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Beslissing over de plan-MER-plicht1 van de Stedenbouwkundige verordening “Algemeen 
Bouwreglement” van de stad Gent
Dossiernummer: SCRSV22002

Het Team Mer ontving op 13/5/2022 het screeningsdossier (bestaande uit de screeningsnota, 
informatie over (de wijzigingen aan) het Algemeen Bouwreglement en de adviezen) dat de stad 
Gent liet opstellen voor de hierboven vermelde stedenbouwkundige verordening. 

De doelstelling en reikwijdte van de stedenbouwkundige verordening worden beschreven in de 
screeningsnota. Volgens het dossier heeft de stedenbouwkundige verordening tot doel: 
voorschriften vastleggen voor het versterken en waarborgen van de ruimtelijke kwaliteit alsook 
de woonkwaliteit bij ééngezins-, meergezins- en studentenwoningen.

Zoals in de screeningsnota aangegeven wordt, komt de stedenbouwkundige verordening in 
aanmerking voor een onderzoek tot milieueffectrapportage en kan er dus een plan-m.e.r.-
screening gemaakt worden.

Het screeningsdossier  bevat de nodige informatie over de voorgenomen stedenbouwkundige 
verordening en heeft de relevante milieudisciplines voldoende besproken.

De adviesinstanties zijn van mening dat de effecten op het milieu correct en voldoende 
beschreven zijn. De uitgebrachte adviezen bevatten geen elementen waaruit het Team Mer kan 
besluiten dat het uitgevoerde onderzoek naar de aanzienlijkheid van de milieueffecten 
onvolledig of onjuist is. In het screeningsdossier wordt duidelijk aangetoond dat de 
milieueffecten die de stedenbouwkundige verordening genereert niet van die aard zijn dat zij 
als aanzienlijk beschouwd moeten worden. 

Rekening houdend met het bovenvermelde bevestigt het Team Mer dat de stedenbouwkundige 
verordening geen aanleiding geeft tot aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak 
van een plan-MER niet nodig is.

Het Team Mer zorgt ervoor dat het screeningsdossier en deze beslissing voor het publiek 
raadpleegbaar zijn door de publicatie ervan op de website van het departement Omgeving - 
Milieueffectrapportage (www.omgeving.vlaanderen.be/mer-dossierdatabank). 

1 Volgens het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid (D.A.B.M.), B.S. 3 
juni 1995, zoals herhaaldelijk gewijzigd en het Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de 
milieueffectrapportage over plannen en programma’s van 12 oktober 2007, B.S. 7 november 2007
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