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Ho verhoudt het burgerparticipatietraject zich tot de Milieueffectrapportage (MER)
Antwoord
De provincie eist dat voorafgaand aan de opstelling van beleidskaders een planMER wordt
opgesteld. Het opstellen van een planMER voor het gehele grondgebied van de Kempen is te
kostbaar. Omdat er nu eerst een haalbaarheidsonderzoek is opgesteld, kan de planMER toegespitst
worden op de potentiële ontwikkellocaties die in het haalbaarheidsonderzoek als kansrijk zijn
benoemd. De kansrijke gebieden, worden daarmee getoetst op eventuele milieukundige
belemmeringen.
Voorafgaand aan de planMER wordt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. Deze
bepaald hoe gedetailleerd er wordt getoetst. Het beantwoordt de vraag: welke milieueffecten gaan we
onderzoeken en hoe gedetailleerd? De NRD is de eerste stap in de procedure van de
Milieueffectrapportage. Het is een raadpleging waarover het MER moet gaan. De NRD gaat ter
inzage en iedereen kan zienswijze geven op de voorgestelde milieueffecten voor onderzoek. De
zienswijzenota zal ook worden voorgelegd aan de raad.
Het planMER geeft inzicht in de gevolgen op het milieu. Wanneer de gevolgen voor het milieu niet te
verantwoorden zijn, dan valt deze potentiële ontwikkellocatie af. Het planMER is algemeen en dient
als onderbouwing voor het ruimtelijk beleid. Op de planMER kunnen ook zienswijze worden
ingediend.
Wanneer een specifieke locatie later tot ontwikkeling komt moet de ontwikkelaar voor eigen rekening
nog een projectMER opstellen die specifiek ingaat op locatieniveau. Dit geldt ook voor initiatieven die
zich eerder gemeld hebben, zoals de VHTAC. Dit is het formele proces waar dus inspraak mogelijk is
via het indienen van zienswijze

Tijdens de uitvoeringsfase van de planMER is het van belang ook de omgeving en andere
stakeholders uitgebreid mee te nemen. Dit informele proces houdt in dat we als Kempen een breed
participatieproces willen inzetten. Dit betekent dat als de NRD ter inzage ligt de eerste bijeenkomst
wordt georganiseerd. Tijdens deze inloopavond willen we onze inwoners informeren over:
• het haalbaarheidsonderzoek,
• zonne- en windenergie,
• het proces dat we doorlopen,
• de mogelijkheden voor inspraak (bijvoorbeeld door het oprichten van klankbordgroep maar dus ook
de indienen van zienswijze).
Als de planMER gestart wordt zullen we onze inwoners informeren over de gang van zaken en de
voortgang. Als het beleid en de kaders zijn opgesteld willen we deze ook voorleggen aan onze
inwoners. De vorm van de tweede en derde bijeenkomst staat is nog niet in beton gegoten omdat we
flexibel willen blijven en in het proces willen aansluiten bij de behoefte die er leeft.
Op basis van de uitkomsten van de planMER en het participatietraject kan een aantal potentiële
ontwikkellocaties afvallen. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek, de planMER en het
participatieproces zijn vervolgens input voor het beleid en de toetsingskaders die worden vastgesteld
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door de raad.
Daarnaast is er nog een spoor van financiële participatie. Dat heeft betrekking op het creëren van
een leefbaarheids- en/of duurzaamheidsfonds en de mogelijkheid voor inwoners van de
Kempengemeenten om mee te profiteren van een ontwikkeling. Diverse vormen van
ontwikkelparticipatie worden nog nader uitgewerkt (bijvoorbeeld gebiedsgerichte ontwikkeling,
obligaties, zonnepaneelaandelen of dorpsmolens).
Hiermee creëren we betrokkenheid en verdelen we zowel de lasten als de lusten.
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