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QoÀ-
Aan de Gemeenteraad van de gemeente Woerden 

Van: M. Bontan, Ir. Enschedeweg 5, 3471 HE Kamerik 

Betreñ: 

Ben. Ambt: 

Streeídat.: 

B.V.O.: 

Bezwaarschrift op: Het besluit dat ten behoeve van het (ontwerp) bestemmingsplan 
'Oortjespaď (NL.IMRO.0632.BPOORTJESPAD2-bOW1) geen milieueffectrapportage 
behoeft te worden opgesteld, publicatiedatum 20 mei 2015 

Gelet op: Aanmeldingsnotitie recreatiegebied Oortjespad, Kamerik 7 mei 2015, een rapport 
van Tauw bv, Opdrachtgever: Kameryck I Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL) 

Geacht college, 

Door dit besluit wordt ik als aanwonende en belanghebbende rechtstreeks in mijn belang 
getroffen. 

De aanmeldingsnotitie zie ik als een aanmelding van horecagebied Oortjespad in plaats van 
aanmelding recreatiegebied Oortjespad. Ik ben geschrokken van de enorme grootschalige 
plannen voor een partycentrum, een tweede restaurant, de grote parkeerplaatsen, de grote 
aantallen bezoekers en de als gevolg hiervan toenemende verkeersbewegingen. Omdat ik 
op korte afstand van het terrein woon en het Oortjespad langs mijn perceel loopt mag 
duidelijk zijn dat als er niet eerst gedegen onderzoek gedaan wordt naar de milieueffecten 
het risico groot is dat ik in lengte van jaren geconfronteerd zal worden met de negatieve 
effecten. 
In het vigerende bestemmingsplan is sprake van een natuurrecreatiecentrum met 
ondergeschikte horeca en enkele buiten recreatiemogelijkheden (geen bruiloften,feesten,niet 
recreatie gerelateerde overnachtingen en horecagebruik zonder recreatie, gelet op 
rechterlijke uitspraken). 
Het huidige plan is een verandering die zijn weerga niet kent. Toegestaan wordt zelfstandige 
zware horeca (partycentrum) in het hoofdgebouw dat ruim twee keer zo groot wordt. En een 
tweede restaurant dat nog groter wordt dan het hoofdgebouw op dit moment al is. Een 
feestlocatie voor bedrijven dat zich voor een groot deel in (tijdelijke) grote tenten zal gaan 
afspelen. Het geschikt maken van het terrein voor de vestiging van: 
Exploitatie Kameryck B.V. (exploitatie pret-en themaparken) KvK nummer 28 
111 522 Vestigingsnummer 000019111177 
Adres: Amstelkade 11A, Woerdense Verlaat 
Zoals dit bedrijf geregistreerd staat bij de Kamer van Koophandel! 

Van belang is de wijziging scherp en waarheidsgetrouw te benaderen. Ik lees in de 
aanmeldingsnotitie onder de kop 'HUIDIGE SITUATIE': 
"In de huidige situatie zijn er al diverse voorzieningen en activiteiteni in het recreatiegebied 
aanwezig, te weten: 
- Publiek deel Oortjespad: Het publiektoegankelijk deel (circa 2 hectare) van het plangebied 
betreft het westelijke deel van het plangebied. Dit deel bestaat uit verschillende onderdelen, 
te weten: een kinderboerderij, een bezoekerscentrum, een beheerderswoning, een 
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speelweide met peuterbad, speelvoorzieningen en een toiletgebouwtje, een werkschuur I-
kantine, een uitzichttoren en een parkeerplaats met routepunt I Poort c.q. Toeristisch 
Overstappunt (TOP) 
- De plas Eend, naast het recreatiecentrum is een oude zandwinplas die nu in gebruik als 
een openbare visvijver. De plas wordt nu gebruikt voor onder meer kanovaren en zwemmen. 
Het is geen officiële zwemplas, maar er wordt door de jeugd uit de omliggende dorpen graag 
in gezwommen, 's Winters is het vooral een vogelplas (met duizenden smienten). De 
bosschagerijke oevers geven de plas een mooie natuurlijke uitstraling 
- Multifunctioneel recreatiecentrum Kameryck: Het oostelijke deel van het plangebied is in 
gebruik van het multifunctioneel recreatiecentrum Kameryck. De grond waar de gebouwen 
op staan, is in erfpacht. Het omliggende terrein is gehuurd, in eigendom van het 
Recreatieschap of in eigendom van Kameryck. Op het terrein van Kameryck bevinden zich 
een pitch Ã putt baan (18 holes), een restaurant met terras en vergaderzalen, kanoverhuur, 
eenvoudige groepsaccommodatie (65 bedden) en een veld voor groepsactiviteiten 
Kameryck vormt een integraal onderdeel van het recreatieterrein en is daarmee verbonden 
wat betreft beheer en exploitatie. De horeca is een van de trekkers van bezoekers van het 
recreatieterrein. In verreweg de meeste gevallen wordt het bezoek aan de horeca 
gecombineerd met andere recreatieve activiteiten op het recreatieterrein. Ďe horeca is 
daarmee van essentieel belang voor het doelmatig gebruik van het terrein en de 
instandhouding daarvan als recreatiegebied. Het terrein sluit, via het Oortjespad, aan op de 
ir. Ėnschedeweg (Ñ2Ī2). Ín de directe omgeving van het recreatiegebied zijn agrarische 
bedrijven en enkele woningen." 

Opmerking, gelet op de geel gemarkeerde passages uit dit gedeelte: 
Er wordt gerefereerd aan al aanwezige voorzieningen en activiteiten. Volgens mij moet hier 
vermeld worden wat er aanwezig mag zijn volgens het vigerende bestemmingsplan. 
Dit heeft consequenties voor de gehanteerde berekeningen en aantallen. Deze kloppen 
dientengevolge niet. De toename is beduidend groter op divers gebied. Waar eerst helemaal 
geen sprake van was of mocht zijn (verordening en bestemmingsplan) zou nu tot wettelijke 
grenzen toestaan moeten worden. De discrepantie wordt hierdoor onduidelijk of verminderd 
aanwezig uitgelegd en vermeld. 

In dit verband wijs ik ook op de vermelding onder: 
" 2 Uitgangspunten _ _ 
Door middel van tellingen in het gebied (september 2014 tot en met januari 2015) is inzicht 
verkregen in de huidige aantallen bezoekers van het recreatiegebied. Uit deze tellingen is 
gebleken dat het aantal bezoekers op dit moment overeenkomt met circa 144.000 per jaar." 

Opmerking: 
Hieruit blijkt dat ook voor de tellingen gebruik gemaakt wordt van zeer recente cijfers die hun 
oorsprong en oorzaak vinden in het de laatste jaren illegaal geïntensiveerd gebruik en een 
zeer vertekend beeld geven voor wat betreft de verwachte toename. 

Van natuurrecreatie als doel naar verdienmodel horeca als doel op een recreatieterrein: 

In het vigerende bestemmingsplan is sprake van een natuurrecreatiecentrum met 
ondergeschikte horeca. Recreatie is hier het hoofddoel en de horeca een aanvulling ten 
dienste van de recreant/recreatie. Dat de horeca de trekker zou zijn is niet de intentie zoals 
vastgelegd in het vigerende bestemmingsplan. Deze wordt er nu aan toegedicht en is 
kennelijk wel de wens die aanwezig is. Hier wordt ook nog de wens van het verdienmodel 
aan toegevoegd om het recreatiegebied in stand te kunnen houden. Ook iets wat in het 
vigerende bestemmingsplan geen grond vindt. Dat het in het nieuwe plan als belang wordt 
opgenomen benadrukt de grote afhankelijkheid van de horeca die het allemaal moet gaan 
trekken. Dit moet geld gaan opleveren, veel geld, voor de bekostiging van het terrein en de 
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winst van de ondernemer. Voor de toekomst een onomkeerbare claim die ten koste gaat 
natuur, rust en ruimte want geld is er nooit genoeg. 

Het te realiseren gebouw wordt met de uitbreiding een zeer groot partycentrum met 
meerdere zalen met als core business (zware) horeca. Bij de kinderboerderij komt (nog) een 
restaurant. 
Kameryck profileert zich al geruime tijd als feestlocatie voor bedrijfsfeesten /meetings en 
evenementen in besloten kring. Het moet een locatie worden voor grote evenementen (3 
jaarlijkse van 5 dagen met vergunning en grote belasting) Hiervoor worden enorme tenten 
gebruikt. Ik verwijs u hiervoor naar de website: 
http://www.leukefeesten.nl/feestlokatie/kameryck 
Met de gewenste uitbreiding wil men dit verder uitbouwen. Uit de zaalaanduidingen die 
hierop te zien zijn, blijkt dat naast de verschillende zalen die er nu al zijn in het gebouw, ook 
de paviljoententen (de blijkens het plan verlangde permanente pagodetenten) bij de 
exploitatie voor de feesten en bijeenkomsten betrokken te worden. Hiernaast nog eens 
maximaal 100 dagen per jaar 300 m2 tent, ook (mede) voor de horeca. 

Enorme toename oppervlakte horeca: 
De toename van de vloeroppervlakte horeca is enorm. In de tot nu toe geldende exploitatie 
vergunning van 16 oktober 2007 en de horeca vergunning is sprake van 175 m2 horeca en 
225 m2 terras. 
In het nieuwe plan is een totale netto vloeroppervlakte horeca 1232,5 m2 opgenomen. In het 
hoofdgebouw 723,5 m2 , in de permanente tenten: 195,0 m2 en 100 dagen per jaar in tenten 
300 m2. Alleen al in het hoofdgebouw dus al bijna 4,5 keer zoveel! 
Dit heeft ernstige gevolgen voor het milieu omdat de beoogde horeca zelfstandige 
categorie 3 horeca ofwel zware horeca betreft. 
Een partycentrum (zaalverhuur/feesten/bruiloften/partijen/dansen) wordt algemeen 
gedefinieerd als zware horeca. 
De spanning tussen handhaving en overlast door gasten op het terras welke voortduurt tot 
laat in de nacht, met daarmee gepaard gaande openstaande deuren naar de ruimten met 
versterkte muziek en livemuziek is evident. De geluidsoverdracht via de plas en het open 
poldergebied is in de late avond en nacht een zeer hinderlijke en nachtrustverstorende factor 
voor ons als gezin en andere bewoners in de wijde omtrek. De overlast vanuit tenten is ook 
te verwachten omdat de wanden het geluid niet dempen, ook als grenswaarden niet worden 
overschreden. 
Loslaten van het begrip "recreatief nachtverblijf' en wijzigen in: "tijdelijk" nachtverblijf; 
Op het terrein staan trekkershutten die tot op dit moment alleen gebruikt mogen worden voor 
recreatieve overnachtingen. Deze waren er tot nu toe voor om (groepen) recreanten te 
kunnen ontvangen. Het plan wijzigt dit in een soort horeca/hotel accommodatie. Hierdoor 
wordt b.v. de mogelijkheid geschapen om na een bruiloft met een groep gasten te 
overnachten. Het alcoholgebruik bij een bruiloft op zich en de mogelijkheid om nog een after 
party te organiseren in de pagodetenten bij deze nachtverblijven wordt hiermee mogelijk 
gemaakt. Er is geen toezicht bij deze 'camping' en de overnachtende groepen hebben nu al 
regelmatig voor overlast tot diep in de nacht gezorgd. Het bestemmen van de pagodetenten 
bij die trekkershutten voor horeca maakt dit nog gecompliceerder. Stemgeluid van personen 
of groepen van personen (in competitie/groepsverband) is ook niet meegenomen in de 
beoordeling. 
Nachtrumoer, wat strafbaar is volgens de Algemene Plaatselijke Verordening, is een punt 
van handhaving. Als het voorzienbaar is moet het geven van ruimte voor het ontstaan 
daarvan wel zorgvuldig afgewogen worden. 

Anders dan Pauw ben ik dan ook van mening dat ingevolge de grootschalige verschuiving 
van natuurrecreatie naar intensieve (zware) horeca-activiteiten en een evenemententerrein, 
wel degelijk een MER-rapportage moet worden opgemaakt. 
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Ik lees in het rapport: "Het betreft een uitbreiding binnen een bestaand recreatiegebied. Het 
gebruik wordt geïntensiveerd, maar blijft overeenkomstig het karakter van het gebied. Door 
het vastleggen van diverse begrenzingen in het bestemmingsplan wordt de maximale 
milieuhinder als gevolg van het plan inzichtelijk gemaakt en begrensd" 

Opmerking: 
Het gebruik wijzigt echter van natuurrecreatie/vrije dagrecreatie met ondergeschikte horeca 
naar pure zelfstandige, deels zware horeca. Hier wordt alleen de vermelding op geplakt 
wordt dat het een relatie met recreatie moet hebben. Met het feit dat het op een dergelijk 
terrein gesitueerd is wordt daar kennelijk al aan voldaan?! 
De zogenaamde diverse begrenzingen zijn alleen een opsomming van wettelijke 
grenswaarden en de bewering dat hier onder gebleven wordt. Bij de berekeningen wordt 
(deels) terug gegrepen op oude niet nader genoemde onderzoeken die uitgevoerd zouden 
zijn. Ik ken alleen onderzoeken die in het kader van eerdere vernietigde plannen zijn 
opgesteld en waarvan eerder is vastgesteld dat zij als onvoldoende bestempeld moeten 
worden. 

In 2.2 bij de beschrijving van de voorgenomen plannen lees ik: 
"De uitbreiding van de recreatieve voorzieningen heeft tot doel een breder publiek aan te 
trekken. 
Uitgangspunt blijft echter wel dat de sfeer van het Groene Hart (natuur, rust en ruimte) de 
boventoon moet blijven voeren." 

Opmerking: 
Gelet op de inhoud van de plannen moet ik constateren dat niet de natuur, rust en ruimte de 
boventoon blijven voeren maar de horeca! Voornamelijk in en rond het hoofdgebouw, het 
daarvoor gelegen gebied en het gebouw bij/in de kinderboerderij. 

Er zijn volgens mij belangrijke nadelige effecten op het milieu die niet of onvoldoende 
meegenomen zijn in het rapport. De berekeningen op basis van (voorgenomen) soort 
gebruik in de toekomst zijn niet realistisch en niet te controleren. De uitgangspunten voor 
berekeningen en duiding van toename zijn gebaseerd op het huidige gebruik in plaats van 
het volgens het bestemmingsplan toegestane gebruik. Berekeningen zijn gebaseerd op oude 
achterhaalde tellingen, rapporten of onjuiste berekeningen of aannames. 

Neem nu onderstaande berekening uit het rapport: 

"In totaal zijn er bij evenementen 577 parkeerplaatsen beschikbaar (inclusief 168 
reserveplaatsen 
exclusief voor evenementen). Een deel van de reguliere bedrijfsvoering (commercieel 
gebruik) zal 
tijdens evenementen stil komen te liggen. Het resterende aantal parkeerplaatsen is zo eeri 
maat geweest voor de omvang van de toegestane evenementen, gebaseerd op de volgende 
ŗedernering; 
577 parkeerplaatsen, minus: 
- 75 parkeerplaatsen voor reguliere bezoekers (kinderboerderij etc.) + regulier personeel 
- 25 parkeerplaatsen voor extra personeel evenementen 

Totaal 477 parkeerplaatsen beschikbaar voor bezoekers van het evenement 
De 477 beschikbare parkeerplaatsen bieden ruimte voor 1.362 bezoekers, op basis van de 
volgende berekening: 
- 477 parkeerpiaatsen, 2 personen per voertuig jz 954 voertuigen 
- 70 Vo van de bezoekers komt met de auto (954/0,70 = 1.362 bezoekers) 
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Het bestemmingsplan is daarom, zoals aangegeven in paragraaf 2.2.3 begrensd op 
maximaal 1.350 bezoekers per dag voor evenementen. 
Opmerking: 

Kunt u het nog volgen, 954 voertuigen? En moeten we ons gelukkig prijzen dat er nog niet 
meer terrein van de vrije recreatie is ingetekend als parkeerplaats? Anders zou 'de maat' 
voor de omvang van de toegestane evenementen nog groter geweest zijn! Ik kan de 
redenering niet volgen. Zijn dit de gehanteerde maatstaven van de gemeente om tot een 
weloverwogen beslissing te komen met betrekking tot de toegestane omvang van de 
evenementen? 

Hoewel het conform de wetgeving en de vigerende praktijk misschien twijfels zijn om een 
volledige m.e.r.-procedure te doorlopen verzoek ik u om reden van bovengenoemde 
argumenten te kiezen voor zekerheid en alle relevante negatieve consequenties onpartijdig 
te laten onderzoeken. Het in opdracht van Kameryck en het recreatieschap opgestelde 
rapportje rammelt aan alle kanten en moeilijk als grondslag dienen voor uw besluit geen 
m.e.r. procedure te doorlopen. 

Ik verzoek u dringend uw besluit te herzien en alsnog een m.e.r. procedure te volgen en een 
gedegen milieueffectrapportage te laten opstellen. 

Bijlage: 
- Mer beoordeling ontwerp bestemmingsplan Oortjespad 



Bijlage: 

Mer beoordeling ontwerp bestemmingsplan Oortjespad 

Publicatiedatum: 20-05-2015 
Mer-beoordeling 

Burgemeester en wethouders van Woerden maken overeenkomstig het bepaalde in artikel 
7.17 Wet milieubeheer bekend dat met ingang van 21 mei 2015 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage ligt het besluit dat ten behoeve van het (ontwerp) bestemmingsplan 
'Oortjespaď (NL.IMRO.0632.BPOORTJESPAD2-bOW1) geen milieueffectrapportage 
behoeft te worden opgesteld. 

Aanmeldingsnotitie 

De gemeente Woerden heeft op 7 mei 2015 de 'Aanmeldingsnotitie recreatiegebied 
Oortjespad, Kamerik' ontvangen. De aanmeldingsnotitie is ingediend door Kameryck I 
Recreatieschap Stichtse Groenlanden (SGL). 

De aanmeldingsnotitie betreft het recreatiegebied Oortjespad en onderzocht zijn de 
milieueffecten van de voorgenomen activiteiten en van de uitbreidingsmogelijkheden van het 
nieuwe bestemminsplan Oortjespad. Uit de aanmeldingsnotitie blijkt dat geen 
milieueffectrapport noodzakelijk is. 

Inzien 

Dit besluit en de daaraan ten grondslag liggende stukken liggen met ingang van donderdag 
21 mei 2015 tot en met woensdag 1 juli 2015 ter inzage in de hal van het stadhuis, 
Blekerijlaan 14 te Woerden. Ook zijn de stukken in te zien bij het omgevingsloket (op 
afspraak). Daarnaast kunt u de stukken raadplegen op de website van de gemeente 
Woerden (www.woerden.nl > documenten en publicaties > bestemmingsplannen > 
bestemmingsplannen in voorbereiding). 

Bezwaar 

Omdat dit besluit wordt gezien als een voorbereidingshandeling in het kader van de 
vaststelling van het bestemmingsplan Oortjespad kan alleen in het geval dat deze beslissing, 
los van het voor te bereiden besluit, de belanghebbende rechtstreeks in zijn belang treft, 
hiertegen door belanghebbende bezwaar worden ingediend. 

Indienen Zienswijzen 

Eventuele bezwaren tegen dit Mer-beoordelingsbesluit kunnen als zienswijzen tegen het 
ontwerp bestemmingsplan Oortjespad ingebracht worden. 
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Heeft de activiteit betrekking op: 

1. 250.000 bezoekers of meer per jaar, 
2. een oppervlakte van 25 hectare of meer, 
3. 100 ligplaatsen of meer of 
4. een oppervlakte van 10 hectare of meer in een gevoelig gebied. 

De bedoelde gevoelige gebieden zijn: 
Gebieden die krachtens: 
1 0 . artikel 10, eerste lid, of 12, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn aangewezen als 
een beschermd natuurmonument; 
2 0 . artikel 10a, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 zijn aangewezen als een gebied ter 
uitvoering van richtlijn nr. 79/409/EEG van de Raad van de Europese Gemeenschappen van 2 april 
1979 inzake het behoud van de vogelstand (PbEG L 103) en richtlijn nr. 92/43/EEĢ van de Raad van 
de Europese Gemeenschappen van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats 
en de wilde flora en fauna (PbEG L 206); 
3 0 . de op 2 februari 1971 te Ramsar tot stand gekomen Overeenkomst inzake watergebieden van 
internationale betekenis, in het bijzonder als verblijfplaats voor watervogels (Trb. 1975, 84), zijn 
aangemeld als watergebied van internationale betekenis. 

Kerngebieden, begrensd natuurontwikkelingsgebied of begrensde verbindingszone (tot 3 zeemijl uit de 
kust), die deel uitmaken van de ecologische hoofdstructuur, zoals die structuur is vastgelegd in een 
geldend bestemmingsplan of, bij het ontbreken daarvan, in een geldende structuurvisie als bedoeld in 
artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening, of, bij het ontbreken daarvan, zoals die structuur 
voorkomt op de kaart Ecologische Hoofdstructuur, behorend bij deel 4 van het Structuurschema 
Groene Ruimte (LNVkenmerk GRR95194). 

Gebieden met behoud en herstel van de bestaande landschapskwaliteit, zoals die gebieden zijn 
vastgelegd in een geldend bestemmingsplan of, bij het ontbreken daarvan, in een geldende 
structuurvisie als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet ruimtelijke ordening, of, bij het ontbreken daarvan, 
zoals die gebieden voorkomen op de kaart Landschap, behorend bij deel 4 van het Structuurschema 
Groene Ruimte. 

Kachtens artikel 1.2, tweede lid, onder a, van de wet bij provinciale verordening aangewezen gebieden 
met uitzondering van de zones waar het met het oog op de bescherming van het diepe grondwater is 
verboden te boren. 

Gebieden die krachtens artikel 3, eerste lid, van de Monumentenwet 1988 zijn aangewezen als 
beschermd monument. 

Belvedèregebieden als bedoeld in de bijlage «Gebieden» bij de nota «Belvedère, beleidsnota over de 
relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting» (Kamerstukken I I 1998/99, 26 663, nr. 2) 
voorzover diezijn vastgelegd in een geldende structuurvisie als bedoeld in artikel 2.2 van de Wet 
ruimtelijke ordening of geldend bestemmingsplan. 

Drempel D wordt overschreden 

De drempelwaarde van de D-lijst van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage wordt 
overschreden. 

Als voor deze activiteit een plan wordt voorbereid geldt een m.e.rplicht.De procedure van dat plan 
wordt dan aangevuld met de procedurele stappen van de m.e.r. die zijn opgenomen in paragraaf 7.4 
Wet milieubeheer. 



Als voor deze activiteit een besluit wordt voorbereid moet het bevoegd gezag beoordelen of vanwege \ 
de belangrijke nadelige gevolgen die deze activiteiten voor het milieu kunnen hebben een J 
milieueffectrapport moet worden gemaakt. Voor het uitvoeren van de beoordeling moet gebruik .j/ 
gemaakt worden van bijlage I I I bij de richtlijn 2011/92/EU (richtlijn milieu-effectbeoordeling). ^ 
De procedurele stappen die voor de m.e.r-beoordeling gelden zijn opgenomen in paragraaf 7.6 Wet 
milieubeheer. 

Informatie over de procedurele aspecten van de m.e.r-beoordeling vindt u in de Handleiding 
Milieueffectrapportage: Wat zijn de procedurele en inhoudelijke eisen van m.e.r.-beoordeling? Meer 
praktische informatie vindt u in de Handreiking milieueffectrapportage: M.e.r.-beoordeling. 

Infobladen 
D10 

Relevante Informatie 

Actuele tekst Bijlage Besluit Milieueffectrapportage 

Overzicht relevante wijzigingen Besluit Mer (vanaf 1-4-2010) 

Besluit van 21 februari 2011 tot wijziging van het Besluit milieueffectrapportage en het Besluit 
omgevingsrecht (reparatie en modernisering milieueffectrapportage) 

Nota van toelichting categorie 10 (recreatieve en toeristische voorzieningen) 

Categorie C 10 en D 10 kenden het ruime begrip «recreatieve en toeristische voorzieningen», terwijl 
de richtlijn een opsomming bevat van relevante recreatieve en toeristische voorzieningen. Dit is nu 
alsnog overgenomen. Bovendien komt de activiteit alleen voor in bijlage I I bij de richtlijn, zodat de 
categorieën C 10.1-10.3 zijn vervallen en nog slechts - in gewijzigde vorm - voorkomen in onderdeel 
D. 

De onder C 10.2 genoemde «golfbaan» vervalt in zijn geheel en komt ook niet meer voor in onderdeel 
D. De toegevoegde waarde van een MER bij golfbanen - bescherming natuurwaarden en archeologie -
kan ook langs andere wegen worden bereikt, in het bijzonder door middel van de 
Natuurbeschermingswet en de Monumentenwet. 

De onder categorie D 10, onder a genoemde skihellingen e.d. zijn in Nederland weinig relevant; 
niettemin komen er kunstmatige skihellingen voor, die hieronder vallen. 

Bij themaparken (onderdeel e) moet vooral worden gedacht aan pretparken e.d. Sportvelden zoals 
tennisparken en golfbanen vallen hier niet onder. 

In kolom 3 van D 10 is het inrichtingsplan, bedoeld in artikel 17 van de Wet inrichting landelijk 
gebied opgenomen, omdat het kaderstellend kan zijn voor de functiewijziging die - zo leert de praktijk 
- veelal in een bestemmingsplanwijziging of andere planologisch besluit wordt geregeld. 
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I 

(Wstgevingshandelingen) 

RICHTLIJNEN 

RICHTLIJN 2011/92/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 

van 13 december 2011 

betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten 

(codificatie) 

(Voor de EER relevante tekst) 

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, 

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese 
Unie, en met name artikel 192, lid 1, 

worden bestreden en dat de vervuiler betaalt. In alle tech
nische plannings- en beslissingsprocessen dient in een zo 
vroeg mogelijk stadium rekening te worden gehouden 
met de gevolgen voor het milieu. 

Gezien het voorstel van de Europese Commissie, 

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan 
de nationale parlementen, 

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal 
Comité 

Na raadpleging van het Comité van de Regio's, 

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure (2), 

Overwegende hetgeen volgt: 

(1) Richtlijn 85/337/EEG van de Raad van 27 juni 1985 
betreffende de milieueffectbeoordeling van bepaalde 
openbare en particuliere projecten (3) is herhaaldelijk en 
ingrijpend gewijzigd (4). Ter wille van de duidelijkheid en 
een rationele ordening van de tekst dient tot codificatie 
van deze richtlijn te worden overgegaan. 

(2) Ingevolge artikel 191 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie berust het milieubeleid 
van de Unie op het voorzorgsbeginsel en op het beginsel 
van preventief handelen, alsmede op de beginselen dat 
milieuaantastingen bij voorrang aan de bron dienen te 

(1) PB C 248 van 25.8.2011, blz. 154. 
(2) Standpunt van het Europees Parlement van 13 september 2011 (nog 

niet bekendgemaakt in het Publicatieblad) en besluit van de Raad van 
15 november 2011. 

(3) PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40. 
(4) Zie bijlage VI, deel A. 

(3) Het lijkt noodzakelijk dat de beginselen van de milieu-
effectbeoordeling worden geharmoniseerd, met name ten 
aanzien van de vraag welke projecten aan milieueffect
beoordeling moeten worden onderworpen, de voornaam
ste verplichtingen van de opdrachtgevers en de inhoud 
van de milieueffectbeoordeling. De lidstaten kunnen ter 
bescherming van het milieu strengere voorschriften vast
stellen. 

(4) Het blijkt anderzijds noodzakelijk één van de doelstellin
gen van de Unie op het gebied van de bescherming van 
het milieu en de kwaliteit van het bestaan te verwezen
lijken. 

(5) De milieuwetgeving van de Unie omvat bepalingen die 
autoriteiten en andere instanties in staat stellen om be
slissingen te nemen die aanmerkelijke gevolgen voor het 
milieu alsmede voor persoonlijke gezondheid en welzijn 
kunnen hebben. 

(6) Er moeten algemene beginselen voor de milieueffect
beoordeling worden vastgesteld ter aanvulling op en ter 
coördinatie van de vergunningsprocedures voor particu
liere en openbare projecten die mogelijk aanzienlijke ge
volgen voor het milieu hebben. 

(7) Voor openbare en particuliere projecten die aanzienlijke 
milieueffecten kunnen hebben dient alleen een vergun
ning te worden verleend na een beoordeling van de aan
zienlijke milieueffecten die deze projecten kunnen heb
ben. Die beoordeling dient plaats te vinden aan de hand 
van passende informatie die verstrekt wordt door de op
drachtgever en eventueel wordt aangevuld door de auto
riteiten en door het publiek voor wie het project gevol
gen zou kunnen hebben. 
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(8) Projecten van bepaalde categorieën hebben aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu en die projecten moeten in 
beginsel aan een systematische milieueffectbeoordeling 
worden onderworpen. 

(9) Projecten van andere categorieën hebben niet noodzake
lijkerwijs in alle gevallen aanzienlijke gevolgen voor het 
milieu en die projecten moeten aan een beoordeling wor
den onderworpen wanneer de lidstaten menen dat zij 
aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben. 

(10) De lidstaten kunnen drempelwaarden of criteria vaststel-
. len om te bepalen welke van die projecten op grond van 

de omvang van hun milieueffecten moeten worden be
oordeeld. Van de lidstaten zal niet worden geëist dat zij 
projecten die onder die drempelwaarden blijven of buiten 
deze criteria vallen stuk voor stuk bestuderen. 

(11) Bij de vaststelling van deze drempelwaarden of criteria of 
bij het stuk voor stuk bestuderen van projecten om te 
bepalen welke van die projecten op grond van de om
vang van hun milieueffecten moeten worden beoordeeld, 
dienen de lidstaten rekening te houden met de relevante 
selectiecriteria in deze richtlijn. De lidstaten komen vol
gens het subsidiariteitsbeginsel het meest in aanmerking 
om die criteria in de praktijk toe te passen. 

(12) Bij- projecten die aan een beoordeling worden onderwor
pen moet ten minste een bepaalde minimuminformatie 
over het project en de gevolgen ervan worden verstrekt. 

(13) Het is dienstig een procedure in te voeren via welke de 
opdrachtgever van de bevoegde overheidsinstanties kan 
vernemen waarover en in welke mate er informatie met 
het oog op de beoordeling dient te worden uitgewerkt en 
te worden verstrekt. De lidstaten kunnen de opdracht
gever in het kader van die procedure verzoeken om on
der andere alternatieven te geven voor de projecten waar
voor hij van plan is een aanvraag in te dienen. 

(14) De milieueffecten van een project moeten worden beoor
deeld teneinde rekening te houden met het streven de 
gezondheid van de mens te beschermen, via een beter 
milieu bij te dragen aan de kwaliteit van het bestaan, toe 
te zien op de instandhouding van de diversiteit van de 
soorten, en het reproductievermogen van het ecosysteem 
als fundamentele grondslag van het leven in stand te 
houden. 

(15) Het is gewenst aangescherpte voorschriften vast te stellen 
betreffende milieueffectrapportage in grensoverschrijdend 
verband teneinde rekening te houden met de ontwikke
lingen op internationaal niveau. De Europese Gemeen
schap heeft op 25 februari 1991 het Verdrag inzake 
milieueffectrapportage in grensoverschrijdend verband 
ondertekend en op 24 juni 1997 geratificeerd. 

(16) Werkelijke inspraak bij het nemen van beslissingen biedt 
het publiek de gelegenheid zijn mening en bezorgdheid 
die van belang kunnen zijn voor die beslissingen, te uiten 

en stelt de besluitvormers in staat daarmee rekening te 
houden, hetgeen de verantwoording en de transparantie 
van de besluitvorming vergroot en bijdraagt tot de be
wustheid bij het publiek van milieuvraagstukken en steun 
aan de genomen beslissingen. 

(17) Inspraak, waaronder inspraak van verenigingen, organisa
ties en groepen, in het bijzonder niet-gouvernementele 
organisaties die de milieubescherming bevorderen, moet 
derhalve worden aangemoedigd, onder meer door het 
stimuleren van scholing van het publiek op milieugebied. 

(18) De Europese Gemeenschap heeft het Verdrag van de VN/ 
ECE betreffende toegang tot informatie, inspraak in be
sluitvorming en toegang tot de rechter inzake milieuaan
gelegenheden (het Verdrag van Aarhus) op 25 juni 1998 
ondertekend en op 17 februari 2005 geratificeerd. 

(19) Een van de doelstellingen van het Verdrag van Aarhus is 
het waarborgen van rechten inzake inspraak in besluit
vorming in milieuaangelegenheden teneinde bij te dragen 
tot de bescherming van het recht in een milieu te leven 
dat passend is voor persoonlijke gezondheid en welzijn. 

(20) Artikel 6 van het Verdrag van Aarhus voorziet in in
spraak in besluiten over specifieke in bijlage I bij dat 
Verdrag vermelde activiteiten en betreffende niet ver
melde activiteiten welke aanzienlijke effecten op het mi
lieu kunnen hebben. 

(21) Artikel 9, leden 2 en 4, van het Verdrag van Aarhus 
regelt de toegang tot gerechtelijke of andere procedures 
voor het bestrijden van de materiële en formele recht
matigheid van de besluiten, het handelen of het nalaten 
vallende onder de inspraakbepalingen van artikel 6 van 
dat verdrag. 

(22) Deze richtlijn dient echter niet te worden toegepast op 
projecten die in detail worden aangenomen middels een 
specifieke nationale wet, aangezien de doelstellingen die 
met deze richtlijn worden nagestreefd, waaronder het 
verstrekken van informatie, dan via de wetgevingspro
cedure worden bereikt. 

(23) Het kan voorts in uitzonderlijke gevallen passend blijken 
voor een specifiek project vrijstelling te verlenen van de 
in deze richtlijn voorgeschreven beoordelingsprocedures, 
mits de Commissie en het betrokken publiek hieromtrent 
naar behoren worden geïnformeerd. 

(24) Aangezien de doelstellingen van deze richtlijn onvol
doende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt 
en derhalve, wegens de omvang en de gevolgen van het 
optreden, beter op het niveau van de Unie kunnen wor
den verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in 
artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. 
Overeenkomstig het in dat artikel neergelegde evenredig
heidsbeginsel gaat deze richtlijn niet verder dan nodig is 
om die doelstellingen te verwezenlijken.. 
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(25) Deze richtlijn dient de verplichtingen van de lidstaten 
met betrekking tot de in bijlage V, deel B, genoemde 
termijnen voor omzetting in nationaal recht van de al
daar genoemde richtlijnen onverlet te laten, 

HEBBEN DE VOLGENDE RICHTLIJN VASTGESTELD: 

Artikel 1 

1. Deze richtlijn is van toepassing op de milieueffectbeoor
deling van openbare en particuliere projecten die aanzienlijke 
gevolgen voor het milieu kunnen hebben. 

2. In deze richtlijn wordt verstaan onder 

a) „project": 

— de uitvoering van bouwwerken of de totstandbrenging 
van andere installaties of werken, 

— andere ingrepen in natuurlijk milieu of landschap, inclu
sief de ingrepen voor de ontginning van bodemschatten; 

b) „opdrachtgever": de aanvrager van een vergunning voor een 
particulier project of de overheidsinstantie die het initiatief 
tot een project neemt; 

c) „vergunning": het besluit van de bevoegde instantie of in
stanties waardoor de opdrachtgever het recht verkrijgt om 
het project uit te voeren; 

d) „publiek": één of meer natuurlijke personen of rechtsper
sonen en, in overeenstemming met de nationale wetgeving 
of praktijk, hun verenigingen, organisaties of groepen; 

e) „betrokken publiek": het publiek dat gevolgen ondervindt of 
waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende is bij de in 
artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures. 
Voor de toepassing van deze omschrijving worden niet-gou-
vernementele organisaties die zich voor milieubescherming 
inzetten en voldoen aan de eisen van nationaal recht, geacht 
belanghebbende te zijn; 

f) „bevoegde instantie" of „bevoegde instanties": de instantie of 
instanties die de lidstaten aanwijzen om de taken uit te 
voeren, die uit deze richtlijn voortvloeien. 

3. Indien hun nationale wetgeving daarin voorziet, kunnen 
de lidstaten per geval besluiten deze richtlijn niet toe te passen 
ten aanzien van projecten voor nationale defensiedoeleinden, 
indien zij oordelen dat toepassing nadelige gevolgen zou heb
ben voor deze doeleinden. 

4. Deze richtlijn is niet van toepassing op projecten die in 
detail worden aangenomen via een specifieke nationale wet, 
aangezien de doelstellingen die met de onderhavige richtlijn 
worden nagestreefd, waaronder het verstrekken van informatie, 
dan worden bereikt via de wetgevingsprocedure. 

Artikel 2 

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om te verzeke
ren dat een vergunning vereist is voor projecten die een aan
zienlijk milieueffect kunnen hebben, onder meer gezien hun 
aard, omvang of ligging, en dat een beoordeling van hun effec
ten plaatsvindt alvorens een vergunning wordt verleend. Deze 
projecten worden omschreven in artikel 4. 

2. De milieueffectbeoordeling kan worden geïntegreerd in de 
bestaande procedures van de lidstaten voor het verlenen van 
vergunningen voor projecten of, bij gebreke hiervan, in andere 
procedures of in de procedures die moeten worden ingesteld 
om aan de doelstellingen van deze richtlijn te voldoen. 

3. De lidstaten kunnen voorzien in een enkelvoudige pro
cedure om te voldoen aan de voorschriften van deze richtlijn 
en die van Richtlijn 2008/1/EG van het Europees Parlement en 
de Raad van 15 januari 2008 inzake geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging ţ 1). 

4. Onverminderd de bepalingen van artikel 7, kunnen de 
lidstaten in uitzonderlijke gevallen voor een welbepaald project 
gehele of gedeeltelijke vrijstelling verlenen van de bepalingen 
van deze richtlijn. 

In dit geval: 

a) gaan de lidstaten na of er geen andere vorm van beoordeling 
geschikt is; 

b) stellen zij de gegevens die zijn verzameld door andere vor

men van beoordeling zoals bedoeld onder a), alsmede de 
gegevens over en de redenen van de vrijstelling ter beschik

king van het betrokken publiek; 

c) stellen zij de Commissie, voordat de vergunning wordt ver

leend, op de hoogte van de redenen waarom de vrijstelling is 
verleend en verschaffen zij haar alle informatie die zij waar 
dat van toepassing is ter beschikking van hun eigen onder

danen stellen. 

De Commissie zendt de ontvangen documenten onmiddellijk 
door aan de andere lidstaten. 

De Commissie brengt elk jaar bij het Europees Parlement en de 
Raad verslag uit over de toepassing van dit lid. 

O PB L 24 van 29.1.2008, blz. 8. 
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Artikel 3 

Bij de milieueffectbeoordeling worden de directe en indirecte 
effecten van een project overeenkomstig de artikelen 4 tot en 
met 12 per geval op passende wijze geïdentificeerd, beschreven 
en beoordeeld op de volgende factoren: 

a) mens, dier en plant; 

b) bodem, water, lucht, klimaat en landschap; 

c) materiële goederen en het culturele erfgoed; 

d) de samenhang tussen de onder a), b) en c) genoemde 
factoren. 

Artikel 4 

1. Onder voorbehoud van artikel 2, lid 4, worden de in 
bijlage I genoemde projecten onderworpen aan een beoordeling 
overeenkomstig de artikelen 5 tot en met 10. 

2. Onder voorbehoud van artikel 2, lid 4, bepalen de lid
staten voor de in bijlage II genoemde projecten of het project al 
dan niet moet worden onderworpen aan een beoordeling over
eenkomstig de artikelen 5 tot en met 10, zulks: 

a) door middel van een onderzoek per geval, 

of 

b) aan de hand van door de lidstaten vastgestelde drempelwaar
den of criteria. 

De lidstaten kunnen besluiten om beide onder a) en b) ge
noemde procedures toe te passen. 

3. Bij het onderzoek per geval of bij de vaststelling van 
drempelwaarden of criteria bij de toepassing van lid 2 moeten 
de relevante selectiecriteria van bijlage III in acht worden ge
nomen. 

4. De lidstaten zorgen ervoor dat de overeenkomstig lid 2 
door de bevoegde instanties verrichte bepalingen ter beschikking 
van het publiek worden gesteld. 

Artikel 5 

1. Bij projecten die krachtens artikel 4 moeten worden on
derworpen aan een milieueffectbeoordeling overeenkomstig dit 
artikel en artikelen 6 tot en met 10, treffen de lidstaten de 
nodige maatregelen om ervoor te zorgen dat de opdrachtgever 
in passende vorm de in bijlage IV bedoelde informatie verstrekt, 
voor zover 

a) de lidstaten deze informatie van belang achten in een be
paald stadium van de vergunningsprocedure en voor de spe
cifieke kenmerken van een bepaald project of projecttype en 
van de milieuaspecten die hierdoor kunnen worden beïn
vloed; 

b) de lidstaten, onder meer op grond van de bestaande kennis 
en beoordelingsmethoden, menen dat redelijkerwijs van een 
opdrachtgever mag worden verlangd dat hij die informatie 
verzamelt. 

2. De lidstaten nemen de nodige maatregelen om ervoor te 
zorgen dat, indien de opdrachtgever daarom verzoekt voordat 
hij een aanvraag om een vergunning indient, de bevoegde in
stantie advies uitbrengt over de door de opdrachtgever overeen
komstig lid 1 te verstrekken informatie. De bevoegde instantie 
raadpleegt de opdrachtgever en de in. artikel 6, lid 1, bedoelde 
instanties voordat zij haar advies uitbrengt. Het feit dat de 
instantie overeenkomstig dit lid een advies heeft uitgebracht, 
belet haar niet om vervolgens meer informatie van de opdracht
gever te verlangen. 

De lidstaten kunnen de bevoegde instanties verplichten om een 
dergelijk advies te verstrekken, ongeacht of de opdrachtgever 
daarom verzoekt of niet. 

3. De informatie die de opdrachtgever overeenkomstig lid 1 
moet verstrekken, moet ten minste het volgende bevatten: 

a) een beschrijving van het project met informatie over vesti
gingsplaats, ontwerp en omvang van het project; 

b) een beschrijving van de beoogde maatregelen om aanzien
lijke nadelige effecten te vermijden, te beperken en zo mo
gelijk te verhelpen; 

c) de nodige gegevens om de voornaamste milieueffecten die 
het project vermoedelijk zal hebben, te kunnen bepalen en 
beoordelen; 

d) een schets van de voornaamste alternatieven die de op
drachtgever heeft onderzocht, met opgave van de voornaam
ste motieven voor zijn keuze, met inachtneming van de 
milieueffecten; 

e) een niet-technische samenvatting van de onder a) tot en met 
d) bedoelde gegevens. 

4. Zo nodig zorgen de lidstaten ervoor dat instanties die over. 
relevante informatie beschikken, in het bijzonder gelet op 
artikel 3, deze informatie ter beschikking stellen aan de op
drachtgever. 

Artikel 6 

1. De lidstaten treffen de nodige maatregelen om te verzeke
ren dat de instanties die op grond van hun specifieke verant
woordelijkheden op milieugebied met het project te maken 
kunnen krijgen, de gelegenheid krijgen advies uit te brengen 
over de door de opdrachtgever verstrekte informatie en over 
de aanvraag voor een vergunning. Te dien einde wijzen de lid
staten in het algemeen of per geval de te raadplegen instanties 
aan. Deze worden in kennis gesteld van de krachtens artikel 5 
verzamelde informatie. De gedetailleerde regeling van deze raad
pleging wordt door de lidstaten vastgesteld. 
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2. Het publiek wordt door openbare kennisgevingen of op 
een andere passende wijze, bijvoorbeeld met elektronische mid
delen, indien beschikbaar, in een vroeg stadium van de in 
artikel 2, lid 2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures en 
uiterlijk zodra redelijkerwijs informatie kan worden verstrekt 
in kennis gesteld van het volgende: 

a) de aanvraag om een vergunning; 

b) het feit dat het project aan een milieueffectbeoordelingspro
cedure is onderworpen en, voor zover relevant, het feit dat 
artikel 7 van toepassing is; 

c) nadere gegevens betreffende de bevoegde instanties die ver
antwoordelijk zijn voor de besluitvorming, die waarbij rele
vante informatie kan worden verkregen, die waaraan opmer
kingen of vragen kunnen worden voorgelegd en nadere ge
gevens betreffende de termijnen voor het toezenden van 
opmerkingen of vragen; 

d) de aard van de eventuele besluiten of, indien van toepassing, 
van het ontwerpbesluit; 

e) een indicatie van de beschikbaarheid van de ingevolge 
artikel 5 verzamelde informatie; 

f) tijd, plaats en wijze van verstrekking van de relevante infor
matie; 

g) nadere gegevens inzake de regelingen voor inspraak die inge
volge lid 5 van dit artikel zijn vastgesteld. 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat het volgende binnen een 
redelijke termijn aan het betrokken publiek ter beschikking 
wordt gesteld: 

a) de ingevolge artikel 5 verzamelde informatie; 

b) in overeenstemming met de nationale wetgeving, de voor
naamste rapporten en adviezen die aan de bevoegde instan
ties zijn uitgebracht op het tijdstip waarop het betrokken 
publiek wordt geïnformeerd in overeenstemming met lid 2; 

c) overeenkomstig de bepalingen van Richtlijn 2003/4/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 28 januari 2003 
inzake de toegang van het publiek tot milieu-informatie 
andere informatie dan de in lid 2 bedoelde die relevant is 
voor het besluit overeenkomstig artikel 8 van deze richtlijn 
en die pas beschikbaar wordt nadat het betrokken publiek 
overeenkomstig lid 2 van dit artikel is geïnformeerd. 

4. Het betrokken publiek dient in een vroeg stadium reële 
mogelijkheden tot inspraak in de in artikel 2, lid 2, bedoelde 
milieubesluirvormingsprocedures te krijgen en heeft daartoe het 

(') PB L 41 van 14.2.2003, blz. 26. 

recht, wanneer alle opties open zijn, opmerkingen en meningen 
kenbaar te maken aan de bevoegde instantie(s) voordat het 
besluit over de vergunningsaanvraag wordt genomen. 

5. De nadere regelingen voor het informeren van het publiek 
(bijvoorbeeld met aanplakbiljetten binnen een bepaalde omtrek 
of publicatie in plaatselijke kranten) en de raadpleging van het 
betrokken publiek (bijvoorbeeld schriftelijk of met een openbare 
enquête) worden bepaald door de lidstaten. 

6. . Er wordt voor de onderscheidene fasen in redelijke termij
nen voorzien, die toereikend zijn voor de voorlichting van het 
publiek en, voor het betrokken publiek, voor doeltreffende 
voorbereiding op en inspraak in het milieubesluitvormingspro
ces overeenkomstig dit artikel. 

Artikel 7 

1. Wanneer een lidstaat constateert dat een project vermoe
delijk aanzienlijke milieueffecten zal hebben in een andere lid
staat of wanneer een lidstaat waarvan het milieu vermoedelijk 
aanzienlijke effecten zal ondervinden, hierom verzoekt, doet de 
lidstaat op het grondgebied waarvan men het project wil uit
voeren, de andere lidstaat zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 
wanneer hij zijn eigen publiek informeert, onder meer toeko
men: 

a) een beschrijving van het project, met alle beschikbare infor
matie over het mogelijke grensoverschrijdende effect ervan; 

b) informatie over de aard van de beslissing die kan worden 
genomen. 

De lidstaat op het grondgebied waarvan men het project wil 
uitvoeren geeft de andere lidstaat een redelijke termijn om ken
baar te maken of hij wenst deel te nemen aan de in artikel 2, lid 
2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures; tevens kan hij de 
in lid 2 van dit artikel bedoelde informatie verstrekken. 

2. Wanneer een lidstaat die krachtens lid 1 informatie ont
vangt, aangeeft dat hij voornemens is aan de in artikel 2, lid 2, 
bedoelde milieubesluitvormingsprocedures deel te nemen, zendt 
de lidstaat op het grondgebied waarvan men het project wil 
uitvoeren, voor zover hij dit nog niet heeft gedaan, de betrok
ken lidstaat de informatie toe die krachtens artikel 6, lid 2, moet 
worden verstrekt en die krachtens artikel 6, lid 3, onder a) en 
b), ter beschikking moet worden gesteld. 

3. Ieder van de betrokken lidstaten zorgt er tevens voor, 
voor zover het hem betreft, dat: 

a) de in de leden 1 en 2 bedoelde informatie binnen een rede
lijke termijn ter beschikking wordt gesteld van de in 
artikel 6, lid 1, bedoelde instanties en van het betrokken 
publiek op het grondgebied van de lidstaat die vermoedelijk 
aanzienlijke effecten zal ondervinden; en 
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b) de in artikel 6, lid 1, bedoelde instanties en het betrokken 
publiek voordat een vergunning voor het project wordt ver
leend, de gelegenheid krijgen binnen een redelijke termijn 
advies over. de verstrekte informatie uit te brengen aan de 
bevoegde instantie van de lidstaat op het grondgebied waar
van men het project wil uitvoeren. 

4. De betrokken lidstaten plegen overleg over onder andere 
de potentiële grensoverschrijdende effecten van het project en 
de maatregelen die worden overwogen om die effecten te be
perken of teniet te doen, en komen een redelijke termijn over
een waarbinnen het overleg moet plaatsvinden. 

5. De nadere regelingen voor de uitvoering van dit artikel 
kunnen worden bepaald door de betrokken lidstaten en bieden 
het betrokken publiek op het grondgebied van de getroffen 
lidstaat reële mogelijkheden tot inspraak bij de in artikel 2, lid 
2, bedoelde milieubesluitvormingsprocedures betreffende het 
project. 

Artikel 8 

De resultaten van de raadplegingen en de krachtens de artikelen 
5, 6 en 7 ingewonnen informatie worden in het kader van de 
vergunningsprocedure in aanmerking genomen. 

Artikel 9 

1. Wanneer een beslissing over het verlenen of weigeren van 
een vergunning is genomen, brengen de bevoegde instanties het 
betrokken publiek overeenkomstig de toepasselijke procedures 
op de hoogte en stellen zij de volgende informatie ter beschik
king van het publiek: 

a) de inhoud van de beslissing en de eventuele voorwaarden die 
daaraan zijn verbonden; 

b) na bestudering van de bezorgdheid en meningen van het 
betrokken publiek, de voornaamste redenen en overwegin
gen waarop de beslissing is gebaseerd, met inbegrip van 
informatie over de inspraakprocedure; 

c) indien nodig, een beschrijving van de voornaamste maat
regelen om aanzienlijke schadelijke effecten te voorkomen, 
te beperken en zo mogelijk te verhelpen. 

2. De bevoegde instantie of instanties brengen elke lidstaat 
die overeenkomstig artikel 7 is geraadpleegd, op de hoogte en 
doen hem de in lid 1 van dit artikel vermelde informatie toe
komen. 

De geraadpleegde lidstaten zorgen ervoor dat die informatie op 
een geschikte wijze ter beschikking wordt gesteld van het be
trokken publiek op hun grondgebied. 

Artikel 10 

De bepalingen van deze richtlijn doen niet af aan de verplich
ting van de bevoegde instanties tot inachtneming van de door 

de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen en de 
geldende rechtspraktijk opgelegde beperkingen ter bescherming 
van het industrieel en het handelsgeheim, met inbegrip van de 
intellectuele eigendom, en van het openbaar belang. 

Wanneer artikel 7 van toepassing is, zijn de toezending van 
informatie aan een andere lidstaat en de ontvangst van infor
matie door een andere lidstaat onderworpen aan de beperkingen 
die gelden in de lidstaat waar het project wordt voorgesteld. 

Artikel 11 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat, in overeenstemming met 
het toepasselijke nationale rechtsstelsel, leden van het betrokken 
publiek die: 

a) een voldoende belang hebben, dan wel 

b) stellen dat inbreuk is gemaakt op een recht, wanneer het 
bestuursprocesrecht van een lidstaat dit als voorwaarde stelt, 

in beroep kunnen gaan bij een rechtbank of een ander bij wet 
ingesteld onafhankelijk en onpartijdig orgaan om de materiële 
of formele rechtmatigheid van enig besluit, handelen of nalaten 
vallend onder de bepalingen betreffende de inspraak van het 
publiek van deze richtlijn aan te vechten. 

2. , De lidstaten bepalen in welk stadium een besluit, handelen 
of nalaten kan worden aangevochten. 

3. Wat een voldoende belang dan wel een inbreuk op een 
recht vormt, wordt bepaald door de lidstaten in het licht van de 
doelstelling om het publiek een ruime toegang tot de rechter te 
verlenen. Te dien einde wordt het belang van een niet-gouver-
nementele organisatie die voldoet aan de vereisten van artikel 1, 
lid 2, geacht voldoende te zijn in de zin van lid 1, onder a), van 
dit artikel. Tevens worden die organisaties geacht rechten te 
hebben waarop inbreuk kan worden gemaakt in de zin van 
lid 1, onder b), van dit artikel. 

4. De bepalingen van dit artikel sluiten een toetsingspro
cedure in eerste instantie bij een bestuursrechtelijke instantie 
niet uit en doen niet af aan de eis dat de bestuursrechtelijke 
toetsingsprocedures doorlopen moeten zijn alvorens beroep bij 
een rechterlijke instantie kan worden ingesteld, wanneer die eis 
bestaat naar nationaal recht. 

Een dergelijke procedure moet eerlijk, billijk en snel zijn en mag 
niet buitensporig kostbaar zijn. 

5. Ter verhoging van de effectiviteit van het bepaalde in dit 
artikel dragen de lidstaten er zorg voor dat het publiek prakti
sche informatie wordt verstrekt over toegang tot beroepspro
cedures bij bestuursrechtelijke en rechterlijke instanties. 
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Artikel 12 

1. De lidstaten en de Commissie wisselen inlichtingen uit 
over de ervaring die is opgedaan met de toepassing van deze 
richtlijn. 

2. In het bijzonder stellen de lidstaten de Commissie in ken
nis van alle criteria en/of de drempelwaarden die in voor
komend geval overeenkomstig artikel 4, lid 2, voor de selectie 
van de betrokken projecten zijn vastgesteld. 

3. Aan de hand van deze uitwisseling van inlichtingen legt de 
Commissie indien noodzakelijk aan het Europees Parlement en 
de Raad aanvullende voorstellen voor teneinde een voldoende 
gecoördineerde toepassing van deze richtlijn te garanderen. 

Artikel 13 

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van 
intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende 
gebied vaststellen. 

verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage 
V, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal 
recht van de aldaar genoemde richtlijnen. 

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzin
gen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de 
concordantietabel in bijlage VI. 

Artikel 15 

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van 
de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie. 

Artikel 16 

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten. 

Gedaan te Straatsburg, 13 december 2011. 

Artikel 14 

Richtlijn 85/337/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage V, deel A, 
genoemde richtlijnen, wordt ingetrokken, onverminderd de 

Voor het Europees Parlement 

De voorzitter 

J. BUZEK 

Voor de Raad 

De voorzitter 
M. SZPUNAR 
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BI/LAGE I 

IN ARTIKEL 4, LID 1, BEDOELDE PROJECTEN 

1. Raffinaderijen van ruwe aardolie (met uitzondering van de bedrijven die uitsluitend smeermiddelen uit ruwe olie 
vervaardigen), alsmede installaties voor de vergassing en vloeibaarmaking van ten minste 500 t steenkool of bitu
mineuze schisten.per dag. 

2. a) Thermische centrales en andere verbrandingsinstallaties met een warmtevermogen van ten minste 300 megawatt. 

b) Kerncentrales en andere kernreactoren, met inbegrip van de ontmanteling of buitengebruikstelling van dergelijke 
centrales of reactoren (!) (met uitzondering van onderzoekinstallaties voor de productie en verwerking van splijt
en kweekstoffen, met een constant vermogen van ten hoogste 1 thermische kW). 

3. a) Installaties voor de opwerking van bestraalde splijtstoffen, 

b) Installaties die ontworpen zijn: 

i) voor de productie of de verrijking van splijtstoffen, 

ii) voor de behandeling van bestraalde splijtstoffen of hoog radioactief afval, 

iii) voor de definitieve verwijdering van bestraalde splijtstoffen, 

iv) uitsluitend voor de definitieve verwijdering van radioactief afval, 

v) uitsluitend voor de (voor meer dan 10 jaar geplande) opslag van bestraalde splijtstoffen of radioactief afval op 
een andere plaats dan het productieterrein. 

4. a) Geïntegreerde hoogovenbedrijven voor de productie van ruwijzer en staal. 

b) Installaties voor de winning van ruwe non-ferrometalen uit erts, concentraat of secundaire grondstoffen met 
metallurgische, chemische of elektrolytische procédés. 

5. 'Installaties voor de winning van asbest, alsmede voor de behandeling en de verwerking van asbest en asbesthoudende 
producten: voor producten van asbestcement, met een jaarproductie van meer dan 20 000 t eindproducten, voor 
remvoeringen, met een jaarproductie van meer dan 50 t eindproducten, alsmede — voor andere toepassingsmoge
lijkheden van asbest — met een gebruik van meer dan 200 t per jaar. 

6. Geïntegreerde chemische installaties, d.w.z. installaties voor de fabricage op industriële schaal van stoffen door 
chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, 
bestemd voor de fabricage van: 

a) organische basischemicaliën; 

b) anorganische basischemicaliën; 

c) fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen); 

d) basisproducten voor gewasbescherming en van biociden; 

e) farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé; 

f) explosieven. 

í 1) Kerncentrales en andere kernreactoren houden op zulke installaties te zijn wanneer alle splijtstoffen en ander radioactief besmette 
elementen permanent van de plaats van installatie zijn verwijderd. 
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7. a) Aanleg van spoorlijnen voor spoorverkeer over lange afstand en aanleg van vliegvelden (') met een start- en 
ladingsbaan van ten minste 2 100 m. 

b) Aanleg van autosnelwegen en autowegen (2). 

c) Aanleg van nieuwe wegen met vier of meer rijstroken, of verlegging en/of verbreding van bestaande wegen van 
twee rijstroken of minder tot wegen met vier of meer rijstroken, indien de nieuwe weg, of het verlegde en/of 
verbrede weggedeelte een ononderbroken lengte van 10 km of meer heeft. 

8. a) Waterwegen en havens voor de binnenscheepvaart voor schepen van meer dan 1 350 t. 

b) Zeehandelshavens, met het land verbonden en buiten havens gelegen pieren voor lossen en laden (met uitzon
dering van pieren voor veerboten) die schepen van meer dan 1 350 t. kunnen ontvangen. 

9. Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding, de chemische behandeling zoals gedefinieerd in punt D9 van 
bijlage I bij Richtlijn 2008/98/EG van het Europees Parlement en de Raad van 19 november 2008 betreffende 
afvalstoffen (3) of het storten van gevaarlijke afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 3, punt 2, van die richtlijn. 

10. Afvalverwijderingsinstallaties voor de verbranding of chemische behandeling zoals gedefinieerd in punt D9 van 
bijlage I bij Richtlijn 2008/98/EG van ongevaarlijke afvalstoffen met een capaciteit van meer dan 100 t per dag. 

11. Werkzaamheden voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater wanneer het jaarlijkse volume ont
trokken of aangevuld water 10 miljoen m 3 of meer bedraagt. 

12. a) Projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden wanneer deze overbrenging ten doel heeft 
eventuele waterschaarste te voorkomen en de hoeveelheid overgebracht water meer bedraagt dan 
100 miljoen m 3 per jaar. 

b) In alle andere gevallen, projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden wanneer bet meerjarig 
gemiddelde jaardebiet van het bekken waaraan het water wordt onttrokken meer bedraagt dan 2 000 miljoen m 3 

en de hoeveelheid overgebracht water 5 X van dit debiet overschrijdt. 

In beide gevallen is overbrenging van via leidingen aangevoerd drinkwater uitgesloten. 

13. Rioolwaterzuiveringsinstallaties met een capaciteit van meer dan 150 000 inwonerequivalenten zoals gedefinieerd in 
artikel 2, punt 6, van Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van stedelijk 
afvalwater (4). 

14. Commerciële winning van aardolie en aardgas wanneer de gewonnen hoeveelheid meer dan 500 t aardolie per dag of 
meer dan 500 000 m 3 aardgas per dag bedraagt. 

15. Stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of permanent opslaan van water, wanneer een nieuwe of extra 
hoeveelheid water van meer dan 10 miljoen m 3 wordt gestuwd of opgeslagen. 

16. Pijpleidingen met een diameter van meer dan 800 mm en een lengte van meer dan 40 km: 

a) voor het vervoer van gas, olie of chemicaliën; 

b) voor het vervoer van kooldioxide(C02)-stromen ten behoeve van geologische opslag, inclusief de desbetreffende 
pompstations. 

17. Installaties voor intensieve pluimvee- of varkenshouderij met meer dan: 

a) 85 000 plaatsen voor mesthoenders, 60 000 plaatsen voor hennen; 

b) 3 000 plaatsen voor mestvarkens (van meer dan 30 kg); of 

c) 900 plaatsen voor zeugen. 

(') In deze richtlijn wordt onder „vliegveld" verstaan een vliegveld dat beantwoordt aan de definitie van het Verdrag van Chicago van 1944 
tot oprichting van de Internationale Burgerluchtvaartorganisatie (bijlage 14). 

(2) In deze richtlijn wordt onder „autoweg" verstaan een weg die beantwoordt aan de definitie van de Europese Overeenkomst inzake 
internationale hoofdverkeerswegen van 15 november 1975. 

(J) PB L 312 van 22.11.2008, blz. 3. 
(4) PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40. 
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18. Industriële installaties voor de fabricage van: 

a) papierpulp uit hout of uit andere vezelstoffen; 

b) papier en karton met een productiecapaciteit van meer dan 200 t per dag. 

19. Steengroeven en dagbouwmijnen met een terreinoppeivlakte van meer dan 25 hectare, of turfwinning met een 
terreinoppervlakte van meer dan 150 hectare. 

20. Aanleg van bovengrondse hoogspanningsleidiñgen van 220 kV of meer en langer dan 15 km. 

2L Installaties voor de opslag van aardolie, petrochemische of chemische producten met een capaciteit van 200 000 t of 
. meer. 

22. Opslaglocaties overeenkomstig Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad van-23 april 2009 
betreffende de geologische opslag van kooldioxide ('). 

23. Installaties voor het afvangen van C02-stromen met het oog op geologische opslag overeenkomstig Richtlijn 
2009/31/EG afkomstig van onder deze bijlage vallende installaties, of wanneer de totale jaarlijkse afvang van CÓ 2 

oploopt tot 1,5 megaton of meer. 

24. Wijziging of uitbreiding van in deze bijlage opgenomen projecten, wanneer die wijziging of uitbreiding voldoet aan 
de in deze bijlage genoemde drempelwaarden, voor zover deze bestaan. 

(») PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114. 



Publicatieblad van de Europese Unie L 26/11 

BIJLAGE ÍI 

IN ARTIKEL 4, LID 2, BEDOELDE PROJECTEN 

1. LANDBOUW, BOSBOUW EN AQUACULTUUR 

a) Ruilverkavelingsprojecten. 

b) Projecten voor het gebruik van niet in cultuur gebrachte gronden of seminatuurlijke gebieden voor intensieve 
landbouw. 

c) Waterbeheersingsprojecten voor landbouwdoeleinden, met inbegrip van irrigatie- en droogleggingsprojecten. 

d) Eerste bebossing en ontbossing met het oog op omschakeling naar een ander bodemgebruik. 

e) Intensieve veeteeltbedrijven (voor zover niet in bijlage I opgenomen). 

f) Intensieve aquacultuur van vis. 

g) Landwinning uit zee. 

2. EXTRACTIEVE BEDRIJVEN 

a) Steengroeven, dagbouwmijnen en turfwinning (niet onder bijlage I vallende projecten). 

b) Ondergrondse mijnbouw. 

c) Winning van mineralen door afbaggering van de zee- of rivierbodem. 

d) Diepboringen, met name: 

i) geothermische boringen, 

ii) boringen in verband met de opslag van kernafval, 

iii) boringen voor watervoorziening, 

met uitzondering van boringen voor het onderzoek naar de stabiliteit van de grond. 

e) Oppervlakte-installaties van bedrijven voor de winning van steenkool, aardolie, aardgas, ertsen en bitumineuze 
schisten. 

3. ENERGIEBEDRIJVEN 

a) Industriële installaties voor de productie van elektriciteit, stoom en warm water (niet onder bijlage I vallende 
projecten). 

b) Industriële installaties voor het transport van gas, stoom en warm water; transport van elektrische energie via 
bovengrondse leidingen (niet onder bijlage I vallende projecten). 

c) Bovengrondse opslag van aardgas. 

d) Ondergrondse opslag van gasvormige brandstoffen. 

e) Bovengrondse opslag van fossiele brandstoffen. 

f) Industrieel briketteren van steenkool en bruinkool. 

g) Installaties voor de behandeling en de opslag van radioactief afval (niet onder bijlage I vallende projecten). 

h) Installaties voor de productie van hydro-elektrische energie. 

i) Installaties voor de winning van windenergie voor de energieproductie (windturbineparken). 
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j) Installaties voor het afvangen van C02-stromen met het oog op geologische opslag overeenkomstig Richtlijn 
2009/31/EG afkomstig van installaties die niet onder bijlage I bij deze richtlijn vallen. 

4. PRODUCTIE EN VERWERKING VAN METALEN 

a) Installaties voor de productie van ruwijzer of staal (primaire of secundaire smelting), met inbegrip van continu-
gieten. 

b) Installaties voor verwerking van ferrometalen doon 

i) warmwalsen, 

ii) smeden met hamers, 

iii) het aanbrengen van deklagen van gesmolten metaal. 

c) Smelterijen van ferrometalen. 

d) Installaties voor het smelten, met inbegrip van het legeren, van non-ferrometalen, met uitzondering van edele 
metalen, inclusief terugwinningsproducten (affineren, vormgieten enz.). 

e) Installaties voor oppervlaktebehandeling van metalen en plastic materiaal door middel van een elektrolytisch of 
chemisch procédé. 

f) Automobielfabrieken en -assemblagebedrijven en fabrieken van automobielmotoren. 

g) Scheepswerven. 

h) Installaties voor de bouw en reparatie van luchtvaartuigen. 

i) Spoorwegmaterieelfabrieken. 

j) Uitstampen door middel van springstoffen. 

k) Installaties voor het roosten en sinteren van ertsen. 

5. MINERALE INDUSTRIE 

a) Cokesovenbedrijven (droge distillatie van steenkool). 

b) Installaties voor de vervaardiging van cement. 

c) Installaties voor de winning van asbest en de fabricage van asbestproducten (niet onder bijlage I vallende 
projecten). 

d) Installaties voor de fabricage van' glas, met inbegrip van glasvezels. 

e) Installaties voor het smelten van minerale stoffen, met inbegrip van installaties voor de fabricage van mineraal
vezels. 

f) Fabricage van keramische producten door middel van bakken, met name dakpannen, bakstenen, vuurvaste stenen, 
tegels, aardewerk of porselein. 

6. CHEMISCHE INDUSTRIE (NIET ONDER BIJLAGE I VALLENDE PROJECTEN) 

a) Behandeling van tussenproducten en vervaardiging van chemicaliën. 

b) Productie van bestrijdingsmiddelen en farmaceutische producten, verven en vernissen, elastomeren en peroxiden. 

c) Opslagruimten voor aardolie, petrochemische en chemische producten. 

7. VOEDINGS- EN GENOTMIDDELENINDUSTRIE 
a) Vervaardiging van plantaardige en dierlijke oliën en vetten. 

b) Conservenfabrieken voor dierlijke en plantaardige producten. 
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c) Zuivelfabrieken. 

d) Bierbrouwerijen en mouterijen.. 

e) Suikerwaren- en siroopfabrieken. 

f) Installaties voor het slachten van dieren. 

g) Zetmeelfabrieken. 

h) Vismeel- en visoliefabrieken. 

i) Suikerfabrieken. 

8. TEXTIEL-, LEDER-, HOUT- EN PAPIERINDUSTRIE 

a) Industriële installaties voor de fabricage van papier en karton (niet onder bijlage I vallende projecten). 

b) Installaties voor de voorbehandeling (zoals wassen, bleken, merceriseren) of het verven van vezels of textiel. 

c) Installaties voor het looien van huiden. 

d) Installaties voor het produceren en bewerken van celstof. 

9. RUBBERVERWERKENDE ÏÏVDUSTRIE 
Vervaardiging en behandeling van producten op basis van elastomeren. 

10. INFRASTRUCTUURPROJECTEN 

a) Industrieterreinontwikkeling. 

b) Stadsontwikkelingsprojecten, met inbegrip van de bouw van winkelcentra en parkeerterreinen. 

c) Aanleg van spoorwegen en faciliteiten voor de overlading tussen vervoerswijzen en van overladingsstations (niet 
onder bijlage I vallende projecten). 

d) Aanleg van vliegvelden (niet onder bijlage I vallende projecten). 

e) Aanleg van wegen, havens en haveninstallaties, met inbegrip van visserijhavens (niet onder bijlage I vallende 
projecten). 

f) - Aanleg van waterwegen (projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I), werken inzake kanalisering en ter 
beperking van overstromingen (floodrelief werken). 

g) Stuwdammen en andere installaties voor het stuwen of voor de lange termijn opslaan van water (niet onder 
bijlage I vallende projecten). 

h) Trams, boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en dergelijke bijzondere constructies, welke uitsluitend 
of overwegend voor personenvervoer zijn bestemd. 

i) Olie- en gaspijpleidingsinstallaties en pijpleidingen voor het vervoer van C02-stromen ten behoeve van geo
logische opslag (projecten die niet zijn opgenomen in bijlage I). 

j) Aanleg van aquaducten over lange afstand. 

k) Kustwerken om erosie te bestrijden en maritieme werken die de kust kunnen wijzigen door de aanleg van onder 
meer dijken, pieren, havenhoofden, en andere kustverdedigingswerken, met uitzondering van het onderhoud en 
herstel van deze werken. 

1) Niet in bijlage I opgenomen werken voor het onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater, 

m) Niet in bijlage I opgenomen projecten voor de overbrenging van water tussen stroomgebieden. 
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11. ANDERE PROJECTEN 

a) Permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen. 

b) Installaties voor de verwijdering van afval (niet onder bijlage I vallende projecten). 

c) Rioolwaterzuiveringsinstallaties (niet onder bijlage I vallende projecten). 

d) Slibstortplaatsen. 

e) Opslag van schroot, met inbegrip van autowrakken. 

f) Testbanken voor motoren, turbines of reactoren. 

g) Installaties voor de vervaardiging van kunstmatige minerale vezels. 

h) Installaties voor de terugwinning of vernietiging van explosieve stoffen. 

i) Vilderijen. 

12. TOERISME EN RECREATIE 

a) Skihellingen, skiliften, kabelbanen en bijbehorende voorzieningen. 

b) Jachthavens. 

c) Vakantiedorpen en hotelcomplexen buiten stedelijke zones met bijbehorende voorzieningen. 

d) Permanente kampeer- en caravanterreinen. 

e) Themaparken. 

13. a) Wijziging of uitbreiding van projecten opgesomd in bijlage I of in deze bijlage waarvoor reeds een vergunning is 
afgegeven, die zijn of worden uitgevoerd en die aanzienlijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben 
(niet in bijlage I opgenomen wijziging of uitbreiding). 

b) Projecten opgesomd in bijlage I die uitsluitend of hoofdzakelijk dienen voor het ontwikkelen en beproeven van 
nieuwe methoden of producten en die niet langer dan twee jaar worden gebruikt. 
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BIJLAGE III 

IN ARTIKEL 4, LID 3, BEDOELDE SELECTIECRITERIA 

1. KENMERKEN VAN DE PROJECTEN 

Bij de kenmerken van de projecten moet in het bijzonder in overweging worden genomen: 

a) de omvang van het project; 

b) de cumulatie met andere projecten; 

c) het gebruik van natuurlijke hulpbronnen; 

d) de productie van afvalstoffen; 

e) verontreiniging en hinder; 

f) risico van ongevallen, met name gelet op de gebruikte stoffen of technologieën. 

2. PLAATS VAN DE PROJECTEN 

Bij de mate van kwetsbaarheid van het milieu in de gebieden waarop de projecten van invloed kunnen zijn, moet in 
het bijzonder in overweging worden genomen: 

a) het bestaande 'grondgebruik; 

b) de relatieve rijkdom aan en de kwaliteit en het regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen van het gebied; 

c) het opnamevermogen van het natuurlijke milieu, met in het bijzonder aandacht voor de volgende typen gebieden: 

i) wetlands; 

ii) kustgebieden; 

iii) berg- en bosgebieden; 

iv) reservaten en natuurparken; 

v) gebieden die in de wetgeving van de lidstaten zijn aangeduid of door die wetgeving worden beschermd; 
speciale beschermingszones, door de lidstaten aangewezen krachtens Richtlijn 2009/147/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de vogelstand (') en Richtlijn 92/43/EEG 
van de Raad van 21 mei 1992 inzake de instandhouding van de natuurlijke habitats en de wilde flora en 
fauna (2), 

vi) gebieden waarin de bij wetgeving van de Unie vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden 
overschreden, 

vii) gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid, 

viiĩ) landschappen van historisch, cultureel of archeologisch belang. 

3. KENMERKEN VAN HET POTENTIËLE EFFECT 

De potentiële aanzienlijke effecten van het project moeten in samenhang met de criteria van de punten 1 en 2 in 
beschouwing worden genomen en in het bijzonder betrekking hebben op: 

a) het bereik van het effect (geografische zone en grootte van de getroffen bevolking); 

b) het grensoverschrijdende karakter van het effect; 

c) de orde van grootte en de complexiteit van het effect; 

d) de waarschijnlijkheid van het effect; 

e) de duur, de frequentie en de omkeerbaarheid van het effect. 

(') PB L 20 van 26.1.2010, blz. 7. 
(

2

) PB L 206 van 22.7.1992, blz. 7. 
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BIJLAGE IV 

INFORMATIE OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 5, LID 1 

1. Een beschrijving van het project, met in het bijzonder. 

a) een beschrijving van de fysieke kenmerken van het gehele project en de eisen met betrekking tot het gebruik van 
grond en terrein tijdens de constructie en bedrijfsfasen; 

- b) een beschrijving van de voornaamste kenmerken van de productieprocessen, bijvoorbeeld aard en hoeveelheden van 
de gebruikte materialen; 

c) een prognose van de aard en hoeveelheid van de verwachte residuen en emissies (water-, lucht- en bodemver
ontreiniging, geluidshinder, trillingen, licht, warmte, straling, enz.) ten gevolge van het functioneren van het voor
genomen project. 

2. In voorkomend geval een schets van de voornaamste alternatieven die de opdrachtgever heeft onderzocht, met opgave 
van de voornaamste motieven voor zijn keuze, in het licht van de milieueffecten. 

3. Een beschrijving van de waarschijnlijk aanmerkelijke milieueffecten van het voorgenomen project op met name: de 
bevolking, fauna en flora, bodem, water, lucht, de klimatologische factoren, materiële goederen, met inbegrip van het 

. architectonisch en archeologisch erfgoed, het landschap en de onderlinge relatie tussen genoemde factoren. 

4. Een beschrijving (') van de waarschijnlijk aanzienlijke milieueffecten van het voorgestelde project ten gevolge van: 

a) het bestaan van het project; 

b) het gebruik van de natuurlijke hulpbronnen; 

c) de lozing van verontreinigende stoffen, het ontstaan van milieuhinder en de eliminering van afvalstoffen; 

5. Een beschrijving van de methode die de opdrachtgever heeft gebruikt voor de beoordeling van de in punt 4 bedoelde 
milieueffecten. 

6. Een beschrijving van de beoogde maatregelen om aanmerkelijke nadelige milieueffecten van het project te vermijden, te 
beperken en zo mogelijk te verhelpen. 

7. Een niet-technische samenvatting van de overeenkomstig de punten 1 tot en met 6 verstrekte informatie. 

8. Een opgave van de moeilijkheden (technische leemten of ontbrekende kennis) die de opdrachtgever eventueel heeft 
ondervonden bij het verzamelen van de vereiste informatie. 

(') Deze beschrijving zou betrekking moeten hebben op de directe, en in voorkomend geval op de indirecte, secundaire en cumulatieve 
effecten op korte, middellange en lange termijn, permanent en tijdelijk, positief en negatief van het project. 



28.1.2012 Publicatieblad van de Europese Unie L 26/17 

BÍ/LAGE V 

DEEL A 

Ingetrokken richtlijn met overzicht van de achtereenvolgende wijzigingen ervan 

(bedoeld in artikel 14) 

Richtlijn 85/337/EEG van de Raad 
(PB L 175 van 5.7.1985, blz. 40) 

Richtlijn 97/11/EG van de Raad 
(PB L 73 van 14.3.1997, blz. 5) 

Richtlijn 2003/35/EG van het Europees Parlement en de Raad uitsluitend artikel 3 
(PB L 156 van 25.6.2003, blz. 17) 

Richtlijn 2009/31/EG van het Europees Parlement en de Raad uitsluitend artikel 31 
(PB L 140 van 5.6.2009, blz. 114) 

DEEL B 

Termijnen voor omzetting in nationaal recht 

(bedoeld in artikel 14) 

Richtlijn Omzettingstermijn 

85/337/EEG 3 juli 1988 

97/11/EG 14 maart 1999 

2003/35/EG 25 juni 2005-

2009/31/EG 25 juni 2011 
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BIJLAGE VI 

Concordantietabel 

Richtlijn 85/337/EEG De onderhavige richtlijn 

Artikel 1, lid 1 Artikel 1, lid 1 

Artikel 1, lid 2, eerste alinea Artikel 1, lid 2, aanhef 

Artikel 1, lid 2, tweede alinea, aanhef Artikel 1, lid 2, onder a), aanhef 

Artikel 1, lid 2, tweede alinea, eerste streepje Artikel 1, lid 2, onder a), eerste streepje 

Artikel 1, lid 2, tweede alinea, tweede streepje Artikel 1, lid 2, onder a), tweede streepje 

Artikel 1, lid 2, derde alinea Artikel 1, lid 2, onder b) 

Artikel 1, lid 2, vierde alinea Artikel 1, lid 2, onder c) 

Artikel 1, lid 2, vijfde alinea Artikel 1, lid 2, onder d) 

Artikel 1, lid 2, zesde alinea Artikel 1, lid 2, onder e) 

Artikel 1, lid 3 Artikel 1, lid 2, onder f) 

Artikel 1, lid 4 Artikel 1, lid 3 

Artikel 1, lid 5 Artikel 1, lid 4 

Artikel 2, lid 1 Artikel 2, lid 1 

Artikel 2, lid 2 Artikel 2, lid 2 

Artikel 2, lid 2 bis Artikel 2, lid 3 

Artikel 2, lid 3 Artikel 2, lid 4 

Artikel 3, aanhef Artikel 3, aanhef 

Artikel 3, eerste streepje Artikel 3, onder a) 

Artikel 3, tweede streepje Artikel 3, onder b) 

Artikel 3, derde streepje Artikel 3, onder c) 

Artikel 3, vierde streepje Artikel 3, onder d) 

Artikel 4 Artikel 4 

Artikel 5, lid 1 Artikel 5, lid 1 

Artikel 5, lid 2 Artikel 5, lid 2 

Artikel 5, lid 3, aanhef Artikel 5, lid 3, aanhef 

Artikel 5, lid 3, eerste streepje Artikel 5, lid 3, onder a) 

Artikel 5, lid 3, tweede streepje Artikel 5, lid 3, onder b) 

Artikel 5, lid 3, derde streepje Artikel 5, lid 3, onder c) 

Artikel 5, lid 3, vierde streepje Artikel 5, lid 3, onder d) 

Artikel 5, lid 3, vijfde streepje Artikel 5, lid 3, onder e) 

Artikel 5, lid 4 Artikel 5, lid 4 

Artikel 6 Artikel 6 

Artikel 7, lid 1, aanhef Artikel 7, lid 1, eerste alinea, aanhef 
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Richtlijn 85/337/EEG De onderhavige richtlijn 

Artikel 7, lid 1, onder a) Artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder a) 

Artikel 7, lid 1, onder b) Artikel 7, lid 1, eerste alinea, onder b) 

Artikel 7, lid 1, slotzin Artikel 7, lid 1, tweede alinea 

Artikel 7, leden 2 t/m 5 Artikel 7, leden 2 t/m 5 

Artikel 8 Artikel 8 

Artikel 9, lid 1, aanhef Artikel 9, aanhef 

Artikel 9, lid 1, eerste streepje Artikel 9, lid 1, onder a) 

Artikel 9, lid 1, tweede streepje Artikel 9, lid 1, onder b) 

Artikel 9, lid 1, derde streepje Artikel 9, lid 1, onder c) 

Artikel 9, lid 2 Artikel 9, lid 2 

Artikel 10 Artikel 10 

Artikel 10 bis, eerste alinea Artikel 11, lid 1 

Artikel 10 bis, tweede alinea Artikel 11, lid 2 

Artikel 10 bis, derde alinea Artikel 11, lid 3 

Artikel 10 bis, vierde en vijfde alinea Artikel 11, lid 4, eerste en tweede alinea 

Artikel 10 bis, zesde alinea Artikel 11, lid 5 

Artikel 11, lid 1 Artikel 12, lid 1 

Artikel 11, lid 2 Artikel 12, lid 2 

Artikel 11, lid 3 — 

Artikel 11, lid 4 Artikel 12, lid 3 

Artikel 12, lid 1 — 

Artikel 12, lid 2 Artikel 13 

— Artikel 14 

— Artikel 15 

Artikel 14 Artikel 16 

Bijlage I, punt 1 Bijlage I, punt 1 

Bijlage I , punt 2, eerste streepje Bijlage I , punt 2, onder a) 

Bijlage I, punt 2, tweede streepje Bijlage I, punt 2, onder b) 

Bijlage I, punt 3, onder a) Bijlage I, punt 3, onder a) 

Bijlage I, punt 3, onder b), aanhef Bijlage I, punt 3, onder b), aanhef 

Bijlage I, punt 3, onder b), eerste streepje Bijlage I, punt 3, onder b), i) 

Bijlage I , punt 3, onder b), tweede streepje Bijlage I , punt 3, onder b), ii) 

Bijlage I, punt 3, onder b), derde streepje Bijlage I, punt 3, onder b), iii) 

Bijlage I , punt 3, onder b), vierde streepje Bijlage I, punt 3, onder b), iv) 

Bijlage I , punt 3, onder b), vijfde streepje Bijlage I , punt 3, onder b), v) 

Bijlage I , punt 4, eerste streepje Bijlage I , punt 4, onder a) 
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Richtlijn 85/337/EEG De onderhavige richtlijn 

Bijlage I, punt 4, tweede streepje Bijlage I, punt 4, onder b) 

Bijlage I, punt 5 Bijlage I, punt 5 

Bijlage I , punt 6, aanhef Bijlage I, punt 6, aanhef 

Bijlage I , punt 6, onder i) Bijlage I , punt 6, onder a) 

Bijlage I, punt 6, onder ii) Bijlage I, punt 6, onder b) 

Bijlage I, punt 6, onder iii) Bijlage I , punt 6, onder c) 

Bijlage I, punt 6, onder iv) Bijlage I , punt 6, onder d) 

Bijlage I, punt 6, onder v) Bijlage I , punt 6, onder e) 

Bijlage I , punt 6, onder vi) Bijlage I, punt 6, onder f) 

Bijlage I , punten 7 t/m 15 Bijlage I, punten 7 t/m 15 

Bijlage I , punt 16, aanhef Bijlage I , punt 16, aanhef 

Bijlage I , punt 16, eerste streepje Bijlage I , punt 16, onder a) 

Bijlage I , punt 16, tweede streepje Bijlage I, punt 16, onder b) 

Bijlage I , punten 17 t/m 21 Bijlage I , punten 17 t/m 21 

Bijlage I, punt 22 Bijlage I, punt 24 

Bijlage I, punt 23 Bijlage I , punt 22 

Bijlage I , punt 24 Bijlage I , punt 23 

Bijlage II, punt 1 Bijlage II, punt 1 

Bijlage II, punt 2, onder a), b) en c) Bijlage II, punt 2, onder a), b) en c) 

Bijlage II, punt 2, onder d), aanhef Bijlage II, punt 2, onder d), aanhef 

Bijlage II, punt 2, onder d), eerste streepje Bijlage II, punt 2, onder d), i) 

Bijlage II, punt 2, onder d), tweede streepje Bijlage II, punt 2, onder d), ii) 

Bijlage II, punt 2, onder d), derde streepje Bijlage II, punt 2, onder d), iii) 

Bijlage II, punt 2, onder d), slotzin Bijlage II, punt 2, onder d), slotzin 

Bijlage II, punt 2, onder e) Bijlage II, punt 2, onder e) 

Bijlage II, punten 3 t/m 12 Bijlage II, punten 3 t/m 12 

Bijlage II, punt 13, eerste streepje Bijlage II, punt 13, onder a) 

Bijlage II, punt 13, tweede streepje Bijlage II, punt 13, onder b) 

Bijlage III, punt 1, aanhef Bijlage III, punt 1, aanhef 

Bijlage III, punt 1, eerste streepje Bijlage III, punt 1, onder a) 

Bijlage III, punt 1, tweede streepje Bijlage III, punt 1, onder b) 

Bijlage III, punt 1, derde streepje Bijlage III, punt 1, onder c) 

Bijlage UI, punt 1, vierde streepje Bijlage III, punt 1, onder d) 

Bijlage III, punt 1, vijfde streepje Bijlage III, punt 1, onder e) 

Bijlage III, punt 1, zesde streepje Bijlage III, punt 1, onder f) 

Bijlage III, punt 2, aanhef Bijlage III, punt 2, aanhef 
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Richtlijn 85/337/EEG De onderhavige richtlijn 

Bijlage III, punt 2, eerste streepje Bijlage III, punt 2, onder a) 

Bijlage III, punt 2, tweede streepje Bijlage III, punt 2, onder b) 

Bijlage III, punt 2, derde streepje, aanhef Bijlage III, punt 2, onder c), aanhef 

Bijlage III, punt 2, derde streepje, onder a) Bijlage III, punt 2, onder c), i) 

Bijlage III, punt 2, derde streepje, onder b) Bijlage III, punt 2, onder c), ii) 

Bijlage ín, punt 2, derde streepje, onder c) Bijlage ín, punt 2, onder c), iii) 

Bijlage III, punt 2, derde streepje, onder d) Bijlage UI, punt 2, onder c), iv) 

Bijlage m, punt 2', derde streepje, onder e) Bijlage III, punt 2, onder c), v) 

Bijlage III, punt 2, derde streepje, onder f) Bijlage III, punt 2, onder c), vi) 

Bijlage iïl, punt 2, derde streepje, onder g) Bijlage III, punt 2, ónder c), vii) 

Bijlage m, punt 2, derde streepje, onder h) Bijlage III, punt 2, onder c), viii) 

Bijlage III, punt 3, aanhef Bijlage III, punt 3, aanhef 

Bijlage EI, punt 3, eerste streepje Bijlage III, punt 3, onder a) 

Bijlage III, punt 3, tweede streepje Bijlage III, punt 3, onder b) 

Bijlage III, punt 3, derde streepje Bijlage III, punt 3, onder c) 

Bijlage III, punt 3, vierde streepje Bijlage III, punt 3, onder d) 

Bijlage HI, punt 3, vijfde streepje Bijlage III, punt 3, onder e) 

Bijlage IV, punt 1, aanhef Bijlage IV, punt 1, aanhef 

Bijlage IV, punt 1, eerste streepje Bijlage IV, punt 1, onder a) 

Bijlage IV, punt 1, tweede streepje Bijlage IV, punt 1, onder b) 

Bijlage IV, punt 1, derde streepje Bijlage IV, punt 1, onder c) 

Bijlage IV, punten 2 en 3 Bijlage IV, punten 2 en 3 

Bijlage IV, punt 4, aanhef Bijlage IV, punt 4, eerste alinea, aanhef 

Bijlage IV, punt 4, eerste streepje Bijlage-IV, punt 4, eerste alinea, onder a) 

Bijlage IV, punt 4, tweede streepje Bijlage IV, punt 4, eerste alinea, onder b) 

Bijlage IV, punt 4, derde streepje Bijlage IV, punt 4, eerste alinea, onder c) 

Bijlage IV, punt 4, slotzin Bijlage IV, punt 5 

Bijlage IV, punt 5 Bijlage IV, punt 6 

Bijlage IV, punt 6 Bijlage TV, punt 7 

Bijlage IV, punt 7 Bijlage IV, punt 8 

— Bijlage V 

— Bijlage VI 


