BIJLAGE A - AAN EEN EFFECTENSTUDIE ONDERWORPEN PROJECTEN

1. Kerncentrales en andere kernreactoren, met inbegrip van de ontmanteling of de declassering
van deze centrales of reactoren (met uitzondering van de onderzoeksinstallaties voor de
productie en verwerking van splijt- en kweekstoffen met een constant vermogen van ten
hoogste 1 thermische KW);
2. Installaties voor de verwerking van al dan niet bestraalde kernbrandstof;
3. Installaties voor :
▪ de productie of de verrijking van kernbrandstof;
▪ de verwerking van bestraalde kernbrandstof of van hoogradioactief afval;
▪ de definitieve opruiming van bestraalde kernbrandstof;
▪ uitsluitend de definitieve opruiming van radioactief afval;
▪ uitsluitend het opslaan (voorzien voor meer dan tien jaar) van bestraalde
kernbrandstof of van radioactief afval in een andere site dan die van de productie;
4. Spoorwegen voor spoorverkeer over lange afstand evenals aanleg van luchthavens in de zin
van de conventie van Chicago van 1944 tot oprichting van de Internationale
Burgerluchtvaartorganisatie (bijlage 14), waarvan de opstijg- en landingsbanen minstens 2 100
meter lang zijn;
5. Nieuwe lijnen voor het spoorverkeer, of verbreding van bestaande beddingen, waardoor het
aantal lijnen op drie of meer wordt gebracht;
6. Autosnelwegen en expreswegen autosnelwegen en expreswegen in de zin van het Europees
akkoord van 15 november 1975 over de grote internationale verkeerswegen;
7. Nieuwe weg met twee of meer rijbanen van het interwijkennet of het primair net of verbreding
van een bestaande weg om er een weg van vier of meer rijbanen van te maken;
8. Ondergrondse of bovengrondse kunstwerken met uitzondering van de kunstwerken die
uitsluitend door voetgangers of tweewielers gebruikt worden;
9. Waterwegen en binnenhavens voor schepen van meer dan 1 350 ton;
10. Handelshavens, met het land verbonden laad- en loskaden en voorhavens (uitgezonderd de
kaden voor overslagboten) voor schepen van meer dan 1 350 ton;
11. Bouwwerken voor de overheveling van watervoorraden tussen bekkens wanneer deze
handeling bedoeld is om eventuele waterschaarste te voorkomen en het jaarlijks overgeheveld
volume water 100 kubieke hectometer overschrijdt of bouwwerken voor de overheveling van
watervoorraden wanneer het gemiddeld jaarlijks debiet, over verschillende jaren, van het
onttrekkingsbekken 2 000 kubieke hectometer overschrijdt en het volume overgeheveld water
5 % van dat debiet overschrijdt;
12. Stuwdammen en andere installaties om het water permanent tegen te houden of op te slaan
wanneer het nieuwe, of een bijkomend volume tegen te houden of op te slaan water 10
kubieke hectometer overschrijdt;
13. Kanaliseringen voor het transport van gas, aardolie of chemische producten, met een diameter
van meer dan 800 millimeter en een lengte van meer dan 40 kilometer;
14. Bovenleidingen voor het overbrengen van elektriciteit met een spanning van 220 kV of meer
en met een lengte van meer dan 15 kilometer;
15. Permanente race- en testbanen voor auto's en moto's;

16. Kantoren waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 20.000 m², met uitzondering van de
vloeroppervlakte die eventueel wordt ingenomen door parkeerruimten voor
motorvoertuigen;
17. Parkeerplaatsen buiten de openbare weg waar meer dan 400 plaatsen zijn voor
motorvoertuigen;
18. […]
19. Elke wijziging van een al toegestaan of gerealiseerd project of een project waarvan de
verwezenlijking aan de gang is wanneer :
▪ de wijziging 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 ;
20. Gemengde projecten die onderworpen zijn aan een effectenstudie krachtens de ordonnantie
van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen en de ordonnantie van 22 april 1999 tot
vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse I.A bedoeld in artikel 4 van de
ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen.
21. Handelsvestiging waarvan de vloeroppervlakte groter is dan 5.000 m², met uitzondering van
de vloeroppervlakte die eventueel wordt ingenomen door parkeerruimten voor
motorvoertuigen ;

