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1 Inleiding en doel

Het bedrijfsterrein van Afvalzorg wordt uitgebreid met ca. 3 ha. De activiteiten op zich blijven gelijk en binnen 
de grenzen van de huidige milieuvergunning (d.d. 2008). De activiteiten van Afvalzorg vallen onder de soort die 
in categorie D18.1 van de bijlage bij het Besluit m.e.r. 1994 worden omschreven: de oprichting, wijziging of 
uitbreiding van een installatie voor de verwijdering van afval, anders dan bedoeld onder D 18.3, D 18.6 of D 
18.7. De drempelwaarde die hierbij geldt is 50 ton of meer per dag. Deze drempelwaarde wordt in het geval van 
dit bestemmingsplan niet overschreden. 

Sinds 1 april 2011 moet ook bij activiteiten onder de drempelwaarde worden bekeken of kan worden uitgesloten 
dat de activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. Dit is het gevolg van een uitspraak op 
basis van Europese regelgeving, met ingang van 1 april 2011 vertaald in artikel 2, lid 5 onder b van het Besluit 
milieu-effectrapportage 1994.

Een dergelijke toets is een nieuw element in de m.e.r.-regelgeving en wordt de vormvrije m.e.r.-beoordeling 
genoemd. Als belangrijke nadelige gevolgen niet kunnen worden uitgesloten, moet een formele m.e.r.-
beoordeling volgen. 

Het bestemmingsplan omvat ook de inrichting van een gebied, grenzend aan de uitbreiding van de 
bedrijfslocatie, tot natuurontwikkelingszone. Deze activiteit komt niet voor op de bijlage bij het Besluit m.e.r. en 
maakt daarom geen onderdeel uit van deze vormvrije m.e.r.-beoordeling.

2 Beoordelingskader

De beoordeling van de activiteit, de ontzanding, gebeurt aan de hand van de criteria uit bijlage III van de 
hiervoor aangehaalde Europese richtlijn, namelijk:
a. de kenmerken van het project;
b. de plaats van het project;
c. de kenmerken van de mogelijke effecten.

De onderzoeken die voor het bestemmingsplan zijn uitgevoerd vormen de basis voor de beoordeling, naast 
gegevens over andere relevante ontwikkelingen in de omgeving van het plangebied. 

3 Kenmerken van het project

Algemeen
De voorgenomen activiteit betreft de uitbreiding van een bedrijfslocatie van Afvalzorg aan de Waubacherweg in 
Brunssum, met ca. 3 ha. Zoals al aangegeven, wijzigen de activiteiten op de locatie niet, noch naar aard noch 
naar omvang. De activiteiten bestaan grofweg uit opslag en bewerking van bepaalde afvalstromen, zoals 
groenafval, bouw- en sloopafval, baggerspecie enz. 

Het uitbreidingsgebied is momenteel niet in gebruik. Aan de oost- en noordzijde van de uitbreiding ligt een 
hoogspanningsleiding. 
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4 Locatie in relatie tot de gevoeligheid van het gebied

Rijkdom, kwaliteit en regeneratievermogen van de natuurlijke hulpbronnen in het gebied

De voorgenomen uitbreiding ligt op ca. 100 meter van het Duitse Natura2000-gebied Teverenerheide. Aan 
noord- en oostzijde van het plangebied ligt de Provinciale Ontwikkelingszone Groen (POG). Op enige afstand 
noordwestelijke van het plangebied ligt een gebied met kwalificatie Ecologische Hoofdstructuur. 

Opnamevermogen in relatie tot gevoeligheid gebied
Natura2000-gebieden zijn gebieden die zijn aangewezen als Speciale Beschermingszone in het kader van de 
Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn. Dergelijke gebieden moeten worden beschouwd als 'gevoelige 
gebieden' in de zin van de richtlijn over milieueffectrapportage. 
Het referentiekader voor de toetsing van effecten op een Natura 2000-gebied wordt gevormd door de 
instandhoudingsdoelstellingen voor de leefgebieden en soorten, waarvoor het gebied is of wordt aangewezen. 

Het gaat in dit geval om een Duits Natura2000-gebied. Vanwege de afstand tot dit gebied, het feit dat de 
activiteiten naar aard en omvang niet wijzigen en de natuurontwikkelingszone als een soort buffer dient, is de 
conclusie gerechtvaardigd dat geen, en dus ook geen significante, te verwachten zijn. 

5 Kenmerken van de mogelijke effecten

Mogelijk relevante milieugevolgen liggen merendeel op het vlak van landschap, verkeer en verkeer-gerelateerde 
milieueffecten en evt. verstoring van natuur. Hieronder volgt een nadere toelichting op deze aspecten. De overige 
aspecten worden ook – kort – benoemd.

Ruimtelijk-visuele (landschappelijke) effecten
De huidige locatie en het direct omringende terrein vormen samen een min of meer braak liggend gebied. De 
aard van de bedrijvigheid is deels de reden hiervoor. De natuurontwikkelingszone is in de eerste plaats bedoeld 
om het feitelijke bedrijventerrein landschappelijk in te passen en de overgang van bedrijventerrein naar het 
natuurgebied de Teverenerheide zo vloeiend en natuurlijk mogelijk vorm te geven, zonder dat het onderscheid 
tussen de twee gebieden verloren gaat. 

Net als op de Teverenerheide zullen in de natuurontwikkelingszone waterplassen worden gecreëerd. Het plan 
volgt en verbetert de landschapswaarden, waardoor het gebied in zijn geheel uiteindelijk een betere invulling 
krijgt dan nu het geval is. Van inbreuk op bestaande landschapswaarden is in ieder geval geen sprake.  

Verkeer/mobiliteit
De uitbreiding van de locatie betekent niet per definitie een uitbreiding van het verkeer van en naar de inrichting. 
De milieuvergunning (d.d. 2008) is leidend. De omvang van de activiteiten verandert niet, waardoor de 
bijbehorende verkeersbewegingen evenmin veranderen. 
De toegang naar de bedrijfslocatie blijft ook gelijk en daarmee ook de verkeersrichtingen. 
Het is de bedoeling om de weegbrug te verplaatsen, verder van de ingang. Mocht er op enig moment drukte 
ontstaan, dan kunnen voertuigen op eigen terrein wachten en ontstaan geen problemen op de Waubacherweg.  
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Effecten op beschermde gebieden en soorten
Voor de natuurontwikkelingszone beschikt Afvalzorg over een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet 
(kenmerk FF/75C/2004/0452A). Op basis van deze ontheffing is het onder bepaalde voorwaarden (ecologisch 
werkprotocol) mogelijk om werkzaamheden uit te voeren op het terrein. Deze ontheffing is inmiddels verlopen, 
maar de werkzaamheden zijn nog niet helemaal afgerond. Afvalzorg voert daarom overleg met de Dienst 
Regelingen van het Ministerie EL&I over het te volgen traject. Het is heel goed mogelijk dat een nieuwe 
ontheffing niet nodig is, aangezien er conform de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet is gewerkt en ook 
zal worden gewerkt bij de afronding van de inrichting. De werkzaamheden zijn en worden periodiek (dus niet 
continu) uitgevoerd, tot de definitieve inrichting van het terrein is gerealiseerd. 

In 2011 is een quick-scan Flora- en faunawet uitgevoerd voor het gebied waarop de uitbreiding van het 
bedrijventerrein is geprojecteerd, aan de westzijde van de natuurontwikkelingszone. De quick-scan wordt 
geactualiseerd en uitgebreid met het gebied van de natuurontwikkelingszone1. Op basis van de resultaten van dit 
onderzoek wordt vervolgens bekeken of het nodig is om de voorwaarden in het ecologisch werkprotocol of de 
werkwijze aan te passen.
Vooralsnog is er geen reden om aan te nemen dat de Flora- en faunawet een belemmering vormt voor het 
bestemmingsplan. 

De Natuurbeschermingswet 1998 heeft betrekking op de Europees beschermde Natura 2000-gebieden en 
Beschermde natuurmonumenten. Ruimtelijke ontwikkelingen die effecten (kunnen) hebben op de vastgestelde 
natuurwaarden van deze gebieden, zijn in beginsel niet toegestaan. Als er een kans bestaat dat effecten zullen 
optreden, moeten deze vooraf in kaart worden gebracht en beoordeeld.
Gelet op de beperkte uitbreiding van het terrein, en het feit dat de activiteiten naar aard en omvang niet wijzigen, 
zijn effecten – en dus ook geen significante - niet te verwachten en is een voortoets niet aan de orde. 

Bodem en luchtkwaliteit
Uit verschillende onderzoeken is gebleken dat de bodemkwaliteit en de luchtkwaliteit geen belemmering vormen 
voor het uitvoeren van de activiteit.
 
Bereik van de effecten
Gezien de aard en omvang van de uitbreiding, zijn de eventuele effecten niet complex van karakter. 

6 Effecten in combinatie met andere projecten

Er is ook beoordeeld of dit project, in combinatie met andere projecten, kan leiden tot belangrijke nadelige 
gevolgen voor het milieu. Een nabijgelegen bedrijf (op nr. 7a) wil zijn bebouwing uitbreiden, maar dit is relatief 
beperkt van omvang en zal, voor zover nu bekend is, niet leiden tot een intensivering van de bedrijfsactiviteiten.

Aan de overzijde van de Waubacherweg ligt een groeve, die nog in gebruik is. Er zijn plannen om de groeve, na 
beëindiging van de winningsactiviteiten, te gebruiken voor recreatieve doeleinden. De gemeente heeft 
uitgesproken dat ontwikkelingen in de omgeving van de groeve niet mogen conflicteren met de plannen. Omdat 
de activiteiten naar aard en omvang niet veranderen, maar enkel op een groter oppervlak zullen worden 
uitgevoerd, met de mogelijkheid om bepaalde activiteiten overdekt te laten plaatsvinden, is het uitgangspunt dat 
er geen conflict optreedt. 

1 CSO 10B273.R0xx: p.m. 
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7 CONCLUSIE

Zoals uit deze notitie blijkt, leiden de kenmerken van het project, in relatie tot het plangebied, niet tot belangrijke 
nadelige gevolgen voor het milieu. Ook heeft het project geen belangrijke nadelige gevolgen op Natura2000-
gebied en de Ecologische Hoofdstructuur.
Het project heeft geen effecten van betekenis ten aanzien van geluid, water, bodem, lucht en veiligheid. Er zijn 
geen effecten op beschermde soorten.

Uit de onderzoeken voor het bestemmingsplan blijkt dat de effecten goed in beeld zijn gebracht en dat eventuele 
effecten zoveel mogelijk worden voorkomen of beperkt. Dit betekent dat het gemeentebestuur van Brunssum 
een goed besluit kan nemen over de vaststelling van het bestemmingsplan, waarbij de milieuaspecten een 
volwaardige plaats krijgen.
Er is geen formele m.e.r.-beoordelingsprocedure nodig. 
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