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Structuurplan en m.e.r. 
Het m.e.r.-plichtige besluit voor alle vier de planelementen is het Structuurplan. Het 
structuurplan fungeert als beleidsprogramma. Het geeft in grote lijnen de toekomstige 
gewenste ruimtelijke ontwikkeling weer. 

Het MER is opgesteld tezamen met het voorontwerp-Structuurplan. Dit concept vormt de 
basis om het Rijk en de provincie over het voornemen te informeren (eind 1998). In deze 
periode vindt ook de aanvaardbaarheidstoets (MER) plaats door het bevoegd gezag in het 
kader van de m.e.r.-procudure (begin 1999). Na besluitvorming in het college van B&W wordt 
het voorontwerp-structuurplan voor 'inspraak' vrijgegeven (4 weken). 

Het MER en voorontwerp-Structuurplan gaan gezamelijk ter visie. Er volgt een periode van 
inspraak en advies (4 weken). De commissie voor de m.e.r. zal binnen 9 weken reageren in 
de vorm van een toetsingsadvies. Andere wetelijke adviseurs zijn de regionale inspecteur 
milieuhygiëne, de directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie in de provincie 
Flevoland en de inspecteur van de ruimtelijke ordening. 

Op basis van het voorontwerp-Structuurplan zal tevens het overleg art. 10 Bro plaatsvinden. 
Op grond van het art. 10 van het Besluit ruimtelijke ordening plegen B&W bij de voorberei
ding van het ontwerpplan waar nodig overleg met betrokken gemeenten en rijks- en 
provinciale diensten, waaronder de waterkwaliteits- en waterkwantiteitsbeheerders. 

Vervolgens wordt het ontwerp-Structuurplan opgesteld (besluitvorming in B&W, april-mei 
1999), gevolgd door ter visie legging (zomer 1999, inclusief een hoorzitting). 

Na vaststelling door de gemeenteraad (september-november 1999) moet van het plan 
mededeling worden gedaan aan Gedeputeerde Staten en de inspecteur van de ruimtelijke 
ordening, zodat zij hun oordeel kunnen geven. Met dat oordeel kan de gemeenteraad 
vervolgens rekening houden bij het vaststellen van bestemmingplannen. 

Voor het schema wordt verwezen naar het MER (hoofdstuk 8, afbeelding 8.1.). 
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