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1 Verantwoording en methodiek 
 

1.1 Plan-MER-plicht 
 
Sedert 1 december 2007 is het nieuw plan-MER-decreet (BS 20/06/2007) in voege. Deze nieuwe 
regelgeving bepaalt dat elk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen het toepassingsgebied van het plan-
MER-decreet valt.  
 
RUP’s die het kader vormen voor project-m.e.r.-plichtige activiteiten, zoals bepaald in bijlage I en II 
van het BVR van 10/12/2004 en geen betrekking hebben op een klein gebied op lokaal niveau of een 
kleine wijziging inhouden of RUP’s waarbij een Passende Beoordeling van toepassing is, zijn van 
rechtswege MER-plichtig.  
 
Voor de projecten en plannen die niet van rechtswege MER-plichtig zijn, is er een screeningsplicht van 
toepassing. Concreet houdt dit in dat er moet nagegaan worden of er ten gevolge van het plan 
aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn. Indien er geen aanzienlijke milieueffecten verwacht 
worden, komt het plan in aanmerking voor een ontheffing van de plan-MER-plicht. In het andere geval 
dient evenwel toch nog een plan-MER opgesteld te worden. 
 

1.2 Na screening: uitvoering of ontheffing van het plan-MER 
 
De screening onderzoekt of het plan of programma aanzienlijke effecten kan hebben op de bestaande 
situatie voor mens en milieu. Deze screening houdt een beoordeling in aan de hand van de in bijlage I 
opgesomde criteria van het DABM. De genoemde criteria zijn onderverdeeld in twee categorieën:  

1. de kenmerken van de plannen en programma’s; 
2. de kenmerken van de effecten en van de gebieden die kunnen worden beïnvloed 

(eveneens opgenomen in de Omzendbrief LNE/2007 pg17-18). 
 
De procedure van de screening bestaat uit drie stappen.  
 
Een eerste stap bestaat er in om een document op te maken als “Verzoek tot Raadpleging”. Binnen 
dit document wordt de nodige informatie opgenomen als volgt: 

1. inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer; 
2. een beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan of programma, en in 

voorkomend geval van de redelijke alternatieven voor dat plan of voor onderdelen ervan; 
3. in voorkomend geval een beoordeling of het voorgenomen plan of programma grens of 

gewestgrensoverschrijdende aanzienlijke milieueffecten kan hebben; 
4. een beschrijving en een inschatting van de mogelijke aanzienlijke milieueffecten van het 

voorgenomen plan of programma, in voorkomend geval op de gezondheid en veiligheid 
van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna en flora, de energie- en 
grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de klimatologische factoren, 
het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel erfgoed, met inbegrip van het 
architectonische en archeologisch erfgoed, het landschap, de mobiliteit, en de samenhang 
tussen de genoemde factoren; 

5. in voorkomend geval alle relevante gegevens met inbegrip van de redenen waarom de 
initiatiefnemer meent geen plan-MER te moeten opmaken in overeenstemming met artikel 
4.2.6, §1, 5° van het D.A.B.M.; 

6. het verzoek om uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst van het verzoek tot raadpleging 
het advies over te maken door betekening of tegen ontvangstbewijs aan de 
initiatiefnemer. 
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Dit document dient te worden overgemaakt aan: 

1. de deputatie van de provincie of de deputaties van de provincies, waarop het 
voorgenomen plan of programma milieueffecten kan hebben; 

2. het college van burgemeester en schepenen van de gemeente of de colleges van 
burgemeester en schepenen van de gemeenten, waarop het voorgenomen plan of 
programma milieueffecten kan hebben; 

3. de betrokken instanties afhankelijk van de ligging en de mogelijk te verwachten 
aanzienlijke effecten van het voorgenomen plan of programma of in voorkomend geval de 
gezondheid en veiligheid van de mens, de ruimtelijke ordening, de biodiversiteit, de fauna 
en flora, de energie- en grondstoffenvoorraden, de bodem, het water, de atmosfeer, de 
klimatologische factoren, het geluid, het licht, de stoffelijke goederen, het cultureel 
erfgoed, met inbegrip van het architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap en 
de mobiliteit; 

 
Het is echter aangewezen om voorafgaandelijk aan het verzenden van het ‘Verzoek tot Raadpleging’ 
de dienst Begeleiding Gebiedsgerichte Planprocessen  te raadplegen met de vraag tot een selectie 
van de relevante betrokken instanties evenals een ontwerpbrief over te maken die gevoegd kan 
worden bij het verzoek tot raadpleging. 
 
De tweede stap bestaat er in om de documenten op te maken die het verzoek tot raadpleging 
omvatten samen met de ingewonnen adviezen.  
 
In de derde stap wordt het einddocument ‘Onderzoek tot Milieueffectrapportage’ verzonden aan de 
dienst MER. Dit document duidt gedetailleerd aan op welke wijze het “Verzoek tot Raadpleging” 
aangepast of aangevuld op basis van de adviezen van de aangeschreven instanties. Dit document 
bevat volgende informatie: 

1. inlichtingen en coördinaten van de initiatiefnemer; 
2. een beschrijving en verduidelijking van het voorgenomen plan of programma, in voorkomend 

geval met inbegrip van een afbakening van het gebied waarop het plan of programma 
betrekking heeft. Hierbij kan onder meer de volgende informatie, voor zover deze al 
beschikbaar is, toegevoegd worden: 

� uitgangspunten en doelstellingen van het plan of programma met in voorkomend geval de 
redelijke alternatieven van dat plan of onderdelen ervan; 

� voorgeschiedenis en eventueel al genomen beslissingen; 
� voor welke activiteiten en/of projecten het plan of programma het kader kan vormen; 
� interferentie met andere plannen, projecten of activiteiten binnen of buiten de perimeter van het 

plan of programma, voor zover in dit stadium al gekend; 
� fase van opmaak van het plan of programma; 
� plan of programma- en procesevolutie: mogelijkheid tot planbijsturingen en mate van flexibiliteit. 
� bijdrage van het plan of programma tot oplossingen van bestaande milieuproblemen; 
� reeds geraadpleegde studies, bronnen, milieugegevens ….; 
� overzicht van mogelijke milieumaatregelen die vanaf het beginstadium worden ingecalculeerd; 
� leemten in de kennis volgens het stadium van het plan of programma-proces; 

3. het verzoek van de initiatiefnemer tot raadpleging van de instanties; 
4. in voorkomend geval de gegevens, met de nodige vertaling, die de dienst Mer nodig heeft 

voor het aanvangen van de grensoverschrijdende informatie-uitwisseling; 
5. de uitgebrachte adviezen door de instanties; 
6. analyse en motivering door de initiatiefnemer waarom geen plan-MER nodig is. Dit laatste kan 

onder meer het geval zijn als: 
� een plan of programma een uitwerking, wijziging, herziening of voortzetting inhoudt van 

een plan of programma waarvoor al eerder een plan-MER werd goedgekeurd, en een 
nieuw plan-MER redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende gegevens betreffende 
aanzienlijke milieueffecten kan bevatten; of 

� in het kader van andere rapportages of beoordelingen al een systematische en 
wetenschappelijke verantwoorde analyse en evaluatie van de te verwachten gevolgen 
voor mens en milieu werden opgemaakt, die voldoen aan de essentiële kenmerken van 
een plan-MER. 

De dienst Mer geeft uitsluitsel over het al dan niet uitvoeren van een plan-MER (eventuele ontheffing 
van de plicht tot opmaak van een plan-MER). 
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2 Beschrijving van het plan 
 

2.1 Verantwoording en doelstellingen 
 
De beschrijving van het plan is opgenomen in de toelichtingsnota, welke deel is van de bijlagen. 
 

2.2 Beschrijving van mogelijke planalternatieven 
De mogelijkheid en wenselijkheid van planalternatieven is reeds onderzocht in het kader van het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan Halen. In het ruimtelijk structuurplan is op basis van objectieve 
afwegingscriteria het plangebied ZON1 aangeduid als woonverdichtingsgebied en het plangebied WU. 
als niet te ontwikkelen woongebied. 
Bindende bepaling 27: de gemeente maakt een ruimtelijk uitvoeringsplan op waardoor de 
planologische ruil van Z-WU6 met Z-ON1 in Zelem juridisch wordt vastgelegd en gefaseerd ontwikkeld 
wordt ifv de aantoonbare woonbehoefte volgens scenario 2 van het RSPL. 
Het geniet de voorkeur om een bestaand woongebied dat nabij de kern gelegen is te verdichten dan 
wel om perifere woonuitbreidingsgebieden aan te snijden. Doel is de perifere gebieden naar 
landbouwgebied om te zetten en de gebieden nabij te kern te verdichten .  
 

Figuur 1: Gewenste nederzettingstructuur  
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Vanuit deze afweging kan geconcludeerd worden dat er beperkte alternatieven zijn voor het uitbreiden 
van het aantal woningen in Zelem centrum en dat de ruil planologisch logisch is: natte waterzieke 
gronden die bestemd waren voor woningbouw worden terug gegeven aan landbouw. Hoger gelegen 
gebieden komen in aanmerking voor kernversterking. 
 

Figuur 2: aanduiding woongebieden Zelem 
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3 Screening 
 

3.1 Beschrijving van de referentiesituatie 
Onderhavig gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor het woonverwevingsgebied Z-ON1  
WU-6wordt opgemaakt ter uitvoering van de bindende bepaling 27 van het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan Halen (goedgekeurd bij Besluit van de Bestendige Deputatie van de Provincie Limburg 
van 23.01.2006, gepubliceerd d.d. 13.12.2006. De zone voor openbaar nut (Z-ON1) aan de 
Schansstraat wordt in ruil voor het schrappen van Z-WU6/deel gefaseerd en gedifferentieerd 
ontwikkeld o.a. door de invulling van sociale woningbouw en als strategische woonlocatie.  De zone 
waar de oude basisschool gesitueerd was, wordt een strategische woonlocatie. Hier wordt een 
woondichtheid van 15 won/ha nagestreefd. 
 

Figuur 3: Aanduiding planologische ruil ZON1 en WU6 

 

3.2 Ruimtelijke situering  
ZON1 
Het betreft een binnengebied ZON1 tussen de Thibautstraat de Schansstraat en de Karestraat, 
gelegen ten zuiden van de kern van Zelem.  Het woonverwevingsgebied ZON1 is gelegen op 
loopafstand van het centrum.  
 
WU6 
Een tweede gebied WU6 is gelegen ten noorden van de E314, het spoor en de zuidrand van de 
woonkern Zelem. In het noorden  wordt het plangebied begrensd door de 50 meter zone woongebied 
Donderbosstraat, in het oosten de grens met het agrarisch gebied volgens het gewestplan , in het 
zuiden de 50 meter bouwzone grens van de Breedvenstraat en in het westen de 50 meter woonzone 
Linkhoutstraat.  

plangebied Z ON1 

perifeer woonuitbreidingsgebied WU-6 

kern 

ruil 
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3.3 Plangebied 
ZON1 
De site is gesitueerd aan de westkant van één van de drie grote woonentiteiten gelegen ten noorden 
van de kern van Halen, zijnde Zelem.   
Zelem is een straatdorp en ligt in een ‘dorpenband’ als een bebouwde strook op een heuvelrug.   
De Schansstraat is één van de structurele dragers van Zelem.  Hier bevindt zich de grootste kern van 
Zelem en herbergt voornamelijk de ondersteunende functies. 

Figuur 4: plangebied ZON1 orthofoto  

De Thibautstraat oogt zeer residentieel en dit omwille van de sterke dreefstructuur bestaande uit 
inlandse eiken.  Het gebied is gelegen in de deelruimte van de uitlopers van het Kempisch Plateau.   
Zijn ligging op een heuvelrug is duidelijk zichtbaar op het  terrein.  Het hoogste punt bevindt zich ter 
hoogte van de Thibautstraat.  Het laagste punt bevindt zich ter hoogte van de Schanstraat.  Een 
hoogteverschil van ruim 8 meter bepaald het karakter van de site.  De hoek Schansstraat 
Thibautstraat vormt een campus met her en der verspreidde gebouwen in diverse hoogtes en stijlen.  
Laag groen en asfaltvlaktes vormen hier de onbebouwde zone. 
Functies binnen de campus zijn:  de bijzondere jeugdzorg, bejaardentehuis en serviceflats.  
Eén van de gebouwen , horende bij de campus is het scholencomplex Sint Vincentius langs de 
Schansstraat.  Het 4 bouwlagen hoge gebouw, opgetrokken in rode baksteen, staat leeg.  De 
gewezen school is ontsloten via de Schansstraat. Het resterende onbebouwde gebied bestaat uit 
open weilanden, een niet waardevol berkenbosje en akkers.  Er bevinden zich geen waardevolle 
groenelementen op de site, met uitzondering van de dreef op de speelplaats van de gewezen Sint 
Vincentius, school. Deze dreef bestaat uit beeldbepalende lindebomen..  De heuvelrug wordt in het 
noord oosten begroend door een kasteelpark en in het zuiden, aan de overzijde van de Schansstraat,  
door een bosrestant.  De oppervlakte van het terrein is 8 ha 90 are en 7 ca. Aan een gewenste 
dichtheid van 15 wo/ha, in buitengebieden,  is het mogelijk 130 woningen te voorzien.  
De Schansstraat is voorzien van openbaar vervoer: Zelem met Diest, Lummen en Hasselt.  Dit is de 
enige buslijn ten noorden van de Staatsbaan of N2.  Het parkgebied ten noorden van het 
woonverwevingsgebied wordt als op te nemen IVON voorgesteld. Dit betekent een garantie dat het 
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groen, ten noorden van de site gelegen , behouden zal blijven.  Het gebied is te ontsluiten via de 
Thibautstraat en  via de Schansstraat. De Meldertstraat/Stationstraat  (lokale I en lokale II volgens 
wegencategorisering) zijn de hoofdontsluitingsassen naar het centrum en het hoger wegennet. De 
overige wegen zijn huidig ingericht als typische landelijke woonstraten. 
 
WU6 
Het plangebied is gelegen aan de zuidrand van de woonkern van Zelem.  Zelem vormt samen met de 
woonkernen Halen en Loksbergen de fusiegemeente Halen.  Zelem is gesitueerd binnen de 
invloedssfeer van het kleinstedelijk gebied Diest, en wordt begrensd in het noorden door Schaffen, in 
het zuidoosten door Lummen en in het westen door Diest.  

Figuur 5 plangebied WU6 orthofoto 

 
 
Zelem is, samen met Linkhout, op één van de uitlopers van de kenmerkende getuigenheuvels van de 
Zuiderkempen gesitueerd; begrensd door de Zwarte beekvallei in het noorden en de Demervallei in 
het zuiden.  De getuigenheuvel wordt tussen de woonkern van Zelem en Linkhout doorsneden door 
de E314, ten zuiden van het plangebied, en vormt een sterk ruimtelijk-functionele barrière tussen 
Halen en Zelem enerzijds, en tussen Zelem en Linkhout anderzijds. In het gebied tussen de 
Kruisstraat en de autosnelweg ligt een open groenstructuur.  Deze zone wordt aan de tuinzijde van de 
woningen afgebakend door een dreef van eikenbomen.  Het gebied wordt sterk gestructureerd door 
houtwallen als sterke groenstructuren.  De weiden zijn als het ware tussen deze groenstructuren 
ingeschoven.  De aanwezige bomen zijn hoofdzakelijk eiken, afgewisseld door een wildgroei van 
loofbomen en een aanplanting van populieren.  De gronden worden uitsluitend gebruikt als weiland, er 
is geen gebruik als akkerland.   
Deze structuur van groen en weilanden wordt van de autosnelweg gescheiden door een natuurlijk 
talud en een ventweg.  De talud is dichtbegroeid door een organische groenstructuur.  Deze vormt niet 
enkel de scheiding tussen het plangebied en de autosnelweg maar vormt ook de grens tussen de 
gemeenten Lummen en Halen. 
De Donderbosstraat maakt via een meer informele route een verbinding met Lummen via de Grote 
dorst.  Het zijn twee straten die vooral door bestemmingsverkeer gebruikt worden en een enkele keer 
als verbindingsroute gebruikt worden.  
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De Vinnenhoek en de Breedvenstraat zijn door hun ligging binnen het stratennetwerk zeer duidelijke 
woonstraten met bestemmingsverkeer.  Zij worden hoofdzakelijk gebruikt door bestemmingsverkeer 
voor de belendende percelen.  
Parallel aan de Kruisstraat loopt achter de bebouwde kavels een onverhard ontsluitingspad dat 
aansluit op de Vinnenhoek.  Het wordt gebruikt door de belendende percelen als informele 
achterontsluiting.  
Parallel aan de E314, op grondgebied van de Lummen, ligt een parallelweg die de Breedvenstraat, 
Linkhoutsestraat, Vinnenhoek en Halensestraat met elkaar verbindt.  In het verlengde van de 
Halensestraat en de Linkhoutsestraat zijn er volwaardige onderdoorgangen onder de E314 voorzien 
die Zelem verbinden met Halen en Linkhout. 
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3.4 Beschrijving van de effecten 
 
Tijdelijke effecten welke zich voordoen tijdens de werken worden niet bestudeerd. Deze effecten 
moeten beoordeeld worden op projectniveau. Het betreft: 
� Risico op verspreiding van verontreiniging bij grondverzet (VLAREBO-wetgeving strikt op te 

volgen); 
� Bodemverdichting tijdens de werken; 
� Grondwaterverlaging tijdens bemaling; 
� Stabiliteitseffecten als gevolg van bemaling; 
� Geluidshinder en rustverstoring tijdens de werken; 
� Wijziging perceptieve kenmerken en wijziging belevingskenmerken tijdens de werken; 
� Verkeerstoename tijdens de werken. 
 
Bij de beoordeling van de effecten wordt gebruik gemaakt van onderstaand beoordelingsschema: 
 

 Effectenbeoordeling 

 Positief Neutraal Negatief 

Sterk +3 0 -3 

Matig +2 0 -2 

Gering +1 0 -1 
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3.4.1 BODEM 
ZON1 
De bodemkaart duidt aan dat de bodem in het deelplan ZON1 daar waar er geen bebouwing is een 
matige droge zandbodem  is met weinig duidelijke ijzer en/of humus B horizonten.  Dit deel van het  
plangebied is gesitueerd in de landbouwstreek ‘Kempen’. Daar waar er bebouwing of verharding is, is  
de grond sterk vergraven.  Het betreffende deel van het plangebied is gesitueerd in de 
landbouwstreek Kunstmatige gronden. 
 
WU6 
De bodemkaart duidt aan dat de bodem in het WU-6 een natte licht zandleembodem met duidelijke 
ijzer en/of humus B horizont is en een natte lemig zandbodem met duidelijke ijzer en/of humus B 
horizont. De kern van het plan gebied bestaat uit  matig natte lemig zandbodem met duidelijke ijzer 
en/of humus B horizont). Dit deel van het plangebied is eveneens gesitueerd in de landbouwstreek 
‘Kempen 

Figuur 6: Bodemkaart plangebied 

 

 
 
Bron:www.agiv.be 
 
Effecten op de bodem ZON1: 
� Wijziging bodemgebruik: het bodemgebruik wordt slechts beperkt gewijzigd; de bebouwing wordt 

evenwel geïntensifieerd. 
� Structuurwijziging: de structuur van de bodem van niet-bebouwde delen wijzigt door de bebouwing 

en de aanleg van funderingen en kelderruimten.  
� Profielwijziging: het profiel van de bodem wordt slechts beperkt gewijzigd. De wijziging voor het 

heraanleggen van het terrein is visueel nauwelijks waarneembaar. 
� Erosie: De bodem is niet erosiegevoelig, muv een smalle strip in het zuidelijk deel tegen de 

achterste perceelsgrenzen van de Karestraat is erosiegevoelig.  Aangezien het bestaande reliëf 
behouden blijft en zelfs versterkt wordt met aanplanting e.d. neemt de erosiegevoeligheid niet toe 
na de uitvoering van het project.  

� Aantasting bodemhygiëne: Er bestaat geen gevaar voor aantasting van de bodem door 
gevaarlijke stoffen. Enkel woningen zijn toegelaten.  

� Wijziging bodemvochtregime: De wijziging van het bodemvochtregime na de bebouwing en de 
heraanleg van niet bebouwde delen van het plangebied is beperkt. Hemelwater wordt opvangen 
en door het aanleggen van nieuwe wadi’s en door de aanleg van nieuwe grachten bij de wegenis 
wordt de infiltratie bevorderd. Bij de nieuwe projectgebieden wordt hemelwater opvangen en apart 
afgeleid. Er worden groendaken voorzien in het zuidelijke deel. 

 
 

ZON1 

WU-6 
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Effecten op de bodem WU6: 
 
� Wijziging bodemgebruik: het bodemgebruik wordt niet gewijzigd.  
� Structuurwijziging: de structuur van de bodem wordt niet gewijzigd  
� Profielwijziging: het profiel van de bodem wordt niet gewijzigd. 
� Erosie: De bodem is niet erosiegevoelig, de erosiegevoeligheid neemt niet toe na de uitvoering 

van het project.  
� Aantasting bodemhygiëne: De bestaande toestand wordt bestendigd.  Er bestaat geen gevaar 

voor aantasting van de bodem door gevaarlijke stoffen. Enkel landbouw en natuur zijn toegelaten.  
� Wijziging bodemvochtregime: De bestaande toestand wordt bestendigd.  De wijziging van het 

bodemvochtregime van delen van het plangebied is erg beperkt.  
 
 
Conclusie discipline bodem 
ZON1 
Het plangebied is nu reeds sterkt bebouwd en verhard. De ontwikkeling van het plangebied wijzigt de 
bebouwing en verharding. Ondanks een toename van bebouwing en verharding leidt niet tot sterke 
wijzigingen in de bodemstructuur. De beoogde projectdoelstellingen hebben slechts beperkte 
negatieve effecten op de bodem. 
� De effecten zijn gering negatief: (-1) 
 
WU-6 
Het plangebied is momenteel in gebruik als landbouwgebied en kent weinig tot geen bebouwing.  
Deze situatie blijft behouden waardoor er geen wijzigingen gebeuren.  De beoogde 
projectdoelstellingen hebben geen beperkte negatieve effecten op de bodemstructuur. 
� De effecten zijn gering negatief: (0 
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3.4.2 WATER (GROND- EN OPPERVLAKTEWATER) 
 
Het decreet van 18 juli 2003 betreffende het algemeen waterbeleid legt in hoofdstuk III, afdeling I, 
bepaalde verplichtingen op, die de watertoets worden genoemd. Hierin wordt gesteld dat er geen 
schadelijk effect mag ontstaan of zoveel mogelijk wordt beperkt en, indien dit niet mogelijk is, dat het 
schadelijk effect wordt hersteld of, in de gevallen van de vermindering van de infiltratie van 
hemelwater of de vermindering van ruimte voor het watersysteem, gecompenseerd. 
 
Een schadelijk effect wordt gedefinieerd als: "ieder betekenisvol nadelig effect op het milieu dat 
voortvloeit uit een verandering van de toestand van watersystemen of bestanddelen ervan die wordt 
teweeggebracht door een menselijke activiteit; die effecten omvatten mede effecten op de gezondheid 
van de mens en de veiligheid van de vergunde of vergund geachte woningen en bedrijfsgebouwen, 
gelegen buiten overstromingsgebieden, op het duurzaam gebruik van water door de mens, op de 
fauna, de flora, de bodem, de lucht, het water, het klimaat, het landschap en het onroerend erfgoed, 
alsmede de samenhang tussen een of meer van deze elementen".1 
 
De watertoets geeft uitvoering aan het principe van de integratie van integraal waterbeleid bij de 
vergunningverlening. Overeenkomstig het Decreet Integraal Waterbeleid dienen overheden bij het 
verlenen van een vergunning telkens te onderzoeken of de betrokken activiteit een schadelijk effect op 
het watersysteem kan doen ontstaan dat vermijdbaar is. Gedetailleerde regels aan de hand waarvan 
wordt vastgesteld of handelingen of activiteiten een schadelijk effect veroorzaken, zijn nog niet 
voorhanden. De uitvoering van deze watertoets gebeurde dan ook op basis van de bestaande 
voorschriften en codes van goede praktijk. 
 
De uitvoering van de watertoets gebeurt op basis van de projectgegevens zoals deze tot op heden 
beschikbaar zijn. De beoordeling gebeurt op basis van ingreepgroepen (en ermee samenhangende 
effectgroepen) die in functie van de aard van de projectingreep als een mogelijk knelpunt worden 
beschouwd: 

Figuur 7 Watertoetskaarten 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Erosiegevoelige 
gebieden 

De steilranden van de Donderbosbeek ten zuiden van het plangebied ZON1 zijn erosiegevoelig. 
Deze randen worden niet bebouwd of verhard. De steilrand wordt opgenomen in een 
parkgebied. De natuurlijke structuur blijft bewaard.  Enkel de steilrand  op de hoek 
Schansstraat-Karestraat wordt bebouwd. De bebouwing zal rekening houden met dit 
hoogteverschil en het benutten in de architectuur. 
 

                                                      
1 Decreet van 18 juli 2003 
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Grondwaterstromings
-gevoelige gebieden 

Het plangebied ZON1 en WU6 is gelegen in matig grondwaterstromingsgevoelige gebied 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Infiltratiegevoelige 
bodems 

ZON1: Het plangebied is infiltratiegevoelig. 
WU6: Het plangebied is niet infiltratiegevoelig. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hellingenkaart 

De steilranden van de Donderbosbeek vormen de belangrijkste hellingen  
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Winterbedding van 
waterlopen 

In het terrein bevinden zich geen winterbeddingen van waterlopen 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Van nature 
overstroombare 
gebieden 

Het terrein is niet gelegen in van nature overstroombare gebieden 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risicozones voor 
overstroming (versie 
2006) 

Het terrein ZON1 is niet gelegen in risicozones voor 
overstromingen. WU6 is een risicozone.�

 

Bron:www.agiv.be 
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Conclusie discipline water 
ZON1 
De kaarten duiden aan dat het plangebied ZON1 niet aan als overstromingsgevoelig gebied. De 
terreinen worden ontwikkeld op een wijze dat de bestaande bebouwing en verharding slechts in een 
beperkte mate toeneemt.  Binnen de voorschriften wordt bepaald dat het hemelwater op het perceel 
opgevangen dienen te worden. Onder deze voorwaarden is het ontwerp verenigbaar met de 
doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid.  
Gezien: 
 
- het project bestaat uit de inbreiding van een binnengebied waarbij een redelijk grote oppervlakte       
bebouwd kan worden  
- de gewestelijke verordening hemelwater zal worden toegepast 
- de infiltratie van het hemelwater zoveel mogelijk ter plaatste wordt gerealiseerd 
menen wij te kunnen stellen dat - onder deze voorwaarden - het ontwerp verenigbaar is met de 
doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid 
Niettemin zijn volgende aandachtspunten in het plan opgenomen:  
� Het regenwater van de nieuwe gebouwen wordt maximaal opgevangen;  
� het regenwater wordt afzonderlijk geleid naar de beekvallei 
� er worden groendaken voorzien in de zone SWP1 (laagst gelegen zone) 
 
De effecten zijn gering negatief: (-1) 
 
 
 
 
Conclusie dicipline water  
WU6 
De kaarten duiden aan dat het plangebied WU6 aan als overstromingsgevoelig gebied. Het is om 
deze reden dat het woonuitbreidingsgebied niet aangesneden wordt maar als landbouwgebied 
behouden blijft.  
 
Het R.U.P. leidt niet tot een verhoogd risico op overstromingen en biedt een passende oplossing voor 
de opvang en het afleiden van hemelwater. De uitvoering leidt niet of nauwelijks tot een aantasting 
van de grondwaterstromen.  
 
Door de opname van deze aandachtspunten in het ontwerp veroorzaken de beoogde 
projectdoelstellingen geen negatieve effecten op de waterhuishouding. Het hemelwater wordt niet 
rechtstreeks geloosd in beken maar wordt gebufferd door grachten en wadi’s. 
 
� De effecten zijn gering negatief: (-1) 
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3.4.3 FAUNA EN FLORA 
 
Het grootste deel van het plangebied ZON1 is bebouwd en verhard. De graslanden, bomenrijen met 
houtkanten in het plangebied WU6 bermen aan de Donderbosstraat zijn aangeduid als waardevol.  

Figuur 8: Biologische waarderingskaart 

Bron:www.agiv.be 
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Bron:www.agiv.be Bron:www.agiv.be 
 
Het plangebied is met uitzondering van het plangebied WU6 niet aangeduid als waardevol.  
 
Conclusie discipline fauna en flora 
 
Het plan behoudt de biologisch waardevolle zone WU6 als onbebouwde zone en onverhard terrein.  In 
de stedenbouwkundige voorschriften wordt een bepaling opgenomen m.b.t. het behoud van 
waardevolle bomen en kleine landschapselementen.  Hierdoor veroorzaakt de ontwikkeling zeker 
geen betekenisvolle negatieve effecten en worden de bestaande groenelementen beschermd zodat 
de biologische waarde behouden blijft. 
De niet waardevolle zone ZON1 wordt als te bebouwen zone aangeduid.  
 
� De effecten zijn gering: (-1) 
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4.1.1 LANDSCHAP, BOUWKUNDIG ERFGOED EN ARCHEOLOGIE 
 
Enkel aan de overzijde van ed Schansstraat in het plangebied ZON1 wordt de loop van de 
Donderbosbeek  opgenomen als ankerplaats in de landschapsatlas. De aanduiding vermeldt ‘Vallei 
van de Zwarte Beek van Meldert tot Zelem”.    
 
 

Figuur 9: Landschapsatlas 

 

Het plangebied is niet opgenomen in de 
landschapsatlas  
 
In de inventaris van het bouwkundig erfgoed 
zijn geen enkele waardevolle woningen 
opgenomen.  

�

Bron:www.agiv.be 
 
 
Conclusie discipline landschap, bouwkundig erfgoed en archeologie 
 
Het plangebied is niet opgenomen in de landschapsatlas.  Een positief effect ontstaat omdat er wordt 
gekozen om compact en geconcentreerd te bouwen.  
� De effecten zijn neutraal: (0) 
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4.1.2 MENS (MOBILITEIT EN/OF SOCIAAL ORGANISATORISCHE ASPECTEN) 
GEZONDHEID EN VEILIGHEID VAN DE MENS 
ZON1 
Een ruimtelijke zeer waarneembare milderende maatregel die getroffen wordt om de effecten op de 
volksgezondheid van de buurtbewonders te minimaliseren, is de aanleg van een parkstrook van 35 
meter breed in het plangebied ZON1.  Deze groenstrook zorgt voor een ecologische verbinding tussen 
het park Moens en het natuurgebied Schansstraat.  
Het plan in het woonverwevingsgebied ZON1 voorziet de ontwikkeling van één projectgebied, 
gefaseerd te ontwikkelen en bestaande uit verschillende woontypologieën en een verweving van de 
woonfunctie met andere functies zoals vrije beroepen en lokale handel.  Het aantal bijkomende 
woningen kan maximaal oplopen tot 130 woningen met een woondichtheid van 15 woningen /ha.  
Het plan biedt een kader waardoor de woondichtheid in een beperkte mate verhoogd wordt.  Alle 
wegen zijn lokale wegen type III. 
In de voorschriften wordt ingeschreven dat de volgende activiteiten niet zijn toegelaten: 
� Industriële productie en verwerking van goederen; 
� Bedrijvigheid met betrekking tot de bewerking en verwerking van grondstoffen; 
� Bedrijvigheid met betrekking tot op- en overslag en fysieke distributie; 
� Afvalverwerking en recyclage; 
� Activiteiten met een hoge emissie (geluid, afvalwater, luchtverontreiniging, ….). 
 
 
WU6 
Het plan voor WU6 bevestigt de bestemming van dit landbouwgebied.  De bestaande toestand blijft 
hier behouden. 
 
Conclusie :  Er is geen merkbaar gevaar voor de volksgezondheid.  Uit de beschikbare informatie blijkt 
dat de gezondheid van de bevolking niet zal lijden onder de uitvoering van het project.   
De effectenbeoordeling is neutraal (0). 
 
 
 
 
VERKEERSGENERATIE 
 
De ontwikkeling van het projectgebied WU6 leidt niet tot bijkomende verkeersstromen.  
De ontwikkeling van het projectgebied ZON1 leidt tot bijkomende verkeersstromen.  
De verwachte verkeerstromen kunnen afgeleid worden van het ‘Onderzoek Verplaatsingsgedrag’ 
(1999-2000).2 Op basis van het geraamde aantal wooneenheden (ca. 100), de gemiddelde 
gezinsgrootte (2, 70)3 en het Vlaams gemiddelde van het aantal verplaatsingen per persoon per dag 
2,764 kan het aantal verplaatsingen als volgt geraamd worden: 
Voor de toedeling aan het wegennet moet men een idee hebben van waar die verplaatsingen naar toe 
gaan of waar zij vandaan komen. Omdat het over een woonuitbreidingsgebied gaat, zullen veel 
verplaatsingen lokaal zijn. 

� Het totaal aantal verplaatsingen naar en van de woningen per etmaal: (100 x 2,70 x 2,76) 
= 745.2.  Dit cijfer geldt bij de volledige realisatie van het projectgebied.  Het aantal 
woningen kan verminderen en vervangen worden door andere functies. Voor de verdere 
berekeningen wordt dit cijfer echter behouden. 

� De modal split van die verplaatsingen wordt berekend op basis van algemeen onderzoek 
naar het verplaatsinggedrag.5 Bijna 50% van alle verplaatsingen leidt tot een bijkomende 
automobiliteit. 

                                                      
2 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2000-2001) 
3 Bron: FOD Economie – Algemene Directie Statistiek en Economische informatie 
4 Bron: Onderzoek Verplaatsinggedrag Vlaanderen (2000-2001) 
5 Idem 
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Tabel 1: Keuze vervoerswijze verdeling Vlaanderen – alle verplaatsingen6 

 
Tabel 2: Verdeling van de verplaatsingen over een etmaal7 

Uur Werkdag % Weekenddag % 
0-1 0.33 0.39 
1-2 0.30 0.70 
2-3 0.17 0.48 
3-4 0.06 0.30 
4-5 0.27 0.27 
5-6 1.06 0.65 
6-7 1.46 0.52 
7-8 6.35 1.37 
8-9 10.89 4.13 
9-10 4.77 6.86 
10-11 5.55 8.35 
11-12 4.77 7.92 
12-13 6.99 6.53 
13-14 5.97 7.33 
14-15 5.70 9.47 
15-16 8.47 7.47 
16-17 8.92 7.89 
17-18 8.07 7.56 
18-19 6.54 7.18 
19-20 4.74 5.15 
20-21 3.44 3.68 
21-22 2.03 2.32 
22-23 2.09 2.19 
23-24 1.06 1.29 

 

                                                      
6 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2000-2001) 
7 Onderzoek Verplaatsingsgedrag Vlaanderen (2000-2001) 
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Aan de hand beide tabellen kan worden afgeleid dat 44% van alle verplaatsingen leidt tot bijkomend 
autoverkeer en dat 11 % van alle woonst-gebonden verplaatsingen zich concentreren in een 
ochtendpiekuur en 9% tijdens het avondspitsuur. Het voorgaande impliceert 328 autoverplaatsingen 
per dag waarvan 36 tijdens een ochtendpiek (met 6% aankomsten en 94% vertrekkers) en 29 tijdens 
een avondpiek (met 72 % aankomsten en 18% vertrekkers).8.  Het aandeel aan bijkomend 
autoverkeer is vrij gering.  
 
Deze bijkomende verkeersstroom is erg beperkt en leidt daardoor niet tot verkeersproblemen. Gelet 
op het profiel van de Schansstraat (2x1) is ook de impact op de verkeersleefbaarheid erg beperkt. 
Door het beperken van de doorstroming kan de verkeersveiligheid verder verhoogd worden.  
Het openbaar vervoer is makkelijk bereikbaar, 20 meter afstand,  via een halte die is gesitueerd aan 
de Schansstraat t.h.v. het begin van de Thibautstraat. 
 
Conclusie discipline mens (mobiliteit en sociaal organisatorische aspecten) 
 
De te verwachten mobiliteitseffecten zijn relatief beperkt.  
De verkeersleefbaarheid en –veiligheid wordt verhoogd door flankerende maatregelen. 
 
� De effecten zijn gering negatief (-1) 
 

4.1.3 LUCHT 
 
De discipline 'lucht' bestudeert de effecten van emissies op de kwaliteit van de omgevingslucht, de 
kleinschalige en grootschalige transporten van polluenten in de lucht, de invloed van verontreiniging 
op de chemische samenstelling van de deposities (zowel van droge als natte deposities), de effecten 
van deze deposities en de effecten van het transport van stof en zwevende deeltjes. Geurhinder en 
fotochemische verontreiniging worden eveneens bestudeerd in de discipline. 
De reikwijdte is dus drieledig : 

� de emissies naar de atmosfeer toe; 
� de immissies door dispersie in de atmosfeer; 
� de depositie vanuit de atmosfeer. 

Gelet op de beperkte mobiliteitseffecten en het feit dat het plan enkel een relatief beperkte 
woonontwikkeling creëert, zijn de te verwachten effecten op de luchtkwaliteit beperkt tot de uitstoot 
van verwarmingstoestellen en voertuigen. Het aantal bijkomende autobewegingen wordt geschat op 
36 tal per ochtendpiek.  Deze aantallen zijn verwaarloosbaar in vergelijking met de 
verkeersbewegingen op de N2.  Deze effecten zijn op niveau van de omgeving nauwelijks meetbaar.  
 
Conclusie discipline lucht  
 
De te verwachten effecten voor de discipline lucht zijn erg beperkt.  
De uitstoot van wagens en verwarmingsketels is nauwelijks meetbaar.  
 
� De effecten zijn neutraal: (0) 

                                                      
8 Bron: Mobiliteitsacademie. Opstellen van MOBERS, studiedag 14 december 2006 
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4.1.4 LICHT, WARMTE EN STRALINGEN 
 
Zoals reeds eerder aangegeven in deze screeningsnota, betreft het hier een beperkte  
woninguitbreiding en het behoud van landbouwgebied die weinig milieuhinder met zich zullen 
meebrengen.  Inzake licht, warmte en stralingen worden er dan ook geen uitzonderlijke effecten 
verwacht.   
Bovendien is het te verwachten dat de woningbouw , gezien het allemaal nieuwbouw is , voldaan gaat 
worden aan alle geldende normen en reglementeringen terzake (gewestelijke, nationale, Europese of 
andere internationale).  
 
 
Conclusie   Er worden geen significante effecten verwacht voor de discipline “licht, warmte en 
stralingen”.  De effectenbeoordeling is neutraal (0). 
 

4.1.5 GELUID 
In het plangebied van het RUP kunnen geen activiteiten ontwikkeld worden die geluidshinder of –
overlast met zich meebrengen.  
Bijkomend verkeer ten gevolge van nieuwe woongelegenheden zal geen merkbare gevolgen met zich 
meebrengen. 
 
Conclusie discipline geluid  
 
De te verwachten effecten voor de discipline geluid zijn beperkt, aangezien het plan enkel in een 
beperkte mate ruimte biedt voor bijkomende ontwikkeling. 
 
� De effecten zijn neutraal: (0) 
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4.2 Toetsing of een passende beoordeling relevant is 
 
Het plangebied is niet gelegen in Vogelrichtlijngebied of in Habitatrichtlijngebied. Het meest nabije 
Vogel en Habitatrichtlijngebied (‘De Demervallei) is gelegen in het noorden van het plangebied ZON1 
op ca. 300 meter en ten westen van het plangebeid WU6.  Dit gebied is ruimtelijk gescheiden door 
straten meet ondermeer de Schansstraat. Door het plangebied WU6 niet te bebouwen kan er een 
betere relatie bewerkstelligd worden .  

Figuur 10: Bijzondere beschermingsgebieden in de omgeving van het plangebied 

 

 
 
Er zijn ook geen aanzienlijke milieueffecten te verwachten aangezien: 
 

� De impact van het aansnijden van bestaande woongebied en de activiteiten die in dit 
planologisch kader kunnen worden gerealiseerd hebben slechts een beperkte potentiële 
impact op de milieueffecten; 

 
� Er zijn geen beschermingen in het plangebied of in de nabijheid aanwezig die bijzondere 

aandacht vergen; 
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� Er zijn geen bijzondere kwetsbaarheden die de te verwachten milieu-impact zwaarder zullen 
doen doorwegen 

 
� WU6 wordt omwille van de schrapping als woongebied een lokale natuurstapsteen tussen de 

habitatgebieden Grote Dorst en het Gorenbroek.  
 

 
Voor de activiteiten die binnen het planologisch kader van het RUP “Woonverwevingsgebied Zelem 
ZON1 WU6” zullen kunnen gerealiseerd worden is er van rechtswege geen planMER-plicht.  
 
Conclusie passende beoordeling 
Door de ruime afstand tot het Vogelrichtlijngebied of Habitatrichtlijngebied beïnvloedt de ontwikkeling 
op geen enkele wijze deze Speciale Beschermingszone’s en is een passende beoordeling niet 
relevant 
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4.3 Toetsing of Ruimtelijk veiligheidsrapport opgesteld moet 
worden 

 
Op 29 juni werd het besluit houdende nadere regels inzake de ruimtelijke veiligheidsrapportage van 
kracht (BS 19/06/2007). Dit besluit legt in de vorm van een schema de criteria vast die de dienst 
Veiligheidsrapportering hanteert om te beslissen of bij een gemeentelijk, een provinciaal of een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan  (RUP) al dan niet een ruimtelijk veiligheidsrapport moet worden 
opgemaakt. Tegelijkertijd traden ook de bepalingen in het decreet Ruimtelijke Ordening met 
betrekking tot de procedure voor adviesvraag voor het opstellen van een ruimtelijk veiligheidsrapport 
bij een ruimtelijk uitvoeringsplan, in werking. Concreet betekent dit dat alle voorontwerpen van 
ruimtelijke plannen sindsdien ter advies aan de dienst Veiligheidsrapportering dienen voorgelegd te 
worden, en dit ten laatste 21 dagen voor de plenaire vergadering.  
 
Wanneer een ruimtelijk uitvoeringsplan een bestemmingswijziging beoogt, ziet de ruimtelijke 
veiligheidsrapportage erop toe dat door de nieuwe bestemming de preventie of de beperking van de 
gevolgen van zware ongevallen niet in het gedrang komt. Het ruimtelijk veiligheidsrapport (RVR) 
onderzoekt, wanneer nodig de risico’s. 
 
In het decreet Ruimtelijke Ordening werden bepalingen ingevoegd die de ruimtelijke planner verplicht 
om rekening te houden met de aspecten van risico’s van zware ongevallen van Seveso inrichtingen.  
Het Besluit RVR-criteria bevat de criteria om te beslissen of bij een ruimtelijk uitvoeringsplan effectief 
een ruimtelijk veiligheidsrapport vereist is. Om erop toe te zien dat bij ruimtelijke ontwikkelingen het 
risico van zware ongevallen niet vergroot of de gevolgen van zware ongevallen niet ernstiger kunnen 
worden, definieerde de Vlaamse overheid zogenaamde aandachtsgebieden. Dit zijn gebieden die bij 
het opmaken van ruimtelijke uitvoeringsplannen bijzondere aandacht vragen: 
� ofwel vanwege de aanwezigheid van grote groepen van personen: woongebieden, druk bezochte 

gebouwen, belangrijke transportassen,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de gevolgen van 
een zwaar ongeval ernstiger kunnen maken door een hoger aantal menselijke slachtoffers; 

� ofwel vanwege hun milieu- en/of natuurwaarde: waardevolle of bijzonder kwetsbare 
natuurgebieden,…. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de milieuschade mogelijk verhogen; 

� ofwel vanwege de intrinsieke mogelijkheid om zware ongevallen te veroorzaken: externe 
gevarenbronnen. Dit zijn aandachtsgebieden omdat ze de kans op een zwaar ongeval, en aldus 
ook het risico van een zwaar ongeval, vergroten. 

 
De Vlaamse overheid ontwikkelde een procedure die de wisselwerking tussen bestaande en/of 
geplande Seveso-inrichtingen enerzijds en bestaande en/of geplande aandachtsgebieden anderzijds 
moet bestuderen teneinde mogelijke onverenigbaarheden reeds tijdens de planningsfase op te sporen 
en er op gepaste wijze op te reageren. Het moet voorkomen dat in de toekomst aandachtsgebieden te 
dicht bij Seveso-inrichtingen ingeplant worden (maar ook omgekeerd) waardoor mens of milieu aan te 
hoge risico's van zware ongevallen zouden blootgesteld worden. De ruimtelijke veiligheidsrapportage 
verbindt aldus het beleid ruimtelijke ordening met het industriële veiligheidsbeleid inzake risico's van 
zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. In het ruimtelijke planningsproces moet 
rekening gehouden worden met de resultaten van het ruimtelijk veiligheidsrapport. Hierbij is het 
mogelijk dat (ontwerpen van) ruimtelijke uitvoeringsplannen moeten bijgestuurd of aangepast worden. 
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Figuur 11: Beslissingsschema ruimtelijke veiligheidsrapportage 

 
Figuur 12: Seveso-bedrijven in de provincie Limburg en Brabant 

 
  
 
 

 
 
 
In het plangebied worden geen activiteiten ontwikkeld die onderworpen zijn aan de RVR regelgeving. 
Ook in de directe omgeving zijn er geen Seveso bedrijven.. Het RUP voorziet niet dat Seveso 
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inrichtingen zich in het plangebied kunnen vestigen. Er zijn geen Seveso-inrichtingen op minder dan 2 
kilometer van de deelgebieden gepland.  
 
 
 
Conclusie passende beoordeling 
De opmaak van een RVR is bijgevolg niet noodzakelijk.   Dit werd bevestigd door een schrijven van 
Het departement leefmilieu, Natuur en Energie van de Vlaamse overheid naar aanleiding va de eerste 
plenaire vergadering van 01/07/2008 
Er hoeft bijgevolg geen RV rapport opgesteld te worden. 
 
 
 

4.4 Geen grensoverschrijdende effecten 
 
Het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de milieueffectenrapportage over plannen en 
programma’s van 12 10 2007 stelt dat ‘het verzoek tot raadpleging …in voorkomend geval een 
beoordeling of het voorgenomen plan of programma grens- of gewestgrensoverschrijdende 
aanzienlijke milieueffecten kan hebben”9. Het projectgebied bevindt zich op ruim 55 km. afstand van 
de staatsgrens.  Het project beoogt echter het invulling geven aan kernverdichting van Zelem Halen 
en aan het herstel van open ruimte (WU6). De ontwikkeling van dit project leidt niet in 
grensoverschrijdende effecten. 
Gezien de ligging van het plangebied, zijn er geen grensoverschrijdende effecten te verwachten. 
 
 

4.5 Motivatie waarom er geen plan-MER wordt opgemaakt  

4.5.1 TOETSING AAN DE PLANMER-PLICHT 
 
Een RUP is van rechtswege planMER plichtig indien: 

1. er een passende beoordeling vereist is en/of; 
2. het RUP het kader vormt voor een bijlage I of bijlage II project (bijlagen bij het project-m.e.r.-

besluit van 10 december 2004) en het niet gaat om een ‘klein gebied op lokaal niveau’ of ‘een 
‘kleine wijziging’. 

 
Aangezien voor dit RUP geen passende beoordeling vereist is (zoals aangeduid werd i4.2) en het 
RUP geen kader vormt voor een bijlage I of bijlage II project, is het RUP dus screeningsgerechtigd. 
Het R.U.P. regelt het gebruik en bebouwing van een deel van de kern van Zelem Halen. Het 
plangebied van het R.U.P. is beperkt en de voorziene functies behoren binnen de 
subsidiariteitsregeling tot de materies waarvoor de gemeente bevoegd is de ordening te regelen. De 
wijzigingen in het gebruik en de milieueffecten van deze ontwikkeling zijn beperkt. 

                                                      
9 BVR 12 10 2007, ART 4 §2 
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4.5.2 CONCLUSIE 
 
Het plan is geen deel van de bijlage I en II van het BVR van 10/12/2004 en er is geen Passende 
Beoordeling vereist gelet op de afstand en de impact ten opzichte van Natura 2000 richtlijngebieden.  
 

discipline beoordeling omschrijving 
bodem - 1 neutraal 
water -1 gering negatief 
flora & fauna 0 gering negatief 
landschap 0 neutraal 
mens/gezondheid veiligheid 0 neutraal 
mens/mobiliteit -1 gering negatief 
lucht 0 neutraal 
licht warmte straling 0 neutraal 
geluid 0 neutraal 

totaal 0/1 neutraal tot gering negatief 
 
Uit de toelichting van het plan en de screening van de mogelijke effecten blijkt dat er geen aanzienlijke 
milieueffecten te verwachten zijn. Alle mogelijke permanente milieueffecten die redelijkerwijze bij 
uitvoering van het plan kunnen verwacht worden, zijn geanalyseerd. Hieruit blijkt dat een verdere 
ontwikkeling van het plangebied ZON1 als woongebied en WU6 als landbouwgebied geen 
aanzienlijke effecten heeft op de omgeving. Dit screeningsdossier kan bijgevolg volgens de 
bepalingen van het Besluit van 12 oktober 07 gehanteerd worden in het verdere 
besluitvormingsproces over het gemeentelijk R.U.P. ‘woonverwevingsgebied ZON1 en WU6’  
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4.6 Vraagstelling 
 
Er wordt dan ook verzocht om in navolging van dit document uiterlijk binnen de 30 dagen na ontvangst 
van dit rapport het advies over te maken door betekening of tegen ontvangstbewijs aan de 
initiatiefnemer. 
Vraagstelling aan ANB om in het advies te bevestigen dat er genpassende beoordeling vereist is.  
 

4.6.1 PLAN-MER-PLICHT 
 
Sedert 1 december 2007 is het nieuwe plan-MER-decreet (BS 20/06/2007) in voege.  Deze nieuwe 
regelgeving bepaalt dat elk ruimtelijk uitvoeringsplan binnen het toepassingsgebied van het plan-
MER-decreet valt.  
 
RUP’s die het kader vormen voor project-MER-plichtige activiteiten, zoals bepaald in bijlage I en II van 
het BVR van 10/12/2004 of waarbij een Passende Beoordeling van toepassing is, zijn van rechtswege 
plan-MER-plichtig.  
 
Voor de projecten en plannen die niet van rechtswege plan-MER-plichtig zijn, is er een 
screeningsplicht van toepassing.  Concreet houdt dit in dat er moet nagegaan worden of er ten 
gevolge van het plan aanzienlijke milieueffecten te verwachten zijn.  Indien er geen aanzienlijke 
milieueffecten verwacht worden, komt het plan in aanmerking voor een ontheffing van de plan-MER-
plicht.  In het andere geval dient evenwel toch nog een plan-MER opgesteld te worden. 
 
Gezien het plangebied van het RUP  niet gelegen is in of in de onmiddellijke omgeving van een vogel- 
en/of habitatrichtlijngebied is in principe geen opmaak van een passende beoordeling voor het 
plangebied vereist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lut Gijsenbergs    Peter Govaerts    Daniël Balcer 
Ruimtelijk planner   MER deskundige   Sectorhoofd Milieu 
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5 Bijlage 
 
5.1 Voorontwerp RUP ‘woonverwevingsgebied ZON1 en WU6’ te Halen. 


