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uw bericht van uw kenmerk ons kenmerk bijlagen 

.  Omg/MER/PL0257  

vragen naar/e-mail  telefoonnummer datum 

Jurgen.wyseur@vlaanderen.be 

sven.wouters@vlaanderen.be  

02/553 62 53 

02/553 82 50 

datum 

   

 
 
Betreft: plan-MER Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) 
kennisgeving - volledigheidsonderzoek 
volgens het Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (DABM), B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk 

gewijzigd  en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de milieueffectrapportage over plannen en programma’s van 12 

oktober 2007 (B.S. 7 november 2007) 

Geachte mijnheer, mevrouw, 
 
In antwoord op de mail van Kenter van 07/08/2018 deel ik u mee dat ik heb kennisgenomen van uw 

voornemen een plan-MER te laten opstellen voor het bovenvermelde plan. 

 

Uw dossier is onder het nummer PL0257 bij de dienst Mer in behandeling. 

 

Op basis van de bepalingen van artikel 4.2.8 §2 van het DABM verklaar ik de kennisgeving volledig. 

 

In toepassing van de bepalingen van het DABM zal de dienst Mer de volledigverklaarde kennisgeving bekend 

maken en het dossier bij haar ter inzage leggen van het publiek voor een periode van 16/08/2018 tot en met 

16/10/2018. Het document zal ook raadpleegbaar zijn op de website van de dienst Mer 

(https://www.lne.be/milieueffect-rapportage).  Op deze website vindt u een standaardformulier waarop de 

burger zijn eventuele opmerkingen kan formuleren.  

 

Volgens artikel 7 van het hierboven vermelde besluit dient u er voor te zorgen dat de kennisgeving in die 

periode ook bij u en op uw website geraadpleegd kan worden. De dienst Mer zal zorgen voor een 

aankondiging van de terinzagelegging in de krant. 
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De dienst Mer zal de kennisgeving ook bezorgen aan de instanties waarvan zij het advies nuttig acht, zodat 

deze binnen de 30 dagen na ontvangst ervan hun opmerkingen m.b.t. de inhoudsafbakening, het 

detailleringsniveau en de reikwijdte van het milieueffectenonderzoek aan de dienst Mer kunnen bezorgen. 

 

De kennisgeving zal eveneens bezorgd worden aan het college van burgemeester en schepenen van 

gemeenten van het studiegebied, Vlaanderen. Deze gemeente(n) zullen de kennisgeving ook elektronisch ter 

beschikking stellen van het publiek tijdens dezelfde periode, in de provinciehoofdsteden zal tevens een 

analoge ter inzage legging georganiseerd worden. De opmerkingen van de gemeenten en provincies zullen 

samen met de resultaten van de terinzagelegging en bekendmaking aan de dienst Mer bezorgd worden. 

 

Na de terinzagelegging zal de dienst Mer een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER, de 

bijzondere richtlijnen voor het opstellen van het plan-MER en de opstellers van het plan-MER. Daarom zal 

de dienst Mer na de terinzagelegging een vergadering organiseren waarbij de reikwijdte, het 

detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het plan-MER vastgesteld wordt, rekening houdende met 

de opmerkingen die gemaakt werden tijdens de consultatieperiode. 

U zal later gecontacteerd worden om een datum voor deze vergadering vast te leggen. Uw aanwezigheid 

op deze vergadering is vereist. De dienst Mer zal de adviesinstanties uitnodigen voor deze vergadering. 

. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

Liesl Vanautgaerden 

Projectmanager directie Gebiedsontwikkeling 

Kopie :  Koen@kenteradvies.be 
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