
Vormvrije mer-beoordeling 
 
 
Aanleiding voor de vormvrije mer-beoordeling 
In het plangebied worden verschillende categorieën activiteiten mogelijk gemaakt die onder 
de drempelwaarden uit het Besluit mer liggen. Ook voor activiteiten onder de drempelwaarde 
moet worden beoordeeld of er sprake is van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu 
die het doorlopen van de volledige procedure voor milieueffectrapportage rechtvaardigen. 
Het gaat om de volgende activiteiten: 

- het aanleggen van een industrieterrein (categorie D11.3); 
- de aanleg, wijziging of uitbreiding van werken voor het onttrekken of kunstmatig 

aanvullen van grondwater per jaar (categorie D15.2); 
- de oprichting, wijziging of uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval 

(categorie D18.1). 
 
Invulling van de vormvrije mer-beoordeling 
In de onderstaande tabel is de vormvrije mer-beoordeling weergegeven. Daarbij wordt de 
ontwikkelingen getoetst aan de criteria uit bijlage III van de Europese mer-richtlijn. 
 
Criteria uit de 
Europese richtlijn 

Beschrijving van mogelijke effecten Doorlopen 
van een 
mer-
procedure 
noodzakeli
jk? 

Kenmerken van de projecten 

De omvang van het 
project. 

Het project betreft de aanleg van een van 17 
hectare hoogwaardig bedrijventerrein. Vergeleken 
met de drempelwaarde voor de mer-
(beoordelings)plicht (75 ha) gaat het om een 
beperkte oppervlakte. Bovendien wordt uitgegaan 
van een ruime opzet. 

Nee. 

Cumulatie met 
andere projecten. 

Naast het plangebied wordt bedrijventerrein de 
Venekoten uitgebreid. Nog een klein deel hiervan 
moet worden ingevuld. De ontsluitende 
infrastructuur, de Venekoten en Venekoterweg, is 
robuust genoeg om het verkeer het bedrijventerrein 
en de beoogde  ontwikkelingen af te wikkelen. Met 
de aanpassing van de provinciale route (N381) 
wordt de capaciteit van het ontsluitende wegennet 
verder vergroot. 

Nee. 

Gebruik van 
natuurlijke 
hulpbronnen. 

Het concept van EcoMunity is gebaseerd op 
duurzame uitgangspunten. De natuurlijke 
waterkringloop wordt zo min mogelijk onderbroken 
(zie paragraaf 1.5), gebouwen zijn energiezuinig en 
de benodigde energie wordt duurzaam en binnen de 
locatie zelf opgewekt. Ook in de materiaalkeuze van 
bebouwing worden duurzame, afvalverwerking en 
de mobiliteit worden duurzame keuzes nagestreefd. 
Het beslag op natuurlijke hulpbronnen is daardoor 
minimaal. 

Nee. 

Productie van 
afvalstoffen. 

De afvalverwerking in het project is gebaseerd op 
het Cradle-to-Cradle-concept: reststoffen dienen 
zoveel mogelijk als grondstof voor andere 
processen. Alleen niet-bruikbaar restafval wordt 
verwerkt. 

Nee. 

Verontreiniging en 
hinder. 

Gelet op het feit dat er geen zware bedrijvigheid in 
het programma is opgenomen en de duurzame 
bedrijfsvoering, worden verontreiniging en hinder tot 
een minimum beperkt. 

Nee. 

Risico van 
ongevallen. 

De externe veiligheidsrisico’s van risicobronnen 
buiten het plangebied zijn beperkt (zie paragraaf 

Nee. 



1.11).  
Met het opwekken van biogas zijn beperkte externe 
veiligheidsrisico’s gemoeid. Het gaat om een 
risicocontour van enkele tientallen meters 
(vermoedelijk binnen het plangebied). In het 
plangebied zullen verder geen activiteiten worden 
uitgeoefend die een risico opleveren voor derden. 

Plaats van de projecten 

Het bestaande 
grondgebruik. 

De locatie is op dit moment in gebruik als weiland. 
Met het omzetten van de grond gaan geen 
belangrijke waarden verloren. 

Nee. 

Relatieve rijkdom aan 
en de kwaliteit en het 
regeneratievermogen 
van de natuurlijke 
hulpbronnen van het 
gebied. 

Door het (intensieve) gebruik als weidegrond heeft 
de locatie geen hoge ecologische waarde. 
Gebieden met hogere natuurwaarden, zoals het 
Drents Friese Wold, liggen op  behoorlijke afstand 
van het plangebied en worden daardoor niet 
negatief beïnvloed. 

Nee. 

Het 
opnamevermogen 
van het natuurlijke 
milieu. 

Natuurwaarden in en rond het plangebied worden 
niet negatief beïnvloed. Door het omzetten van 
weiland in een hoogwaardige bedrijfslocatie, vormt 
het project vormt zelf een kans voor het vergroten 
van natuurwaarden (zie paragraaf 1.4). 

Nee. 

Kenmerken van het potentiële effect 

Het bereik van het 
effect. 

In het plangebied zijn geen activiteiten voorzien met 
een groot effectbereik. Het gaat om 
bedrijfsactiviteiten met een hinderuitstraling van 
enkele meters tot maximaal 100 meter. 

Nee. 

Het 
grensoverschrijdende 
karakter van het 
effect. 

Van grensoverschrijdende milieueffecten is in geen 
geval sprake. 

Nee. 

De waarschijnlijkheid 
van het effect. 

Hoewel het definitieve programma van de locatie 
nog niet vaststaat, kan wel met enige zekerheid 
worden gesteld in welke orde effecten kunnen 
optreden: er is sprake van beperkte 
hinderuitstraling. Grootschalige effecten zullen 
zeker niet aan de orde zijn. 

Nee. 

De duur, de 
frequentie en de 
onomkeerbaarheid 
van effecten. 

De effecten zullen optreden op het moment dat de 
bedrijfslocatie in gebruik wordt genomen en duren 
zo lang de locatie als zodanig in gebruik is. 
Verkeerseffecten en (beperkte) hinder als gevolg 
van productiewerkzaamheden zullen elke werkdag 
optreden. De effecten zijn onomkeerbaar en kunnen 
ook worden ingeperkt als dat nodig is. 

Nee. 

   
 


