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Leeswijzer en samenvatting kennisgeving strategisch MER Pelt 

In Vlaanderen wordt het instrument ‘ruimtelijk beleidsplan’ meer en meer toegepast om de gewenste 

ruimtelijke ontwikkeling op een bepaald bestuursniveau (Vlaams – provinciaal – gemeentelijk) vast te 

leggen ter vervanging en vernieuwing van de ruimtelijke structuurplannen. Ook de gemeente Pelt 

wenst een dergelijk beleidsplan op te stellen. Het opstellen van een ruimtelijk beleidsplan is aan een 

vastgestelde procedure gekoppeld: zo werd reeds de conceptnota ‘Peltorama 2050’ uitgewerkt. In de 

procedure zit ook de opmaak van een strategisch MER of milieueffectrapportage vervat, waarbij 

tijdens de opmaak, de mogelijke effecten op het milieu en de leefomgeving die door toedoen van het 

plan zouden kunnen plaatsvinden, positief of negatief worden beoordeeld. Voorliggende 

kennisgevingsnota is de eerste formele fase voor de opmaak van het strategisch MER. Een 

gedetailleerde beschrijving van de procedure is terug te vinden op blz.14 e.v. (hoofdstuk 1.7) van de 

kennisgevingsnota. 

De kennisgevingsnota is een publiek document waarin de doelstellingen en verschillende 

beleidskaders (of thematische ambities) uit het Ruimtelijk Beleidsplan worden toegelicht met het oog 

op publieke terinzagelegging. Dit is slechts een vroege stap in de opmaak van het ruimtelijk 

beleidsplan, dus voornamelijk de hoofdlijnen worden gecommuniceerd en een zekere mate van 

flexibiliteit voor de finale uitwerking wordt in deze fase gewaarborgd. Daarnaast worden de 

hoofdlijnen beschreven van wat onderzocht zal worden in het MER en hoe dit zal gebeuren.  

De kennisgevingsnota wordt – zoals de naam zegt – opgemaakt met het oog op openbare inzage. Het 

is een openbaar, zeer leesbaar document, met als doel input van bevolking en adviesinstanties te 

verkrijgen. Suggesties, opmerkingen en vragen over de inhoud van deze kennisgevingsnota worden 

verder meegenomen in de procedure, en zullen het finale ruimtelijk beleidsplan en bijbehorend MER 

mee vormgeven. Het is dan ook de bedoeling om tijdens dit openbaar onderzoek: 

- Geen opmerkingen of vragen te geven over de inhoud te geven van het beleidsplan Peltorama 
- Wel (constructieve) opmerkingen te geven inzake milieu en mogelijke milieueffecten die het 

beleidsplan zouden kunnen teweeg brengen en waarmee verder in het proces dient rekening 
gehouden te worden 

- Wel input over de scope van het MER: de milieueffecten die moeten worden onderzocht, de 
mogelijke impact en de onderzoeksmethoden 

- Geen opmerkingen te geven op projectniveau, met name niveau bij een vergunningsaanvraag  
- Wel opmerkingen en advies te geven inzake de grote scope, met name het strategisch karakter 

van mogelijke milieueffecten. Immers zal het toekomstig MER, evenals het gemeentelijk 
Ruimtelijk Beleidsplan, handelen over een gebiedsdekkend onderzoek, met name de 
gemeente Pelt. De grote scope, alsook het strategische karakter van het MER, maken dan ook 
dat een getailleerde beschrijving van deze effecten hier niet op zijn plaats zou zijn; op 
thematisch en ruimtelijk vlak, moet de effectbeschrijving en -beoordeling een zeker overzicht 
en abstractieniveau behouden. Een gebiedsdekkende én gedetailleerde beschrijving zou 
onleesbaar zijn, inboeten aan het flexibele karakter van de kennisgevingsnota en veel te ver 
leiden. In een latere fase van de procedure, zal een hogere detailleringsgraad kunnen worden 
uitgewerkt. Vragen als ‘wat is de lokale overlast’ en ‘wat met stikstof uitstoot van een bepaald 
bedrijf’ zijn hier dus niet op hun plaats. 

 

De kennisgevingsnota van het strategisch MER zelf is opgebouwd uit een summiere beschrijving van 

de hoofdlijnen van het Ruimtelijk Beleidsplan, de verschillende milieudisciplines die worden 
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onderzocht, de summiere beschrijving van het grondgebied in referentiefase (per milieudiscipline 

worden relevante zaken beschreven) en een korte beschrijving van de methodologie voor de 

effectbeoordeling.  

In voorliggende procedure kan de milieueffectenbeoordeling een sturende rol krijgen bij de vorming 

van het Ruimtelijk Beleidsplan. Beide documenten worden in een verdere fase gelijktijdig opgesteld, 

zodat telkens kan worden bijgestuurd in beide richtingen. De strategische milieubeoordeling kan 

nieuwe invalshoeken voor het plan opleveren, kan bepaalde opties bevestigen of net aanzetten tot 

correcties. De wisselwerking tussen bewoners, milieudeskundigen en beleidsmakers is dus sterk van 

belang in dit proces. 

De milieuthema’s die worden aangehaald zijn geselecteerd op basis van relevantie op het gemeentelijk 

niveau en de gewenste detailleringsgraad. De klassieke ‘m.e.r.-disciplines’ worden hier heringedeeld 

om zinvol, effectief en gebiedsdekkend te kunnen worden besproken. We merken graag op dat de 

standaard methodologie voor een strategisch MER nog volop in ontwikkeling is, aangezien dit type 

document zeer nieuw is. De thema’s die zullen worden aangehaald betreffen: 

- Thema klimaat: 
Hier wordt de impact van het plan kwalitatief ingeschat. Aandacht gaat voornamelijk naar de 

gevolgen op vlak van CO2-uitstoot/captatie en op vlak van water (droogte / overstromingen). 

Een aftoetsing aan bovenregionale klimaatplannen en ambities zal ook worden gemaakt, 

alsook een inschatting van de weerbaarheid/veerkrachtigheid van de gemeente t.b.v. 

komende klimaatsveranderingen.  

- Thema biodiversiteit: 
Wat zijn de mogelijke gevolgen van het plan op natuurwaarden, soortenrijkdom en groen? Zal 
de groen(blauwe)e zone toenemen en zal deze van dusdanige kwaliteit zijn dat de 
natuurwaarden positief evolueren? 
 

- Thema mobiliteit: 
De effecten op bereikbaarheid, verkeersveiligheid en de afstemming op verschillende 
verkeersmodi wordt onderzocht. De effecten op personen- en goederentransport worden 
onderzocht. Hierbij zal rekening gehouden worden met de huidige duurzaamheidsprincipes 
waarbij bv. fietsers zullen voorrang krijgen op de auto.  
 

- Thema ruimtelijke kwaliteit van de leefomgeving en erfgoedwaarden: 
De impact op ruimtegebruik en de samenhang van verschillende functies wordt onderzocht, 

met aandacht voor ruimtelijk rendement. Daarnaast wordt ook de impact op het ‘DNA’ van 

Pelt onderzocht: m.a.w. de inpassing en preservatie van erfgoed en landschapskwaliteit wordt 

onder de loep genomen. Ook de kwaliteit van de open ruimte voor recreatie en sport wordt 

bestudeerd. 

- Thema gezonde en veilige leefomgeving: 
Verschillende subthema’s worden onder deze noemer gestoken, met betrekking tot het 
milieu: milieukwaliteit (geluid, licht, luchtkwaliteit, bodem, (grond)water, …). De gevolgen voor 
woon- en leefkwaliteit, landbouw, bedrijfsactiviteiten en de groenblauwe structuren worden 
hierbij meegenomen. 

 

Meer info over het strategisch MER is te vinden in de kennisgevingsnota, blz. 21 e.v. (hoofdstuk 3). 

 


