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Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP Lange Pad te Brecht

Dossiernummer: SCRI20074

1. Toetsing aan het toepassingsgebied1

De gemeente Brecht stelt een RUP op met als doel een gedeeltelijke wijziging van het ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) ‘Brecht Centrum’ dat op 5 april 2012 werd goedgekeurd.  Meer specifiek 
beoogt het RUP een strategische en kwalitatieve woonontwikkeling te faciliteren, en meer 
bepaald in het binnengebied achter de Gemeenteplaats, vandaag ontsloten via het ‘Lange Pad’. 
En in tweede instantie bestendigt het RUP de beleidsvisie uit de detailhandelsnota voor de 
bebouwing langsheen de Biest en de Gemeenteplaats.  

Team Mer ontving op 6 mei 2022 de scopingnota (versie rev c datum 2/05/2022). Op deze versie 
van de scopingnota had de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage nog enkele 
opmerkingen, onder andere over biodiversiteit en klimaat. Er werden daarom aanpassingen 
gevraagd op 7 juni 2022. De scopingnota werd opnieuw ingediend op 21 juni 2022 (versie rev d 
datum 20/06/2022). Eerder werden ook de startnota, adviezen en inspraakreacties bezorgd.

Zoals in de scopingnota aangegeven wordt, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek 
tot milieueffectrapportage.

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 scopingnota bevat een beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en detailleringsniveau 
van het voorgenomen RUP en de daarop afgestemde analyse van de te verwachten 
milieueffecten. 

De periode van raadpleging liep van 17 augustus 2020 t.e.m. 15 oktober 2020 en een 
participatiemoment vond plaats op 18 augustus 2020.

Alle opmerkingen worden beschreven in hoofdstuk 9 van de scopingnota. Hierin wordt vermeld 
hoe de opmerkingen verwerkt zijn. 

1 Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM.
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Een adviesinstantie (Provincie Antwerpen) heeft specifieke opmerkingen over de beschrijving en 
beoordeling van de milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende 
wijze beantwoord of verwerkt in de scopingnota in hoofdstuk 9 en doorheen de scopingnota.
De ontvangen inspraakreacties bevatten geen opmerkingen over de aanzienlijkheid van de 
milieueffecten.
Uit de scopingnota blijkt dat er voldoende informatie is over de milieueffecten om te kunnen 
besluiten dat deze effecten niet aanzienlijk zijn.
De ontvangen adviezen en inspraakreacties bevatten ook opmerkingen over het plan zelf. Deze 
opmerkingen hebben echter geen invloed op de beoordeling van de aanzienlijkheid van de 
milieueffecten van het plan. 

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. 

3. Besluit

Op basis van bovenstaande motivering bepaalt Team Mer dat er geen plan-MER opgesteld moet 
worden voor het voorliggende RUP. 

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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