PUBLIEKE INSPRAAK OVER HET PLAN-MER VOOR HET
BELEIDSPLAN RUIMTE PROVINCIE LIMBURG

De provincie werkt aan een nieuwe ruimtelijke toekomstvisie voor Limburg: het Beleidsplan Ruimte
Limburg (BRL). Dit beleidsplan zal bestaan uit een strategische visie voor de lange termijn en
beleidskaders die op middellange termijn zorgen voor de uitvoering van de visie beleidsplan. In het
gewenste toekomstperspectief streeft de provincie naar Limburg als dynamische en aantrekkelijke
regio.
Om de mogelijke effecten van het BRL op de mens en het milieu in kaart te kunnen brengen, wordt
een procedure voor een plan-milieueffectrapportage gevoerd (plan-MER). De eerste stap hierin is de
kennisgeving. De kennisgevingsnota beschrijft de onderzoeksmethodiek die zal worden toegepast
voor de milieueffectbeoordeling. Het geeft aan wat in het eigenlijke plan-MER zal onderzocht worden
en hoe dat zal gebeuren.

De volledig verklaarde kennisgeving wordt ter inzage gelegd van het publiek in ’t Huis
van de gemeente Bocholt van 1 september 2020 tot en met 30 oktober 2020, Voor een
inzage dien je op voorhand een afspraak te maken met de dienst Omgeving.
Het BRL kan eveneens via de volgende kanalen geraadpleegd worden:
-

Via de website van de gemeente Bocholt (www.bocholt.be);
Via de website van het Team MER (www.omgevingvlaanderen.be);
Ter plekke op het provinciehuis van Limburg, Universiteitslaan 14, 3500 Hasselt en via de website van
de provincie (www.limburg.be/beleidsplanruimte);
Ter plekke in elk ander gemeente- of stadhuis in de provincie Limburg en via hun respectievelijke
websites.

Tijdens deze periode kun je bijkomende input en suggesties geven die mee sturend kunnen zijn voor
het vervolg van het onderzoek.
Schriftelijke reacties en/of eventuele opmerkingen over de kennisgeving kunnen uiterlijk tot en met 30
oktober 2020 worden bezorgd. Deze reacties mogen bij voorkeur via mail verzonden worden naar
mer@vlaanderen.be, maar u kunt ze ook ter plekke afgeven aan uw gemeente- of stadsbestuur of aan
het Team Mer in Brussel. Per post mag het aan Team MER, Departement Omgeving, Koning Albert IIlaan 20 bus 8 te 1000 Brussel gestuurd worden met als vermelding "plan Plan-MER voor Beleidsplan
Ruimte van de provincie Limburg (PL0264)";
Alle opmerkingen op de kennisgeving worden door Team MER verzameld. Daarna zal het Team MER
een beslissing nemen over de inhoud van het plan-MER en richtlijnen opstellen voor de opmaak van
het plan-MER.
Meer info over de plan-MER-procedure vind je op de website van Team MER
(www.mervlaanderen.be). Je vindt er ook een standaardformulier waarop je eventuele opmerkingen
kunt formuleren.

1 september 2020, Bocholt

Rik Bloemen
wnd. omgevingsambtenaar

