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1. Inleiding
Het complex project “Noord-Zuidverbinding Limburg” heeft als doel te komen tot een duurzame
geïntegreerde
mobiliteitsoplossing.
Naast
het
oplossen
van
de
verkeers-en
bereikbaarheidsproblematiek wordt er ook gekeken naar de leefkwaliteit (mens), de natuur,
landschap, landbouw en de economie. Het complex project zet in op het ontwikkelen van een
gedragen visie voor zowel een vervoersverbinding als een gebiedsprogramma voor de regio. Hierbij
zijn twee cruciale projectonderdelen sturend: de wegverbinding N74 en Spartacus Lijn 3. Dit is tevens
de hoofddoelstelling van het complex project (dossiernummer CP14).
Deze beslissing heeft betrekking op het MER dat opgesteld wordt in functie van het te nemen
voorkeursbesluit zoals gedefinieerd in de procedure van Complexe Projecten. Het Team Mer stelt deze
beslissing op om de methodologie die gevolgd moet worden, vast te leggen. Deze houdt rekening met
de inhoudsvereisten, vermeld in artikel 4.2.8 §1 bis en artikel 4.3.7 van het DABM 1, de adviezen van
de adviesinstanties en de opmerkingen van het publiek. Deze richtlijnen hebben betrekking op de
reikwijdte, het detailleringsniveau en de inhoudelijke aanpak van het MER.
Het MER moet opgesteld worden zoals door het projectteam voorgesteld in de geactualiseerde AON
(dd. 28 juli 2020), aangevuld/aangepast met de specifieke vereisten die in deze richtlijnen
geformuleerd worden.
Opmerkingen en adviezen van onderstaande aard worden als niet relevant beschouwd voor de
opmaak van het strategisch MER:
• reacties die uitsluitend een persoonlijk standpunt inhouden over de wenselijkheid van het
project;
• reacties die ingaan op de wenselijkheid/methodologie voor opmaak van andere onderzoeken,
zoals de MKBA;
• reacties die betrekking hebben op zaken buiten de scope van het strategisch MER en die pas
in een volgende fase relevant (kunnen) zijn.
De publieke raadpleging van de alternatievenonderzoeksnota (AON) liep van 16 maart 2020 tot en
met 27 maart 2020 en vervolgens van 25 april 2020 tem 13 mei 2020. Van 2 maart 2020 tot en met 15
april 2020 werd de AON voor advies voorgelegd aan de adviesinstanties. In een
‘overwegingsdocument’ (dd. 28 juli 2020) wordt de organisatie van die publieke raadpleging
toegelicht. Tevens worden in dat document de inspraakreacties en de adviezen opgelijst en wordt
aangegeven hoe met die opmerkingen en adviezen omgegaan wordt in het verdere verloop van de
opmaak van het MER. Het ‘overwegingsdocument’ geeft duidelijk aan op welke punten de AON (dd.
2/03/2020) is aangepast.
Voor het overige staat het Team Mer achter de inhoud van dit overwegingsdocument en de
geactualiseerde AON.

1
Decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, B.S. 3 juni 1995, zoals herhaaldelijk
gewijzigd.
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2. Algemene en methodologische aspecten
In het kader van het MER wordt voor sommige disciplines uitgegaan van de huidige situatie als
referentiesituatie en in andere disciplines van een referentiejaar 2030. In elke discipline zal daarom
duidelijk aangegeven worden wat de referentiesituatie is alsook gemotiveerd waarom deze het meest
geschikt is voor de betreffende discipline. Er moet gemotiveerd worden op welke wijze het
referentiejaar in modelleringen wordt behandeld (bijvoorbeeld welke aannames in groei,
gerealiseerde ontwikkelingen, emissiewaarden, …)
Hoewel de gebruikte bewoording wel uit het RLB lucht komt., mag in tabel 2-8 de geijkte terminologie
van beperkt negatief/negatief/aanzienlijk negatief gebruikt worden. Op die manier wordt in elk
significantiekader consequent dezelfde terminologie gebruikt.

3. Overige bepalingen
Het MER zal opgave doen van de leemten in de kennis die tijdens het uitvoeren van het
milieueffectenonderzoek werden vastgesteld. Deze leemten kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben
op de concrete inrichting van het plangebied, maar kunnen tevens betrekking hebben op de gebruikte
methode en het inzicht in het milieueffectenonderzoek. Het MER zal aangeven hoe met deze leemten
is omgegaan en hoe zij kunnen doorwerken in de verdere besluitvorming.
In het MER zal per discipline aangegeven worden of er eventueel opvolgingsmaatregelen voor te
stellen zijn die vanuit de leemten in de kennis noodzakelijk worden geacht of die nodig zijn in functie
van de aanpak en inhoud voor de vervolgprocedure en besluitvorming.
In het MER wordt een discipline-overschrijdende, samenvatting opgenomen over de verwachte
gevolgen voor het milieu en hoe en in welke mate de voorgestelde maatregelen deze kunnen
voorkomen of milderen. De milderende maatregelen zullen in één overzichtelijke tabel opgelijst
worden. De milderende maatregelen die voorgesteld zijn vanuit verschillende disciplines zullen
discipline-overschrijdend t.o.v. elkaar afgewogen worden. Bij de milderende maatregelen dient
aangegeven te worden waar deze zullen/kunnen doorwerken.
De niet-technische samenvatting zal een afzonderlijk leesbaar deel van het rapport vormen dat de
essentie van de overige delen beknopt en correct weergeeft. De tekst moet zodanig geschreven zijn
dat hij begrijpelijk is voor een gemiddelde lezer.

4. Goedkeuring van de opstellers van het MER
Zoals voorgesteld in de geactualiseerde AON wordt het MER opgesteld door een erkend MERcoördinator en erkende MER-deskundigen voor volgende disciplines: lucht, water (oppervlaktewater
en grondwater), mens-mobiliteit, geluid en trillingen, biodiversiteit, landschap, bouwkundig erfgoed
en archeologie, mens-ruimtelijke aspecten, mens-gezondheid en bodem. De coördinator is
verantwoordelijk voor de bespreking van de overige disciplines zoals klimaat. Het in de geactualiseerde
AON voorgestelde team van opstellers wordt bij deze goedgekeurd.
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Wijzigingen aan het team van opstellers in de loop van het geïntegreerd onderzoek moeten gemeld
worden aan het Team Mer. De beslissing over deze wijzigingen zal meegedeeld worden aan de
initiatiefnemer.
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