Gevolgen van de recente plan
plan--m.e.r.m.e.r.-rechtspraak van het Hof van Justitie voor stedenbouwkundige
verordeningen
In een recent arrest van 7 juni 2018 (nr. C-671/16) heeft het Europese Hof van Justitie geoordeeld dat een
stedenbouwkundige verordening van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest betreffende de Europese wijk
in Brussel als een ‘plan of programma’ in de zin van de Europese plan-m.e.r.-richtlijn (richtlijn 2001/42/EG)
kan worden beschouwd en dat voor deze verordening een planmilieueffectenrapport (plan-MER)
noodzakelijk was.
Het Hof van Justitie lijkt dus een ruime interpretatie te geven aan het begrip ‘plan en programma’. Eerder
werd in het zogenaamde arrest D’Oultremont (van 27 oktober 2016 - nr. C-290/15) ook al geoordeeld dat
een Waals besluit rond sectorale milieuvoorwaarden voor windturbineparken onder het
toepassingsgebied van de plan-m.e.r.-richtlijn valt en dat hiervoor een plan-MER moest worden opgemaakt.
Er werden tot op heden nog geen arresten geveld met betrekking tot de Vlaamse regelgeving. Er zijn wel
al een aantal procedures gekend bij de Raad van State en de Raad voor Vergunningsbetwistingen waarin
beroep wordt gedaan op deze nieuwe Europese rechtspraak. Het is afwachten hoe deze zaken aflopen.
De kans bestaat dat ook in deze dossiers prejudiciële vragen zullen worden gesteld aan het Hof van
Justitie.
Omwille van het arrest van het Hof van Justitie van 7 juni 2018, wordt uit voorzorg best aangenomen dat
stedenbouwkundige verordeningen, zowel op gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau, een plan
of programma zijn, zoals gedefinieerd in de plan-m.e.r.-regelgeving. Voor elke stedenbouwkundige
verordening die het kader vormt voor de toekenning van vergunningen voor projecten of waarvoor een
passende beoordeling vereist is, moet dan een plan-MER of plan-m.e.r.-screening opgemaakt worden.
Bij nieuwe evoluties in de rechtspraak hierover, brengen wij u op de hoogte.
Indien u verdere vragen heeft over deze recente rechtspraak van het Hof van Justitie en de mogelijke
gevolgen hiervan, kan u deze stellen via BJO.omgeving@vlaanderen.be.
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