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Projectbeschrijving en milieueffectrapportageprocedure
De initiatiefnemer van het voorliggende project “korte termijninvulling site Spoor Oost” te
Antwerpen is de stad Antwerpen. Het verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht werd
door opdrachthouder Antea Belgium nv opgemaakt in regie van AG Vespa. De stad wil de site
van de voormalige containerterminal voor korte termijn inrichten als parking in functie van
evenementen in het Sportpaleis, de Lotto Arena en/of Trix. Daarnaast wil men de ruimte tevens
als een publieke ruimte ten behoeve van de omliggende wijken inrichten en voor evenementen
gebruiken.
Omdat evenementen tijdelijk van aard zijn en geregeld worden via een zogenaamde
evenementenvergunning, worden de milieueffecten van evenementen zelf niet behandeld in dit
verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht. De uitgevoerde milieubeoordeling heeft
derhalve enkel betrekking op de functies publieke ruimte en het evenementenparkeren.
Volgens de bepalingen van artikel 4.3.2 van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid
van 5 april 1995 (DABM, BS 03/06/1995, herhaaldelijk gewijzigd) en het uitvoeringsbesluit van
10/12/2004 valt het voorgenomen project onder de bijlage II, categorie 10b:

“Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en
parkeerterreinen,
 m.b.t. de bouw van 1000 of meer woongelegenheden, of
 m.b.t. een bruto-vloeroppervlakte van 5000m² handelsruimte of meer, of
 met een verkeersgenererende werking van pieken van 1000 of meer personenautoequivalenten per tijdsblok van 2 uur.”

Tijdens grote evenementen in het Sportpaleis en/of de Lotto Arena kan immers voor de parking
de drempel voor verkeersgeneratie van pieken van meer dan 1000 personenautoequivalenten
(pae) per tijdsblok van 2 uur overschreden worden.
Voor projecten van ‘Bijlage II’ dient in principe een project-milieueffectenrapport (project-MER)
opgesteld te worden. De initiatiefnemer kan er echter voor kiezen om een “gemotiveerd verzoek
tot ontheffing van de project-MER-plicht” (i.e. MER-ontheffingsnota) in te dienen volgens de
procedure van artikel 4.3.3 §3 tot §9 van het decreet algemene bepalingen inzake milieubeleid
van 5 april 1995 (DABM, BS 03/06/1995, herhaaldelijk gewijzigd). De twee gronden voor deze
ontheffing worden opgelijst in artikel 4.3.3 §4 van het DABM. Voor de projecten van Bijlage II van
het project-m.e.r.-besluit is de Dienst Milieueffectrapportagebeheer (Dienst Mer) de bevoegde
overheid en beoordeelt zij de MER-ontheffingsnota op grond waarvan zij geval per geval kan
beslissen of een project-MER al dan niet moet opgesteld worden.
De Dienst Mer van de afdeling Algemeen Milieu-, Natuur- en Energiebeleid ontving op 3
december 2014 het eerste verzoek tot ontheffing. Deze nota werd door de Dienst Mer voor
advies voorgelegd aan de volgende instanties:
• Provincie Antwerpen, dienst Milieuvergunningen
• Ruimte Vlaanderen - Antwerpen
• Onroerend Erfgoed Antwerpen
• Departement LNE, Afdeling Milieuvergunningen Antwerpen
• Departement LNE, Dienst Hinder en risicobeheer
• Departement LNE, Dienst Lucht en klimaat
• Departement LNE, dienst Veiligheidsrapportage
• Departement MOW
• Agentschap Wegen en Verkeer, Antwerpen
• De Lijn – Antwerpen
• Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
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•
•
•
•
•

ANB Antwerpen

OVAM
Fluxys
NMBS
Infrabel

De Dienst Mer ontving advies van:
• Departement LNE, Dienst Hinder en risicobeheer (geen opmerkingen)
• Departement LNE, Dienst Lucht en klimaat (geen opmerkingen)
• NMBS (geen opmerkingen)
• Infrabel (geen opmerkingen)
• Departement LNE, dienst Veiligheidsrapportage
• Departement MOW
• Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid
• OVAM
• Fluxys
Met deze adviezen wordt in de onderstaande overwegingen rekening gehouden.
De dienst MER vroeg om de nota op een aantal punten aan te passen en te verduidelijken.
Vervolgens ontving de Dienst Mer op 13 januari 2015 de aangepaste ontheffingsnota.

Beoordeling verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht
De ontheffingsaanvraag is overzichtelijk opgesteld door het studiebureau en bevat de nodige
informatie. Het aangepaste ontheffingsdossier komt voldoende tegemoet aan de gemaakte
opmerkingen. De aanvraag beschrijft de doelstelling van het project op een voldoende duidelijke
wijze. Het geeft een overzicht van de disciplines met mogelijke effecten ten gevolge van het
bovenvermelde project. De effecten van de aanleg en de exploitatie van het voorgenomen
project zijn voldoende beschreven.
Voor elke milieudiscipline wordt geconcludeerd dat het project geen aanzienlijke negatieve
gevolgen zal hebben voor het milieu als gevolg van de realisatie van het voorgenomen project.
Het opstellen van een project-MER zou redelijkerwijze geen nieuwe of bijkomende relevante
gegevens over aanzienlijke milieueffecten kunnen bevatten ten opzichte van de aangepaste
ontheffingsnota. Het opstellen van een project-MER kan, voor wat de leefmilieuaspecten betreft,
bijgevolg geen duidelijke meerwaarde bieden in de verdere besluitvorming omtrent dit project.

Besluit
Het dossier inzake het verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht bevat voldoende
informatie om het aspect milieu een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming.
Bijgevolg wordt een ontheffing van de verplichting tot het opstellen van een project-MER
toegekend voor de korte termijninvulling site Spoor Oost.
Beslissing over het verzoek tot ontheffing van de project-MER-plicht – korte termijninvulling Spoor Oost PR-2149

3/4

Deze ontheffing wordt verleend voor een termijn van vier jaar.
Dit verslag dient samen met de ontheffingsaanvraag deel uit te maken van de
vergunningsaanvraag.

Digitaal getekend
Door Paul Van Snick
Afdelingshoofd AMNEB
Algemeen Directeur
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