
MEMO 

ARCADIS NEDERLAND BV 

Beaulieustraat 22 

Postbus 264 

6800 AG Arnhem 

Tel 026 3778 911 

Fax 026 3515 235 

www.arcadis.nl 

 

 

DIVISIE MILIEU & RUIMTE 

 

 

 

 

Pagina 

1/8 

Onderwerp: 

M.e.r.‐scan Hoornbrug 

   

Arnhem, 

6 augustus 2013 

  Projectnummer: 

D01021.000165.0100 

Van: 

Eilering 

  Opgesteld door: 

Eilering 

Afdeling: 

Divisie M&R Arnhem 

  Ons kenmerk: 

077205832:0.4 

Aan: 

Gemeente Rijswijk 
 

  Kopieën aan: 

  

 
 

Waarom een m.e.r.‐scan? 

Gemeente Rijswijk is voornemens de Hoornbrug te verhogen. De nieuwe brug wordt een vaste brug 

zodat deze geen belemmering meer vormt voor het scheepvaartverkeer, de tram, autoverkeer en de 

fietsers en voetgangers. In bijlage 1 zijn in Tabel 1 de categorieën uit het Besluit m.e.r. 1994[i] 

opgenomen die mogelijk relevant zijn voor dit project. Voor projecten die voldoen aan de 

drempelwaarden geldt een m.e.r.‐beoordelingsplicht. Voor projecten onder de drempelwaarde dient 

een vormvrije m.e.r.‐beoordeling (m.e.r.‐scan) te worden uitgevoerd. Aan de drempelwaarden wordt 

niet voldaan waardoor de m.e.r.‐beoordelingsplicht niet geldt. Vanwege de onduidelijkheid over de 

(juridische) definitie van wat onder ‘wijziging’ moet worden verstaan heeft ARCADIS gemeente 

Rijswijk geadviseerd zekerheidshalve een m.e.r.‐scan uit te voeren.  

 

De vormvrije m.e.r.‐beoordeling, ook wel m.e.r.‐scan genoemd, beantwoord de vraag of een m.e.r.‐

beoordeling moet worden uitgevoerd omdat belangrijke nadelige milieugevolgen niet kunnen worden 

uitgesloten. Er zijn twee mogelijke conclusies bij een m.e.r.‐scan:  

 Belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(‐beoordeling) noodzakelijk; 

 Belangrijke nadelige milieugevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.‐

beoordelingsprocedure worden doorlopen of er kan direct worden gekozen voor m.e.r. 

 

Bij de beslissing dient rekening te worden gehouden met de in bijlage III van de EEG‐richtlijn 

aangegeven omstandigheden. Deze zijn kenmerken van de activiteit (1), plaats waar de activiteit wordt 

verricht (2) en de kenmerken van de gevolgen van de activiteit (3). In het besluit of plan dient de 

motivering te worden opgenomen. 

 

In deze memo wordt antwoord gegeven op de vraag of voor de voorgenomen activiteit, de ophoging 

en vervanging van de Hoornbrug, een m.e.r.‐beoordelingsprocedure of m.e.r.‐procedure doorlopen 

moet worden omdat belangrijke nadelige milieugevolgen niet kunnen worden uitgesloten. De 

resultaten van deze m.e.r.‐scan kunnen gebruikt worden bij de motivering in het besluit. In dit geval 

het besluit over de omgevingsvergunning. 
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