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Geacht bestuur, 

Bij uw brief van 3 april 2014 heeft u het projectplan tot verbetering van de steenbekleding van het dijkvak 
Maria, Anna Friso, Jacobapolder en Sophia, Jacobahaven bij ons college aangemeld, met het verzoek om 
na te gaan of voor de uitvoering van de beoogde werken een milieueffectrapport (MER) dient te worden 
opgesteld. 
Uw aanmelding volgt uit het bepaalde in artikel 7.2, eerste lid, van de Wet milieubeheer juncto artikel 2, 
tweede lid, en onderdeel D 12, van de bijlage bij het Besluit Milieueffectrapportage. 

Volgens deze bepalingen geldt een merbeoordelingsplicht. In dat verband is het aan ons college te beoor

delen of sprake is van zodanige omstandigheden dat een milieueffectrapport moet worden opgesteld. 
Omstandigheden die wij daarbij betrekken zijn: 
» Kenmerk van de (voorgenomen) activiteit; 
« Plaats van handeling; 
» Cumulatie van effecten; 
» Kenmerken van belangrijke nadelige milieugevolgen van de activiteit. 

Op grond van de door u verstrekte gegevens onderschrijven wij de in uw aanmelding uitgevoerde toetsing 
van de voorgenomen werken en uw overwegingen met betrekking tot de te verwachten effecten. 
Verder heeft u aangegeven dat u ten behoeve van de voorgenomen werken, na de vaststelling van het pro

jectplan, bij ons college een aanvraag zult indienen voor een vergunning ingevolge artikel 19d van de 
Natuurbeschermingswet 1998. 

Op grond van het voorgaande komen wij tot de slotsom dat voor de uitvoering van de onderhavige werken 
geen milieueffectrapport behoeft te worden opgesteld. 

Hoogachtend, 

gedeputeerde sta^éŕv.' J 
namens dezen, \ Ĺ i 

Hoofd afdeling Ruimte. ļ Kuir 
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