
BIJLAGE B - AAN EEN EFFECTENRAPPORT ONDERWORPEN PROJECTEN. 

1. Projecten met betrekking tot de bestemming van woeste gronden of semi-natuurlijke 

gebieden voor intensieve landbouw; 

2. Waterwerken voor de landbouw, met inbegrip van irrigatie- en drainageprojecten; 

3. Eerste bosaanplanting en ontbossing met het oog op de bodemreconversie; 

4. Diepteboringen, onder meer : 

▪ de geothermische boringen; 

▪ de boringen voor het opslaan van kernafval; 

▪ de boringen voor de waterbevoorrading; 

5. Industriële installaties voor het transport van gas, stoom en warm water; transport van 

elektrische energie via bovenleidingen (niet onder bijlage A bedoelde projecten); 

6. Installaties voor de verwerking en het opslaan van kernafval (andere dan deze bedoeld in 

bijlage A); 

7. Spoorweg- en intermodale platforms en intermodale terminals (niet onder bijlage A bedoelde 

projecten); 

8. Luchthavens (niet onder bijlage A bedoelde projecten); 

9. Wegen, havens en haveninstallaties, met inbegrip van vissershavens wegen, van havens en 

haveninstallaties, met inbegrip van vissershavens (niet onder bijlage A bedoelde projecten); 

10. Niet onder bijlage A bedoelde waterwegen, werkzaamheden voor de kanalisering en de 

normalisatie van de waterlopen; 

11. Alle werken die het rivierenstelsel wijzigen of storen; 

12. Stuwdammen en andere installaties om het water op een duurzame manier tegen te houden 

of op te slaan (niet onder bijlage A bedoelde projecten); 

13. Aanleg van olie-, gas- of waterleidingen (niet onder bijlage A bedoelde projecten); 

14. Skipisten, skiliften, kabelbanen en aanverwante inrichtingen; 

15. Jachthavens; 

16. Doorlopende camping- en caravanterreinen; 

17. Aanleg van industriegebieden van meer dan vijf hectare; 

18. Aanleg van een spoorweggebied van meer dan vijf hectare met verandering van bestemming; 

19. Alle verkeersinfrastructuren die een wezenlijke wijziging van het verkeersstelsel van het stuk 

weg en of van het omliggende net meebrengen voor zover deze niet bedoeld zijn in bijlage A, 

uitgezonderd de wijzigingen die beperkt zijn tot verbeteringen van het voetgangers- en 

fietsverkeer; 

20. Aanleg van een beplante eigendom van meer dan 5 000 m2; 

21. Kantoorgebouw waarvan de vloeroppervlakte tussen 5 000 en 20 000 m² vloeroppervlakte, 

met uitzondering van de vloeroppervlakte die eventueel wordt ingenomen door 

motorvoertuigen gelegen is; 

22. Hotelinrichting met meer dan 100 kamers; 

23. productieve activiteiten, activiteiten van groothandel of magazijnen in een gebied dat 
hoofdzakelijk voor woningen bestemd is en met een vloeroppervlakte van meer dan 1.000 m², 
met uitzondering van de vloeroppervlakte die eventueel wordt ingenomen door 
motorvoertuigen 

24. voorzieningen van collectief belang of van openbare diensten met een vloeroppervlakte van 
meer dan 1.000 m², met uitzondering van de vloeroppervlakte die eventueel wordt ingenomen 



door motorvoertuigen of waarvan de overdekte inrichtingen en de inrichtingen in de open 
lucht meer dan 5.000 m² vloeroppervlakte innemen 

25. Parkeerruimte buiten de openbare weg, waar 50 tot 400 plaatsen zijn voor motorvoertuigen ; 

26. […]  

27. Projecten uit bijlage A, die uitsluitend of hoofdzakelijk dienen voor het ontwikkelen en voor 

het testen van nieuwe methoden of producten en die gedurende meer dan een jaar niet 

worden gebruikt; 

28. Behalve indien ze beantwoordt aan de voorwaarden uit rubriek 19 van bijlage A, elke wijziging 

van een al toegestaan of gerealiseerd project of project waarvan de verwezenlijking aan de 

gang is, wanneer : 

▪ De wijziging betrekking heeft op een project bedoeld in bijlage A of in onderhavige 

bijlage en dat noemenswaardige negatieve gevolgen voor het milieu kan hebben of 

uitbreiding op zich beantwoordt aan een van de gevallen bedoeld door onderhavige 

bijlage ; 

▪ Het project, nadat het gewijzigd is, zal beantwoorden aan een van de gevallen bedoeld 

door onderhavige bijlage ; 

29. Projecten van landelijke ruilverkaveling;  

30. Tramlijnen (uitgezonderd de boven- of ondergrondse lijnen die reeds werden vastgesteld in 

bijlage A ) 

31. Handelsvestiging waarvan de vloeroppervlakte tussen 1.250 m² en 5.000 m² bedraagt, met 

uitzondering van de vloeroppervlakte die eventueel wordt ingenomen door parkeerruimten 

voor motorvoertuigen 

32. Woningen met een vloeroppervlakte van meer dan 2.500 m², met uitzondering van de 

vloeroppervlakte die eventueel wordt ingenomen door parkeerruimten voor 

motorvoertuigen. 

 
 


