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1. Inleiding 

 

 

De stad Antwerpen zal een RUP opmaken waarin de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van 

het plangebied ‘Contactzone Noorderlaan’ bepaald wordt. Naast het behoud van het huidige 

functioneel gebruik zal ook bepaald worden in welke mate er bijkomende ontwikkelingen 

mogelijk zijn. Het RUP zal het ruimtelijk programma en de ruimtelijke structuur bepalen van het 

plangebied. Het gebied bevindt zich ten noorden van de stadskern van Antwerpen en vormt de 

overgang tussen de stad en de haven, waar momenteel zowel (groot)stedelijke functies als 

bedrijvigheid aanwezig zijn. Meer specifiek wordt het plangebied begrensd door de 

Vosseschijnstraat in het westen, de Noorderlaan in het oosten, het Straatsburgdok in het zuiden 

en de Korte Wielenstraat in het noorden. 

 

Het plan is plan-m.e.r.-plichtig volgens het DABM1. Sinds 1 mei 2017 is het decreet2 dat de 

planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan integreert, in werking. Artikel 25 van het bijhorende besluit3 stelt dat 

ruimtelijke uitvoeringsplannen de bepalingen van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en 

het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid zoals van kracht 

tot en met 30 april 2017 kunnen blijven volgen als cumulatief:  

1° de kennisgeving in het kader van de plan-milieueffectrapportage volledig verklaard is 

uiterlijk op 30 april 2017 

2° uiterlijk op 31 december 2018 een plenaire vergadering, overeenkomstig de bepalingen 

van de voormelde codex, zoals deze van toepassing was op 30 april 2017, wordt 

gehouden. 

De kennisgeving voor dit plan-MER is volledig verklaard op 22 december 2016. De plenaire 

vergadering zal moeten plaatsvinden ten laatste op 31 december 2018. Indien niet aan deze 

voorwaarden voldaan wordt, zal de procedure opnieuw gestart moeten worden vanaf de 

startnota zoals beschreven in het decreet zoals van toepassing vanaf 1 mei 2017. 

 

Het definitieve MER werd ontvangen op 22 oktober 2018. 

 
 

2. Inhoudelijke toetsing van het plan-MER 

 
In artikel 4.2.10 §2 van het D.A.B.M. wordt gesteld dat de dienst Mer het plan-MER inhoudelijk 

moet toetsen aan de beslissing, vermeld in artikel 4.2.8, §6, i.e. de richtlijnen van 27 maart 2017. 

 

De dienst Mer is van mening dat het plan-MER voldoet aan deze richtlijnen.  

                                                           
1 Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk 
gewijzigd. 
2 Het decreet van 1 juli 2016 (B.S. 19 augustus 2016) tot wijziging van de regelgeving voor ruimtelijke 
uitvoeringsplannen teneinde de planmilieueffectrapportage en andere effectbeoordelingen in het planningsproces 
voor ruimtelijke uitvoeringsplannen te integreren door wijziging van diverse decreten. 
3 Besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2017 (B.S. 28 maart 2017) betreffende het geïntegreerde 
planningsproces voor ruimtelijke uitvoeringsplannen, planmilieueffectrapportage, ruimtelijke veiligheidsrapportage en 
andere effectbeoordelingen 
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De discipline mobiliteit kan beschouwd worden als de sleuteldiscipline in het plan-MER. In haar 

advies bevestigt het Agentschap Wegen en Verkeer alvast dat het mobiliteitsonderzoek op een 

correcte manier gebeurd is. Het plan-MER bevat duidelijke conclusies voor deze discipline. 

 

3. Goedkeuring van het plan-MER 

 

Op basis van bovenstaande motivering keurt de dienst Mer het voorliggende plan-MER 

‘Contactzone Noorderlaan’ goed.  
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