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Vaststellen richtlijnen milieueffectrapport (MER) Stadsdeelhart Schalkwijk

Aan de Raad der gemeente Haarlem
Op 3 oktober 2006 is door ons de startnotitie voor de m.e.r.-procedure
(milieueffectrapportage) Stadsdeelhart Schalkwijk vastgesteld. Hiermee is de
procedure formeel gestart.
De startnotitie is ter inzage gelegd. In de inspraak zijn zienswijzen voor het MER
naar voren gebracht. De ter zake doende inspraakreacties zijn overgenomen en
zullen in het nu op te stellen milieueffectrapport aan de orde komen.
De Commissie voor de m.e.r. heeft advies uitgebracht voor de richtlijnen. Hierin
zijn tevens de adviezen en inspraakreacties van de insprekers meegenomen. Wij
nemen het advies voor de richtlijnen over. De richtlijnen zijn, samen met de eisen
die de Wet milieubeheer stelt, richtinggevend voor de inhoud van het MER.
Het vaststellen van de richtlijnen heeft geen financiële consequenties.
Na vaststelling van de richtlijnen zullen deze, overeenkomstig artikel 7.15, vijfde
lid Wet milieubeheer, bekend worden gemaakt aan de initiatiefnemer, de wettelijke
adviseurs, de Commissie voor de m.e.r. en de insprekers.
Na vaststelling van de richtlijnen zal het MER volgens deze richtlijnen worden
opgesteld. Het concept-MER wordt vervolgens door ons college aanvaard en gaat
een nieuwe inspraakronde in. Deze inspraakronde vindt plaats samen met de
inspraakronde van het voorontwerp bestemmingsplan voor het Stadsdeelhart. De
wettelijke adviseurs en insprekers kunnen hun reactie kenbaar maken. Vervolgens
toetst de commissie voor de m.e.r. het MER op volledigheid en juistheid aan de
hand van de wet Milieubeheer en de richtlijnen. Zij brengt hierover advies uit aan
het college waarna definitieve besluitvorming kan plaatsvinden
Wij stellen de raad voor de richtlijnen voor het milieueffectrapport voor het
Stadsdeelhart Schalkwijk vast te stellen.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
drs. W.J. Sleddering

de burgemeester,
mr. B.B. Schneiders
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De Raad der gemeente Haarlem,
Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders;
Besluit:
besluit de richtlijnen voor het milieueffectrapport voor het Stadsdeelhart
Schalkwijk vast te stellen conform het voorstel van het college van burgemeester en
wethouders.
Gedaan in de vergadering van 8 februari 2007.
De griffier
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De voorzitter,

