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Geacht bestuur,
Bij uw brief va n 11 juli 2014 heeft u het projectpla n tot versterking va n de steenbekleding va n het dijktra ject
Hansweert bij ons college a a ngemeld, met het verzoek om na te ga a n of voor de uitvoering va n de beoogde
werken een milieueffectra pport (MER) dient te worden opgesteld.
Uw aanmelding volgt uit het bepa a lde in artikel 7.2, eerste lid van de Wet milieubeheer juncto a rtikel 2, tweede
lid, en onderdeel D 12 va n de bijla ge bij het Besluit Milieueffectra pporta ge.
Volgens deze bepa lingen geldt een merbeoordelingsplicht. In dat verba nd is het a a n ons college te beoorde
len of sprake is van zodanig omsta ndigheden da t een milieueffectra pport moet worden opgesteld. Omsta ndig
heden die wij da a rbij betrekken zijn:
«
Kenmerk va n de (voorgenomen) a ctiviteit;
»
Pl
aa ts va n ha ndeling;
»
Cumul
a tie va n effecten;
»
Kenmerken va n bela ngrijke na delige milieugevolgen va n de a ctiviteit.
Op grond va n de door u verstrekte gegevens onderschrijven wij de in uw aanmelding uitgevoerde toetsing va n
de voorgenomen werken en uw overwegingen met betrekking tot de te verwa chte effecten.
Verder heeft u a a ngegeven da t er, na het treffen va n een a a nta l ma a tregelen, geen significa nte effecten te
verwachten zijn op het Na tura 2000gebied Westerschelde Ã Sa eftinghe.
Op grond va n het voorga a nde komen wij tot de slotsom da t voor de uitvoering va n de onderha vige werken
geen milieueffectra pport behoeft te worden opgesteld.

Hoogachtend,
gedeputeerjįe^śtaten,
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