Start

Betreft de ontwikkeling
een activiteit als
beschreven in kolom 1
van onderdeel C
van de bijlage bij
het Besluit m.e.r.?

ja

Wordt de drempelwaarde
uit kolom 2 van onderdeel C
overschreden?

ja

Betreft het een besluit
uit kolom 4 van
onderdeel C?

nee
Is sprake van een
plan dat wordt
genoemd in
kolom 3: plannen
van onderdeel C of D*
en is sprake van een
kaderstellend plan?

nee

nee

ja

Wordt de drempelwaarde
uit kolom 2 van onderdeel D
overschreden?

ja

nee
Betreft de ontwikkeling
een activiteit
als beschreven in kolom 1
van onderdeel D
van de bijlage bij
het Besluit m.e.r.?

Is sprake van een plan of
besluit dat wordt genoemd in
kolom 3: plannen of
kolom 4: besluiten
van onderdeel D?

nee
nee

M.e.r.-plicht

ja

`

Blijkt uit vormvrije
m.e.r-beoordeling dat
belangrijke nadelige
gevolgen voor het milieu
kunnen optreden?

ja

Betreft het een besluit
uit kolom 4 van
onderdeel D?

ja

nee

ja

Geen verplichte
M.e.r. (beoordeling)
(check bij onderdeel C
ook provinciale
milieuverordening)
Plan-m.e.r.-plicht
(eventueel incl
passende beoordeling)

nee
ja

M.e.r.beoordelingsplicht
(check ook
provinciale
milieuverordening)

nee
Geen m.e.r.
-beoordeling
ja

ja

Is passende beoordeling
(ex art 19f lid 1)
Verplicht?

Geen verplichte
m.e.r. **

Staat activiteit in
provinciale milieuverordening
nee

nee

* Plan, bedoeld in de artikelen 5 en 8 j° 9, tweede lid, van de Planwet verkeer en vervoer, de structuurvisie, bedoeld in de artikelen 2.1 en 2.2 en 2.3 van de Wet ruimtelijke ordening
en het plan, bedoeld in de artikelen 3.1, eerste lid, 3.6, eerste lid, onderdelen a en b, van die wet.
**Let op: vormvrije m.e.r.-beoordeling als activiteit is genoemd wordt in de D lijst en de drempelwaarde niet wordt overschreden. Als uit de vormvrije m.e.r.-beoordeling volgt dat de activiteiten mogelijk aanzienlijke
milieueffecten tot gevolg heeft dient alsnog een MER te worden opgesteld. Er kan ook vrijwillig voor worden gekozen direct een m.e.r.-beoordeling dan wel een MER op te stellen

