
Geen milieueffectrapport voor het 
bestemmingsplan 'Emmen, 
Noordbargerstraat 11 (realisatie 
supermarkt)' 
Burgemeester en wethouders van Emmen hebben op 6 juli 2020 besloten om geen milieueffectrapport op 
te stellen voor het bestemmingsplan 'Emmen, Noordbargerstraat 11 (realisatie supermarkt)'. Met ingang 
van 15 juli 2020 tot en met 25 augustus 2020 kunt u dit besluit en de bijbehorende aanmeldnotitie 
bekijken bij het Klant Contact Centrum, Raadhuisplein 1 te Emmen. Uit de aanmeldnotitie blijkt dat er 
met het plan geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn te verwachten. 

Er kan geen bezwaar ofberoep ingediend worden tegen het besluit om geen milieueffectrapport op te 
stellen. 
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Burgemeester en wethouders van Emmen, 

overwegende dat, 

het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) 7 juli 2017 in werking is getreden; 

sindsdien een verplichting is opgenomen tot het nemen van een m.e.r-beoordelingsbesluit op een 
ingediende aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling; 

deze verplichting geldt voor activiteiten, plannen en besluiten die voorkomen in onderdeel D van de 
bijlage bij het Besluit m.e.r.; 

de procedure m.e.r-beoordeling bedoeld is om het milieubelang volwaardig en vroegtijdig in de 
plan- en besluitvorming in te brengen; 

uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst van de aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling een m.e.r. 
beoordelingsbesluit wordt genomen; 

de ingediende aanmeldnotitie m.e.r.-beoordeling de benodigde informatie bevat om een besluit te 
nemen of er wel of geen milieueffectrapport opgesteld moet worden; 

met de aanmeldnotitie m.e.r-beoordeling inzicht is verkregen in het feit dat met het plan geen 
belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu te verwachten zijn; 

het m.e.r-beoordelingsbesluit wordt aangemerkt als een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 
6.3 van de Algemene wet bestuursrecht; 

gelet op de bepalingen van de Wet milieubeheer, het Besluit milieueffectrapportage en de Algemene 
wet bestuursrecht; 

BES L U IT E N: 

I. Geen milieueffectrapport op te stellen voor het bestemmingsplan 'Emmen, Noordbargerstraat II 
(realisatie supermarkt)'. 

Emmen, 6 juli 2020, 

burgemeester en wethouders van Emmen, 
namens dezen, 
teamleider Ruimtelijke ontwikkeling, 11 C{ ~ .. --,,/ --- 
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mevrouw M.A.E. Holwarda 


