
Startnota 
GRUP Nelissen 
Steenfabrieken NV
Publieke raadpleging van 24 november 
2020 tot en met 22 januari 2021

Op 30 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering de startnota 
over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nelissen 
Steenfabrieken NV’ goedgekeurd en het planproces formeel 
gestart. Het voorgenomen plan is gelegen in Lanaken op de 
grens met Bilzen en Riemst.

Het GRUP ‘Nelissen Steenfabrieken NV’ maakt de uitbrei-
ding van het bedrijf Nelissen Steenfabrieken mogelijk. 
De bestaande bedrijfssite zal worden uitgebreid met 
een bijkomende zone, aansluitend gelegen ten zuidwes-
ten van de huidige bedrijfszone. Hiervoor zal agrarisch 
gebied worden omgezet in gebied voor de verwerking van 
oppervlaktedelfstoffen.

Het GRUP zet daarnaast in op waterbuffering en op 
de aanleg van een continue groenbuffer rondom de 
uitbreidingszone.

Tijdens de publieke raadpleging van 24 november 2020 tot 
en met 22 januari 2021 kan iedereen suggesties of opmer-
kingen indienen op de startnota.

Iedereen kan reageren op de plandoelstelling, 
 het planvoornemen en de wijze waarop de 
  milieueffecten worden onderzocht. 

Tijdens deze periode kan iedereen 
 adviezen, opmerkingen en bezwaren 
  indienen op het plan.

Opmaak scopingnota: 
• De adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scoping-
   nota worden de te onderzoeken milieueffecten vastgelegd. 

Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten:
• De milieueffecten worden onderzocht. 
• Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire   
  vergadering met alle adviesverlenende instanties.

Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek:
• De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast 
   en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en 
   de resultaten van de effectbeoordelingen.

OPENBAAR ONDERZOEK
60 DAGEN

• De bezwaren worden onderzocht en het plan eventueel  
  aangepast.
• De Vlaamse regering neemt een principiële beslissing 
   tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies 
   aan de Raad van State.

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP EN FINALE KWALITEITS-
BEOORDELING

• De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
• 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad 
  worden de nieuwe bestemmingen en de steden-
  bouwkundige voorschriften van kracht.

NU
PUBLIEKE 
 RAADPLEGING 
  60 DAGEN

Wat na de publieke 
raadpleging?

Hoe deelnemen aan de 
publieke raadpleging?

Na de publieke raadpleging die nu loopt, is de volgende stap waarin 
u kan reageren het openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP.

De publieke raadpleging loopt van 24 november 2020 tot 
en met 22 januari 2021. Tijdens deze periode kan iedereen 
reacties indienen op de startnota.
De startnota omschrijft het opzet van het plan en de aan-
pak van het milieuonderzoek. Er is ook een procesnota, die 
omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces.

De startnota en procesnota zijn ter inzage:
• Op de website grups.omgeving.vlaanderen.be van het 

Departement Omgeving. 
• Bij de gemeente Lanaken, gemeentehuis, Jan Rosierlaan 1, 

3620 Lanaken. Door de Corona-maatregelen kan dit enkel 
op afspraak via het nummer 02/553 38 00.

• Bij het Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de 
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. 
Ook enkel op afspraak via het nummer 02/553 38 00.

Inhoudelijke vragen?
Stel ze via omgevingsplanning@vlaanderen.be of via het num-
mer 02/553 38 00.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot en met 
vrijdag 22 januari 2021
Via hoger vermelde website of per brief. Stuur uw brief naar 
Departement Omgeving op bovenstaand adres of geef hem, 
opnieuw na afspraak, af bij de gemeente Lanaken tegen 
ontvangstbewijs.

Digitaal publiek participatiemoment
Er wordt een digitaal publiek participatiemoment in de vorm 
van een webinar georganiseerd op dinsdag 15 december van 
19u tot 20u30. U kan deelnemen na afspraak via het nummer 
02/553 38 00. De startnota wordt toegelicht en u kan vragen 
stellen aan de opstellers van het plan. 
De toelichting wordt na het webinar op 
de website van het Departement 
Omgeving geplaatst.

©
 N

el
is

se
n

©
 N

el
is

se
n



Bedrijf Nelissen 
Steenfabrieken vandaag:
• Lokaal familiebedrijf
• Sinds 1921 gevestigd in Lanaken 
• Gevestigde waarde op de nationale en internationale 

markt
• Producent van gevelstenen en steenstrips
• Ca. 140 werknemers in België (waarvan 95% wonen 

in een straal van 25 km rond de fabriekssite)

Ambitie voor de toekomst:
• Bedrijfsuitbreiding om assortiment te verbreden, 

productiecapaciteit te verhogen en meer stock 
op te kunnen bouwen 

• Milieuvriendelijk energie opwekken
• Klimaatneutraal produceren

Planologisch attest
Omdat er voor Nelissen Steenfabrieken geen uitbreiding meer 
mogelijk was binnen het bestaand wetgevend kader werd een 
planologisch attest aangevraagd. 
Dit planologisch attest, dat op 15 maart 2019 werd goed-
gekeurd, laat toe om een omgevingsvergunningsaanvraag in 
te dienen voor de voorziene uitbreidingen op korte termijn en 
een planningsinitiatief op te starten dat de uitbreiding plano-
logisch mogelijk kan maken.

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. De her-
structurering van regenwaterbuffering en uitvoering van 
landschappelijke inkleding volgens een landschapsintegratie-
plan verlopen gelijktijdig met de overige werken. 

Voor de uitbreiding 
op lange termijn voorziet 
Nelissen Steenfabrieken: 
• Uitbreiding installaties voor kleivoorbereiding 

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

van de Meulenweg

Nelissen Steenfabrieken wenst in de toekomst zelfvoorzie-
nend energie op te wekken. In het plan wordt onderzocht 
wat hiervoor de meest geschikte manier kan zijn en welke 
de milieueffecten hiervan zijn.

Het goedgekeurde planologisch attest vormt de basis 
voor de opmaak van een Gewestelijk Ruimtelijk 
Uitvoeringsplan (GRUP) waarin een bestemmings-
wijziging wordt doorgevoerd om de bedrijfsuitbreiding 
mogelijk te maken.

Plandoelstellingen
• Het GRUP maakt de uitbreiding van het bedrijf Nelissen 

Steenfabrieken mogelijk.
• De bestaande bedrijfssite zal worden uitgebreid met 

een bijkomende zone, aansluitend gelegen ten zuidwesten 
van de huidige bedrijfszone. Hiervoor zal agrarisch 
gebied worden omgezet in gebied voor de verwerking 
van oppervlaktedelfstoffen.

• Het GRUP zet daarnaast in op waterbuffering en op 
de aanleg van een continue groenbuffer rondom de 
uitbreidingszone.

• De mogelijkheden voor het bedrijf om zelfvoorzienend 
energie op te wekken, worden mee onderzocht in het plan.

Milieubeoordeling
Bij de opmaak van een GRUP worden de milieueffecten van 
het plan onderzocht. Dat gebeurt via een plan-milieueffec-
tenrapport (plan-MER).
Het plan-MER onderzoekt de mogelijke effecten van de voor-
gestelde bestemmingen en voorschriften. Zowel de effecten 
binnen het onderzoeksgebied als de effecten op de omgeving 
worden bekeken.
Waar nodig worden milderende maatregelen voorgesteld. In 
een volgende stap wordt de scopingnota opgemaakt. Deze 
nota beschrijft de milieueffecten die onderzocht moeten wor-
den en de aanpak van het effectenonderzoek.
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Startnota 
GRUP Nelissen 
Steenfabrieken NV
Publieke raadpleging van 24 november 
2020 tot en met 22 januari 2021

Op 30 oktober 2020 heeft de Vlaamse Regering de startnota 
over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Nelissen 
Steenfabrieken NV’ goedgekeurd en het planproces formeel 
gestart. Het voorgenomen plan is gelegen in Lanaken op de 
grens met Bilzen en Riemst.

Het GRUP ‘Nelissen Steenfabrieken NV’ maakt de uitbrei-
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uitbreidingszone.

Tijdens de publieke raadpleging van 24 november 2020 tot 
en met 22 januari 2021 kan iedereen suggesties of opmer-
kingen indienen op de startnota.

Iedereen kan reageren op de plandoelstelling, 
 het planvoornemen en de wijze waarop de 
  milieueffecten worden onderzocht. 

Tijdens deze periode kan iedereen 
 adviezen, opmerkingen en bezwaren 
  indienen op het plan.

Opmaak scopingnota: 
• De adviezen over de startnota worden verwerkt. In de scoping-
   nota worden de te onderzoeken milieueffecten vastgelegd. 

Opmaak voorontwerp RUP en effectenrapporten:
• De milieueffecten worden onderzocht. 
• Het voorontwerp RUP wordt besproken op een plenaire   
  vergadering met alle adviesverlenende instanties.

Opmaak ontwerp RUP en openbaar onderzoek:
• De Vlaamse Regering stelt het ontwerp RUP voorlopig vast 
   en organiseert een openbaar onderzoek over het plan en 
   de resultaten van de effectbeoordelingen.

OPENBAAR ONDERZOEK
60 DAGEN

• De bezwaren worden onderzocht en het plan eventueel  
  aangepast.
• De Vlaamse regering neemt een principiële beslissing 
   tot definitieve vaststelling en vraagt daarover advies 
   aan de Raad van State.

DEFINITIEVE VASTSTELLING RUP EN FINALE KWALITEITS-
BEOORDELING

• De Vlaamse Regering stelt het plan definitief vast.
• 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad 
  worden de nieuwe bestemmingen en de steden-
  bouwkundige voorschriften van kracht.

NU
PUBLIEKE 
 RAADPLEGING 
  60 DAGEN

Wat na de publieke 
raadpleging?

Hoe deelnemen aan de 
publieke raadpleging?

Na de publieke raadpleging die nu loopt, is de volgende stap waarin 
u kan reageren het openbaar onderzoek over het ontwerp GRUP.

De publieke raadpleging loopt van 24 november 2020 tot 
en met 22 januari 2021. Tijdens deze periode kan iedereen 
reacties indienen op de startnota.
De startnota omschrijft het opzet van het plan en de aan-
pak van het milieuonderzoek. Er is ook een procesnota, die 
omschrijft de procesaanpak in elke fase van het proces.

De startnota en procesnota zijn ter inzage:
• Op de website grups.omgeving.vlaanderen.be van het 

Departement Omgeving. 
• Bij de gemeente Lanaken, gemeentehuis, Jan Rosierlaan 1, 

3620 Lanaken. Door de Corona-maatregelen kan dit enkel 
op afspraak via het nummer 02/553 38 00.

• Bij het Departement Omgeving, Afdeling GOP, Graaf de 
Ferrarisgebouw, Koning Albert II-laan 20 bus 7, 1000 Brussel. 
Ook enkel op afspraak via het nummer 02/553 38 00.

Inhoudelijke vragen?
Stel ze via omgevingsplanning@vlaanderen.be of via het num-
mer 02/553 38 00.

Inspraakreacties kunnen worden ingediend tot en met 
vrijdag 22 januari 2021
Via hoger vermelde website of per brief. Stuur uw brief naar 
Departement Omgeving op bovenstaand adres of geef hem, 
opnieuw na afspraak, af bij de gemeente Lanaken tegen 
ontvangstbewijs.

Digitaal publiek participatiemoment
Er wordt een digitaal publiek participatiemoment in de vorm 
van een webinar georganiseerd op dinsdag 15 december van 
19u tot 20u30. U kan deelnemen na afspraak via het nummer 
02/553 38 00. De startnota wordt toegelicht en u kan vragen 
stellen aan de opstellers van het plan. 
De toelichting wordt na het webinar op 
de website van het Departement 
Omgeving geplaatst.
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