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Onderwerp

Aanmeldingsnotitie (vormvrij) milieueffectrapportage van Ruimte voor Ruimte Limburg
voor het plan Diesterbaan 31 (herontwikkeling Mob-complex).

Voorstel

In verband met het ontbreken van bijzondere omstandigheden, die kunnen leiden tot
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, te besluiten dat voor de gevraagde
planontwikkeling geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, zoals bedoeld in
artikel 7.2 van de Wet milieubeheer.

Inleiding

Op 5 februari 2019 is een brief ontvangen van Ruimte voor Ruimte Limburg, Postbus
5700, 6202 MA Maastricht. Dit in verband met het voornemen het bestemmingsplan
'Diesterbaan 31'te Weert in procedure te nemen voor het ontwikkelen van maximaal 43
woningen en in relatie daarmee de wijziging van het Besluit milieueffectrapportage. In de
brief wordt verwezen naar het bestemmingsplan 'Diesterbaan 31'. Dit bestemmingsplan is
nog in voorbereiding. De aanmeldingsnotitie milieueffectrapportage (m.e.r.)
beoordelingsplicht zelf is desgevraagd separaat aangeleverd.

Op 7 juli 2OL7 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Met
deze wet is de herziene Europese m.e.r.-richtlijn in Nederlandse wetgeving vertaald.

In het gewijzigde Besluit m.e.r. is de nieuwe procedure voor de vormvrije m.e.r.-
beoordeling aangegeven. Voor elke aanvraag waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling
aan de orde is moet door de initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie worden opgesteld en
moet het bevoegd gezag een m.e.r.-beoordelingsbesluit nemen.
Dit betekent dat een omgevingsvergunning pas aangevraagd kan worden en een
ontwerpbestemmingsplan in procedure kan worden gebracht nadat aan de hand van de
ingediende aanmeldingsnotitie beoordeeld is of een milieueffectrapport (MER) moet
worden opgesteld.
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De voorgenomen activiteiten hebben betrekking op het ontwikkelen van maximaal 43

woningen met bijbehorende infrastructuur, waarbij sprake is van transformatie van het
voormalige mobilisatiecomplex. Alle bestaande bebouwing en de overtollige verharding
wordt gesloopt en verwijderd.

Beoogd effect/doel

Met dit besluit wordt voldaan aan het gewijzigde Besluit m'e.r

Argumenten

Er zijn geen bijzondere omstandigheden die het opstellen van een milieueffectrapportage
noodzakelijk maken.
Uit de ingediende m.e.r.-aanmeldingsnotitie volgt dat de m.e.r.-beoordelingsplicht
(vormvrij) geldt. Het bevoegd gezag moet vervolgens beoordelen of er biizondere
omstandigheden aanwezig zijn die rechtvaardigen of noodzakelijk maken dat een

milieueffectrapportage wordt opgesteld nog vóórdat wordt beslist op het ontwerp
bestemmingsplan. Naar aanleiding hiervan wordt het volgende opgemerkt.

Gelet op de kenmerken van het plan aan de Diesterbaan 31, de plaats waar het plan is
gelegen in het stedelijk bebouwd gebied, het ontbreken van andere activiteiten ter plaatse

en de kenmerken van de gevolgen die de activiteiten zullen veroorzaken zijn er geen

bijzondere omstandigheden die het opstellen van een milieueffectrapportage noodzakelijk
maken.

Kanttekeningen cn risico's

Niet varr Luepasitrg.

Financiéle, personele en juridische gevolgen

Ingevolge artikel 6:3 van de Algemene Wet Bestuursrecht is het genomen besluit niet

vatbaar voor bezwaar of beroep, tenzij deze beslissing de belanghebbende los van het
voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

De volgende stap is het in procedure brengen van het ontwerp bestemmingsplan. Dit plan

kan naar verwachting op korte termijn aan uw college worden voorgelegd.

Com m u nicatie/ partici Patie

Verzoeker wordt geÏnformeerd middels het toezenden van het besluit met begeleidende

brief.

Het beslLrit wordt bekend gemaakt in de Gemeentewijzer'

Overleg gevoerd met
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R&E: Anouk Cramers

Extern:

Bijlagen:

1. Ingekomen verzoek met bijlage
2. Besluit en begeleidende brief
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