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de lijst.

Toetsing aan de drempels van het MER-besluit (2004)
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Ga naar schema 2.

M.e.r.-screening voor
deze rubriek is vereist.
M.e.r.-screeningsnota
(bijlage D11 c, zie D11
formulier milieuverg.
aanvraag) is van
toepassing.
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Doorloop het schema
voor eventuele andere
geel gemarkeerde
rubrieken. Ga daarna
naar schema 2.
(*) Bij een verandering van een vergunde activiteit waarvoor reeds een goedgekeurd MER bestaat en waarbij de totale
capaciteit na verandering op het niveau van de inrichting niet wijzigt, dient geen nieuw MER opgemaakt te worden. Er dient wel een m.e.r.
screening te gebeuren.
(**) uitbreidingen sinds de laatst verleende ontheffing of goedgekeurd MER
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