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Besluit E uitgaand Ja M.e.r.-beoordelingsbesluit Bergerweg 125
Het opbasis van de aanmeldnotitie nemen van een m.e.r.-beoordelingsbesluit voor de voorgenomen ontwikkeling op de locatie
Bergerweg 125 te Bergen.

M.e.r.-beoordelingsbesluit Herenweg 273 A in Egmond aan den Hoef
De voorgenomen ontwikkeling op de locatie Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef voorziet in
de realisatie van een stedelijk ontwikkelingsproject en een besluit betreft als bedoeld in kolom 4
van bijlage D bij het Besluit m.e.r. Voorafgaand aan de terinzagelegging van het ontwerpplan dient
daarom een m.e.r.-beoordelingsbesluit. te worden genomen. Het college is op grond van artikel
7.1, vierde lid, van de Wet milieubeheer bevoegd om een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen.
Bij een te verrichten (vormvrije) m.e.r.-beoordeling dient in acht te worden genomen dat deze
beoordeling dient te voorzien in een toereikende integrale beoordeling van de mogelijke nadelige
gevolgen van het project voor het milieu in relatie tot de criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn.
Door de initiatiefnemer is in de aangeleverde aanmeldnotitie een als hierboven beschreven
integrale beoordeling gemaakt. Uit de daaropvolgende ambtelijke toetsing blijkt dat de relevante
criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn afdoende zijn geadresseerd en dat voor zover van
toepassing de geplande maatregelen om waarschijnlijke belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu te vermijden of te voorkomen afdoende zijn gewaarborgd. Hiermee is voldoende
aannemelijke gemaakt is dat volstaan kan worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling in de
vervolgprocedure en dat aldus geen m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden. De kennisgeving
van dit besluit dient overeenkomstig hetgeen bepaald in artikel 7.17, vijfde lid, aanhef en onder a,
van de Wet milieubeheer te geschieden in een of meer dag-, nieuws- of huis-aan-huis-bladen en
in de Staatscourant.

besluit:
Dat voor de voorgenomen ontwikkeling op de locatie Herenweg 273A te Egmond aan den Hoef
geen m.e.r.-procedure behoeft te worden doorlopen.
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