
Vormvrije m.e.r.� beoordeling. 

 

Het opstellen van een milieueffectrapportage (MER) en het doorlopen van de bijbehorende 

m.e.r.�procedure is verplicht bij de voorbereiding van plannen en besluiten van de overheid 

die kunnen leiden tot belangrijke nadelige gevolgen van het milieu. Dit is geregeld in 

hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer. Er zijn drie onafhankelijke sporen die kunnen leiden 

tot een m.e.r.�plicht: 

 

1. Uit toetsing aan de hand van het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) blijkt dat 

het plan of besluit voorziet in, of een kader vormt voor, activiteiten die (mogelijk) 

belangrijke nadelige gevolgen hebben voor het milieu. In onderdeel C en D van de bijlage 

bij het Besluit m.e.r. is aangegeven welke activiteiten planMER�plichtig, Besluit m.e.r.� 

plichtig of m.e.r.�beoordelingplichtig zijn. Voor deze activiteiten zijn in het Besluit m.e.r. 

drempelwaarden opgenomen. Voor (bestemmings)plannen dient te worden getoetst aan 

de activiteiten en drempelwaarden van onderdeel D van de bijlage bij het Besluit m.e.r. In 

het geval de activiteit wordt genoemd in onderdeel D, maar die onder de 

drempelwaarden vallen, dan is een 'vormvrije m.e.r.�beoordeling' nodig. Bij de 'vormvrije 

m.e.r.�beoordeling' dient te worden getoetst of belangrijke nadelige gevolgen voor het 

milieu kunnen worden uitgesloten. De toetsing dient te worden gedaan aan de hand van 

de criteria uit Bijlage III bij de Europese richtlijn m.e.r. (kenmerk project, plaats project en 

kenmerk potentieel effect). Zijn belangrijke nadelige milieugevolgen uitgesloten, dan is 

niet alsnog een (plan)m.e.r. (�beoordeling) op grond van het Besluit m.e.r. noodzakelijk. 

2. In het geval van een (bestemmings)plan: indien een 'passende beoordeling' op grond van 

de Natuurbeschermingswet 1998 voor dit plan verplicht is vanwege de in het plan 

opgenomen activiteiten. Een passende beoordeling is verplicht indien significante 

negatieve effecten op Natura 2000�gebieden niet zijn uit te sluiten. 

3. Wanneer Provinciale Staten in de Provinciale Milieuverordening activiteiten hebben 

aangewezen, aanvullend op de activiteiten in het Besluit m.e.r., die kunnen leiden tot 

m.e.r.�plicht. 

 

Toets planMER�plicht 

Het bestemmingsplan biedt een juridische�planologische regeling voor een supermarkt. De 

activiteit die mogelijk wordt gemaakt valt onder categorie ‘D 11.2 uitbreiding van een stedelijk 

ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. De 

drempelwaarden van de betreffende categorie worden niet overschreden of zijn niet van 

toepassing (oppervlakte van 200 ha ofmeer, 2.000 of meer woningen en 

bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer). 

Dit betekent dat een vormvrije m.e.r.�beoordeling dient te worden uitgevoerd. Uit de 

vormvrije m.e.r.�beoordeling zal blijken of niet alsnog een m.e.r.�procedure op grond van het 

Besluit m.e.r. moet worden doorlopen. In het navolgende is de vormvrije m.e.r.�beoordeling 

behandeld. 



De afstand tot het dichtstbijzijnde Natura 2000�gebied (Leekstermeergebied) bedraagt circa 

2,5 km. 

Gelet op de soort activiteit (supermarkt) en de afstand tot aan het Natura 2000�gebied, is 

geoordeeld dat is uit te sluiten dat er significante negatieve effecten optreden op het Natura 

2000�gebied. Dit betekent dat er geen 'passende beoordeling' op grond van het 

Natuurbeschermingswet 1998 voor dit plan verplicht is en er derhalve, via dit spoor, ook 

geen sprake is van een planMER�plicht. 

Provinciale Staten van Drenthe hebben momenteel geen activiteiten aangewezen die 

kunnen leiden tot een m.e.r.�plicht. Derhalve is er via dit spoor ook geen sprake van een 

planMER�plicht voor dit bestemmingsplan. 

 

Vormvrije m.e.r.�beoordeling 

Zoals in de vorige paragraaf is aangegeven, is een vormvrije m.e.r.�beoordeling altijd nodig 

als een besluit of plan wordt voorbereid over activiteiten die voorkomen op de D�lijst en die 

onder de drempelwaarden liggen. Dit is het geval bij dit bestemmingsplan dat voorziet in een 

supermarkt met een bruto vloeroppervlakte van 3.000 m2 en een terreinoppervlakte van 

circa 11.000 m2. Bij de vormvrije m.e.r.�beoordeling dient te worden getoetst of belangrijke 

nadelige gevolgen voor het milieu kunnen worden uitgesloten. De toetsing dient te worden 

gedaan aan de hand van de criteria uit Bijlage III bij de Europese richtlijn m.e.r. (kenmerk 

project, plaats project en kenmerk potentieel effect). 

Gelet op de kenmerken van het project, de plaats van het project en de kenmerken van de 

potentiële effecten is geoordeeld dat er geen belangrijke negatieve milieugevolgen zullen 

optreden. De onderzoeksresultaten in voorgaande paragrafen tonen dit ook aan. Voor dit 

bestemmingsplan is dan ook geen m.e.r.�procedure noodzakelijk op grond van het Besluit 

m.e.r. 

 


