
Bijlage 5 Vormvrije mer. 

Op basis van het hierna volgende zal het college van burgemeester en wethouders voor de 

vaststelling van het plan een besluit nemen dat er geen milieueffectrapport hoeft te worden 

opgesteld.  

Het plan maakt ontwikkelingen mogelijk die vallen onder categorie D11.2 van het Besluit 

m.e.r. Een m.e.r. beoordeling is in dat geval op basis van de Wet milieubeheer verplicht. In de 

ruimtelijke onderbouwing is al ingegaan op de verschillende onderdelen. Echter hieronder 

motiveren wij nogmaals dat er geen belangrijke nadelige milieugevolgen ten gevolge van het 

plan optreden een en ander overeenkomstig de criteria genoemd in Bijlage III van de 

Europese m.e.r.-richtlijn. 

 

1. Kenmerken van de projecten 

Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

• De omvang van het project betreft een uitbreiding van bestaand stedelijk gebied met in 

planologische zin  6. 

• Er is geen cumulatie met andere projecten. 

• Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen betreft het afvoeren van hemelwater in de 

nabij gelegen watergang, geïntegreerde zonnepanelen en de platte daken voorzien van 

een vegetatiedak. 

• De productie van afvalstoffen is niet aanwezig. Huishoudelijk afvalwater wordt via de 

riolering afgevoerd. 

• Er is geen sprake van verontreiniging en hinder. Wij verwijzen naar onderdeel 

bedrijven en milieuzonering onder 4.4. 

• Er is geen risico van zware ongevallen en/of rampen, waaronder rampen door 

klimaatverandering. We verwijzen naar het onderdeel externe veiligheid zoals 

beschreven onder 4.5. 

• Er zijn geen risico's voor de menselijke gezondheid. Wij verwijzen naar het onderdeel 

externe veiligheid, zoals beschreven onder 4.5. 

 

2. Plaats van het project 

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 betreft bedrijven. 

• Het gebied ligt niet in een beschermingszone, ligt buiten het bestaand stedelijk gebied 

maar betreft het een omvorming van bedrijf naar wonen, hetgeen past bij het 

landschap ter plaatse. 



• Het gebied heeft geen hoge bevolkingsdichtheid en is cultureel en archeologisch 

gezien niet waardevol. Wij verwijzen naar paragraaf 4.9. 

• Het dichtstbijzijnde Natura 2000 gebied, te weten ‘boezems Kinderdijk’ ligt op circa 1 

kilometer afstand van het gebied. 

3. Kenmerken van het potentiële effect 

Gezien de kleinschaligheid van het project zijn er geen potentiële aanzienlijke effecten te 

verwachten. Dit is ook beschreven in hoofdstuk 5 van deze toelichting.  

 


