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Aan de Raad 

Onderwerp: Aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling woningbouw Watergang -Stiereveld. 

Voorstel 
1. te besluiten dat voor de bouw van 18 woningen in Watergang (Stiereveld) geen 
milieueffectrapport (MER) opgesteld hoeft te worden. 
2. het besluit overeenkomst het bepaalde in artikel 7.17 van de Wet Milieubeheer ter visie te 
leggen. 

Inleiding 
In het Besluit milieueffectrapportage (m.e.r.) is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 
bestemmingsplan planmer-plichtig, projectmer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig zijn. Voor 
deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. drempelwaarden opgenomen. Ook wanneer de 
drempelwaarden niet worden overschreden moet het bevoegd gezag bij de betreffende 
activiteiten nagaan of mogelijk sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, zie 
aanleiding geven om een milieueffectrapport (MER) op te stellen. Daarbij moet worden gelet op 
de omstandigheden als bedoeld in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. Deze 
omstandigheden betreffen: 

• de kenmerken van het project; 
• de plaats van het project; 
• de kenmerken van de potentiële effecten. 

In bijlage C en D van het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten in het kader van het 
bestemmingsplan planmerplichtig (bijlage C en D), projectmer-plichtig (bijlage C) of mer 
beoordelingsplichtig (bijlage D) zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 
drempelwaarden opgenomen. In bijlage D van het Besluit m.e.r. (D11.2) is de aanleg, wijziging of 
uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject opgenomen. Ten aanzien van woningen ligt de 
drempelwaarde op een aaneengesloten gebied met 2.000 of meer woningen. Dit 
bestemmingsplan maakt slechts 18 woningen mogelijk en is daarmee niet rechtstreeks planmer-, 
projectmer of mer-beoordelingsplichtig. 

Sinds 7 juli j.l. is een aanpassing van het Besluit m.e.r. in werking getreden. Hierin is geregeld dat 
ook voor projecten die zijn opgenomen in bijlage D, maar beneden de drempelwaarden vallen, 
een besluit moet worden genomen of een MER nodig is. In dat kader wordt afgewogen of het 
plan - ondanks dat het ruim onder de drempelwaarde blijft - mogelijk toch belangrijke negatieve 



milieueffecten heeft, op basis van de eerder genoemde omstandigheden. Dit is een "vormvrije" 
mer-beoordeling. In bijgevoegde aanmeldnotitie heeft deze beoordeling plaats gevonden. 

Argumenten 
1.1. De Wet Milieubeheer verplicht het bevoegd gezag een dergelijk beJ/uit te nemen. 
Artikel 7.17 van de Wet Milieubeheer bepaald dat 
Behoudens in het geval dat toepassing is gegeven aan artikel 7.16, derde lid, neemt het bevoegd 
gezag uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de 
voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige 
gevolgen die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt. 
In de hiervoor opgestelde aanmeldnotitie zijn de daartoe relevante aspecten onderzocht. 
Gelet op de aard en relatieve omvang van het project, de plaats hiervan en de kenmerken van 
de potentiële effecten kan op voorhand worden geconcludeerd dat er hiermee geen belangrijke 
negatieve milieugevolgen aan de orde zijn die een milieueffectrapportage rechtvaardigen. 

2.1 De wijze van bekendmaking van het besùat wordt in artikel1.11 van de wet Milieubeheer voorgmhreven. 
Kennisgeving van het besluit dient plaats ter hebben via de in de gemeente gebruikelijke wijze. 

2.2. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk tegen een beJIiJJing dat geen milieuejjèdrapport behoeft te worden 
opgeJteld 
Een beslissing inzake de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor 
bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden 
besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Conform het bepaalde in artikel 6.3 Algemene wet 
bestuursrecht staat geen bezwaar of beroep open tegen deze beslissing: "Een beslissing inzake 
de procedure ter voorbereiding van een besluit is niet vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij 
deze beslissing de belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn 
belang treft". 

Communicatie 
1. kennisgeving van het besluit op de in de gemeente gebruikelijke wijze. 
2. ter inzage legging van het besluit 
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Bijlagen 277-16 
1. Conceptraadsbesluit 
2. Aanmeldnotitie 


