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Bij uw brief van 1 juli 2010, kenmerk 2010006877 heeft u de planbeschrijving c.q. aanmeldingsnotitie inzake
de verbetering van de steenbekleding van het dijktraject Baarland-, Zuid-, Everinge-, Van Hattum-, Elle-
woutsdijkpolder ingezonden, met het verzoek om na te gaan of voor de uitvoering van de beoogde werken
een Milieu-effectrapportage (MER) dient te worden opgesteld.
De bijgevoegde planbeschrijving is bij de beoordeling van het al dan niet toepassen van een MER-procedure
door ons college aangemerkt als MER-beoordelingsnotitie, zoals bedoeld in artikel 7.16 van de Wet Milieu-
beheer. Met verwijzing naar genoemd document delen wij u kortheidshalve mede het volgende te hebben
overwogen .

• Ingevolge het besluit van 10 mei 2010 tot wijziging van het Besluit Milieu-effectrapportage geldt voor de
voorgenomen werken (i.c. wijziging of uitbreiding van de primaire waterkering) een MER-beoordelingsplicht.

Door ons college dient te worden beoordeeld of er sprake is van zodanige bijzondere omstandigheden dat
een Milieu-effectrapport dient te worden opgesteld. Bepalende criteria daarbij zijn:
• Kenmerk van de activiteit;
• Plaats van handeling;
• Cumulatie van effecten;
• Kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen van de activiteit.
Ons college onderschrijft de in de aanmeldingsnotitie uitgevoerde toetsing van de voorgenomen werken en
de daarbij te verwachten effecten aan de hand van bovenvermelde criteria.

Zoals u bekend is voor de uitvoering van de voorgenomen werken een vergunning als bedoeld in artikel 19d
van de Natuurbeschermingswet 1998 verleend (zie onze brief van 26 oktober 2010, kenmerk: 10032826/
NB.10.014).
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Gelet op het voorgaande en de afwegingen die in het voorgelegde plan C.q. aanmeldingsnotitie zijn gemaakt,
besluiten wij, dat voor uitvoering van de onderhavige werken geen Milieu-effectrapport behoeft te worden
opgesteld.

Hoogachtend,

zen,

hoofd afdeling Water en Natuur.
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