
Bijlage @@@@@ Motivering vormvrije m.e.r. 

 

 

 

 

In voorliggend bestemmingsplan @@@@@ komen activiteit(en) voor die voorkomen op 

de D-lijst van het Besluit m.e.r..Vanwege deze activiteiten dient met een vormvrije m.e.r. 

–beoordeling  of de activiteit belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu. 

Voor de activiteit @@@@@ is een vormvrij m.e.r. uitgevoerd. Hieruit blijkt dat  

 

Let op vergeet niet te verwijzen naar al gedane onderzoeken. 

1. Kenmerken van de projecten  
Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden 

genomen:  

• de omvang van het project, � Een globale beschrijving van de ingreep en 

beschrijving van het ruimtebeslag en effecten? 

• de cumulatie met andere projecten,  

• het gebruik van natuurlijke hulpbronnen,  

• de productie van afvalstoffen,  

o verontreiniging en hinder, � wat zijn maatgevende effecten van de 

voorgenomen activiteit? Is er sprake van emissies (bijvoorbeeld van 

geluid, lucht), verkeersaantrekkende werking e.d.?  

• risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of 

technologieën.  

2. Plaats van de projecten:  
Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten 

van invloed kunnen zijn moet in het bijzonder in overweging worden genomen:  

• het bestaande grondgebruik,  

• de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de 

natuurlijke hulpbronnen van het gebied,  

• het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder 

aandacht voor de volgende typen gebieden: 

a. wetlands  

b. kustgebieden  

c. berg- en bosgebieden  

d. reservaten en natuurparken  

e. gebieden die in de wetgeving van lidstaten zijn aangeduid of door die 

wetgeving worden beschermd; speciale beschermingszones door de 

lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 79/409/EEG (= Vogelrichtlijn) 

en Richtlijn 92/43/EEG (= Habitatrichtlijn)  



f. gebieden waarin de bij communautaire wetgeving vastgestelde normen 

inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden;  

g. gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid  

h. landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang  

• de (gevoeligheid van de) omgeving waarin de activiteit is gesitueerd;  

• wat is de afstand van de activiteit(en) tot gebieden die gevoelig zijn?  

• zijn er met betrekking tot de activiteit indicatieve invloedsafstanden bekend? 

(bijvoorbeeld uit het 'groene boekje')  

• waarvoor zijn de gebieden gevoelig? Heeft de voorgenomen activiteit daar 

invloed op?  

3. Kenmerken van het potentiële effect  
Bij de potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met 

de criteria van de punten 1 en 2 in het bijzonder in overweging worden genomen:  

• het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen 

bevolking),  

• het grensoverschrijdende karakter van het effect  

• 'de waarschijnlijkheid van het effect,  

• de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect.  

• de maatschappelijke aandacht voor de activiteit; 

• mate van beschikbaarheid van informatie, bijvoorbeeld over de 

gevoeligheid van gebieden. 

 

1. Beschrijving activiteit  

 

2. Omgeving 

Let OP  

In veel gevallen zal immers al snel helder zijn dat een activiteit geen belangrijke nadelige 

gevolgen voor het milieu heeft (grote afstand tot gevoelige gebieden, de locatie en de 

omgeving hebben geen bijzondere kenmerken waardoor er een verwaarloosbare kans is 

op belangrijke nadelige effecten, de activiteit leidt niet tot grote emissies, heeft een klein 

ruimtebeslag e.d.). Dan is ook geen uitgebreide motivering nodig: er kan beknopt worden 

beschreven dat naar alle Europese criteria is gekeken. Experts kunnen met hun kennis en 

ervaring op basis van beschikbare informatie in veel gevallen een gemotiveerd oordeel 

geven. 

In sommige gevallen zal meer expliciet op bepaalde criteria moeten worden ingegaan. 

Het is in alle gevallen wel zaak, om bij de besluitvorming, bijvoorbeeld omtrent de 

omgevingsvergunning, vast te leggen dat voorafgaand aan de procedure is nagegaan of er 

een kans is op belangrijke gevolgen. 

 


