
Vlaamse Regering

MTNTSTERTEEL BESLUTT HOUÐE¡ÍDE GOEDKET]RING VAN HET PROVTNCTAå,IRUTMTELT'JK urrvoERrNGspLA¡T "N76 - oMLErÐNGsvùEG ¡4EEU[¡J,EN_
GRUTTRODE' VAXT DE PROVTNCTE T..,IMBURG

DE \¡LAAMSE MrNrsrER vAxI rrirletcrËw EN BEcRorïNc EN RUTMTELTJI<¡
ORDENTNG

mei 1,999 houdende d.e organisatie
inzonderheid artikel 46 SS j_ en 2;

naart 2004, wat de bind.ende bep

Gelet op het koninklijk besluit van 22 maart. 1-g7g houdendevaststelling van het gewestplan Neerpelt _ Bree;
Gelet op het besluit van de vlaamse Regering van 27 juli 2oo4tot bepaling van de bevoegdlreden ,r"o ä" leden van de vlaamseRegering ì

Gelet op het ministerieel besluit van L2 februari 2oo3 houdendegoedkeuring van het ruimtelijk 
"tr""t""rp1an van de provincieLimburg;

Gelet op het decreet van j_g
van de ruimtelijke ordening,

Gelet' op het ministerieel besluit van 2L september 2oo5houdende ad.vies over het, ontwerp van provinèiaa1 ,,ri*t.rijtuitvoeringsplan "N76 - omleiditrö"r.g üãã,rr.r-Gruitrod.e,, .
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Gelet op het besluit van de provincieraad van Limburg van i-5juni 2005 houdend.e voorlopige vaststelling van het o¡.t*"rp ,r"r,provinciaal ruimtelíjk uitvoeringsplan "N76 omleidings!üegMeeuwen-Gruitrode,, ;

GeleÈ op het ont'werp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan
"N76 - Omleidingsweg Meeuwen-Gruitrod,e,, ;

Gelet op de begin- en einddatum van het openbaar onderzoek, metnarne respectievelíjk 26 juli 2oo5 tot, en met 23 sepÈember 2QO5¡

Gelet op het advies van
Ruimtelijke Ordening voor
november 2005¡

de Provinciale Commissie voor dede provincie Límburg, gegeven op 9

Gelet op het besluit van de provincieraad van de provincieLímburg van LB januari 2006 ñoudende d.efínitieve îaststellingvan het provínciaal ruimtelÍjk uitvoeringsplan "N76 -Omleidíngsweg Meeuwen-Grui trode,, ;

ove::vuegende dat het ontwerp van provinci-aa1 ruimteli jkuitvoeríngsplan "N76 - omleid.ingsweg Meeuwen-Gruitrod.e,, voldoetaan de decretale vormvereísten van ãrtikel 3g s1;

ove:r,uegende dat het RUp wordÈ opgemaakt, voor de aanleg van eenomleidingsr/üeg voor een beperkt ledeelte van de N76 met namerond heÈ centrum van Meeuwen, hoofddorp in het buitengebi;ã;dat het betrokken wegtracé in het provinciaal ruimtelijkstructuurplan Limburg geselecteerd is aIs een secundaire wãgtlæe L, die de verbínding vormÈ tussen het kleinsteaeri:ñgebied Bree en het regionaalstedelijk gebied Hasselt-Genk;

overwegende dat het overeenkomstig heÈ Ruimtelijk structuurplanvlaanderen de provinciale overheid toekomÈ een ruimtelijkuitvoeringsplan op Èe maken voor een a1s secundaire weg ïgeselecteerde hreg; daÈ deze werJcr'uij ze in overeenstemming is methet subsidiariteitsbeginsel zoals tmschreven in het RuimtelijkStruc tuur-plan Vlaanderen ;

overwegende dat de opties uit voorliggend d.ossier verenigbaarzijn met het Ruimtelijk structuurplan v1aand.eren,. dat om d.everkeersleefbaarheid op de secunãaire uregen te verzekerenplaatseli jke 
_ 
omleidings\¡/egen kunnen worden'-voorzien op basisvan een verbetering van de verkeersleefbaarheid maar nietomwille van de verbetering van d.e verbindingsfuncÈie,.

overwegende daÈ het RUp werd. opgebouwd. conform deínrichtingspríncipes en bepalingen van het provinciaalruimtelijk structuur.¡llan Límburg; ãat studies uít heÈ verledenuitwezen dat de d,oortocht van zwaar verkeer op d.e NT6 een zwarehlpotheek legt op de verkeersleefbaarheíd van het centrumgebiedvan Meeur¡ren en ín het bijzonder ín de Dorpsstraat;

2/3



ove::vregende dat zowel binnen de voorbereidend.estreefbeeldstudie a1s bij d.e opbouv/ van voorliggend ruimtelijkuiÈvoeringsplan tracé- en uitvoeringsvarianten werdencht voor de afwijkingen van dezakelijk agrarisch gebied ene gewestplan NeerpelÈ_Bree; datige compensaties,.

overwegende dat het bestemmingsplan níet in conflict komt metbepalingen uit bestaand.e oi l,, opmaak zijnde ruimtelijkeuítvoeringsplannen van gewestelijke niveau;'dat voorliggendbestemmingsplan de bestaãnde besiemmingen van het gewestplanopheft en vervangt;

ovenr'regende dat het, plangebied van voorli_ggend bestemmingsplanniet gelegen is in 
"eñ recent overstroomd gebied of eenoverstromingsgebied zodat ín alle redelijkheid di;t geoordeeltte worden dar her schadelijk effecr d"p".r.t -l"i- à"a in deuiÈvoeringsfase echter voldoende aandacht dient besteed aan hetaspect inÈegraal waterbeheer,.

Enig arËikel. Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan *Nz6
omleidingsl¡/eg Meeuwen-Gruitrod.e" van de provinãiå r,imburg,bestaande uit een bestemrningsplan met bijbehorendestedenbouwkundige voorschrif ten éJ ""r, 

-r."rg"ll- 
van d.ebestaande en juridische toestand wordt goedgekeurd.

BESLUTT:

Brussel , 15 MRT 2006

De vlaamse minister van Finan-ciën en BegrroÈing en Ruimtelijke
Ordening

afschrift

{-eue Maleen
asslstentDírk VÀIÍ MECHELEIü

Voor
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