Schema 2

Toetsing aan de drempels van het Mer-besluit (2004)

De aanvraag heeft
betrekking op een groen
gemarkeerde rubriek in
de lijst.

JA

Het betreft een
hervergunning van een
rubriek waarbij de
MER-drempel wordt
overschreden.

JA

NEE

Het betreft een
aanvraag voor een
nieuwe inrichting
waarbij de MERdrempel wordt
overschreden.

JA

NEE

De verandering is op
zich groter dan de MERdrempel. (*)

JA

Pr
ov
in
cie

(*) 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.

NEE

Het betreft een
verandering en de
drempelwaarde wordt
voor het eerst
overschreden.

NEE

JA

Ja WANT > bijlage II

Project MER
tenzij verzoek tot ontheffing
(Bevoegdheid dienst Mer)

NEE

** uitbreidingen sinds de laatst
verleende ontheffing of goedgekeurd
MER

Het
Het betreft
betreft een
een
verandering
verandering en
en de
de
drempelwaarde
drempelwaarde wordt
wordt
overschreden
overschreden door
door het
het
samentellen
samentellen van
van
verschillende
verschillende
cumulatieve
cumulatieve
uitbreidingen.
uitbreidingen. (**)
(**)

JA

NEE

Er
Er isis geen
geen drempel
drempel voor
voor
deze
deze rubriek.
rubriek.
De
De verandering
verandering voldoet
voldoet
aan
aan bijlage
bijlage II.
II.

JA

NEE

Het
Het betreft
betreft een
een
verandering
verandering en
en het
het
vergunde
vergunde gedeelte
gedeelte
overschrijdt
overschrijdt reeds
reeds de
de
drempel.
drempel.

JA

M.e.r.-screening voor
deze rubriek is vereist.
M.e.r.-screeningsnota
(bijlage D11c, zie D11
formulier milieuvergunningsaanvraag)
is van toepassing.

NEE

Ga naar schema 3.

Er is GEEN m.e.r.screening vereist voor
de groen gemarkeerde
rubriek.
Doorloop
Doorloop het
het schema
schema
voor
voor eventuele
eventuele andere
andere
groen
groen gemarkeerde
gemarkeerde
rubrieken.
rubrieken. Ga
Ga daarna
daarna
naar
naar schema
schema 3.
3.

Doorloop het schema voor
eventuele andere groen
gemarkeerde rubrieken.
Ga daarna naar schema 3.

