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oordeelde het

Europese Hof van Justitie dat de
Vlaamse

Regelgeving

milieubeoordeling

inzake

van

de

bepaalde

openbare en particuliere projecten
niet in overeenstemming is met de
Europese Richtlijn terzake. Hierop
publiceerde

het

Departement

Leefmilieu, Natuur en Energie een
omzendbrief,
aanbrengt

die

wijzigingen

de

vergunnings-

in

procedure en de beoordeling van
mogelijke

milieueffecten

van

projecten. Deze omzendbrief, van
kracht
introduceert

sinds
de

31/08/2011,
zogenaamde

“project-MER-screening”.

In deze fiche geven wij u een beknopt
overzicht van deze wijzigingen en de
concrete gevolgen hiervan.

Uitbreiding project-MER-Plicht
De plicht tot het opmaken van een
milieueffectenbeoordeling voor het
verkrijgen van een vergunning voor
een project wordt sinds eind 2004
bepaald door de zogenaamde bijlage I
en bijlage II lijsten van het Besl. van de
Vl. Reg van 10/12/2004. In deze lijsten
worden
types
van
projecten
opgenomen met
inbegrip van
grenswaarden of criteria (bvb.
fabricatie van papier > 200 t/dag),
waarvoor een milieubeoordeling
vereist is indien deze drempelwaarden
overschreden worden.
Deze milieubeoordeling gebeurt dan
onder
de
vorm
van
een
Milieueffectenrapport
(MER)
of
Ontheffingsdossier. Het gebruik van
deze lijsten met drempelwaarden
impliceert echter ook dat projecten
die onder deze waarden vallen niet
onderworpen zijn aan een evaluatie
van de mogelijke effecten.
Het Hof van Justitie heeft in haar
arrest geoordeeld dat dit tegenstrijdig
is met de Europese Richtlijn en dat
voor elke vergunningsaanvraag dient
beoordeeld te worden of het project
belangrijke
milieueffecten
kan
veroorzaken.

Visie Omzendbrief LNE 2011/1
Het departement LNE stelde een
omzendbrief op, gericht aan alle
overheden die vergunningen verlenen,
om duidelijk te maken hoe hiermee
dient omgegaan te worden. Op een
later tijdstip (vermoedelijk 2012)
wordt een wijziging van de regelgeving
verwacht
om
dit
te
bestendigen.
Concreet handelt deze omzendbrief
over de vergunningverlening van elk
project dat is opgenomen in bijlage 2
van de Europese Richtlijn. Dit komt
min of meer overeen met de bijlage IIprojecten van het Vlaamse MERbesluit, maar dan zonder enige
drempelwaarden.
In de praktijk betekent dit dat, voor
elke vergunningsaanvraag voor een
type project opgenomen in bijlage II,
dat momenteel niet onder de MERplicht viel omdat het de bijhorende
grenswaarde niet overschrijdt, nu
geval per geval de afweging gemaakt
moet worden of er ten gevolge van
het project aanzienlijke milieugevolgen
te
verwachten
zijn.
Afhankelijk van het resultaat hiervan
moet dan al-dan-niet een project-MER
worden opgemaakt.
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Deze beoordeling dient gemaakt te
worden voor elke lopende of nieuwe
vergunningsaanvraag, voor elk type
vergunning
(milieuvergunning,
stedenbouwkundige vergunning,…).
De beoordeling gebeurt door de
overheid die de vergunning dient te
verlenen, en moet gemotiveerd
worden in de vergunningsbeslissing.
Nieuw: Project-MER-screening
Door het departement LNE werd
tevens een bijhorende leidraad
opgemaakt. Deze verduidelijkt hoe de
project-MER-screening kan gebeuren
om te komen tot de beslissing of er
wel of niet een project-MER nodig is.
In deze project-MER-screening dient
de vergunningsverlenende overheid
een aantal stappen te doorlopen om
tot een beoordeling en motivatie te
komen. Deze project-MER-screening
wordt
uitgevoerd
tijdens
de
vergunningsprocedure .
Van belang hierbij is dat de
administratie deze screening dient uit
te voeren op basis van de gegevens
die in de vergunningsaanvraag opgenomen zijn. Dit omvat de
standaardinformatie met betrekking
tot de kenmerken van het project en
locatie, maar bijkomend ook de
kenmerken
van
de
mogelijke
milieueffecten. Voorbeelden hiervan
zijn o.a. geografische reikwijdte van de
mogelijke effecten, de kans van het
optreden van deze effecten, de duur
en grootte van deze effecten en de
mogelijkheden om deze effecten
tegen te gaan.

Deze informatie is nodig om vragen te
kunnen beantwoorden als: “Geeft het
project aanleiding tot emissies naar
water of lucht ? Geeft het project
aanleiding tot geluidsproductie ? “

Zo kan de vergunningverlener op een
vlotte wijze een correcte inschatting
kan maken van het risico op
milieueffecten en zodoende kan
beslissen of een MER nodig is.

Indien uit deze screening naar voren
komt dat er geen milieu-impact is, is
er verder geen milieueffectenrapport
nodig en wordt dit zo opgenomen in
de vergunningsbeslissing.

Het aanreiken van deze informatie in
de
vergunningsaanvraag
kan
bijvoorbeeld gebeuren onder de vorm
van een apart deel, waarin alle
gegevens verzameld worden en
waarin reeds een aanzet tot de
motivatie wordt meegegeven (cfr.
Elementen ten behoeve van de
watertoets).

Indien echter, op basis van de
informatie in de vergunningsaanvraag,
niet kan uitgesloten worden dat er
belangrijke nadelige milieueffecten te
verwachten zijn, zal door de
vergunningverlener beslist worden dat
de opmaak van een MER noodzakelijk
is.
Antea Group heeft ruime ervaring en
de nodige erkenningen om de opmaak
en
coördinatie
van
dergelijke
milieueffectenstudies op zich te
nemen. Of het nu een klein of groot
project betreft, een hervergunning of
uitbreiding, een milieuvergunning,
stedenbouwkundige vergunning of
een combinatie, Antea Group is van
alle markten thuis om hiervoor een
passend milieueffectenrapport op te
maken Wij zoeken daarbij naar
oplossingen voor de mitigatie van
mogelijke effecten zodat het project
de
nodige
vergunningen
kan
bekomen.

Antea Group ondersteunt uw MVGA
Uit voorgaande komt dus duidelijk
naar voren dat het zeer belangrijk
wordt om in de vergunningsaanvraag
alle relevante informatie op een
gestructureerde manier op te nemen.

Wanneer
u
een
project
of
vergunningsaanvraag op stapel heeft
staan, kan het aangewezen zijn om in
een vroeg stadium reeds een
voorafgaandelijke screening uit te
voeren van de mogelijke milieuimpact
en nagaan of maatregelen mogelijk
zijn om een eventuele negatieve
impact te milderen.
Antea Group kan u uiteraard bijstaan
in
de
opmaak
van
deze
vergunningsaanvraag en in het
verzamelen,
structureren
en
beoordelen
van
de
relevante
informatie.
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