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Geacht College, 
 
Met bovengenoemde brief heeft u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
gevraagd opnieuw een toetsingsadvies uit te brengen over het milieueffectrapport (MER) 
Woningbouwlocatie Teteringen, ditmaal ten behoeve van de besluitvorming over een drietal  
artikel 19 procedures. Het gaat om nieuwbouw van een bedrijfsgebouw aan de 
Oosterhoutseweg, nieuwbouw van 15 woningen aan de Wildhage-Valkenstraat en 
nieuwbouw van een complex van 20 appartementen aan het Zuringveld. In deze brief  
reageert  de Commissie - bij monde van de werkgroep die belast was met de toetsing van het 
MER Teteringen - op uw verzoek. 
 
Op 8 februari 2006 heeft de Commissie haar toetsingsadvies uitgebracht over 
bovengenoemd MER. In dit advies heeft de Commissie geoordeeld dat de essentiële 
informatie in het MER en de achtergrondrapporten aanwezig is. Volgens de Commissie kan, 
in overeenstemming met de huidige jurisprudentie, dit MER in beginsel gebruikt worden 
voor het gehele project en alle daarbij behorende deelbesluiten.  
 
Indien het MER niet meer actueel is, of een bepaald deelproject en dan met name de 
milieugevolgen daarvan onvoldoende dekt, kan het nodig zijn het MER te actualiseren of aan 
te vullen. Dit is ter beoordeling van het bevoegd gezag. In dat geval kan de Commissie om 
een toetsingsadvies gevraagd worden over de actualisatie of de aanvulling.  
 
In de andere gevallen, waarbij de ruimtelijke invulling van het besluit en de milieugevolgen 
daarvan vallen onder de informatie zoals gegeven in het MER - dit ter beoordeling van het 
bevoegd gezag – acht de Commissie het niet noodzakelijk dat zij wederom in staat wordt 
gesteld een toetsingsadvies uit te brengen.  
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De informatie in het MER is dan immers niet gewijzigd en is toereikend voor het (de) te 
nemen besluit(en). Niettemin staat het het bevoegd gezag vrij de Commissie om een advies 
vragen. In die situatie beschouwt de Commissie deze brief echter als het antwoord op een 
dergelijk verzoek, en zal niet meer per geval schriftelijk reageren. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 

ir. A. van der Velden 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Woningbouwlocatie Teteringen 
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