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Uw kenmerk  -- 

Ons kenmerk  J197720 

Betreft  Schriftelijke mededeling voornemen indiening verzoek tot het 

nemen van een besluit als bedoeld in artikel 7.2, lid 4 van de 

Wet milieubeheer 

Bijlagen  Aanmeldingsnotitie m.e.r.-beoordeling 

Woningbouwontwikkeling Lambroek - Stramproy 

 

 

Vught, 5 oktober 2020  

 

Geacht college, 

 

Inleiding 

Holding Weerens BV heeft het voornemen om op (overwegend) agrarische gronden, gelegen aan 

de westzijde van de kern Stramproy een woningbouwontwikkeling te realiseren met 35 woningen 

en bijbehorende voorzieningen, zoals ontsluiting, parkeren en groen. De gronden, waarop de 

ontwikkeling voorzien is, worden ontsloten via de Crixstraat en Kruisstraat en zijn kadastraal 

bekend als gemeente Stramproy, sectie D, nummers 5212 (gedeeltelijk), 5249 (gedeeltelijk), 5545 

(gedeeltelijk), 5553, 5558 (gedeeltelijk), 5559 (gedeeltelijk), 5764, 5765, 5766, en sectie F, nummers 

758, 1050, 1092 (gedeeltelijk).  

 

Deze beoogde ontwikkeling past niet binnen het geldende bestemmingsplan 'Altweerterheide, 

Laar, Stramproy, Swartbroek en Tungelroy', vastgesteld op 28 juni 2018, en het bestemmingsplan 

‘Buitengebied 2011, vastgesteld 26 juni 2013. Om de ontwikkeling in juridisch-planologisch 

opzicht mogelijk te maken, dient het vigerende bestemmingsplan ingevolge artikel 3.1 Wet 

ruimtelijke ordening (hierna: Wro) te worden gewijzigd. Met de wijziging van het 

bestemmingsplan dient te worden aangetoond dat deze woningbouwontwikkeling aan sluit op 

de ruimtelijke structuur van Stramproy. 

 

De omvang van de ontwikkeling ligt ver onder de drempelwaarden die zijn opgenomen in kolom 

2, onderdeel D (11.2) van het Besluit m.e.r., namelijk een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

een aaneengesloten gebied van 2.000 woningen of meer of een bedrijfsvloeroppervlakte van 

200.000 m2 of meer. Er is voor de activiteit derhalve geen sprake van een m.e.r.-

(beoordelings)plicht. Er dient wel een vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. 

 

Vormvrije m.e.r.-beoordeling 

Op basis van paragraaf 7.6 van de Wet milieubeheer (Wm), dient degene die een activiteit wil 

ondernemen, aangewezen krachtens artikel 7.2, eerste lid, onder b, en die voornemens is een 

verzoek in te dienen tot het nemen van een besluit als bedoeld in het vierde lid van dat artikel, dit 

voornemen schriftelijk mee te delen aan het bevoegde gezag. Op basis van artikel 7.6 Wm dient 



 

 

 

 

door de initiatiefnemer schriftelijk te worden medegedeeld dat hij voornemens is een verzoek in 

te dienen tot het nemen van een besluit waarvoor het bevoegd gezag een beslissing dient te 

nemen inzake de noodzaak tot het opstellen van een milieueffectrapport. De schriftelijke 

mededeling zoals hier bedoeld is vormvrij. Bij de mededeling dient in ieder geval de informatie te 

worden verstrekt als omschreven in artikel 7.16, lid 2 t/m 4 Wm. 

 

Bijgevoegd vindt u de schriftelijke mededeling, in de vorm van een aanmeldingsnotitie, als 

bedoeld in artikel 7.16 Wm, op basis waarvan het bevoegd gezag op grond van artikel 7.17 Wm 

een beslissing kan nemen. Op basis van artikel 7.17 Wm dient het bevoegd gezag uiterlijk zes 

weken na de datum van ontvangst een beslissing te nemen 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. 

 

De achterliggende gedachte bij de vormvrije m.e.r.-beoordeling is dat ook kleine projecten het 

milieu relatief zwaar kunnen belasten en ook bij kleine projecten van geval tot geval moet worden 

beoordeeld of een m.e.r.-procedure nodig is. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan tot twee 

conclusies leiden 

 Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) 

noodzakelijk; 

 Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoordeling) 

plaatsvinden. 

 

In de als bijlage bijgevoegde aanmeldnotitie is op basis van de criteria die genoemd zijn in bijlage 

III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling getoetst of een m.e.r.-beoordeling uitgevoerd 

moet worden. Het gaat hierbij om de volgende criteria: 

 De kenmerken van het project; 

 De plaats van het project; 

 De kenmerken van het potentiële effect. 

 

De bijgevoegde aanmeldingsnotitie is deels gebaseerd op basis van de onderzoeken die zijn 

uitgevoerd in het kader van het in voorbereiding zijnde bestemmingplan. 

 

Verzoek 

Wij verzoeken u op basis van de aanmeldnotitie te besluiten dat voor de herstructurering van het 

plangebied géén milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld. 

 

Met vriendelijke groet, 

Pouderoyen Tonnaer 
 
Namens: 
Holding Weerens BV 




