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Raadsinformatiebrief 
 
 
 
 Aan de gemeenteraad 
 
 
 
 
                           
Uw kenmerk :     Zaaknummer :     
Uw datum :     Kenmerk :     
Behandeld door : Metternich, MB, Marit Bijlagen :     
Telefoonnummer : (053) 573 45 67 Datum : 
 
 
Onderwerp: Second opinion commissie m.e.r. Marktplan 
 
 

Geachte gemeenteraad, 
 
Op 26 januari 2022 heeft u bij het startvoorstel over het Marktplan besloten: 
“Voor de herontwikkeling van het Marktplan geen m.e.r.-procedure te doorlopen, met 
dien verstande dat: 
a) De overweging – inclusief de in de aanmeldnotitie (bijlage 2) aangeleverde 
onderbouwing om geen m.e.r.-procedure te doorlopen – als ‘second opinion’ aan de 
commissie m.e.r. wordt voorgelegd zodat zij hier schriftelijk verslag van kan doen; EN 
b) Bij een negatief advies door de commissie alsnog een m.e.r.-procedure wordt 
doorlopen.” 
 
Naar aanleiding van bovenstaand besluit hebben wij de commissie m.e.r. gevraagd een 
second opinion uit te voeren. In de raadsafspraken wordt deze second opinion ook 
benoemd. Het advies van de commissie m.e.r. met de stukken die zij beoordeeld 
hebben wordt vanaf donderdag 15 september 2022 gepubliceerd op de website van de 
commissie m.e.r. (www.commissiemer.nl). Het advies sturen wij ook als bijlage mee.  
 
De beoordeling van de commissie m.e.r. is als volgt: 
De aanmeldnotitie met bijlagen is uitgebreid, bevat achtergrondinformatie en 
berekeningen. De nadruk ligt op de betekenis van het project voor verkeer, geluid, 
luchtkwaliteit en natuur. Dit zijn ook de aspecten die bij dit project tot belangrijke 
nadelige gevolgen kunnen leiden.  
In de notitie wordt geconcludeerd dat met inachtneming van te treffen maatregelen het 
project geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. De Commissie 
constateert dat de aanmeldnotitie de juiste milieuaspecten heeft onderzocht, maar nog 
niet volledig is. Ze adviseert daarom de volgende informatie aan te passen of aan te 
vullen voordat het m.e.r.-beoordelingsbesluit genomen wordt:  

• Gezondheid: bekijk de potentiële geluidseffecten van alle verkeersstromen bij de in- 
en uitgangen van de parkeergarage en bij de laad- en losfaciliteiten bij elkaar 
opgeteld. Geef ook de betekenis voor hinder en slaapverstoring aan.  

• Luchtkwaliteit: bereken en beoordeel ook de luchtkwaliteit bij de woningen nabij de 
in- en uitgangen van de parkeergarage en de laad- en losfaciliteiten.  

• Stikstof: definieer de locaties waar het verkeer opgaat in het heersende 
verkeersbeeld op basis van vaste jurisprudentie en beoordeel dan opnieuw de 
effecten van stikstof.  
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Op basis van dit advies gaan wij de aanmeldnotitie aanpassen. Het is onze planning om 
in november 2022 een voorstel aan u voor te leggen met de aangepaste aanmeldnotitie, 
de overige gevraagde informatie uit de raadafspraken (waaronder een heldere stand 
van zaken en een update van het ruimtelijk kader) en een tijdsplanning met 
vervolgstappen en communicatie met belanghebbenden.  
 
Hoogachtend, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
  
dr. R. Toet     mr. drs. R.G. Welten 
gemeentesecretaris    burgemeester 
 
 
Bijlagen:  
Advies commissie m.e.r. 
 
 


