
Terinzagelegging

mer-beoordelingsbesluit op basis van de

‘Beoordelingsnotitie

milieueffectrapportage “Schippersdock

Wessem”’

Burgemeester en wethouders van Maasgouw maken bekend dat de gemeenteraad van Maasgouw in

zijn vergadering van 6 juni 2019 het mer-beoordelingsbesluit genomen heeft, op basis van de

‘Beoordelingsnotitie milieueffectrapportage “Schippersdock Wessem”’, inhoudende dat er met de

ruimtelijke ontwikkeling die in het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-

VG01) planologisch-juridisch mogelijk wordt gemaakt geen belangrijke nadelige gevolgen voor het

milieu zullen ontstaan die het opstellen van een milieueffectrapportage rechtvaardigen.

Het bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ (NL.IMRO.1641.BPL075-VG01; vastgesteld d.d. 6 juni

2019) betreft een partiële herziening van de bestemmingsplannen ‘Kern Wessem’ (vastgesteld d.d. 7

juli 2011) en ‘Land van Thorn’ (vastgesteld d.d. 22 mei 2014). Het plangebied van het bestemmingsplan

omvat de locatie Schippersveld 3 in de kern Wessem. De ruimtelijke ontwikkeling, die met het

bestemmingsplan ‘Schippersdock Wessem’ onder meer mogelijk wordt gemaakt, is een jachthaven.

Deze ontwikkeling is genoemd bij punt 12 van Bijlage II van Richtlijn 2011/92/EU (mer-richtlijn) als

project waarvoor in de richtlijn wordt voorgeschreven dat de lidstaat zelf in de nationale wetgeving

moet bepalen of een dergelijk project al dan niet moet worden onderworpen aan een

milieueffectbeoordeling en wel op basis van a) een onderzoek per geval of b) aan de hand van door de

lidstaat vastgestelde drempelwaarden of criteria. Dit is gebeurd in het Besluit milieueffectrapportage

(Besluit mer) waarin de ‘jachthaven’ als activiteit is genoemd in onderdeel D van de Bijlage daarvan

(kolom 1, activiteit D.10). Voor activiteiten in genoemd onderdeel D geldt dat eerst geoordeeld moet

worden of die activiteiten belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu. Voor de daarin

genoemde activiteiten geldt dus geen rechtstreekse verplichting om een procedure van

milieueffectrapportage te volgen.

Het mer-beoordelingsbesluit, met de hierbij behorende stukken, ligt vanaf vrijdag 21 juni 2019 gedurende

6 weken ter inzage in de informatieruimte van het gemeentehuis, Markt 36 te Maasbracht (op werkdagen,

tijdens de openingstijden van het gemeentehuis, behalve tijdens de avondopenstelling).

Een mer-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 Algemene wet

bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet (zelfstandig) vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit

besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft.

Maasbracht, 20 juni 2019

Burgemeester en wethouders van Maasgouw
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