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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Jan Dalemans, Burgemeester; mevrouw Nele Lijnen, Eerste schepen; de heer Jacky Snoeckx, 
Derde schepen; de heer Johan Feyen, Voorzitter BCSD; de heer Robert Verheyen, Algemeen directeur

Afwezig:
de heer Theo Martens, Tweede schepen; mevrouw Kelly Leenaerts, Vierde schepen; mevrouw Kristel 
Kenis, Algemeen directeur wnd.

Beschrijving
Aanleiding en context
In het kader van het Regionaal Mobiliteitsplan 2030-2050 van Vervoerregio Limburg wordt een 
strategisch MER opgemaakt. In het kader van deze MER werd nu een nota inhoudsafbakening 
gemaakt. Deze nota werd  ter kennisgeving voorgelegd aan de Vervoerregioraad Limburg. De nota 
(zie bijlage) wordt nu voorgelegd voor advies aan de lokale besturen. Deze hebben 30 dagen de tijd 
om een advies te formuleren omtrent deze nota.  Dit advies is niet verplicht en dus louter optioneel. 

Op basis van de ingediende adviezen kan de nota inhoudsafbakening nog aangepast worden, 
vooraleer ze wordt voorgelegd aan het Team Mer van de Vlaamse Overheid. Het Team Mer zal 
vervolgens de kwaliteit van het voorstel tot inhoudsafbakening en de wijze waarop is omgegaan met 
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de adviezen beoordelen. Het strategisch-MER zal opgesteld worden in overeenstemming met deze 
kwaliteitsbeoordeling. De kwaliteitsbeoordeling wordt bezorgd aan de vervoerregioraad en samen met 
de verleende adviezen bekendgemaakt.

Argumentatie
De Nota is de inhoudsafbakening van het strategisch plan-MER dat zal opgesteld worden voor het 
Regionaal Mobiliteitsplan (RMP) voor de vervoerregio Limburg. Het opmaken en voorstellen van deze 
inhoudsafbakening is de eerste formele stap in de m.e.r.-procedure. De Nota Inhoudsafbakening 
beschrijft kort de opzet en ambities van het Regionaal Mobiliteitsplan.

Deze inhoudsafbakening brengt de adviesinstanties op de hoogte van het voornemen om een 
strategisch plan-MER voor het RMP voor de vervoerregio Limburg op te stellen, en vormt ook een 
uitnodiging om mee te denken over de gewenste inhoud van het milieueffectrapport, over de effecten 
die kunnen samenhangen met het plan en over de manier waarop de effecten bestudeerd worden.

De inhoudsafbakening geeft op hoofdlijnen aan wat zal onderzocht worden in het plan-MER en hoe 
dat zal gebeuren. Ze vormt daarbij, samen met de adviezen bij dit document, de basis voor richtlijnen 
die zullen opgesteld worden door het Team Mer.  Deze inhoudsafbakening bevat tevens een eerste 
stap van de milieubeoordeling zelf, nl. een quickscan van de alternatieve scenario’s. Het betreft een 
eerste inschatting op hoofdlijnen van de alternatieve scenario’s die worden onderzocht zoals 
weergegeven in de synthesenota. In een volgende fase van het mer-proces wordt het eigenlijke 
Regionaal Mobiliteitsplan (strategische visie + actieplan) onderworpen aan een meer gedetailleerde 
milieubeoordeling.

Het doel van de strategische milieueffectrapportage (EU-richtlijn 2001/42/EG) bestaat erin om het 
planningsproces voor mobiliteitsplannen te helpen ontwikkelen door milieuaspecten mee te betrekken 
in het proces en zo tot meer duurzame oplossingen te komen en een optimale milieubescherming na 
te streven, deze processen te helpen stroomlijnen naar gestructureerde en in veel gevallen getrapte 
besluitvormingen en te helpen om draagvlak te krijgen bij alle betrokken actoren voor deze 
beslissingen.

Deze nota vormt de eerste stap in de milieubeoordeling van het Regionale Mobiliteitsplan en is gericht 
op het in beeld brengen van de te verwachten milieueffecten en het uitvoeren van een quickscan van 
de alternatieve scenario’s die werden ontwikkeld.

In de thema's en beoordelingskader zouden wij graag bij het thema klimaat een uitbreiding willen van 
het onderzoek naar de drainerende werking van bestaande en nieuw aan te leggen omleidingswegen 
in open sleuf in het noordelijk gedeelte van de provincie.

De N74 doorkruist het zuiden van Pelt en het noorden van Hechtel-Eksel. De weg ligt hier relatief diep 
in het landschap en heeft daardoor een drainerend effect op de omliggende natuur- en 
landbouwgebieden. Door de grondwaterpeilen en de afvoerdebieten naar de Holvenloop te monitoren, 
kunnen we een eerste inzicht verwerven in de hydrologische effecten van de N74. Zo kunnen we de 
verdrogende werking van de drainage in kaart brengen.

Momenteel weten we niet hoever de gevolgen van de drainage reiken en hoe ingrijpend ze zijn. 
Daarom zal ook het afgevoerde debiet geëvalueerd worden, in functie van de mogelijkheden om 
bovenstrooms bij de Holvenloop water te bufferen. Vanuit die inzichten zullen de betrokken actoren 
naar een samenwerking zoeken om effectieve of milderende oplossingen mogelijk te maken. Ook 
nuttige toepassingen zoals buffering of infiltratie van het resterende afgevoerde debiet worden daarbij 
onderzocht.

De N74 heeft een belangrijke impact op het omgevend landschap: verstoring van kwantiteit van 
grond- en oppervlaktewaterstromingen en versnelde afvoer (gravitaire drainage) van grondwater en 
snelle afvoer van regenwater.
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De N74 heeft ook een belangrijke impact op grondwaterstromen omdat het grondwatervoerende 
lagen doorsnijdt door de plaatselijke diepe ligging in het landschap (insnijdend). Door de diepe aanleg 
van de N74 zijn de kwelzones verstoord en wordt er veel te snel kwelwater afgevoerd uit het 
gebied.  Vanuit de (geohydrologische) studie worden gerichte maatregelen duidelijk om de verdroging 
te stoppen en op termijn om te keren. Er is nood aan oplossingsgerichte en/of milderende en/of 
remediërende maatregelen.

Het aangehaalde voorbeeld van de N74 is een bestaande omleidingsweg die gedeeltelijk aangelegd in 
open sleuf. Door het in kaart brengen van kwantiteit (niet kwaliteit) grondwater, 
grondwaterstromingen, grondwatertafel en oppervlaktewaterstromingen op deze plek kunnen er 
oplossende maatregel, milderende of remediërende maatregelen voorgesteld worden die elders ook 
gebruikt kunnen worden toegepast om de natuurlijke grondwaterstromen te herstellen of te 
voorkomen bij omleidingswegen. 

Bij het thema klimaat worden hitte- en droogtestress en wateroverlast besproken. De hydrologische 
invloed van omleidingswegen op de grondwatervoerende lagen wordt best aan dit thema toegevoegd.

In de tekst op pagina 50 staat volgende omschrijving weergegeven: "Op ruimere afstand neemt deze 
geluidsbelasting geleidelijk af, maar zeker in de nabijheid van autosnelwegen en grote knooppunten in 
het infrastructuurnetwerk is er een matige tot slechte geluidsbelasting. In het noorden van de 
vervoerregio (ten noorden van de E314) is de geluidsbelasting t.g.v. wegverkeer minder groot en zijn 
er grotere luwere zones." Wij merken op dat deze beschrijving niet volledig klopt, met name de 
geluidsbelasting ten gevolge van de N74. Vooral ter hoogte van het Hoksent (Eksel) en Rest (Hechtel) 
zorgt de N74 in Hechtel-Eksel voor niet te onderschatten geluidsoverlast. 

Bij het thema geluid wordt verwezen naar de geluidskwaliteit in Vlaanderen. Deze mag geen 
significante negatieve invloed hebben op de gezondheid van haar bewoners. Het beleid rond 
omgevingslawaai moet zich richten op drie sporen, nl.;

• het oplossen van bestaande knelpunten

• het voorkomen van nieuwe knelpunten

• het vrijwaren van zones met een goede geluidskwaliteit

Hoe worden de knelpunten weergegeven. In een lijst of op kaart?

Met welke factoren wordt er rekening gehouden die een bepalende invloed hebben op het 
geluidsniveau. Ondergrond, snelheid,… Wordt er rekening gehouden met cumulatieve factoren bij het 
verstrengelen van verschillende vervoersmodi.

De afweging op hoofdlijnen (QUICKSCAN) geschiedt volgens  4 thema’s: ruimte, gezondheid, 
biodiversiteit en klimaat. In de tabelvormen valt op dat de biodiversiteit geen bijdrage geeft aan alle 
quickscan senario's. Hierover hadden we graag een verduidelijking gekregen.

Juridische grond
Decreet Lokaal Bestuur, inzonderheid artikel 56
Besluit Vlaamse Regering van 10 december 2004 houdende de vaststelling van de categorieën van 
projecten onderworpen aan milieueffectrapportage, en latere wijzigingen
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, en latere wijzigingen, 
inzonderheid Titel IV, Hoofdstuk III
Europese plan-m.e.r.-Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het 
milieu van bepaalde plannen en programma's 
Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid van 5 april 1995, en latere wijzigingen, inzonderheid titel 
IV
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Besluit
Artikel 1
Het college van Burgemeester en Schepenen neemt kennis van de Strategische MER Nota 
Inhoudsafbakening RMP 2030-2050 Vervoerregio Limburg en formuleert volgende opmerkingen:

• Wij vragen om bijkomend onderzoek uit te voeren naar de drainerende werking van 
bestaande en nieuw aan te leggen omleidingswegen in open sleuf in het noordelijk gedeelte 
van de provincie.

• Hoe worden de bestaande, nieuwe knelpunten en geluidsarme zones weergegeven en met 
welke invloedfactoren wordt er rekening gehouden die een invloed hebben op het 
geluidsniveau? Hierover hadden we graag meer verduidelijking gekregen.

• Wij vragen om de geluidsbelasting ten gevolge van de N74 mee op te nemen in het verdere 
onderzoek. Vooral ter hoogte van het Hoksent (Eksel) en Rest (Hechtel) zorgt de N74 in 
Hechtel-Eksel voor niet te onderschatten geluidsoverlast.   

• Waarom wordt biodiversiteit niet meegenomen in de quickscan scenario's? Hierover hadden 
we graag meer verduidelijking gekregen.

Artikel 2
Een afschrift van dit besluit wordt overgemaakt aan de Vervoersregio Limburg, uiterlijk op vrijdag 24 
juni 2022 bij voorkeur per email naar vervoerregio.limburg@vlaanderen.be.

Aldus beslist in bovenvermelde zitting,
Namens het College van Burgemeester en Schepenen  

Robert Verheyen

Algemeen directeur

Jan Dalemans

Burgemeester
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