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Beoordeling aanmeldingsnotitie-m.e.r.

MEMO
______________________________________________________________________________
1.
Algemeen
Door de ODBN is de aanmeldingsnotitie-m.e.r. (notitie) beoordeeld. Om de notitie volledig te krijgen
zijn er verschillende overleggen geweest en zijn de bijgevoegde rapportages een aantal keren
aangepast. Met de stukken die er lagen in mei 2015 heeft de ODBN voldoende gegevens aanwezig
om beslissing op de notitie te kunnen nemen.
Een concept beschikking is opgesteld en aangeboden aan het urgentieteam. Daarnaast is de notitie
aangeboden aan de GGD, de MOB en het Waterschap. Door alle 3 de partijen zijn adviezen
uitgebracht.
Door de GGD en MOB zijn een aantal opmerkingen en adviezen gemaakt. Zij gaan vooral op verdere
diepgang van de bijgevoegde rapportages in. Zij vinden dan ook dat er een MER moeten worden
verlangd.
Het Waterschap heeft enkele opmerkingen maar vindt het niet nodig dat er een MER wordt verlangd.
In de concept beschikking hebben we onze afwegingen gemaakt waarom we geen MER hebben
verlangd.
2.
GGD
Wij hebben de adviezen en de opmerkingen van de GGD doorgenomen. Bij de opmerkingen en
adviezen hebben we aangegeven wat er mee gebeurt of nog mee moet gebeuren en wie daarvoor
verantwoordelijk is. De opmerkingen zijn in het bestand van de GGD verwerkt en als bijlage
bijgevoegd.
3.
MOB
Wij hebben de adviezen en de opmerkingen van de MOB doorgenomen. Bij de opmerkingen en
adviezen hebben we aangegeven wat er mee gebeurt of nog mee moet gebeuren en wie daarvoor
verantwoordelijk is. De opmerkingen zijn in het bestand van de MOB verwerkt en als bijlage
bijgevoegd.
4.
Waterschap
De opmerkingen van het Waterschap zijn in de concept beschikking op de notitie verwerkt.

