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De Staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu heeft voor het projectplan
Planbeschrijving verbeteren van de gezette steenbekleding Oesterdam Zuid
beoordeeld of voor de uitvoering van het beoogde werk een
milieueffectrapportage
dient te worden opgesteld.
Op 1 april 2011 is het Besluit milieueffectrapportage
gewijzigd. Deze wijziging
houdt - kort samerigevat - in dat na 1 april 2011 de waterkeringbeheerder
het
bevoegd gezag wordt voor de m.e.r.ebeoordelinq
bij dijkversterkingen.
Tot 1 april 2011 was Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag voor de
m.e.r.- beoordeling.
In gevolge het Besluit milieueffectrapportage
geldt voor het voorgenomen werk
een beoordelingsplicht.· Hierbij dient te worden beoordeeld of er sprake is van
zodanige omstandigheden dat een milieueffectrapport
dient te worden opgesteld.
Bepalende criteria daarbij zijn;
o Kenmerk van de activiteit;
o
Plaats van de handeling;
o
Cumulatie van effecten;
o
Kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen van de activiteit.
De planbeschrijving van het dijkvak Oesterdam Zuid kan bij de beoordeling van
het al dan niet toepassen van een m.e.rv- procedure als m.e.r.beoordelingsnotitie
worden aangemerkt. In de planbeschrijving c.q.
beoordelinqsnotitie
is het voorgenomen werk en de daarbij te verwachten effecten
aan de hand van bovengenoemde criteria getoetst. Op grond van de
Natuurbeschermirigswet
1998 heeft er een passende beoordeling naar de gevOlgen
voor de natuurwaarden plaatsgevonden.
Op basis van het voorgaande en de afwegingen die in de planbeschrijving c.q.
beoordelingsnotitie
zijn gemaakt stelt de Staatssecretaris van Infrastructuur en
Milieu vast dat voor de uitvoering van het onderhavige werk geen
miliei.Jeffectrapport behoeft te worden opgesteld.
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Afschrift van dit besluit is verzonden aan:
Gedeputeerde Staten, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg
Projectbureau Zeeweringen, Postbus 1000,4330 ZW Middelburg
Waterdistrict Zeeuwse Delta, Postbus 5014, 4330 KA Middelburg

Datum
28 oktober

2011

Nummer
RWS/DZL-2011/

Pagina 2 van 2

