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Bepaling over de plan-MER-plicht van het RUP Woonbos II te Kalmthout

Dossiernummer: SCRI21044

1. Toetsing aan het toepassingsgebied1

De gemeente Kalmthout stelt een RUP op met als doel de ruimtelijke ontwikkelingen in het 
plangebied te sturen. Er wordt gestreefd naar maximaal behoud van het ruimtelijk voorkomen 
en de bestaande beeld- en belevingskwaliteit, met beperking van het aantal extra woningen. De 
mogelijkheden voor het ruimtelijk verdichten via het opdelen van percelen in functie van 
bijkomende kavels worden beperkt. De bossen worden maximaal beschermd, met beperking van 
de woondichtheid. Nieuwe woonontwikkelingen moeten daarbij versnippering door clustering 
vermijden en een meer duurzaam behoud van natuur en landschap verzekeren. Het RUP biedt 
ook een kader voor het bepalen van de inrichting van niet-bebouwde ruimte.

Team Mer ontving op 24/5/2022 de scopingnota (versie 17/05/2022). Op deze versie van de 
scopingnota had de dienst bevoegd voor milieueffectrapportage een aantal vragen en 
opmerkingen, ondermeer aangaande screeningsgerechtigdheid, de opmaak van een voortoets, 
en scoping inzake effecten op natuur en bos. Er werden daarom aanpassingen/aanvullingen 
gevraagd op 24/6/2022. De scopingnota werd opnieuw ingediend op 12/10/2022 (versie 
8/8/2022). Eerder werden ook de startnota, adviezen en inspraakreacties bezorgd.

Zoals in de scopingnota aangegeven wordt, komt het RUP in aanmerking voor een onderzoek 
tot milieueffectrapportage.

Team Mer dient vóór de voorlopige vaststelling te bepalen of er al dan niet een 
milieueffectrapport (plan-MER) moet worden opgesteld.

2. Inhoudelijke toetsing van het onderzoek tot milieueffectrapportage 

Bij de overweging of er al dan niet een plan-MER opgesteld moet worden, houdt Team Mer 
rekening met de startnota, de resultaten van de participatie, de adviezen en met de verwerking 
hiervan, samen met de verwerking van haar eigen vragen en opmerkingen in de aangepaste 
scopingnota. 

De scopingnota bevat een beschrijving van de doelstellingen, reikwijdte en detailleringsniveau 
van het voorgenomen RUP en de daarop afgestemde analyse van de te verwachten 
milieueffecten. 

1 Zoals vereist door artikel 2.2.4., §2, 6° VCRO en artikel 4.2.1. tot en met 4.2.3. DABM.
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De periode van raadpleging liep van 7/5/2021 t.e.m. 5/7/2021 en een participatiemoment vond 
plaats op 18/5/2021.

Opmerkingen en bezwaren van burgers werden beschreven en beantwoord in hfdst. 5.1.3 van 
procesnota versie 4.0. Adviezen van instanties en antwoorden werden opgenomen in hfdst. 5.1.4 
van die procesnota. Hfdst. 5.2.1. van de procesnota tot slot geeft de opmerkingen en vragen 
vanuit Team Mer weer. Deze leidden tot aanpassingen in de scopingnota, met inbegrip van de 
voortoets en advies van het agentschap natuur en bos.  

De inspraak- en advieselementen werden voldoende beantwoord, met verduidelijkingen waar 
een RUP wel en niet op gericht is, en leidden in een aantal gevallen tot concrete voorstellen 
voor verscherpte voorschriften. 

Uit de verwerking van de adviezen, inspraakreacties en opmerkingen vanuit Team Mer in de 
proces- en scopingnota blijkt dat er voldoende informatie is over de milieueffecten van het plan.

Gelet op het bovenstaande en in het bijzonder rekening houdend met de in de proces- en 
scopingnota opgenomen beschrijving van de kenmerken van het voorgenomen RUP, van de 
effecten ervan en van de gebieden die door het RUP kunnen worden beïnvloed en met de 
verwerking van de inspraak, adviezen en eigen opmerkingen, besluit Team Mer dat werd 
aangetoond dat voorliggend plan geen aanzienlijke milieueffecten kan hebben. 

3. Besluit

Op basis van bovenstaande motivering bepaalt Team Mer dat er geen plan-MER opgesteld moet 
worden voor het voorliggende RUP. 

Als het plan wijzigt n.a.v. de plenaire vergadering, het openbaar onderzoek of om een andere 
reden, dient u na te gaan of het uitgevoerde onderzoek tot milieueffectrapportage nog geldig is 
voor het gewijzigde plan. Indien nodig kan u Team Mer vragen om opnieuw na te gaan of de 
opmaak van een plan-MER nodig is.
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