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1.1.1.1. InleidingInleidingInleidingInleiding    

 

Op 4 april 2014 besliste de Vlaamse Regering op basis van het in 2006 opgemaakte ontwerp van 

Bijzonder Oppervlaktedelfstoffenplan Zand in Limburg tot opstart van een Gewestelijk 

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) voor de aanduiding van bijkomende gebieden voor de 

winning van oppervlaktedelfstoffen (Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide) te Bocholt. 

De initiatiefnemer voor het GRUP is de Vlaamse Overheid, Departement Omgeving (ten tijde van 

de indiening Departement Ruimte Vlaanderen), Koning Albert II laan 20, te 1000 Brussel. Het 

initiatiefnemerschap voor dit plan-MER werd overgenomen door de initiatiefnemers op 

projectniveau, zijnde Kaulindus nv, Fabriekstraat 106a te 3950 Bocholt (voor de gebieden Groote 

Heide en Raeker Heide) en Kempische Zandgroeven Winters nv, Erkstraat 82, te 3930 Hamont-

Achel (voor het gebied Achterste Hostie). 

 

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 08 maart 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. 

 

De bijzondere richtlijnen dateren van 17 augustus 2016. 

Het definitieve MER werd ontvangen op 19 maart 2018. 

 

Gezien de ligging van het plan nabij Nederland werd de grensoverschrijdende procedure 

gevolgd. 

 
 

                                                           
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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2.2.2.2. InInInInhoudelijke toetsing van het phoudelijke toetsing van het phoudelijke toetsing van het phoudelijke toetsing van het planlanlanlan----MERMERMERMER    

 
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 17 augustus 

2016. Het resultaat van die toetsing is terug te vinden in dit verslag. 

 

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

 

Het Agentschap Natuur en Bos (ANB) gaf een gunstig advies op de Passende Beoordeling op 29 

mei 2018. 

 

3.3.3.3. GoedkeurinGoedkeurinGoedkeurinGoedkeuring g g g van het pvan het pvan het pvan het planlanlanlan----MERMERMERMER    

 

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

‘Zandontginning en herbestemming van Achterste Hostie, Groote Heide en Raeker Heide’, te 

Bocholt, goed.  
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