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Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP Sport- en recreatievelden te Alken
Dossiernummer: SCRI19058

1.

Toetsing aan het toepassingsgebied1

De gemeente Alken stelt een RUP op met als voornaamste doel de ontwikkeling van een
voetbalsite voor de nieuwe fusieclub te realiseren en de herbestemming van vrijgekomen
gronden. Team Mer ontving op 4 juli 2019 de resultaten van de startnota, de participatie en de
adviezen, en op 15 mei 2020 de scopingnota (versie februari 2020). Op 1 juli 2020 werd op basis
van die documenten beslist dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. Vervolgens werd een
eerste voorontwerp opgemaakt en besproken op een plenaire vergadering. Een tweede
voorontwerp werd opgemaakt en opnieuw besproken op een plenaire vergadering. Een
aangepaste scoping (versie maart 2021) werd voorgelegd aan het Team Mer met de vraag een
beslissing te nemen over de plan-MER-plicht van het aangepaste plan
Team Mer dient vóór de voorlopige vaststelling te bepalen of er al dan niet een
milieueffectrapport (plan-MER) moet worden opgesteld.

2.

Inhoudelijke toetsing van het onderzoek tot milieueffectrapportage

Bij de overweging of er al dan niet een plan-MER opgesteld moet worden, houdt Team Mer
rekening met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen en met de verwerking
hiervan in de scopingnota. De overweging die het Team Mer hierover maakte, maakt deel uit
van de beslissing dd. 1 juli 2020.
In functie van deze tweede beslissing baseert Team Mer zich op de verslagen van de plenaire
vergaderingen en op de aanpassingen die gemaakt werden aan de scopingnota. In de
scopingnota wordt duidelijk weergegeven elke aanpassingen gemaakt werden t.o.v. de eerste
scopingnota.
Gelet op het bovenstaande en in het bijzonder rekening houdend met de in de scopingnota
opgenomen beschrijving van de kenmerken van het voorgenomen RUP, van de effecten ervan
en van de gebieden die door het RUP kunnen worden beïnvloed en met de verwerking van de
inspraak en adviezen, besluit Team Mer dat werd aangetoond dat voorliggend plan geen
aanzienlijke milieueffecten kan hebben.
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Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM.

3.

Besluit

Op basis van bovenstaande motivering bepaalt Team Mer dat er geen plan-MER opgesteld moet
worden voor het voorliggende RUP. Deze beslissing dient samen met de eerste beslissing dd. 1
juli 2020 gelezen te worden.
Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere
reden, dient u na te gaan of het uitgevoerde onderzoek tot milieueffectrapportage nog geldig is
voor het gewijzigde plan. Indien nodig kan u Team Mer vragen om opnieuw na te gaan of de
opmaak van een plan-MER nodig is.
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