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Strategische Milieubeoordeling ten behoeve van het Structuurplan Emmen 2020
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De “Notitie reikwijdte en detailniveau, Strategische Milieubeoordeling structuurplan Emmen
2020” (structuurplan) vast te stellen.
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Het structuurplan Emmen is het beleidskader waarin een aantal ruimtelijk economische
ontwikkelingen wordt mogelijk gemaakt, die gevolgen zouden kunnnen hebben voor het
milieu. Volgens de gewijzigde Wet milieubeheer (Wm) die samen met de aanpassing van het
Besluit m.e.r. 1994 op 29 september 2006 van kracht is geworden, moet daarvoor een SMB
uitgevoerd worden. Deze concept 'notitie reikwijdte en detailniveau' doet een voorstel voor
het wel of niet meenemen van bepaalde ontwikkelingen in de milieubeoordeling en waarom.
Het reikwijdtedocument wordt ook voorgelegd aan de Commissie m.e.r. en de betrokken
bestuursorganen. Op basis van deze afbakening wordt de daadwerkelijke milieubeoordeling
uitgevoerd. De Commissie m.e.r. wordt hierbij om ook advies gevraagd.
De SMB wordt, samen met het advies van de Commissie m.e.r. en het Voorontwerp
Structuurplan ter inzage gelegd. Nadat er een belangenafweging is gemaakt naar aanleiding
van eventuele inspraakreacties, de reacties van de bestuursorganen en het advies van de
Commissie m.e.r., zal het Structuurplan verder worden opgesteld.

Bijlagen:
Concept notitie 'Reikwijdte en detailniveau' voor het SMB structuurplan Emmen
Stukken ter inzage: het collegevoorstel en de daarop betrekking hebbende stukken.
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In het kader van het “Structuurplan Emmen 2020” (verder genoemd Structuurplan) is
gebleken dat een Strategische Milieubeoordeling (SMB) moet worden uitgevoerd. De SMB is
een richtlijn van de gewijzigde Wet milieubeheer (Wm) die samen met de aanpassing van het
Besluit m.e.r. 1994 op 29 september 2006 van kracht is geworden.
Een SMB is bedoeld om de milieueffecten van bepaalde plannen of programma’s op een
strategisch niveau te beoordelen, dat wil zeggen tijdens de planvorming. De SMB is verplicht
bij wettelijke of bestuursrechtelijke plannen die een kader scheppen voor concrete mer(beoordelings) plichtige activiteiten of waarvoor een passende beoordeling nodig is in het
kader van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Het Structuurplan is zo’n kaderstellend plan.
In de voorliggende notitie ‘reikwijdte en detailniveau’ wordt vastgelegd welke onderdelen uit
het structuurplan nu op hun milieueffecten worden beoordeeld. Het vormt dus de afbakening
voor de werkelijke milieubeoordeling. De nationale Commissie m.e.r. kan aan de hand van
deze notitie nagaan of de beoordeling op juiste wijze heeft plaatsgevonden.
OK
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In de SMB worden activiteiten beoordeeld die:
•
in een concreter stadium van de planvorming mer-plichtig of mer-beoordelingsplichtig
zijn of kunnen zijn (zoals de uitbreiding van glastuinbouw of de aanleg van
waterretentiegebied).
•
of waarvoor passende beoordeling nodig is omdat ze voorzien zijn in de nabijheid van
het Natura 2000-gebied Bargerveen (zoals bijvoorbeeld een Wild Life Resort Griendtsveen).
De voorliggende reikwijdtenotitie beschrijft precies welke ontwikkelingen, waarvoor het
structuurplan kaderstellend is, wel en niet worden meegenomen in de milieubeoordeling, en
waarom (niet).
Naast de formele SMB-plicht, kan de SMB ook een meerwaarde bieden voor de planvorming
omtrent het Structuurplan. Voor enkele planonderdelen kan de nog ontbrekende milieuinformatie in de (locatie)afweging en planvorming worden betrokken. Milieu zal daarmee een
volwaardige plaats krijgen binnen de besluitvorming en gemaakte keuzes.
Vanwege het strategische niveau van het structuurplan, zal ook de SMB op een hoog
abstractieniveau worden uitgevoerd. Een belangrijk doel van de SMB is dan ook de
onderbouwing van de locatiekeuzes op basis van de milieueffecten. Tevens kan de SMB
randvoorwaarden scheppen voor bepaalde ontwikkelingen vanuit milieu en dient de SMB
voor het integreren van de milieukwaliteiten in het structuurplan en het bevorderen van een
duurzame ontwikkeling.
PK
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Op 1 september 2005 heeft het college ingestemd met het werkdocument “kernkeuzen
Structuurplan Emmen 2020”. Dit document dient als ondergrond voor het voorontwerp
Structuurplan. Op basis van het werkdocument is reikwijdtedocument voor de SMB
opgesteld. Het milieurapport dient als onderligger voor het uiteindelijke Structuurplan. Het
voorontwerp Structuurplan, het advies van de Commissie m.e.r. en de SMB zullen
tegelijkertijd ter inzage worden gelegd.
QK
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Het extern adviesbureau ARCADIS voert de SMB uit. De coördinatie ligt bij FRO van de
gemeente. Binnen de gemeente is een klankbordgroep gevormd van milieuspecialisten en is

-3een coördinator SMB aangewezen bij de afdeling FRO. Tussen het adviesbureau, de
coördinator en de klankbordgroep vindt regelmatig overleg plaats.
Het reikwijdtedocument wordt behalve aan de raad, ook voorgelegd aan de Commissie mer en
de betrokken bestuursorganen, nl. van de gemeenten Coevorden, Vlagtwedde en BorgerOdoorn, van de provincie Drenthe, van de waterschappen Velt en Vecht en Hunze en Aa’s en
van Staatsbosbeheer (beheerder Bargerveen).
RK
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In het kader van de ter inzage legging kan een ieder gedurende 6 weken een inspraakreactie
op het Voorontwerp Structuurplan geven. Het milieu-rapport wordt tegelijkertijd met dit plan
ter inzage gelegd. De betrokken bestuursorganen worden ook geraadpleegd over het
milieurapport en het ontwerpplan. Nadat er een belangenafweging is gemaakt naar aanleiding
van eventuele inspraakreacties, de reacties van de bestuursorganen en het advies van de
Commissie m.e.r., zal het Structuurplan verder worden opgesteld.
SK
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Geen.
Een concept-besluit is bijgevoegd.
Emmen, 5 december 2006.
Burgemeester en wethouders van Emmen,
de secretaris,
de burgemeester,

A.J. Mewe

C. Bijl
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De raad van de gemeente Emmen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 december’06, nummer: 06/959;
gelet op het bepaalde in de Wet milieubeheer;
besluit:
De “Notitie reikwijdte en detailniveau, Strategische Milieubeoordeling structuurplan Emmen
2020” (structuurplan) vast te stellen.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 25 januari 2006.
de wnd. griffier,

de voorzitter,

G. Marissen

C. Bijl

