
¡It¡t GEMEENTE vt¡EERT

Afdeling

Naam opsteller voorstel

Portefeuillehouder

Ruimte & Economie

Marianne Arts
(o49s-57s22L)

drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk

B&W
DJ-969445

Zaaknummer:
969427

Publicatie:

Onderwerp

Aanmeldingsnotitie (vormvrije) milieueffectrapportage voor het bestemmingsplan Laarveld
2020.

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
wijziging geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld, zoals bedoeld in artikel
7.2 van de Wet milieubeheer.

Inleiding

Door de gemeente is een m.e.r.-aanmeldingsnotitie (vormvrij) ingediend welke dient te
worden beoordeeld op basis van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit-m.e.r.).
De notitie is opgesteld in verband met de voorgenomen oprichting van maximaal 152
woningen in Laarveld fase 3.

Op 7 juli 2Ot7 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 ontwerpbestemmingsplan in procedure wordt gebracht nadat aan de
hand van de ingediende aanmeldingsnotitie beoordeeld is of een MER moet worden
opgesteld.

Beoogd effect/doel
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Deze processtap is nodig voordat het bestemmingsplan 'Laarveld 2020'ter inzage wordt
gelegd.

Argumenten

1.1 Er zijn geen bijzondere omstandigheden die het opstellen van een
m i I i eueffectra p portage nood za ke I ij k ma ken.
De voorgenomen activiteiten hebben betrekking op het realiseren van maximaal 152

woningen met bijbehorende infrastructuur en openbare ruimte in de uitbreidingslocatie
Laarveld fase 3. Het plangebied is grotendeels agrarisch in gebruik. Het plangebied wordt
begrensd door de Schonkenstraat, Schonkenweg, Laarderweg en de Ringhaan-Noord. Aan

de zuidwest zijde wordt het plangebied begrensd door een denkbeeldige lijn tussen de
Schonkenweg en de Ringbaan-Noord.

Uit de m.e.r.-aanmeldingsnotitie volgt dat de m.e.r.-beoordelingsplicht (vormvrij) geldt.
Het bevoegd gezag moet vervolgens beoordelen of er bijzondere omstandigheden
aanwezig zijn die rechtvaardigen of noodzakelijk rnake¡t dat eetr milieueffectrapportage
wordt opgesteld nog vóórdat wordt beslist op het ontwerpbestemrnittgsplatt. Naar

aanleiding hiervan wordt het volgende opgemerkt'

Gelet op de kenmerken van het plan Laarveld 2020, de plaats waar het plan is gelegen

aan de rand van het stedelijk gebied, de samenhang met 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 en risico's

Niet van toepassing

Financiëie, personeie en juririische gevoigen

Van de beslissing wordt mededeling gedaan in het Gemeenteblad. Ingevolge artikel 6:3
van cje Aigemene Wet Bestuursrecht is het genomen besiuit niet vaibaar voor bezwaa¡' 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 aanmeidingsnot¡t¡e aismede uw besluit worden als bijlage bij de toelichting van het
bestemmingsplan gevoegd.

Comm unicatie/ partic¡ pat¡e

Het besluit wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad op 25 maart 2020

Overleg gevoerd met

Tnfarn'

R&E: Michel Jans, Roy Thijssen, Johan van der Burg, Rick Martens
Projecten : Paul Verhappen
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Extern:

Bijlagen:

1. Concept besluit
2. Aanmeldingsnotitie

Pagina 3




