Stad DILSEN-STOKKEM & Stad MAASEIK

BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING
Gegevens van de aanvrager of exploitant
STEENGOED PROJECTEN CVBA
Gegevens van de locatie
Het projectgebied in het Vlaamse winterbed van de Maas bevindt zich in het noordoosten van Dilsen-Stokkem, net
ten oosten van de woonkern Elen, loopt door in het zuidoosten van Maaseik, ten zuiden van de deelkern
Heppeneert. Het projectgebied wordt in het oosten omzoomd door de Maas met aan de overzijde de kleine
woonkernen Visserweert en Illikhoven in de Nederlandse gemeente Echt-Susteren.

Voorwerp van de aanvraag

OMV_2018097477

De aanvraag omvat zowel stedenbouwkundige handelingen, de exploitatie van een of meerdere
ingedeelde inrichtingen of activiteiten alsook het verzoek tot bijstelling van sectorale
vergunningsvoorwaarden. Kort omschreven gaat het over
- de terreinverlaging van het buitendijkse gebied Elerweerd, als resultaat van de winning van toutvenant
delfstof en de heraanvulling tot aan een nieuw maaiveld met opvulzand, dekgronden en restmateriaal
uit de sortering van de delfstof;
- de afwerking en inrichting als riviernatuurgebied van het buitendijkse gebied Elerweerd;
- de beperkte bewerkingsinstallatie voor de delfstof, gelegen ten westen van de plas Meerheuvel,
evenals de (stedenbouwkundige) hervergunning van de toegangsweg en de overslaginstallatie;
- de opvulzandwinning binnen de bestaande contour van de plas Meerheuvel voor een gesloten
grondbalans op gebiedsniveau;
- het landbouwirrigatienetwerk als flankerende maatregel voor versterking van de landbouwwaarde in
het gebied tussen de dorpen van Elen en Heppeneert, de Rijksweg, de ringweg rond Maaseik en de
winterdijk;
- het verzoek tot afwijking op de sectorale vergunningsvoorwaarden van Vlarem 2, in art. 5.18.2.6.2,
lid 2, art. 5.18.2.7.2 §2 en art. 5.18.2.8.2.
Toepasselijke rubrieken: 6.4.1°, 6.5.1°, 12.2.2°, 12.3.2°, 15.1.1°, 15.2., 16.3.1.1°, 16.3.2.1°b),
17.1.2.1.2°, 17.3.2.1.1.2°, 17.3.4.1°b), 17.3.6.1°b), 17.4., 18.1.2°, 24.4., 29.5.2.1°b), 29.5.5.1°b), 30.1.3°,
30.10.1°, 53.8.3° en 53.10.1°.
Bij de aanvraag is een milieueffectrapport met kenmerk PR3119 gevoegd dat goedgekeurd werd.
Bevoegde overheid en haar beslissing
De deputatie heeft als bevoegde overheid op 20 maart 2019 de aanvraag voorwaardelijk vergund.
Beroepsperiode en inzage dossier en beslissing
Beroepsperiode
Locatie
terinzagelegging
Openingsuren
Dilsen-Stokkem

Openingsuren
Maaseik

1 april 2019 tot en met 30 april 2019
Dienst omgeving, Europalaan 25 te 3650 Dilsen-Stokkem
Dienst omgeving, Scholtisplein 1 te 3680 Maaseik
Hier kan u voor meer info terecht.
Maandag t.e.m. vrijdag van 09:00 tot 12:00 uur.
Maandag, woensdag en donderdag van 14:00 tot 16:00 uur en dinsdag van 14:00 tot
19:00 uur.
Juli en augustus elke werkdag van 08:00 tot 12:00 uur.
Maandag van 14:00 tot 19:00
Dinsdag en vrijdag van 09:00 tot 12:00
Woensdag van 09:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:00
Donderdag van 08:00 tot 13:00

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing als u gevolgen ondervindt of
waarschijnlijk gevolgen ondervindt van deze beslissing of als u een belang hebt bij de besluitvorming
over de afgifte van de omgevingsvergunning.
Raadpleeg daarvoor artikels 12, 52, 53, 54 en 56 van het decreet van 25 april 2014 betreffende de
omgevingsvergunning en in het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015
artikels 73, 74, 86 en 87.

