Ontwerp van gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan
‘Omgeving vliegveld Malle’
afbakening van de gebieden van de natuurlijke en
agrarische structuur regio Neteland
Gemeente Malle, Zoersel, Vorselaar, Zandhoven, Lille, Beerse

Bijlage IIIb: toelichtingsnota-kaarten

Het ontwerp gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Omgeving vliegveld Malle’ bestaat uit volgende
documenten:
-

Bijlage I. Verordenend grafisch plan

-

Bijlage II. Verordenende stedenbouwkundige voorschriften

-

Bijlage IIIa. Toelichtingsnota – tekst

-

Bijlage IIIb. Toelichtingsnota – kaarten

-

Bijlage IV. Register

-

Bijlage V. Plan-MER

-

Bijlage VI. Passende beoordeling

Het register met de percelen waarop een bestemmingswijziging wordt doorgevoerd die aanleiding kan
geven tot een planschadevergoeding, een planbatenheffing, een kapitaalschadecompensatie of een
gebruikerscompensatie is opgenomen in een afzonderlijke bijlage (bijlage IV). Deze bijlage bevat een
toelichtende tekst, een kaartbijlage en een kaartlegende.
De resultaten van het onderzoek naar de milieueffecten en de milieuverklaring zijn opgenomen in de
toelichtingsnota. Dit onderzoek bestaat uit twee delen: een plan-MER voor een deel van het plangebied,
voornamelijk het voormalige vliegveld en een onderzoek tot milieueffectrapportage voor de overige delen
van het plangebied:
-

Het plan-MER is opgenomen als afzonderlijke bijlage (bijlage V). Het plan-MER is goedgekeurd op
10 juli 2015.
Het onderzoek tot milieueffectrapportage is opgenomen in de toelichtingsnota (hoofdstuk 8 van
bijlage IIIa). De dienst MER heeft dit onderzoek goedgekeurd op 28 juni 2017.

De elementen voor de watertoets zijn opgenomen in de toelichtingsnota als onderdeel van het
milieueffectenonderzoek (zowel plan-MER als onderzoek tot milieueffectrapportage).
De resultaten van de passende beoordeling zijn opgenomen in de toelichtingsnota als onderdeel van het
milieueffectenonderzoek. Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de passende beoordeling goedgekeurd
op 3 april 2015. Nadien werd het planvoornemen gewijzigd zodat de passende beoordeling opnieuw is
gebeurd. De aangepaste passende beoordeling is door ANB goedgekeurd op 14 februari 2019. Uit de
passende beoordeling blijkt dat het planvoornemen geen betekenisvolle aantasting impliceert voor de
instandhoudingsdoelstellingen van de speciale beschermingszone.
Een Ruimtelijk Veiligheidsrapport (RVR) is voor dit GRUP niet vereist.

