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1. Inleiding
PROJECT
De eigenaar van het commanderieplein in Ootmarsum met een ambachtelijke brouwerij Othmarbier
en de gasterij Oatmossche, is voornemens de open plek aan de zuidoostzijde van het Commanderieplein in ruimtelijke zin te voorzien van een pleinwand waardoor er een echt omsloten plein ontstaat,
met als voordeel dat de activiteiten op het plein een meer intiem karakter krijgen en eventuele effecten naar de omgeving worden beperkt. Dit opent tevens de mogelijkheid om een derde gebouw te
realiseren op het Commanderieplein.
De derde gebouw vormt een afronding van het plein. Het derde gebouw krijgt een multifunctioneel
karakter met een museum, een bierspa en circa 10 herbergkamers. Dit vormt een aanvulling op de
recreatieve voorzieningen van Ootmarsum.
M.E.R.-PROCEDURE
Het Besluit milieueffectrapportage (Besluit m.e.r.) is essentieel om te kunnen bepalen of bij de voorbereiding van een plan of een besluit een m.e.r.-(beoordelings)procedure moet worden doorlopen.
In de bijlage, onderdeel C, van het Besluit m.e.r. zijn activiteiten, plannen en besluiten opgenomen
waarvoor het doorlopen van een m.e.r. verplicht is. De activiteiten die boven de drempelwaarde van
onderdeel D, maar beneden die van onderdeel C vallen, geldt niet een directe m.e.r.-plicht, maar een
m.e.r-beoordelingsplicht. Het projectvoornemen komt niet in onderdeel C voor.
Het projectvoornemen is in te delen in de categorie 10 uit onderdeel D van het Besluit m.e.r.: ‘de
aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van
winkelcentra of parkeerterreinen'. Dit houdt in dat een m.e.r.-beoordeling moet plaatsvinden indien
de activiteit betrekking heeft op:


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.

Het projectvoornemen ligt ruim onder deze zogenaamde drempelwaarden. Er is in deze zin geen
sprake van een m.e.r.-beoordelingsplicht.

Conclusie
De voorgenomen activiteiten liggen ruim beneden de genoemde drempelwaarden uit het Besluit
m.e.r. Er is dan ook geen sprake van de wettelijke plicht een uitgebreide m.e.r.-procedure te doorlopen.
VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELING
Hoewel geen sprake is van een wettelijke verplichting tot het doorlopen van de uitgebreide m.e.r.procedure en de m.e.r.-beoordeling, geeft de Wet milieubeheer aan dat voor de geplande activiteiten
wel een vormvrije m.e.r.-beoordelingsplicht van toepassing is. Deze beoordeling moet worden uitgewerkt in een ‘aanmeldnotitie’. Bij een dergelijke beoordeling moet dan worden gekeken of het project
geen belangrijke nadelige gevolgen heeft voor het milieu die alsnog aanleiding kunnen geven tot het
doorlopen van de uitgebreide procedure. Er wordt dan getoetst aan de criteria zoals opgenomen in
Bijlage III bij de Europese richtlijn ‘betreffende de milieubeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten’.
De voorliggende notitie voorziet in de noodzakelijke ‘aanmeldnotitie’.
De aanmeldnotitie moet een aantal aspecten behandelen die in het besluit zijn omschreven. Het gaat
om de volgende:


kenmerken van het project;



plaats van het project;



kenmerken van het potentiële effect.

Artikel 7.16, lid 2 van de Wet milieubeheer is in feite een uitwerking van de bovengenoemde richtlijn,
maar vult op sommige punten aan:
-

een beschrijving van de activiteit, met in het bijzonder;
-

een beschrijving van de fysieke kenmerken van de gehele activiteit en, voor zover relevant, van sloopwerken;

-

een beschrijving van de locatie van de activiteit, met bijzondere aandacht voor de
kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de activiteit van invloed kan zijn;

-

een beschrijving van de waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben;

-

een beschrijving, voor zover er informatie over deze gevolgen beschikbaar is, van de waarschijnlijk belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben ten gevolge van:
-

indien van toepassing, de verwachte residuen en emissies en de productie van afvalstoffen; het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, met name bodem, land, water en biodiversiteit.
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Een activiteit heeft geen belangrijke nadelige gevolgen indien:
-

sprake is van een grote afstand tot gevoelige gebieden;

-

de locatie en de omgeving geen bijzondere kenmerken hebben waardoor er een verwaarloosbare kans is op belangrijke nadelige effecten;

-

de activiteit niet tot grote emissies leidt;

-

er sprake is van een klein ruimtebeslag.

De notitie moet leiden tot een advies aan het College van Burgemeester en Wethouders omtrent de
vraag of er een noodzaak bestaat tot het doorlopen van de uitgebreide m.e.r.-procedure. Het College
van Burgemeester en Wethouders neemt vervolgens een beslissing naar aanleiding van dit advies.

2. Kenmerken en plaats van de activiteit
BESTAANDE SITUATIE
De bestaande situatie is beschreven in ‘Hoofdstuk 2 – Planbeschrijving’, paragraaf 1, van de toelichting van dit bestemmingsplan.
TOEKOMSTIGE SITUATIE
De toekomstige situatie is beschreven in ‘Hoofdstuk 2 – Planbeschrijving’, paragrafen 2 en 3 van de
toelichting van dit bestemmingsplan.
POTENTIËLE INVLOED OP KWETSBARE GEBIEDEN
Met kwetsbaar gebied wordt in dit kader bedoeld:
-

gebied dat op grond van de Wet natuurbescherming is beschermd, zoals Natura 2000-gebied en
het Natuurnetwerk Nederland (NNN, voorheen EHS);

-

gebied dat bodemkundig, geomorfologisch of geologisch zeer bijzonder is (zoals de zogenaamde
GEA-objecten) en dat als gevolg van belangrijke bodemingrepen gevaar zou kunnen lopen;

-

gebieden die (grond)waterhuishoudkundig kwetsbaar zijn als gevolg van bijzondere kenmerken,
zoals kwelgebieden waar zeer schoon en opwellend grondwater zorgt voor bijzondere groeiomstandigheden.

3. Beoordeling milieueffecten
Het projectgebied maakt geen deel uit van een ecologische structuur. Het project heeft dus geen gevolgen voor de beschermde natuurgebieden (zie paragraaf 4.3 van de toelichting). De invloed op bodem en (grond)water is beschreven in paragraaf 4.1 en 4.5 van deze toelichting.
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Op deze onderwerpen heeft het planvoornemen geen nadelige gevolgen. Ook op andere onderwerpen heeft het voornemen geen belangrijke, nadelige gevolgen voor het milieu. Hiertoe wordt verwezen naar ‘Hoofdstuk 4 – Omgevingsaspecten’ van de toelichting.
4. Conclusie
In de voorgaande hoofdstukken zijn de gevolgen van het realiseren van het derde gebouw op het
Commanderieterrein besproken. Deze bespreking is vormgegeven aan de hand van relevante criteria
die staan opgenomen in de Wet milieubeheer en bijlage III bij Richtlijn 2011/92/EU. Dit betekent dat
gekeken is naar de kenmerken van de activiteit, de locatie van de activiteit en de gevolgen van de
activiteit op het milieu.
Geconcludeerd kan worden dat het gezien de aard van het project en de zorgvuldigheid waarmee dit
ingepast en gerealiseerd wordt, is uitgesloten dat het project belangrijke nadelige gevolgen met zich
meebrengt voor het milieu. De milieugevolgen zijn in de toelichting voldoende in beeld gebracht. Aan
de hand van deze uitkomst is er geen aanleiding de uitgebreide m.e.r.-procedure te doorlopen.
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