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M.e.r.-beoordeling 

In het Besluit milieueffectrapportage (hierna: Besluit m.e.r.) zijn activiteiten opgenomen die mogelijk 

nadelige milieueffecten met zich mee kunnen brengen. Sommige van deze activiteiten zijn vanaf een 

bepaalde omvang direct m.e.r.-plichtig (onderdeel C) of, indien van kleinere omvang, m.e.r.-

beoordelingsplichtig (onderdeel D). Het verschil in omvang is in het Besluit m.e.r. aangegeven met 

drempelwaarden. 

 

De uitbreiding van een sportpark staat niet als zodanig vermeld als activiteit in het Besluit m.e.r. 

Theoretisch zou een dergelijke activiteit kunnen vallen onder categorie D 11.2: “De aanleg, wijziging of 

uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of 

parkeerterreinen.” M.e.r.-beoordelingsplichtig geldt in gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op: 

 

1) Een oppervlakte van 100 hectare of meer, 

2) Een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of 

3) Een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m2 of meer. 

 

De genoemde drempelwaarden zijn indicatief van aard, waardoor ook bij kleinere projecten in principe 

onderzocht moet worden of er sprake kan zijn van wezenlijke milieueffecten. Hiervoor dient een 

vormvrije m.e.r.-beoordeling te worden opgesteld. Onderstaand schema geeft de methodiek weer. 

 

 
  

De uitbreiding van het sportpark bedraagt nog geen 1,5 ha. Daarnaast is in paragraaf 4.1.3 reeds belicht 

dat het twijfelachtig is of de uitbreiding met (buiten)sportvelden als stedelijke ontwikkeling aan te 

merken is. Gelet op de opgenomen drempelwaarden in het Besluit m.e.r. en de bedoelde aard van de 

ontwikkelingen (winkelcentra, parkeerterreinen) is de beoogde uitbreiding ook niet zonder meer onder 

de betreffende categorie te scharen. Tot slot wordt op basis van het Besluit m.e.r. voor dergelijke 

categorieën slechts een m.e.r.-beoordeling verlangd bij het wijzigen van structuurvisies en/of 

bestemmingsplannen. De uitbreiding van het sportpark ’t Ald Leger wordt via een uitgebreide 

omgevingsvergunning geregeld, waarmee het bestemmingsplan niet wordt gewijzigd. Ook is geen 

aanpassing van de structuurvisie nodig. Een (vormvrije) m.e.r.-beoordeling is derhalve ook in die zin in 

principe niet nodig voor het project. Hieronder wordt het project ten overvloede toch kort aan de m.e.r.-

beoordelingscriteria getoetst ter indicatie. 

 

In een vormvrije m.e.r.-beoordeling worden de volgende zaken van een project belicht om in te schatten 

of potentieel nadelige milieueffecten te verwachten zijn: 

 

1) Kenmerken van het project: omvang, ontwerp, cumulatie, natuurlijke hulpbronnen, afvalstoffen, 

verontreiniging, hinder, ongevallen en volksgezondheid; 

2) Locatie van het project: landgebruik, natuurgebieden, gebieden met hoge bevolkingsdichtheid, 

gebieden met hoge cultuurhistorische en/of archeologische waarden 

3) Kenmerken van de potentiële effecten: grootte en ruimtelijk bereik, aard en intensiteit, omvang, 

duur, frequentie, omkeerbaarheid, cumulatie en mitigatie. 
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De uitbreiding past bij de schaal van het huidige sportpark en omliggende landschap/bebouwing. Er zijn 

daarnaast geen andere (vergelijkbare) herinrichtings- of uitbreidingsprojecten in de nabijheid waardoor 

cumulatieve effecten uitgesloten zijn. De aanleg- en ingebruikname van de nieuwe sportvelden hebben 

tevens geen negatieve effecten op natuurlijke hulpbronnen of de volksgezondheid. Uit de diverse 

onderzoeken (geluid en licht) blijkt voorts dat er, met inachtneming van enkele maatregelen, wordt 

voldaan aan de bestaande richtlijnen. 

 

De uitbreiding heeft geen negatieve effecten op archeologische waarden. Door een zorgvuldige en 

streekgebonden landschappelijke inpassing wordt de cultuurhistorische waarde van het landschap 

gerespecteerd. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied ligt op 2,8 kilometer van de uitbreiding. Als 

bijlage bij deze M.e.r.-aanmeldnotitie is een memo gevoegd met een berekening van de stikstofdepositie 

van het project. Hieruit blijkt dat er geen rekenresultaten zijn die hoger zijn dan 0,00 mol/ha/jaar,  

waardoor negatieve effecten uit te sluiten zijn. 

  

Gelet op de kenmerken van het project, de locatie van het project en de aard en omvang van de 

potentiële effecten (zeer beperkt) wordt geconcludeerd dat er naar verwachting geen sprake zal zijn van 

significant negatieve effecten voor het milieu; er is geen aanleiding voor het uitvoeren van een m.e.r.-

beoordeling. 

 

 


