
Vormvrije Mer beoordeling ontwikkeling Rijksstraatweg 162 

Sleeuwwijk.  
 

Nagegaan is of voor het bestemmingsplan “Rijksstraatweg 162 te Sleeuwijk” een Milieueffectenrapport 

of een m.e.r. beoordeling opgesteld moet worden. Voor ruimtelijke plannen dient een 

m.e.r.(beoordeling) te worden opgesteld indien: 

a. er sprake is van een m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteit op grond van de bijlagen bij het Besluit 

m.e.r.; 

b. voor het plan een passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet (Nbw) is vereist. 

ad a. 

 

In de bijlage bij het Besluit m.e.r. is opgenomen welke activiteiten mer-plichtig zijn (de C-lijst) en welke 

activiteiten mer-beoordelingsplichtig zijn (de D-lijst). De activiteiten die dit bestemmingsplan mogelijk 

maakt zijn op grond van de bijlagen bij het Besluit niet m.e.r. (beoordelings)plichtig. Dit project kan 

aangeduid worden als een stedelijk ontwikkelingsproject (bijlage D 11.2). 

Een stedelijk ontwikkelingsproject is m.e.r.-beoordelingsplichtig indien het betreft een gebied met een 

oppervlakte van meer dan 100 hectare, of meer dan 2000 woningen of meer dan 200.000 bruto 

vloeroppervlakte bevat. Aan al deze criteria voldoet het plangebied (er komen beschrijving 

bouwenvelop) niet dus op grond hiervan is geen m.e.r. nodig. Verder blijkt uit de in het vervolg van dit 

hoofdstuk genoemde onderzoeken dat er geen (mogelijke) belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu, eventueel na het treffen van maatregelen, aanwezig zijn. 

 

ad b. 

Het projectgebied ligt in stedelijk gebied en op grote afstand van een Natura 2000-gebied.  

De gewenste ontwikkelingen in het plangebied zullen geen significant negatief effect hebben op het 

Natura 2000-gebied. De externe factoren door de ontwikkelingen zijn dusdanig van aard zijn dat geen 

negatieve effecten op dit Natura 2000-gebied zijn te verwachten, zie paragraaf ‘Ecologie’. Een 

rechtstreekse m.e.r.-(beoordelings-)plicht is derhalve niet aan de orde. 

 

Toetsing 

Uit de diverse onderzoeken en de milieu-onderdelen uit Hoofdstuk 5 van het bestemmingsplan blijkt 

dat het opstellen van een m.e.r. niet noodzakelijk geacht. 

Voor onderhavig bestemmingsplan is geen milieueffectrapportage vereist; het plan is niet gelegen 

binnen een beschermd natuurgebied en ook niet dusdanig van omvang dat hierdoor nadelige 

milieueffecten te verwachten zijn in die zin dat een dergelijke rapportage vereist is. 

 

Geluid: Hieraan kan worden voldaan door het verlenen van een vrijstelling of een vaststelling van een 

hogere grenswaarde 

 

Ecologie en Stikstof: Hieruit blijken geen nadelige gevolgen voor soorten of gebieden te zijn.  

 

Bodem: Er is verontreiniging aangetroffen, maar hiervoor zijn maatregelen te treffen.  

 

 

 

 


