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Samenstelling:

Aanwezig:
de heer Jo Feytons, Burgemeester; de heer Eric Awouters, schepen; de heer Kim Mommen, schepen; 
de heer Jeroen Bellings, schepen; de heer Danny Deneuker, Voorzitter BCSD/schepen; mevrouw 
Vera Leemans, algemeen directeur

Verontschuldigd:
mevrouw Loes Ory, schepen

Beschrijving

Argumentatie
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. Stad Borgloon heeft tot 24 juni 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 
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.
In bijlage kan men de nota terugvinden.

Regelgeving: bevoegdheid
Artikel 56 §2 van het decreet lokaal bestuur: Het college oefent de bevoegdheden uit die eraan zijn 
toevertrouwd overeenkomstig artikel 41, eerste lid, van dit decreet, of overeenkomstig andere 
wettelijke en decretale bepalingen

Financiële en beleidsinformatie

Financiële informatie
Niet van toepassing

Besluit

Artikel 1

Verifieer dit rechtsgeldig elektronisch ondertekend document van 2 blz op code.esignflow.be met code 2475-7626-0872-7756 en wachtwoord sakudy

https://app.esignflow.be/nl-be/code/2475762608727756
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Het schepencollege neemt kennis van de strategische MER nota Inhoudsafbakening RMP Limburg en 
besluit geen advies uit te brengen.
Artikel 2
Dit besluit zal overeenkomstig artikel 285, § 1, van het decreet over lokaal bestuur bekendgemaakt 
worden via de webtoepassing van de gemeente. 
Namens Het College van burgemeester en schepenen

Algemeen directeur

Vera Leemans

Burgemeester

Jo Feytons
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