Complexe Projecten

“Het strategisch niveau van de onderzoeksfase”

onderzoeksfase
 Geïntegreerde weloverwogen afweging
alternatieven op strategisch niveau
 VOORKEURSBESLUIT
Vaststelling van op strategisch niveau gekozen
alternatief + flankerend beleid
 Beroepsmogelijkheid: Raad van State
 Rechtsgevolgen:
- Bv. bouwverbod
- Samenwerkingsovereenkomsten
- …

Alternatievenonderzoeksnota
• AON beschrijft de doelstelling, de mogelijke alternatieve
oplossingen, de onderzoeken die deel uitmaken van het
geïntegreerd onderzoek en de wijze hoe de onderzoeken
zullen gevoerd worden.
• Belangrijke stap want de AON is het fundament waar het
geïntegreerd onderzoek op moet bouwen.

Welke onderzoeken?
VERPLICHT
• Strategisch MER (incl. landbouw en mobiliteit)
• Ruimtelijk (ontwerpend) onderzoek

FACULTATIEF
• Kostenanalyse of Maatschappelijke Kosten-baten
analyse
• Specifieke deelstudies zoals nautische aspecten, externe
veiligheid,…

Welke alternatieven?
• Alle redelijke alternatieven: criteria opgenomen in AON
- voldoen aan doelstellingen en randvoorwaarden
- realisme op technisch, nautisch en financieel vlak
- draagvlak
- gekende en zware impact op milieu
• Motiveren van niet-redelijkheid van alternatieven zodat er op
kan ingesproken worden tijdens de raadpleging
• Alle redelijke alternatieven gelijkwaardig onderzoeken

Juridisch kader S-MER
• “Milieueffectenonderzoek op strategisch niveau” (art. 9
Decreet CP) en “ontwerp van MER houdt rekening met
het detailleringsniveau van het te nemen
voorkeursbesluit” (art. 10 Decreet CP)
• Voorkeursbesluit: “vaststelling van een op strategisch
niveau gekozen alternatief” (definities Decreet CP)
• Voorkeursbesluit verschilt dus van een RUP, vergunning
en projectbesluit waar tot op perceelsniveau
rechtszekerheid moet gegeven worden over de percelen
daarin opgenomen.

Juridisch kader (2)

Memorie van toelichting Decreet CP

Juridisch kader (3)
• In artikel 10 Decreet CP wordt inzake de inhoud van het
ontwerp van MER verwezen naar de inhoudsvereisten
vermeld in artikel 4.2.8 §1, 5° en artikel 4.3.7. van het
DABM.
• Artikel 4.2.8. §1, 5°: doelstellingen / bestaande situatie
(milieukenmerken en bestaande milieuproblemen /
doelstellingen inzake milieubescherming / plan en
alternatieven / onderbouwde beoordeling van mogelijke
aanzienlijke milieueffecten / milderende maatregelen

Juridisch kader (4)
• Artikel 4.3.7: doelstellingen / projectbeschrijving /
verantwoording / bestaande toestand van het milieu /
de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten /
milderende maatregelen / monitoring
• Artikel 4.3.7 §2 stelt: M.e.r. moet die informatie
bevatten die relevant is voor het stadium van het
besluitvormingsproces waar de m.e.r. wordt uitgevoerd.
En voor zover ze relevant is voor de milieuaspecten die
door het project worden beïnvloed.
• In het Besluit CP wordt verwezen naar art. 4.6.2 van
DABM = richtlijnenboeken en gemotiveerde afwijking.

Onderzoek op strategisch niveau
• Focus op onderscheidende effecten en op aanzienlijke
effecten (idem voor de andere onderdelen van het
geïntegreerd onderzoek)
• Die disciplines waar geen significante milieueffecten
verwacht worden (in elk van de alternatieven) worden
beknopt en kwalitatief beschreven, met focus op de
formulering van een onderbouwde motivering voor het
niet significant zijn van de effecten. Hiervoor wordt
gebruik gemaakt van bestaand kaartmateriaal en andere
beschikbare bronnen (databanken, monitoringstabellen,
mobiliteitstellingen die door de opdrachtgever ter
beschikking worden gesteld,...)

Het strategisch MER heeft tot doel om objectieve
informatie aan te leveren over de inschatting op
hoofdlijnen van de verschillende alternatieven, om zo de
besluitvorming (vergelijken van alternatieven om te kiezen
in het voorkeursbesluit) te onderbouwen. Het is niet de
bedoeling het strategisch MER te overladen met zaken die
eigenlijk in het geïntegreerd plan/project-MER (in de
uitwerkingsfase, na het nemen van het voorkeursbesluit)
thuishoren.

Voor de andere m.e.r.-disciplines wordt bondig
gemotiveerd waarom deze disciplines op strategisch niveau
en in functie van de scope van het voorkeursbesluit niet
relevant zijn, en bijgevolg minder diep worden
uitgewerkt. Bij voorkeur vroeg in het onderzoekstraject (de
alternatievenonderzoeksnota) omdat de keuze en de
gekoppelde motivatie op die manier kan voorgelegd
worden aan adviesinstanties en publiek. Waarna ze
bevestigd kunnen worden via de richtlijnen over het
milieukundig onderzoek van de dienst Mer. Of aangevuld
als in de raadpleging een motivatie wordt gegeven die de
motivatie in de AON weerlegt.

