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1. Toetsing aan het toepassingsgebied1 

 

De gemeente Riemst stelt het RUP “Begraafplaats Riemst - deelplan Compensatie AC3” op ter 

compensatie van de oppervlakte agrarisch gebied die ingenomen wordt door het RUP 

Begraafplaats Riemst. Voor het RUP Begraafplaats Riemst ontving de gemeente reeds op 29 

november 2016 het bericht dat het voorgenomen plan geen aanleiding geeft tot aanzienlijke 

negatieve milieueffecten en dat de opmaak van een plan-MER niet nodig is. Gezien n.a.v. de 

adviezen van Ruimte Vlaanderen en de provincie op het RUP Begraafplaats een deelplan 

Compensatie Agrarisch Gebied toegevoegd moet worden, zou voor dit bijkomend deelplan in 

principe de procedure van de milieuscreening nog doorlopen moeten worden. Echter gezien de 

gewijzigde regelgeving (inwerkingtreding 01/05/2017) aangaande de opmaak van een RUP, 

wordt voor de compensatie van het agrarisch gebied een RUP opgesteld volgens de gewijzigde 

regelgeving. Vanaf de organisatie van de plenaire vergadering is voorzien dat de RUP-procedure 

voor beide (deel)plannen gelijktijdig zal verderlopen. 

 

De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage ontving op 7 februari 2018 de resultaten van de 

participatie, de adviezen en de scopingnota.  

 

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

tot milieueffectrapportage. 

 

De dienst bevoegd voor milieueffectrapportage 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 de dienst 

bevoegd voor milieueffectrapportage 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.  

 

                                                           
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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Verscheidene adviesinstanties hebben opmerkingen over de beschrijving en beoordeling van de 

milieueffecten van het plan. De opmerkingen werden op een voldoende wijze beantwoord of 

weerlegd in de scopingnota. Enkele adviezen 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 de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage dat werd 

aangetoond dat voorliggend plan geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben.  

3. Besluit 

 

Op basis van bovenstaande motivering bepaalt de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage 

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 de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage 

vragen om opnieuw na te gaan of de opmaak van een plan-MER nodig is. 
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