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Het college van burgemeester en wethouders van Losser; 
 
Overwegende dat:  
 

- De milieueffectrapportage (m.e.r.) een hulpmiddel is om bij diverse procedures het 
milieubelang een volwaardige plaats in de besluitvorming te geven; 

- Een m.e.r. verplicht is bij de voorbereiding van plannen die belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu kunnen hebben; 

- De m.e.r. wettelijk verankerd is in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer en het 
Besluit m.e.r; 

- In onderdeel C en D van de bijlagen van het Besluit m.e.r. is aangegeven bij 
welke plannen sprake is van een activiteit waarvoor een m.e.r. moet worden 
doorlopen; 

- Een vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is als een besluit wordt voorbereid over 
activiteiten die voorkomen op de D-lijst en die onder de drempelwaarden liggen; 

- In het kader van de voorbereiding van het “Bestemmingsplan Buitengebied 
partiele herziening Natuurbegraafplaats op Aust” is gebleken dat een 
vormvrije m.e.r.-beoordeling nodig is;  

- Voor elk initiatief waarbij een vormvrije m.e.r.-beoordeling aan de orde is, een 
aanmeldingsnotitie opgesteld moet worden; 

- Namens initiatiefnemer een aanmeldingsnotitie is aangeleverd en op basis 
hiervan is beoordeeld of belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg 
van de ontwikkeling kunnen worden uitgesloten; 

- Op basis van de aangeleverde aanmeldnotitie voldoende aannemelijk is gemaakt 
dat volstaan kan worden met een vormvrije m.e.r.-beoordeling in de 
vervolgprocedure en aldus géén m.e.r.-procedure doorlopen hoeft te worden; 

- Op grond van artikel 7.17, lid 1 van de Wet milieubeheer het bevoegd gezag 
verplicht is een beslissing te nemen omtrent de vraag of bij de voorbereiding van 
het betrokken besluit voor de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen 
die zij voor het milieu kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt; 

- Zowel het college als de raad op grond van artikel 7.1, vierde lid, van de Wet 
milieubeheer bevoegd zijn om het m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen; 

- Het college in het kader van de voorbereiding van het bestemmingsplan het 
bevoegd gezag kan zijn omtrent het nemen van het (vormvrije) m.e.r.-
beoordelingsbesluit; 

 
BESLUIT: 

 
 

1. dat voor de ontwikkeling van natuurbegraafplaats Op Aust géén m.e.r.-
procedure doorlopen hoeft te worden. 

 



 
 

Losser, 6 juli 2021 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Losser, 
 
 
secretaris,     burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. J. van Dam    ir. C.A.M. Kroon 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bijlage : Mer aanmeldnotitie 



Mer aanmeldnotitie 

De milieueffectrapportage is een hulpmiddel om bij diverse procedures het milieubelang een 

volwaardige plaats in de besluitvorming te geven. De m.e.r.-procedure is gekoppeld aan de 

'moederprocedure'. Dit is de procedure op grond waarvan de besluitvorming plaatsvindt, 

bijvoorbeeld de bestemmingsplanprocedure (wijzigingsplanprocedure), of een 

milieuvergunningsprocedure.   

 

In het Besluit m.e.r., bijlage D, onder artikel 11 (Woningbouw, Stedelijke ontwikkeling, 

Industrieterreinen) staat onder artikel 11.3 genoemd dat een m.e.r-beoordeling moet 

plaatsvinden in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op de aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject (met inbegrip van winkelcentra of 

parkeerterreinen): indien:  

- De oppervlakte een aaneengesloten gebied betreft van 100 hectare en groter dan 2000 

woningen betreft.  

 

Qua aard, omvang en ligging is voorliggend ruimtelijk plan niet gelijk te stellen aan de 

betreffende en omschreven activiteit zoals bedoeld in het Besluit m.e.r.  Echter heeft op 7 juli 

2017 is een wetswijziging van het Besluit milieueffectrapportage inwerking getreden. Eén van de 

belangrijkste gevolgen van deze wetswijziging is dat vanaf 16 mei 2017 een vormvrije m.e.r.-

beoordeling moet worden aangevraagd door middel van een aanmeldnotitie.   

 

Dit is een extra stap in de procedure voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling. Het nut van deze 

notitie is dat al in een vroeg stadium beoordeeld wordt of de activiteit belangrijke nadelige 

milieugevolgen heeft. De beslissing van het bevoegd gezag of een milieueffectrapportage moet 

worden opgesteld, vindt plaats op basis van deze notitie.  

 

Deze aanmeldnotitie is vormvrij, maar heeft wel een aantal inhoudelijke voorwaarden. De 

aanmeldnotitie moet in ieder geval informatie bevatten over de kenmerken van het project, de 

plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten van de activiteit. Binnen zes 

weken nadat de initiatiefnemer deze informatie heeft verstrekt, moet het bevoegd gezag 

beslissen of een milieueffectrapportage moet worden opgesteld.  

 

In tabelvorm wordt een kwalitatief oordeel geveld over de effecten op diverse milieufactoren. 

Aan de hand van deze beoordeling wordt aangegeven of het opstellen van een 

milieueffectrapportage voor de genoemde plannen noodzakelijk geacht wordt. 

 

  



 
Middels voorliggende m.e.r.-beoordeling zijn de verwachte milieueffecten van de voorgenomen 

activiteit overeenkomstig de beoordelingscriteria van bijlage III bij de Europese Richtlijn 

‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten’ in beeld 
gebracht.  

 

Uit deze effectbeoordeling blijkt dat er geen significant negatieve milieueffecten te verwachten 

zijn bij uitvoering van de voorgenomen activiteit. De algehele conclusie is dan ook dat voor de 

gekozen procedure er geen m.e.r.-plicht geldt en er dus geen milieueffectenrapportage hoeft te 

worden opgesteld. 

 


