
Scopingnota  
GRUP Nelissen 
Steenfabrieken NV
Op 30 oktober 2020 keurde de Vlaamse Regering de start-
nota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
‘Nelissen Steenfabrieken NV’ goed en startte het planproces 
formeel op. Het voorgenomen plan situeert zich in Lanaken 
op de grens met Bilzen en Riemst. 

Eind 2020 werd de startnota tijdens een publieke raadple-
ging voorgelegd aan de bevolking en de adviesinstanties. 
Dit leidde tot een beperkt aantal bijsturingen die in een 
scopingnota werden doorvertaald. 

Plandoelstellingen
Het GRUP ‘Nelissen Steenfabrieken NV’ maakt de uitbreiding 
van het bedrijf Nelissen Steenfabrieken mogelijk. 

De bestaande bedrijfssite zal worden uitgebreid met een 
aansluitende zone. Hiervoor is het nodig om agrarisch 
gebied om te zetten in gebied voor de verwerking van 
oppervlaktedelfstoffen. Om de herbestemming van gron-
den planologisch mogelijk te maken, is een GRUP nodig. 

Het GRUP zet tevens in op de waterbuffering en op de 
aanleg van een continue groenbuffer rondom de uit-
breidingszone. Ook de mogelijkheden voor het bedrijf 
om zelfvoorzienend energie op te wekken, worden mee 
onderzocht.

Milieubeoordeling
Bij de opmaak van een GRUP worden de milieueffecten van 
de voorgestelde bestemmingen en voorschriften onderzocht. 
Dat gebeurt via een plan-milieueffectenrapport (plan-MER). 
Zowel de effecten binnen het onderzoeksgebied als de effec-
ten op de omgeving worden bekeken. Waar nodig worden 
milderende maatregelen voorgesteld. 

Met deze folder willen we u informeren over de stand van 
zaken van het GRUP, de aanpassingen in de scopingnota en 
het verdere verloop van het planningsproces.

Wat na de scopingnota? 
Nu deze scopingnota is opgemaakt, start de opmaak van een 
voorontwerp-GRUP en van het plan-milieueffectenrapport.
Na het afronden van alle onderzoeken, leggen we de resultaten
en het ontwerp GRUP opnieuw aan u voor. Dit gebeurt 
tijdens een openbaar onderzoek. Hierover wordt u op voor-
hand geïnformeerd.

Meer informatie?
De scopingnota en de procesnota zijn te raadplegen op de 
website grups.omgeving.vlaanderen.be van het Departement 
Omgeving. 

Heeft u nog vragen?
Stel ze via omgevingsplanning@vlaanderen.be 
of via het nummer 02/553 38 00.
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                 PROCEDURE OPMAAK RUP

Startnota
• Doelstelling, plangebied, alternatieven, onderzoek naar milieueffecten
• Goedkeuring door Vlaamse Regering

Iedereen kan reageren 
 op het ontwerp-RUP

NU

Iedereen kan reageren op de startnota
PUBLIEKE 
RAADPLEGING 
60 DAGEN

Scopingnota 
• Verwerking inspraakreacties en adviezen
• Alternatieven en te onderzoeken milieueffecten

Voorontwerp RUP en effectenrapporten
• Uitwerking alternatieven en onderzoek milieueffecten
• Plenaire vergadering met adviesverlenende instanties

Ontwerp RUP
• Voorlopige vaststelling door Vlaamse Regering

OPENBAAR ONDERZOEK
60 DAGEN

• Verwerking inspraakreacties en adviezen en eventueel 
   aanpassing plan
• Principiële vaststelling door Vlaamse Regering 
• Advies Raad van State

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP 

• Definitieve vaststelling door Vlaamse Regering
• Publicatie in Belgisch Staatsblad
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Belangrijkste aanpassingen 
na de publieke raadpleging
De inspraakreacties en adviezen uit de publieke raadpleging 
leidden tot enkele aanpassingen:
• Voor de uitbreidingszone van Nelissen Steenfabrieken zal 

het principe van ‘omkeerbaarheid’ worden toegepast. 
Dit wil zeggen dat de uitbreidingszone bij eventuele stop-
zetting van de bedrijfsactiviteiten in de toekomst opnieuw 
de bestemming landbouwzone krijgt. 

• Er wordt een landschapsplan voor de uitbreidingszone 
opgemaakt. De concrete invulling van de bufferstrook 
rondom de uitbreidingszone zal worden beschreven in dit 
landschapsplan en vorm krijgen op basis van onderzoek 
uit het plan-MER. Er zal bij de opmaak van het landschaps-
plan rekening worden gehouden met onderzoeksresultaten 
over o.a. de mogelijkheden voor biodiversiteit, erosie, infil-
tratiemogelijkheden, compatibiliteit met het naastliggende 
landbouwgebied en landschappelijke integratie.

• De gemeenteraad van Lanaken zal een beslissing nemen 
over de gedeeltelijke afscha�ng van de Meulenweg. De 
gedeeltelijke afscha�ng houdt in dat het achterste 
deel van de Meulenweg zal worden afgeschaft 
en het voorste deel blijft behouden. Vanuit de 
Kiezelweg blijven alle landbouwpercelen 
bereikbaar tot aan de uitbreidingszone van 
Nelissen Steenfabrieken. 

• Binnen het plangebied worden de mogelijk-
heden onderzocht om de leefomgeving van de 
rugstreeppad te bevorderen. Daarnaast wordt 
er bekeken welke maatregelen de aanwezigheid 
van verschillende soorten vleermuizen kunnen stimuleren.

Van startnota naar scopingnota
De manier waarop het onderzoek binnen het GRUP gebeurt, 
is beschreven in de startnota. Deze nota werd eind 2020 voor-
gelegd aan de bevolking. Tijdens de publieke raadpleging van 
24 november 2020 t.e.m. 22 januari 2021 kon iedereen sug-
gesties of opmerkingen indienen op de plandoelstellingen, 
het planvoornemen en de wijze waarop de milieueffecten 
worden onderzocht.

De inspraakreacties en adviezen over de startnota zijn 
ondertussen verwerkt in een scopingnota. De scopingnota 
omschrijft het opzet van het plan en de aanpak van het 
milieueffectenonderzoek.

Er is ook een procesnota waarin de aanpak in elke fase van 
het proces wordt beschreven.

Drie stappen in de uitbreiding 
van Nelissen Steenfabrieken
1. Planologisch attest

Omdat er voor Nelissen Steenfabrieken geen uitbreiding 
meer mogelijk was binnen het bestaand juridisch kader 
vroeg het bedrijf een planologisch attest aan. Dit plano-
logisch attest werd op 15 maart 2019 goedgekeurd. Hiermee 
kon Nelissen een aanvraag indienen voor een omgevingsver-
gunning die uitbreidingen op korte termijn mogelijk maakt. 
Parallel werd een planningsinitiatief opgestart voor uitbrei-
ding op langere termijn.

2. Omgevingsvergunning
Op 25 juni 2020 werd er een omgevingsvergunning aan 
Nelissen Steenfabrieken verleend voor de voorziene uitbrei-
dingen op korte termijn. Deze uitbreidingen omvatten: 
• Stapelplaats voor bakstenen tot aan de Meulenweg;
• Ruimte voor opslag van klei en leem.

De uitvoering van deze werken werd reeds opgestart. 
Tegelijk gebeurt een herstructurering van de regenwater-
buffering en wordt de landschappelijke inkleding van het 
bedrijf volgens een landschapintegratieplan aangepakt.

3. Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP)
In oktober 2020 gaf de Vlaamse Regering de goedkeuring 
voor de start van het GRUP Nelissen Steenfabrieken NV. 
Dit GRUP maakt uitbreidingen op langere termijn mogelijk: 
• Uitbreiding installaties voor kleivoorbereiding 

en voor zandveredeling;
• Bouw van een nieuwe productiehal;
• Stapelplaats voor bakstenen ten noorden van 

de Meulenweg.

Nelissen Steenfabrieken wenst in de toekomst ook zelf-
voorzienend energie op te wekken. In het GRUP wordt 
onderzocht wat hiervoor de meest geschikte manier is en 
wat de milieu effecten hiervan zijn.
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