N42: Omvorming van gewestweg tot primaire weg

Verloop van het project
Om de N42 tussen de N9 in Wetteren en de N46 in Oombergen om te bouwen van gewestweg tot primaire weg worden
verschillende procedures doorlopen. Vandaag zijn het plan-MER en de startnota voor de N42 afgerond.
Het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan) wordt in de komende maanden verder uitgewerkt. Het vormt het
juridische instrument voor de uitvoering van de plannen. De uitvoering van de werken zal in verschillende deelfasen
gebeuren. Hiervoor worden twee deelprojecten uitgeschreven. Binnenkort wordt gestart met de ontwerpplannen voor het
eerste deelproject.
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BETEKENIS VAN DE BEGRIPPEN UIT BOVENSTAANDE FIGUUR
Startnota
Voor de herinrich ng van de N42 ten
zuiden van de E40 tot aan de N46
worden in de startnota verschillende
inrich ngsalterna even
onderzocht,
verﬁjnd, afgetoetst en vertaald in
scenario’s. Uiteindelijk wordt een
onderbouwd voorkeursalterna ef naar
voor geschoven.
Projectnota
Het voorkeursalternatief uit de
startnota wordt vertaald naar
een technisch ontwerp voor de
herinrichting. De keuzes die hierbij
gemaakt worden, worden onderbouwd
in de projectnota.

Plan-milieueffectenrapport
(Plan-MER)
Onderzoekt op het niveau van
beleidsplannen
de
eﬀecten
van
verschillende mogelijke oplossingen op vlak
van mobiliteit, gezondheid, geluid, lucht,
bodem, water, fauna, ﬂora, landschap,
erfgoed, mens en lee aarheid.
(Ontheﬃng)
Project-milieueﬀectenrapport (project-MER)
Toetst de
milieueﬀecten
(zoals
beschreven bij het Plan-MER) van de
concrete technische plannen. Wanneer
wordt bewezen dat een project aan
bepaalde voorwaarden voldoet is een
beperkter onderzoek voldoende. In dat
geval kan de ontheﬃng van de projectMER worden aangevraagd.

Gewestelijk
ruimtelijk
uitvoeringsplan (GRUP)
Een ruimtelijk uitvoeringsplan wijzigt
de bestemming van gebieden binnen
het project en duidt de contouren
van de zone voor de weg aan. Een
gewestelijke RUP (GRUP) vormt de basis
voor de uitvoering van het Ruimtelijk
Structuurplan Vlaanderen.
Landbouweﬀectenrapport (LER)
Een landbouweﬀectenrapport onderzoekt
welke eﬀecten een project hee op de
landbouw en welke maatregelen deze
impact kunnen beperken.

