeten worden.  
 
Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen Rekening houdend met het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen 

aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van een planmilieugevolgen en dat de opmaak van een planmilieugevolgen en dat de opmaak van een planmilieugevolgen en dat de opmaak van een plan----MER niet nodig MER niet nodig MER niet nodig MER niet nodig 
is.is.is.is.    
 

U dient de screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij de aanvraag tot planologisch attest. 
 
De dienst Milieueffectrapportagebeheer zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het 

publiek raadpleegbaar zijn. Deze documenten zullen geraadpleegd kunnen worden op de website van de 
dienst Mer (www.mervlaanderen.be). De dienst Mer zal aan de betrokken gemeente vragen om dit 
eveneens te melden via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de 

gemeente en via publicatie in het gemeentelijk infoblad.  
 
Met vriendelijke groet, 

 
 

 

Liesbeth Lelieur 

Team Milieueffectrapportage 
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