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Betreft :  Onderzoek tot milieueffectrapportage: RUP Herziening BPA Centrum deel A, B, C en D te Brecht 

Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), zoals 
aangepast door het decreet van 27 april 2007 (“planMER-decreet”) en Besluit van de Vlaamse 
Regering van 12 oktober 2007 betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s 
(“PlanMER-besluit”) 
Beslissing             

 

 
 

Geachte, 
 
 
Met de brief dd 20 december 2010 heeft Grontmij in uw naam voor vermeld plan overeenkomstig 
artikel 4.2.6.§1 van het planMER-decreet het screeningsdossier ingediend teneinde de dienst Mer te 
vragen een beslissing te nemen over de opmaak van een planMER. Uw dossier is onder het nummer 
OHPL0909 bij de administratie behandeld. 
 
Zoals in uw dossier aangegeven komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek tot 
milieueffectrapportage.  
 
Het screeningsdossier bevat voldoende informatie over het voorgenomen plan en heeft de relevante 
milieudisciplines op voldoende wijze besproken. 
 
De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen die ertoe strekken te kunnen concluderen dat het 
uitgevoerde onderzoek naar de aanzienlijkheid van de milieugevolgen onvolledig of onjuist zou zijn.  
 
Aandachtspunten rond milieueffecten: 
De VMM heeft volgende twee opmerkingen:  
- “Er wordt voorgesteld om hemelwater te laten infiltreren via infiltratievoorzieningen, wadi’s, 
grachten… Rekening houdend met de overstromingsgevoeligheid van een deel van het plangebied 
wordt dan ook terecht voorgesteld om bij een toename van verharde oppervlakte het hemelwater te 
laten infiltreren. We willen benadrukken dat dit best ook wordt opgenomen voor herbouw. Er wordt 
eveneens verwezen naar de mogelijkheid om in de noordwestelijke hoek een gemeenschappelijk 
bekken te voorzien. Dit bekken dient dan wel opgenomen te worden op het grafisch plan en in de 
stedenbouwkundige voorschriften.”  
- “… dat indien mogelijk gestreefd moet worden naar win-win situaties met eventuele acties die zijn 
opgenomen in het deelbekkenbeheerplan Weerijs, zoals het saneren van het vismigratieknelpunt aan 
het Waterstraatje.” 
 
 
Gezien het bovenvermelde kunnen wij concluderen dat het voorgenomen plan geen aanleiding 
geeft tot aanzienlijke milieugevolgen en dat de opmaak van een planMER niet nodig is. 
 
 



De administratie zorgt ervoor dat de screeningsnota en deze beslissing voor het publiek 
raadpleegbaar zijn.  
 
Uzelf dient de screeningsnota samen met deze beslissing te voegen bij het (voor)ontwerp van RUP. 
Wij vragen u dit te doen voorafgaand aan de organisatie van de plenaire vergadering en uiterlijk voor 
de voorlopige vaststelling van het plan. 
 
Gelieve via aanplakking op de aanplakplaatsen van de gemeente, via de website van de gemeente en 
via publicatie in het gemeentelijk infoblad te melden dat de screeningsnota en de beslissing 
geraadpleegd kunnen worden op de webstek van de dienst Mer: www.mervlaanderen.be en op het 
gemeentehuis. 
 
Deze beslissing van de dienst Mer doet enkel een uitspraak over de noodzaak tot opmaak van een 
plan-MER. Met de huidige beslissing wordt op geen enkele wijze afbreuk gedaan aan de 
beoordelingsruimte die het departement LNE heeft in het kader van de RUP-procedure, waarbij zij 
optreedt als adviserende instantie op het voorontwerp van RUP. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
Geert Pillu 
Diensthoofd 
 
 
Cc:Grontmij Vlaanderen, Hanswijkvaart 51, 2800 Mechelen. 


