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BEKNOPTE SAMENVATTING VAN BESLISSING
Het College van Burgemeester en Schepenen sluit zich aan bij de screeningsnota's die een voldoende 
inschatting geven van de milieueffecten.

MOTIVERING

JURIDISCHE GROND

Krachtens art. 4.2.5 van het D.A.B.M. dient de initiatiefnemer van een plan/programma in het kader 
van het onderzoek tot milieueffectenrapportage een aantal instanties te raadplegen aangaande de 
mogelijke aanzienlijke milieueffecten die het plan of programma kan hebben.

ARGUMENTATIE

De Provincie Limburg heeft beslist tot de opmaak van een PRUP Noordoostelijke Omleidingsweg te 
Tongeren. Dit PRUP heeft als doel om de Noordoostelijke Omleidingsweg in te plannen en een zone 
voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen volgens het gewestplan om te zetten naar 
agrarisch gebied. Dit laatste betreft de bestendiging van huidig landbouwgebruik. Het plangebied 
situeert zich op grondgebied van de stad Tongeren, aan de rand van het kleinstedelijk gebied.

Tijdens het ontwerpend onderzoek en de opmaak van de Project-MER van de Noordoostelijke 
Omleidingsweg (projectnummer 18050018) werd vastgesteld dat het uiteindelijke tracé een zone 
voor openbaar nut en gemeenschapsvoorzieningen zal afsnijden. Omdat deze zone, gegeven de 
geïsoleerde ligging en kleine oppervlakte, niet ontwikkelbaar is, wordt ervoor gekozen om ze te 
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herbestemmen tot landbouwgebied (= huidige gebruik). De herbestemming van het perceel werd 
niet onderzocht in de oorspronkelijke Plan-MER Omleidingswegen (projectnummer 100662). In 
voorliggend document is een aparte Plan-MER screening opgesteld waarin wordt aangetoond dat de 
herbestemming van de desbetreffende zone niet zal zorgen voor bijkomende aanzienlijke effecten 
zoals reeds beschreven in de Plan-MER Omleidingswegen.

Uit de kenmerken van het plan en uit de aard van de mogelijke milieugevolgen leidt de Dienst MER af 
dat het advies van de stad Tongeren toch relevant kan zijn. Het betreffende ‘verzoek tot raadpleging’ 
werd door het stadsbestuur ontvangen op 21 maart 2017.

Vermits het plan dus een bestendiging van de huidige feitelijke situatie betekent alsook het behoud 
van de groenelementen langs de Molenweg, maken de screeningnota's een voldoende inschatting 
van de milieueffecten en heeft de stad Tongeren geen verdere opmerkingen. Het opmaken van een 
Plan-MER wordt dan ook niet noodzakelijk geacht.

FINANCIËLE GEVOLGEN

Nee

BESLUIT

ARTIKEL 1
Het College van Burgemeester en Schepenen sluit zich aan bij de screeningsnota's die een voldoende 
inschatting geven van de milieueffecten.

Namens het college van burgemeester en schepenen 

Get. Luc Houbrechts
Stadssecretaris

Get. Patrick Dewael
Burgemeester

Voor eensluidend afschrift,

De Stadssecretaris De Burgemeester


