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HOOFDSTUK 1

INLEIDING

Aan de Boerhofstraat-Dijkmanstraat, in de kern Okkenbroek (gemeente Deventer), bevindt zich een
woningbouwlocatie voor vijf vrijstaande woningen (hierna: projectlocatie). Geconstateerd is dat de vraag naar
vrijstaande woningen in Okkenbroek beperkt is en dat meer behoefte is aan twee-onder-een kapwoningen en
rijwoningen. Dit heeft geleid tot een gewijzigde planopzet ter plaatse van de projectlocatie.
Initiatiefnemer is voornemens om ter plaatse van de projectlocatie in totaal 8 woningen te realiseren, in de
vorm van 4 rijwoningen, 2 twee-onder-één-kapwoningen en 2 vrijstaande woningen, waarvan één woning
levensloopbestendig wordt uitgevoerd. Met het plan wordt beter aangesloten bij de huidige behoefte,
ontstaan meer mogelijkheden voor starters en doorstromers en wordt een belangrijke bijdrage aan de
woningdifferentiatie in Okkenbroek geleverd.
Het voornemen is niet in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan "Okkenbroek 2009",
aangezien de hiervoor noodzakelijke gebruiks- en/of bouwregels ontbreken.
Om voornoemde ontwikkeling planologisch mogelijk te maken is een herziening van het bestemmingsplan
noodzakelijk. Vanuit het ruimtelijke spoor is een vormvrije toets aan het Besluit Milieueffectrapportage
noodzakelijk. In dit document worden de milieueffecten van deze ontwikkeling beschouwd. Eerst wordt een
nadere toelichting op de M.e.r.-beoordeling gegeven.
M.e.r.-beoordeling
De milieueffectrapportage is een wettelijk instrument met als doel het aspect milieu een volwaardige plaats in
de integrale ruimtelijke afweging te geven. Een bestemmingsplan kan op drie manieren met
milieueffectrapportage in aanraking komen:
• Op basis van artikel 7.2a, lid 1 Wm (als wettelijk plan);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht wanneer er een passende beoordeling op basis van art. 2.8, lid 1 Wet
natuurbescherming nodig is.
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 3);
Er ontstaat een m.e.r.-plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van de bijlage van
dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 3 (plannen).
• Op basis van het Besluit milieueffectrapportage (bestemmingsplan in kolom 4);
Er ontstaat een m.e.r.-(beoordelings)plicht voor die activiteiten en gevallen uit de onderdelen C en D van
de bijlage van dit besluit waar het bestemmingsplan genoemd is in kolom 4 (besluiten).
In het Besluit m.e.r. neemt het bestemmingsplan een bijzondere positie in, want het kan namelijk tegelijkertijd
opgenomen zijn in zowel kolom 3 als in kolom 4 van het Besluit m.e.r.. Of het bestemmingsplan in deze
gevallen voldoet aan de definitie van het plan uit kolom 3 of aan de definitie van het besluit uit kolom 4 is
afhankelijk van de wijze waarop de activiteit in het bestemmingsplan wordt bestemd. Als voor de activiteit
eerst één of meerdere uitwerkings- of wijzigingsplannen moeten worden vastgesteld dan is sprake van
‘kaderstellend voor' en voldoet het bestemmingsplan aan de definitie van het plan. Is de activiteit geheel of
gedeeltelijk als eindbestemming opgenomen voldoet het aan de definitie van het besluit. In voorliggend geval
gaat het om directe eindbestemmingen en is sprake van een besluit.
Een belangrijk element in het Besluit m.e.r.. is het (in feite) indicatief maken van de gevalsdefinities (de
drempelwaarden in kolom 2 in de D-lijst). Dit betekent dat het bevoegd gezag meer moet doen dan onder de
oude regelgeving. Kon vroeger worden volstaan met de mededeling in het besluit dat de omvang van de
activiteit onder de drempelwaarde lag en dus geen m.e.r. (beoordeling) noodzakelijk was, onder de nu
geldende regeling moet een motivering worden gegeven. Voor deze toets wordt de term vormvrije m.e.r.beoordeling gehanteerd.
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Voorliggende ontwikkeling is niet als activiteit opgenomen in de C-lijst van het Besluit MER. In de D-lijst de
volgende activiteit opgenomen: ‘De aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met
inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen’. Het realiseren van de gewenste acht woningen is
als een stedelijk ontwikkelingsproject aan te merken, waardoor toetsing aan de drempelwaarden dient plaats
te vinden.
De drempelwaarden zijn ten aanzien van de hiervoor genoemde activiteit als volgt:
1.
2.
3.

een oppervlakte van 100 hectare of meer,
een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of
een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer.

In voorliggend geval is geen sprake van het realiseren van 2000 of meer woningen. Van een directe m.e.r.plicht is dan ook geen sprake. Desalniettemin dient, gelet op de aard en omvang van het project, wel een
vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden uitgevoerd. Voorliggende aanmeldnotitie voorziet hierin.

Inhoud en doel van de vormvrije m.e.r.-beoordeling
Inhoudelijk gaat de vormvrije m.e.r.-beoordeling in op de mogelijke belangrijke nadelige gevolgen voor het
milieu als gevolg van het initiatief. Deze belangrijke nadelige gevolgen worden beoordeeld aan de hand van de
selectiecriteria opgesomd in Bijlage III van de EEG-richtlijn Milieueffectbeoordeling, die drie hoofdthema’s
noemt:




De kenmerken van de activiteit;
De plaats van de activiteit (ligging en samenhang met andere activiteiten (cumulatie);
De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.

Het doel van de notitie is om op objectieve wijze informatie over mogelijke, relevante milieugevolgen van het
project te verzamelen en te presenteren.
Betrokken partijen
Bij het project zijn de initiatiefnemer en de gemeente Deventer betrokken. Voor het vaststellen van het
bestemmingsplan is de gemeenteraad van Deventer het bevoegd gezag.
Daarnaast worden de provincie Overijssel, het waterschap Drents Overijsselse Delta en eventueel andere
vooroverlegpartners gedurende het proces bij het project betrokken en zal het bestemmingsplan in het kader
van het wettelijk vooroverleg (artikel 3.1.1. Bro) naar deze partijen worden toegezonden.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 wordt het voornemen beschreven. Daarbij komen aanleiding, achtergronden en
uitgangspunten aan bod. Hoofdstuk 3 gaat in op de mogelijke milieueffecten van het project. In hoofdstuk 4
wordt bij wijze van samenvatting de beoordeling gedaan van de omstandigheden van het voornemen. Hierin
wordt tevens de conclusie van de vormvrije m.e.r.-beoordeling beschreven.
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HOOFDSTUK 2

KENMERKEN VAN HET VOORNEMEN

Dit hoofdstuk gaat in op de voorgenomen ontwikkeling, de projectlocatie en eventuele (samenhangende)
ontwikkelingen in de omgeving waarmee rekening dient te worden gehouden.

Voorgenomen ontwikkeling
Het concrete voornemen betreft het toevoegen van drie extra woningen, waardoor binnen de projectlocatie in
totaal acht woningen zijn toegestaan, en het mogelijk maken van verscheidende woningtypen ter plaatse.

Locatiekenmerken
De projectlocatie bevindt zich op de hoek van de Boerhofstraat-Visserhof met de Dijkmanstraat, in de kern
Okkenbroek (gemeente Deventer). Het gaat om het perceel kadastraal bekend als Gemeente Diepenveen,
sectie F, nummer 3072 (gedeeltelijk). Het gebied is reeds bestemd als woningbouwlocatie.
In afbeelding 1 is de ligging van de projectlocatie ten opzichte van de kern Okkenbroek en de directe omgeving
aangegeven. De locatie van de projectlocatie is aangegeven met de rode ster en onderbroken contour.

Afbeelding 1: ligging projectlocatie in Okkenbroek en de directe omgeving (bron: PDOK)

Het gebruik van natuurlijke hulpbronnen en productie van afvalstoffen
Bij de realisatie van de woningen zal gebruik worden gemaakt van natuurlijke hulpbronnen. De acht woningen
zullen in de gebruiksfase qua energiegebruik duurzamer zijn dan de reeds toegestane vijf woningen, immers
worden de woningen niet voorzien van een gasaansluiting. Daarnaast worden de woningen conform het
Bouwbesluit gebouwd.
De productie van afvalstoffen betreft voor de woningen uitsluitend de productie van huishoudelijke
afvalstoffen. Deze worden zoveel mogelijk gescheiden om nuttige afvalstoffen op eenvoudige wijze te kunnen
inzamelen en vervolgens te verwerken/recyclen. Er is geen sprake van de productie van gevaarlijk afval.
Verontreiniging en hinder
In de bouwfase kan mogelijk sprake zijn van tijdelijke verkeers- en geluidhinder van bouwverkeer en
bouwwerkzaamheden op locatie. Het gaat dan om geluid en stof vanuit de bouwplaats en bouwverkeer van en
naar de projectlocatie. Vanwege de ligging, de kleinschalige omvang van de ontwikkeling en de geschatte
tijdsduur, is er geen noodzaak om verkeer tijdelijk om te leiden, met de daarbij behorende effecten. Na
afronding van de bouwwerkzaamheden zal deze mogelijke tijdelijke hinder volledig vervallen. Het aspect
tijdelijke hinder leidt dan ook niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen.
In de gebruiksfase zullen ten gevolge van de activiteiten geen nadelige effecten op het milieu en de omgeving
plaatsvinden. De gewenste woningen worden namelijk niet gezien als milieubelastende functies.
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Zoals in hoofdstuk 3 wordt geconstateerd is geen sprake van een onevenredige aantasting van beschermende
natuurgebieden en/of het woon- en leefklimaat ter plaatse.
Risico op ongevallen, specifiek met gevaarlijke stoffen of technologieën
De beoogde ontwikkeling zorgt niet voor een toename van risico’s voor de omgeving. Er worden geen
gevaarlijke stoffen geproduceerd, opgeslagen of vervoerd. Daarnaast zal als gevolg van de ontsluiting van de
woningen van een verkeersonveilige situatie geen sprake zijn.
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HOOFDSTUK 3

BESCHRIJVING VAN DE MILIEUEFFECTEN

Voor de vormvrije m.e.r.-beoordeling zijn de mogelijk negatieve milieueffecten van het voornemen relevant.
Zoals in het vorige hoofdstuk is aangegeven, gaat het om een kleinschalige woningbouwontwikkeling op een
bestaande woningbouwlocatie.
Relevante milieuaspecten zijn verkeer, geluid, luchtkwaliteit, geur, water, bodem, externe veiligheid en
ecologie, waaronder ook specifiek de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden. In dit hoofdstuk worden de
te verwachten (tijdelijke) effecten per aspect beschreven. Verder wordt ingegaan op tijdelijke hinder als gevolg
van de ontwikkeling. Voor een aantal van deze aspecten zijn door diverse externe bureaus onderzoeken
uitgevoerd. De conclusies van deze onderzoeken zijn samengevat in onderstaande alinea’s.

Verkeer
Als gevolg van het voornemen ontstaan afgerond 62 verkeersbewegingen. Vermeld wordt dat dit aantal vanuit
planologisch oogpunt per saldo nog minder zal zijn, aangezien reeds vijf vrijstaande woningen zijn toegestaan.
De projectlocatie wordt ontsloten via de omliggende wegen, die grenzen aan de projectlocatie. Dit is in de
huidige situatie voor de reeds toegestane woningen eveneens het geval. Deze wegen kunnen het beperkte
aantal extra verkeersbewegingen zonder problemen opvangen. Hierbij is ter plaatse sprake van overzichtelijke
en verkeersveilige ontsluitingsmogelijkheden, waarbij doorstromingsproblemen of verkeersonveilige situaties
niet voorkomen. Er is vanuit verkeerskundig oogpunt dan ook geen bezwaar tegen de ontwikkeling.
De toekomstige verkeerssituatie leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.

Geluid
Woningen zijn niet opgenomen in de VNG-uitgave, omdat woningen in beginsel niet aan te merken zijn als
milieubelastende objecten. Echter zal wel sprake zijn van enig geluid als gevolg van de woonfuncties
(leefgeluiden), hiervoor gelden overigens geen normen. Daarnaast bevinden zich in de directe omgeving
hoofdzakelijk dezelfde functies (woongebied).
Het voornemen leidt niet tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen op het gebied van geluid.
Luchtkwaliteit
De gewenste ontwikkeling gaat hoofdzakelijk uit van het planologisch toestaan van drie extra woningen op een
bestaande woningbouwlocatie. Gelet op de aard en omvang van dit project wordt gesteld dat het project 'niet
in betekenende mate bijdraagt' aan de luchtverontreiniging. Tot slot wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling
niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in het kader van het 'Besluit gevoelige bestemmingen'.
Het voornemen heeft ten aanzien van de luchtkwaliteit geen mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.
Geur
Binnen het voornemen worden geen geurbelastende objecten gerealiseerd.
De voorgenomen ontwikkeling leidt ten aanzien van geur dan ook niet tot mogelijk belangrijke nadelige
milieugevolgen.

Water
De projectlocatie is deels (oosten) gelegen in intrekgebied, maar niet in het grondwaterbeschermingsgebied.
De woningen zijn niet risicovol en brengen in beginsel geen verslechtering van de grondwaterkwaliteit met zich
mee, waardoor zij voldoen aan het zogenaamde stand-stillprincipe.
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Daarnaast is sprake van het gebruik van duurzame, niet-uitloogbare bouwmaterialen, zodat diffuse
verontreinigingen worden voorkomen. Het hemelwater en afvalwater worden op een adequate wijze
geïnfiltreerd en/of afgevoerd via het bestaande rioleringsstelsel.
Het desbetreffende waterschap heeft gelet op het vorenstaande geen bezwaren tegen de voorgenomen
ontwikkeling. Deze conclusie is getrokken naar aanleiding van een digitale watertoets 1. Het proces van de
watertoets heeft geleid tot de ‘korte procedure’.
Geconcludeerd wordt dat het aspect water niet leidt tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen

Bodemkwaliteit
Het uitvoeren van onderzoek naar de bodemkwaliteit doet zich voor in situaties waarin personen langdurig
verblijven of aanwezig zijn. In voorliggend geval gaat het om het realiseren van woningen, waardoor het van
belang is om te onderzoeken of de bodemkwaliteit aansluit bij de toekomstige functie.
Door middel van een verkennend bodem- en asbestonderzoek2 is de bodemkwaliteit onderzocht. Zintuiglijk
zijn in de vaste bodem geen noemenswaardige bijmengingen aan bodemvreemde materialen waargenomen.
In de bodem is zintuiglijk en analytisch geen asbest aangetroffen. In de vaste bodem zijn geen verhoogde
gehalten aangetoond. In het grondwater is een licht verhoogde gehalte aan chroom aangetoond. Het
aangetoonde gehalte vormt geen aanleiding tot nader onderzoek.
Op basis van de analyseresultaten is de actuele bodemkwaliteit afdoende vastgelegd en bestaan geen
bezwaren voor de voorgenomen nieuwbouw op de locatie.
Geconcludeerd wordt dat het aspect bodem niet leidt tot mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.

Externe veiligheid
Binnen de projectlocatie wordt geen gebruik gemaakt van gevaarlijke stoffen.
Het voornemen heeft ten aanzien van de externe veiligheid geen mogelijk belangrijke nadelige milieugevolgen.

Ecologie
Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming.
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en het Nederlands
Natuurnetwerk (voorheen EHS). Soortenbescherming gaat uit van de bescherming van dier- en
plantensoorten. Sinds 1 januari 2017 is het wettelijk kader ten aanzien van gebieds- en soortenbescherming
vastgelegd in de Wet natuurbescherming.
Gebiedsbescherming
Volgens het wettelijk kader ten aanzien van gebiedsbescherming, zoals vastgelegd in de Wet
natuurbescherming, zal Nederland aan de hand van een vergunningenstelsel de zorgvuldige afweging
waarborgen rond projecten die gevolgen kunnen hebben voor Natura 2000-gebieden. Hiernaast is het
Natuurnetwerk Nederland (NNN) de kern van het Nederlands natuurbeleid. Het NNN is in provinciale
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van het NNN geldt het 'nee, tenzij'- principe. In principe
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.
In onderhavige situatie betreft het de ontwikkeling van acht woningen in de kern Okkenbroek, waarvan reeds
vijf woningen (met gasaansluiting) ter plaatse van de projectlocatie zijn toegestaan. Per saldo worden drie
woningen toegevoegd. Als gevolg van het voornemen worden alle acht woningen, dus ook de vijf reeds
toegestane woningen, gasloos uitgevoerd.

1

Watertoets ‘Standaard waterparagraaf’ - Boerhofstraat-Dijkmanstraat Okkenbroek, 25 maart 2020

2

Verkennend bodem- en asbestonderzoek – Hunneman Milieu-Advies Raalte BV, 3 mei 2019
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De locatie is gelegen op minimaal 4 km van het meest nabij gelegen Natura 2000 gebied de Sallandse
Heuvelrug. Op basis van de reeds beschikbare informatie van eerdere onderzoeken in de omgeving kan
worden aangetoond dat gezien de kleinschalige omvang, de lokale invloedssfeer en de afstand tot het Natura
2000 gebied geen sprake is van significante negatieve effecten op het Natura 2000 gebied als gevolg van
stikstofdepositie. Daarnaast komt met het voornemen de mogelijkheid om vijf vrijstaande woningen met een
gasaansluiting te realiseren permanent te vervallen. In voorliggend geval is dan ook geen vergunningplicht op
grond van de Wet natuurbescherming.
Het dichtstbijzijnde gebied dat daarnaast is aangewezen als NNN is gelegen op minimaal 2,1 kilometer afstand
van de projectlocatie. Onder meer gezien de afstand en de aard en omvang van de ontwikkeling wordt gesteld
dat geen sprake is van aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het NNN.
Soortbescherming
Door Natuurbank Overijssel een Quickscan Natuurwaardenonderzoek3 uitgevoerd binnen de projectlocatie.
Hieronder worden onderzoeksresultaten met betrekking tot soortenbescherming weergeven.
Onderzoeksresultaten
De inrichting en het gevoerde beheer maken de projectlocatie tot een weinig geschikt functioneel leefgebied
voor beschermde diersoorten en tot een ongeschikte groeiplaats voor beschermde plantensoorten.
Beschermde dieren bezetten geen vaste verblijf- of voortplantingsplaats in de projectlocatie. Omdat de
projectlocatie géén essentieel foerageergebied is voor een beschermde diersoort, leidt het aantasten van de
functie van de projectlocatie als foerageergebied, niet tot wettelijke consequenties.
Er hoeft geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft geen ontheffing of vergunning aangevraagd
te worden om de voorgenomen activiteiten uit te kunnen voeren in overeenstemming met wet- en
regelgeving voor beschermde soorten en gebieden. De Wet natuurbescherming en de Omgevingsverordening
Overijssel vormen geen belemmering voor uitvoering van de voorgenomen activiteiten.
Het aspect ecologie leidt niet tot mogelijke belangrijke nadelige milieugevolgen.

Tijdelijke hinder
Met een ruimtelijke ontwikkeling kan ook tijdelijke hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden gepaard gaan,
in hoofdstuk 2 is hierop reeds ingegaan en is onder meer vermeld dat deze tijdelijke hinder na afronding van
de bouwwerkzaamheden volledig zal vervallen.
Verder is gesteld dat als gevolg van het voornemen bij de aanlegfase geen sprake is van een depositiewaarde
hoger dan 0,00 mol/ha/jr .
Het aspect tijdelijke hinder leidt dan ook niet tot mogelijk belangrijke milieugevolgen.

Cumulatie
Cumulatie van effecten treedt op wanneer werkzaamheden in direct omliggende gebieden vergelijkbare
effecten veroorzaken met de hierboven beschreven effecten en in dezelfde periode worden uitgevoerd.
In voorliggend geval zijn in de directe omgeving geen ruimtelijke ontwikkelingen gaande die belangrijke
milieueffecten met zich meebrengen. Cumulatie is daarom niet aan de orde.

3

Quickscan Nautuurwaardenonderzoek Dijkmanstraat (ongenummerd) te Okkenbroek, Natuurbank Overijssel,
4 maart 2020
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HOOFDSTUK 4

CONCLUSIE

Dit hoofdstuk dient als samenvatting van de conclusies van de hoofdstukken 2 en 3. In dit hoofdstuk wordt de
voorgenomen activiteit aan onderstaande criteria getoetst en een eindafweging gemaakt.
1. De kenmerken van de activiteit;
2. De plaats van de activiteit;
3. De samenhang met andere activiteiten (cumulatie);
4. De kenmerken van de belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu die de activiteit kan hebben.
Kenmerken van de activiteit
Het voornemen betreft het realiseren van acht woningen in verschillende woningtypen. hBij de kenmerken van
de activiteit dient in het bijzonder in overweging te worden genoemd:
• De omvang van het project;
• hinder.
Omvang
De ontwikkeling is gelet op de schaal van de gemeente Deventer zeer gering van omvang. Met het voornemen
wordt voorzien in een beperkt deel van de bestaande woonbehoefte. Geconcludeerd wordt dat dit project ver
beneden de drempelwaarden van de m.e.r.- plicht blijft.
Hinder
Tijdens de uitvoering van het voornemen kunnen flora en fauna hinder ondervinden. In voorliggend geval is
echter gebleken dat de voorgenomen activiteiten niet tot wettelijke consequenties in het kader van soort- of
gebiedsbescherming zullen leiden. Er hoeft dan ook geen nader onderzoek uitgevoerd te worden en er hoeft
geen ontheffing of vergunning aangevraagd te worden in het kader van soort- of gebiedsbescherming.
Plaats van de activiteit
De projectlocatie is geheel binnen grondgebied van de gemeente Deventer gelegen, op een bestaande
woningbouwlocatie. Het gaat om een locatie die reeds onderdeel is van het bestaand bebouwd gebied. De
voorgenomen activiteit is niet gelegen in beschermd gebied natuur. Met betrekking tot het aspect water wordt
opgemerkt dat een deel binnen intrekgebied ligt, maar dat de gewenste woningen niet risicovol zijn en in
beginsel geen verslechtering van de grondwaterkwaliteit met zich mee brengen.
Samenhang met andere activiteiten ter plaatse
Er vinden in de directe omgeving van de projectlocatie geen andere (grootschalige) ontwikkelingen plaats
waarmee rekening dient te worden gehouden.
Kenmerken van de belangrijke nadelige milieugevolgen
Voor de beoordeling van eventuele belangrijke nadelige milieugevolgen van de voorgenomen activiteit moet,
daar waar opportuun, rekenschap worden gegeven aan de volgende zaken:
• Het bereik van het effect (geografische zone en de grootte van de getroffen bevolking);
• Het grensoverschrijdende karakter van het effect;
• De waarschijnlijkheid van het effect;
• De duur, frequentie en de onomkeerbaarheid van het effect.
Uit hoofdstuk 3 is gebleken dat de ontwikkeling op de relevante milieuaspecten verkeer, geluid, luchtkwaliteit,
geur, water, bodem, externe veiligheid en ecologie (waaronder stikstofdepositie) geen belangrijke structurele
nadelige en onomkeerbare milieugevolgen met zich meebrengt. De ontwikkeling gaat enkel gepaard met
tijdelijke hinder als gevolg van bouwwerkzaamheden, die vervolgens na afronding volledig zullen vervallen.
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Conclusie vormvrije m.e.r.-beoordeling
De vormvrije m.e.r.-beoordeling maakt duidelijk dat de milieueffecten als gevolg van de voorgenomen
ontwikkeling beperkt zijn en dat er geen sprake is van een bijzondere omstandigheid die het opstellen van een
plan-m.e.r. noodzakelijk maakt.
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