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Inleiding

l.t Wuurom rei'onslruclie van
Achlerhuek en Liemers?

Achterhoek en Liemers behoren lot de gebieden in Zuid- en Oosl-Nederland met
een hoge veedichiheu! (de zogenaamde concentratiegebieden). In deze gebieden doen
zich verschillende problemen voor die mei elkaar samenhangen. Door de toegenomen
intensiteit van de gebruiksfuncties in het landelijk gebied is de kwaliteit van milieu.
landschap en natuur achteruitgegaan en /.ijnde verschillende functies (natuur, landbouw/veehoudenj.recreatieen toerisme, wonenen werken) elkaar steeds meer inde
weg gaan zillen. Zo hebben de natuurgebieden ie lijden van een te groie voedsel rijkdom
(vermesting), te veel zure neerslag (verzuring) en van verdroging. Ook de landbouw
heeft last van vochttekorl maar m naite perioden dreigt steeds meer wateroverlast. De
kwaliteit van het landschap gaat er achteruit. Veel veehouderijbedrijven kunnen zich op
hun huidige plek niet ontwikkelen vanwege stank-en ammoniakregels. De laatste jaren
is weer gebleken dat de grote veedichtheid niet alleen kwetsbaar is voor uitbraken van
ziekte, maar dal ook de financiële en maatschappelijke gevolgen daarvan grooi zijn. Vanwege al deze problemen is al in 1997 de noodzaak gevoeld om ie komen tot een samenhangende aanpak van de genoemde problemen door middel van een 'reeonstruciie van
de concentrai ie gebieden', Dit door een aanpak die gericht is op verschillende samenhangende doelen in het landelijk gebied. Deze doelen zijn hel verbeteren van de omgevingskwaliteit (water, natuur, milieu, landschap), het maken van varkensvnje zones en het
verbeteren van de economische omstandigheden en de leefbaarheid, inclusief het oplossen van knelpunten van landbouwbedrijven.
De Eerste Kamer heeft op 29 januari 2002 de Reconstructiewet conceniraiiegebieden en
Wet Ammoniak en Veehouderij aangenomen. Deze wetten vormen een belangrijk kader
voor de reconstructie.
De provincie Gelderland heeft besloten om de reconstructie aan ie pakken in drie deelgebieden; Achterhoek en Liemers, Gelderse Vallei (samen met Utrecht-Oosilen Veluwe,
De Reconstruciiewet sielt dat reconstructieplannen binnen 9 maanden na inwerkingtreding van de wet klaar moeten zijn. Om meer lijd voor de planvorming ic hebben heefi de
provincie besloten om al eerder mei de uil werking ie beginnen. Daarom heefi de provincie al begin 2001 een reconsiructiecommissie (in oprichting) benoemd voor Achterhoek
en Liemers. De Reconstmcticcommissie heeft lot taak om een (voor)ontwerp reconstructieplan op te stellen en het vervolgens als advies aan hei provinciebestuur aan te bieden.
Daarna volgen inspraak en vaststelling door Provinciale Staten en goedkeuring door de
Minislers van LNV en VROM.

1.2 Waarom een m.e.r.-procedure
en siarlnotitie?

Op grond van de Wet milieubeheer is het verplicht om bij besluiten over een reconstructieplan een Milieu Effect Rapport (MER) over te leggen en de procedure voor
milieu-effect rapportage (m. e. r.-procedure) ie doorlopen. Doel van de m.e. r.-procedure is
het milieubelang een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming over activiteiten
met mogelijk nadelige gevolgen voor het milieu.
In het MER komt te staan welke milieu-effecten zijn te verwachten als gevolg van het
reconstructieplan. Ook geeft het MER aan welke realistische aliemaiieven er zijn. De
Reconstructiccommissie zal hei MER en het Voorontwerp Reconstructieplan samen en
tegelijk maken. Deze twee documenten samen vormen dan het Voorontwerpplan/MER
(VOP/MER),
De voorliggende siannoiiiie is de eerste stap in de m,e,r,-procedure. De startnotitie biedt
op hoofdhjnen informatie over de aanleiding en het duel van hei initiatief, de m.e.r.-procedure en hei te nemen besluit. De lezers (betrokkenen, de Commissie voor de milieueffec[rapportage en de wettelijke adviseurs) dienen voldoende informatie Ie krijgen over
hel initiatief en de onderwerpen die in het MER onderzocht zullen worden.

Mei behulp van de slarlnoEilie zullen richtlijnen worden opgesteld voorde inhoud van
hel milieu-effeeirappon. Daar\w)r vraagt hel bevoegd gezag advies aan de Commissie
voorde milieu-et'lectrapponageende wettelijke adviseurs.

UInspraak

De startnotitie is bedoeld om eeniederde gelegenheid te bieden opmerkingen Ie maken
over de gewenste inhoud van hei milieu-effeetrappon (MER). Daartij gaai het om de
volgende vragen:
• Is uophoofdlijnenduidelijkgeworden walde reconstructie voor hel landelijk gebied
kan betekenen?
• Beni u van mening dal alle rclevanie te onderzoeken <milieu-)aspeclen beschreven
staan in de siannotitie?
De/e (inspraak)reaciie'. worden meegenomen bij hel fnnnuleren van de richllijnen. Deze
richllijnen bevatten inhoudelijke eisen waaraan het op te stellen MER moet voldoen.
Schriftelijke reacties kunnen binnen een termijn van 4 weken na terinzagelegging worden ingediend bij hel bevoegd ge/ag:

^Bevoeed
evoegd gezag m.e.r. reconstructie Achtertioek en Liemers:
College van Gedeputeerde Stalen van de provincie Gelderland
Posibus 9090,6800 GX Arnhem.
IK.
Waar en wanneer de stannoiiiie kan worden ingezien wordt bekendgemaakt door middel
van advertenties in lokale en regionale bladen.

1.4 Initiatiefnemer en bevoegd gezag

Deze siurtnotiiie is opgesteld door
Reconstructiecommissie i.o. Achterhoek en Liemers:
Gert Jan de Pijler. Adres: provincie Gelderland, Postbus 9090.6800 GX Amhem.
tel: 026-3599535. Fax; 026 3599510. e-niiul: g.fijler@prv.gelUerlandnl.
De initiatiefnemer van de reconsiruciie Aehter+tocken Liemers is:
College van Gedeputeerde Stalen van de provincie Gelderland, Postbus 9090,
6800 GX Arnhem. Dienst Ruimte, Economie en Welzijn, Afdeling Landelijk Gebied,
t.a.v. dhr. Henk ter Horst
Bevoegd gezag m.e.r. reconstructie Achlcrhoek en Liemers:
College van Gedeputeerde Stalen van de provincie Gelderland. Posibus 9090,
6800 GX Amhem. Dienst Milieu en Water, La.v. dhr. Vincent Ruerdink

U Opbouw van deze startnotitie

Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van de huidige situatie en problemen in de
Achterhoeken Liemers. Dit gebeurt vooralle onderwerpen die in de reconstructie en het
MER aan de orde zullen komen. Ook zijn in dal hoofdstuk de ie verwachten ontwikkelingen beschreven, nog zonder rekening te houden met reconstructie. Dit zijn de zogenaamde autonome ontwikkelingen.
Hoofdstuk 3 geeft een meer uitgebreide uiteenzetting over de doelen van de reconsiructie. Hoofdstuk 4 bevat een door de Reconsiruciiecommissie ontwikkelde visie op de
gewenste oniwikkeling van Achterhoek en Liemers in het kader van de reconstructie.
Vervolgens zijn in hoofdstuk 4 enkele alternatieven voor de inrichting van het gebied
gepresenteerd, in hoofdstuk 5 kunt u lezen op welke manier deze alternatieven in hel
MER beoordeeld nullen worden op de milieu-eITecten en sociaal-economische effeclen.
Hoofdstuk 6 ten slolle beval een overzicht van eerder genomen besluiten die van invloed
zijn op de reconstructie, hel beleidskader en de m.e.r.-procedure.
In bijlage 1 staat aangegeven welke informatie gebruikt is bij hel opstellen van deze
startnotitie. Bijlage 2 bevat een verklarende woordenlijst. In bijlage 3 zijn enkele
belangrijke onderzoeksresultaten met belrekking tol de landbouw in tabelvorm samengevat. Bijlage 4 geeft een verklaring van de bclangrijLste zoneringsprincipes uit de
Reconstructiewet. Een overzicht van hel vigerende beleid en de kaderstellende besluiten
is in bijlage 5 ie vinden. Tot slot is in bijlage 6 een voorlopig overzicht van hel beoordelingskader, inclusief beoordelingscriteria en ic hanteren meeieenheden opgenomen.

2

Gebiedsbeschrijving en probleemanalyse

2.1 Inleiding

Dil hoofdstuk beval een beschrijving van de huidige situatie en problemen in de
Achterhoek en Liemers. Dit voor alle onderwerpen die in de reconstruciie en hel MER
aan de orde zullen komen. Ook zijn in dit hoofdstuk de ie verwachten omwikkelingen
beschreven, nog zonder rekening ie houden mei reconstruciie. Dit zijn de zogenaamde
autonome ontwikkelingen. Hel doel van de reconstruciie is om problemen op te lossen
en ongewensie omwikkelingen om te buigen.

2.2 Gebiedsufbakening en karakteristiek
van het recoii.sirucliegebied
AchtcrhiH-k eii Liemers

G eb i ïd sa Hl a ke ning
Het reconstructiegebied Achterhoek en Liemers wordi begrensd door de rivieren Rijn
(Pannerdensch Kanaal) en IJsscl, de landsgrens met Duitsland en de provinciegrens me(
Overijssel. Het gebied Ooijpolder. dal ook deel uitmaakt van het concentratiegebied
Oosi. maakt vooralsnog geen onderdeel uit van hei reeonsiructiegebied. Op basis van hel
vooronlwerpplan zal definitief bezien worden of de Ooijpolder al dan niet tot het reconstructiegebied gaal behoren.
Hel gebied is. vooral mei het oog op de uilvoering, ingedeeld in drie deelgebieden: OostAchterhoek, Graafschap en West-Achterhoek en Liemers. De planvorming heeft belrekking op hel gehele reeonsiructiegebied Achterhoek en Liemers. Het plangebied en de
drie deelgebieden zijn weergegeven op kaan 1.
Karakteristiek
Het reconstructiegebied heeft een oppervlakte van circa 155.000 ha. Hiervan is circa
120.000 ha cultuurgrond, circa 16.000 ha stedelijk gebied en infrastmetuur. circa 2000
ha recreatieterrein, circa 16,000 ha bos en natuur en circa 1000 ha water (CBS, 1996). TM
ook figuur 2.1.

12%
I cultuurgrond
I sled el ijk/i nfra/re creatie
I bos/natuur/waler

Figuur 2.1: Verdeling grondgebruik in Achterhoek en Liemers.
In Achterhoek en Liemers wonen in totaal circa 470,000 mensen, VM wie ongeveer de
helft in hel deelgebied West-Achterhoek en Liemers (mei Doetinchem als grooiste kern
met bijna 50.0(X) inwoners). In de Graafschap wonen ongeveer 120.000 mensen en in
Oost- Aehlerhoek ongeveer 115.000. Hel aantal inwoners per vierkante kilometer in
Achterhoek en Liemers samen is gemiddeld circa 300. Ter vergelijking: de bevolkingsdichtheid in Nederland toedraagt gemiddeld circa 450 inwoners per vierkante kilometer.
De bevolkingsdichtheid in We si-Achterhoek en Liemers komt overeen met hei Nederland.se gemiddelde. In Graafschap en Acht er hoek-Oost bedraagt de bevolkingsdichtheid
ongeveer de heifi van hel Nederlandse gemiddelde.

De Achterhoek is hoofdzakelijk een zandgebied met een duidelijk eigen karakter, een
eigen identiteit en kwaliteiten die worden ontleend aan het coulissen landschap, de kleinschaligheid, hel rijke cultuurhistorische erfgoed - waaronder het industriële erfgoed - en
de grote natuurwaarden (beken en landgoederen). Verder aan de sterk agrarische genchtheid, het dichte netwerk van wegen, paden en beeksysiemen en de grote spreiding van
wonen en werken over vele. veelal gelijkwaardige, kernen. De Achterhoek se kwaliteiten
op het gebied van natuur zijn gevarieerd. Hel meest waardevol zijn de beken (met name
rond Winterswijk), bossen op rijkere bodems, blauwgraslanden, natte heiden mei vennen
en hoogvenen. Het aantrekkelijke landschap, de vele cultuurhisiorische en monumentale stniciuren en objecten, het dichte netwerk van wegen en paden, de aanwezige kleinschalige voorzieningen en de gebiedseigen gebruiken en kwaliteiten maken het gebied
aantrekkelijk voor recreatie en toerisme.
Naasi melkveehouderij komen in het gebied concentraties van intensieve veehouderij
voor. De Oude IJsselstreek is nogal verstedelijkt, met Doetinchem als hoofdkem.
De Liemers is hoofdzakelijk een kleigebied, dat in het oosielijk deel overgaat in een
zandgebied met concentraties van intensieve veehouderij en hel natuurgebied Montferland. De Liemers is vooral in de zone langs de rijksweg A 12 sterk verdicht door de verstedelijking en infrastructuur. De ligging van hel gebied op de rand van hel stedelijk
knooppunt Amhem-Nijmegen en op een belangrijke verbindingsas tussen de Randstad
en het Roergebied speelt hierbij een belangrijke rol. De steden, dorpen en bedrijventerreinen langs de A 12 zijn vooral in de afgelopen 30jaar belangrijk gegroeid. De aanleg
van nieuwe infrastrueiuur is in vollegang(Betuwerouie-goederenspoorIijn)of in voorbereiding (verbreding A 12. HSL-Oost en mogelijke doortrekking A l5: Bemmel-Zevenaar). Builen deze sterk verdichte zone bevinden zich de relatief operi en grootschalige
gebieden van hel Duivense Broek en het Rijnstrangengebied, dat onderdeel uitmaakt van
hel naluuronlwikkelingsproject de Gelderse Poort.

2.3 Samenvattende beschrijving
van de problematiek in Achterhoek en
Liemers

Deze paragraaf bevat een beknopte beschrijving van de huidige situatie, de ontwikkelingenen met name de problemen in Achterhoek en Liemers. Dit voor alle onderwerpen die
in de reconsEniciie aan de orde komen. De paragrafen 2.4 en 2.5 geven een uitgebreidere
beschrijving.
Water
Het water in Achterhoek en Liemers is met dijken en technische maatregelen bedwongen. Het regenwater komt echter sleeds sneller lot afvoer door verstedelijking en ontwatering. Ook door de verwachte toename van neerslag en rivierafvoer ïal meer ruimte
nodig zijn voor waterberging en voor de rivieren. Een deel van de problemen is op Ie lossen door de realisatie van een meer natuurlijk watersysteem dat waler langer vasthoudl.
Meer natuurlijke beken en periodieke (gecontroleerde) overstroming van laaggelegen
gebieden spelen hierbij een belangrijke rol. Een deel van de drinkwaterwinningen ligt in
kwetsbare natuurgebieden. Verder wordt een aanial winningen beïnvloed door de verslechterde grondwalerkwaliteit. Meer algemeen heeft het grond- en oppervlaktewater op
veel plaatsen in Achterhoek en Liemersnieldekwaliteitdienodigis voor mens, natuur
en milieu. In grote delen van Achterhoek en Liemers is de belasting van grondwater met
nitraat en de belasting van oppervlaktewater mei fosfaat en slikstof lehoog. De belangrijkste bronnen van verontreiniging zijn meststoffen uit de landbouw, ongezuiverde
lozingen en riooloverstorien. Bij toepassing van de geplande bemestingsnormen voor
2003 zal de belasting met nitraat en slikstof flink afnemen. In delen van hel gebied /al dit
echter onvoldoende zijn. De uitspoeling van fosfaat zal niel of nauwelijks afnemen
omdai een groot deel van de landbouwgrond in Achterhoek en Liemers fosfaatverzadigd
is (als gevolg van ie veel bemesting in het verleden).
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Slank en ammoniak
Vooral rondom Didam en Wehl en rondom Eibergen. Groenio en Lichicnvoorde is de
veedichtheid hoger dan in de resi van hel reconstructiegebied. In Achterhoek en Lienici^
is gemiddeld 1 lol enkele procenten van de verschillende siankgevoelige objecten volgens de vergunningsregels overbelast. Gemiddeld I f^ van de bedrijven kan op basis
van siankregels (in hei kader van de milieuvergunning) niet meer uitbreiden. Op 40%
van de oppervlakte natuurgebieden in Achterhoek en Liemers is de neerslag (depositie)
van stikstof 100 lol 200% hoger dan hel niveau waarbij deze natuurgebieden geen schade
ondervinden. Lokaal komen echter grote uitschieters voor als gevolg van concentraties
van veehouderij in de genoemde gebieden en omdat een vrij groot deel van de vrijgekomen ammoniak al weerdicht bij de bron neerslaat. Slechts op 4% van de natuurgebieden
is hel huidige stikslofdepositieniveau aanvaardbaar. Van de totale stikstofdepositie in het
gebiedbestaat gemiddeld de helft uit ammoniak, waarvan meer dan de helft uil het
gebied zet f komt.
Natuur
Mcesl waardevol zijn de beken (met name rond Winterswijk), de bossen op rijkere
bodems, de blauw graslanden, natte heiden mei vennen en de hoogvenen. Voor de boomkikker vormt de Achterhoek één van de laatste leefgebieden in Nederland. De belangrijkste grote eenheden natuur zijnde Gelderse Poort. Moniferland. Groote Velden Korenhurgerveen-Meniink. Daumaasi komen een aantal kleinere natuurgebieden met hoge
natuurwaarden voor. de zogenaamde natuurparels. De Gelderse Poort biedt goede kansen voor het verder ontwikkelen van een internationaal belangrijk natuurgebied met ook
grote betekenis voorde recreatie. Belangrijk daarvoor i.s een mee rnai uur) ij ke inrichting,
bijvoorbeeld mei meestromende nevengeulenen mccrnaluurlijke oeverzones. Ook het
IJsscIdal kun van grotere betekenis worden voor de natuur.
Een belangrijk probleem voor de natuur is het ontbreken van voldoende samenhang en
verbindingen tussen de verspreid liggende natuurgebieden. Voor veel soorten dieren zijn
degebieden te klein of te slecht met elkaar verbonden of doorsneden met infrastructuur.
Om dit probleem op te lossen is de Ecologische HoofdSiructuur(EHS) ontworpen, een
netwerk van grotere natuurgebieden die met Ecologische Verbindingszones (EVZ) met
elkaar verbonden zijn. Het reali.seren van de EHS en de EVZ gaat langzamer dan
gepland. Verderlijdendenaiuurgebiedenonder verdroging, te veel meststoffen en te
veel zure neerslag. Zonder oplossingen voor de/e problemen is de gewenste natuurkwaliteit in grote delen van de EHS niet te bereiken.

Landschap en cultuurhistorie
Achterhoek en Liemers hebben verschillende k arakien si ieke landschappen, mei name:
coulissen, landgoederen, beken, rivieren en stuwwallen. Het Achterhoekse landschap zit
vol hisiorischeelemenien en cultuurpatronen. Waardevol is vooral de samenhang in hel
landschap: de samenhang tussen kavelpalronen. archeologische sporen en oude boerderijen, tussen kastelen en landhuizen en de bijbehorende landgoederen met hun lanen,
landbouwgronden en bossen. De kwaliieii en variatie van de in het verleden ontstane
landschappen neemt af doordal landschappen steeds meer op elkaar gaan lijken door bijvoorbeeld verstedelijking, nieuwe verspreide bebouwing, infrastructuur, egalisaties en
schaalvergroting in de landbouw. Niet alleen de kwaliteit van historische landschapswaarden Slaat onderdruk. Bij nieuwe ontwikkelingen in hei landschap is er vaak te weinig a.indachi voor de vormgeving. Dit niet alleen vanuil esthetisch oogpunt maar ook
vanuil functioneel oogpunt. Dit betekent dat hel landschap niel altijd optimaal is ingericht voor de gewenste funclies in dat landschap {landbouw, recreatie, wonen, recreëren).
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landbouw
De landbouw heeft ongeveer driekwart van de totale oppervlakte var Achierhoek en Liemers in gebruik. Het gaal om ruim 6.000 bedrijven mei gemiddeld 17 ha grond. Het
meest voorkomende bedrijfstype is de melkveehouderij. Daarnaast zijn er nog veel varkens-, pluiinvee- en gemengde bedrijven (bijvoorbeeld de combinatie melkvee met varkens), ingeschat is dat het aantal landbouwbedrijven lot 2015 met ca. 40% /al afnemen.
Het aantal runderen zal in dezelfde periode met circa 17% afnemen en het aantal varkens
mei circa .10%. De resterende bednj ven wordengroterdoor het overnemen van grond,
I^oductierechlen en bedrijfskxraties van stoppende bedrijven. De schaalvergroting, die
een sterke economische achtergrond heeft, gaat dus door. Deze tendensen sluiten aan op
de tendensen van de afgelopen jaren. Alleen de afname van het aantal varkens is een
trend die pas in 1997 is gestan. Door de Regeling beëindiging veehouderijen zal de afname van het aantal bedrijven lot 2003 vermoedelijk hoger liggen dan gemiddeld. De
Regeling beëindiging veehouderijen heeft in 2001 en 2002 een behooriijk aantal bedrijven in Achterhoek en Liemers tot versnelde beëindiging aangezet. Hiermee daalde het
mestoverschot nog verder. De sloop van vrijkomende stallen zal een belangrijke bijdrage
kunnen leveren aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in het landelijk gebied.
Ondanks deze positieve ontwikkelingen is het de verwachting dat er ook in 201.5 in Achterhoek en Liemers nog een mestoverschot zal zijn. Het stik5tofoverschol uit mest daalt
vanca. 9,5 miljoen kg in 2000 (30% van de productiel naar .5 miljoen kg in 2015 (20%
van de productie). Het stik stofo verschot is geconcentreerd in die delen van hel gebied
waar relatief grote aantallen dieren gehuisvest zijn.
Een belangrijk knelpunt vooreen gezonde agrarische bedrijfsontwikkeling («.haalvergroting) naar minder maar grotere bedrijven) is dat veel bedrijven op de huidige locatie
niet meer kunnen uilbreiden vanwege stank- en ammoniakregels. De reconsiructieplanvorming en de nieuwe stank- en ammoniak wetgeving geven de bedrijven voor de middenlange termijn meer duidelijkheid over hun toekomstperspectief op de huidige of
mogelijk nieuwe locatie. In alle gevallen zullen ondernemers, rekening houdende met de
uitgangssituatie en omgeving, zelf hun keuzen omtreni de gewenste bedrijfsontwikkeling moeten (blijven) maken.
De landbouw zal ook in de iixrkomNi in oppervlakte de belangrijkste gebr^iiker en een
belangrijke beheerder van het landelijk gebied blijven, in de autonome ontwikkeling
wordt een beperkte verdere toename en verbreding van de landbouw verwacht qua
natuur- en landschapsbeheer, recreaiie. zorg, huisverkoop streekproducten en daarnaast
een toename van de biologische landbouw.
Recreatie en toerisme
Achterhoek en Liemers hebben een duidelijk eigen karakter, een eigen identiteit en unieke kwaliteiten, die worden ontleend aan een zeer afwisselend landschap, kleinschahgheid. rijk cultuurhistorisch erfgoed, grote ecologische waarden en een uitgebreid recreatief routenetwerk van wegen en paden. Kortom, het gebied heeft recreanten veel te bieden.
De toeristisch-recreatieve sector is een economische groeisector in Achterhoek en Liemers. De totale toeristische bestedingen in Achierhoek en Liemers zijn voor 1999 op
f 800 miljoen geraamd. Dit levert ruim 8(K)0 arbeidsplaatsen op. ruim 5% van de totale
werkgelegenheid.
Sterke punten van recreatie en toerisme in Achterhoek en Liemers zijn het aantrekkelijke
landschap met rust en niimie en hel gevarieerde aanbod. Hoewel het toeristisch-recreatieve aanbod de afgelopen jaren duidelijk is gegroeid en verbeterd, zijn er nog diverse
aanknopingspunten voor een kwalitatieve verbetering, Het gebied is bijvoorbeeld niet in
trek voor lange vakanties. Kansen liggen in het nadrukkelijker aanbieden vanntst, ruimte en variatie. De kleinschaligheid van het aanbod vraagt om meer ketenvorming, gezamenlijke promotie en arrangementen.
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Sociakecononnie en leefbaarheid (wonen en werken)
In de rcconslmaie gaat het, naast de omgevingskwaliteit, ook om de sociaal-economische aspecten en de leelbaarheid van het landelijk gebied. Naasi de apan beschreven ihema's landbouw, natuur, landschap, recreatie en verkeer gaal het om het opvangen van de
sociaal-economische gevolgen van de knmp van de veehouderij en hei stimuleren van
aliemaiieve mogelijkheden voor hel landelijk gebied.
De Achterhoek is een gebied met een kwalitatief en hoogwaardig verweven landschap,
waarin wonen, werken, landbouwbedrijven en verspreid liggende landgoederen en
natuurgebieden elkaar afwisselen. De hier nog aanwezige 'rust', 'ruimte'en 'stille'zijn
sterke punten van het gebied. De beschreven waarden zorgen anderzijds ook vom een
beperking van de economische groei. Er ligt voor de platteland.seeonomie een belangrijke opgave om de sterke daling van de werkgelegenheid in de landbouw en andere delen
van de economie te compenseren, onder meer door stimulering van de divcrsileil van de
economie in het landelijk gebied. Een knelpunt daarbij is de vergrijzing van de Achterhoek waarbij met name ook hoger opgeleide jongeren wegtrekken, hetgeen juist nadelig
is voorde gewenste ontwikkeling van de bedrijvigheid. De Liemers. Doetinchemen
Zutphen vormen een meer dynamische stedelijke omgeving met accenten op logistiek en
zakelijke dienstverlening.
Verkeer en vervoer
In de reconsiniclie gaat het bij verkeer en vervoer vooral om het verkeer in hel landelijk
gebied. In Achterhoek en Liemen ligl een dicht wegenpairoon. Er zijn weinig autowegen, maar relatief veel onveilige tweestrookswegen. De viHindurend toenemende automobiliteit, zowel in hel personen- als goederenvervoer, zal de veiligheid verslechteren.
Maatregelen ter bevordering van carpoolen. OV-gebmik en de fiets als altemaiief voor
de aulo hebben in het buitengebied nauwelijks effect aangezien de bevolkingsdichtheden
ie klein /.ijn en de afstanden te groot. Toerisme en recreatie zijn Ie bevorderen met meer
fiets- en wandelpaden. Om natuur te ontsnipperen zijn maatregelen nodig om de barrièrewerking van infrastructuurie verzachten (bijvoorbeeld dassentunneis en ecoducten).
De doortrekkingen van de A 15 en A 18 maken geen onderdeel uit van de reconstructie.
De doortrekking van de A 15 van het knooppunt Ressen naar Zevenaar en de omleiding
om Eibergen inde N 18 worden naar verwachting voor 2015 gerealiseerd. De realisatie
van de A 18 tussen Groenlo en Vars.seveld valt nieibinnendep!anperiodel2015) te verwachten. Het tracé is wel in diverse beleidsnota's van Rijk en provincie opgenomen.

2.4 Huidige situatie en ontwikkelingen
In de omgevingskwaliteit

2.4.1 Inltid'mg
Omgevingskwaliteit is hel samenhangende systeem van waier-, milieu-, natuur- en landschapskwaliieii. De gebruiksfuncties van wonen, werken (waaronder landbouw) en
recreëren stellen elk hun - soms tegenstrijdige - eisen aan de omgevingskwaliteit. Omgekeerd hebben de gebruiksfuncties invloed op de omgevingskwaliteit. Door de toegenomen iniensiteii van het gebruik van het landelijk gebied is de kwaliteit van milieu en
natuur achteruitgegaan en zijnde verschillende functies elkaarsleeds meer in de weg
gaan zitten. De reconstructie heeft lot doet om deze neerwaartse spiraal te doorbreken
door de milieu-, natuur-en landschapskwuliteit binnen een redelijke termijn opeen
gewenst of aanvaardbaar niveau te brengen. Dn alles in onderlinge samenhang.
2.4.2 Water
De bewoners van Achterhoek en Liemers hebben in hel verleden een lange strijd gevoerd
tegen hei water. De Rijn en de IJssel zijn in de loop der tijd bedijkten meen fteeds kleiner winterbed teruggedrongen. Moerasgebieden zijn drooggelegd, beken en rivieren
gekanaliseerd en waar het afvoeren van water niet snel genoeg ging. zijn gemalen
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gebouwd. De overstromingen en hoge waterstanden die lol in de jaren ;;estig bij extreme
neerslagsiiuaties regelmatig vooritwamen, komen nu niei meer voor. Wel zijn er links en
rechts in het gebied gronden die onderlopen bij hoge waterstanden op de beken of de
rivieren. Landbouw en verstedelijking hebben zich in grote delen van hel gebied ontwikkeld, ook waar dat vroeger van nature niet mogelijk was.
Naar meer natuurlijke MHtersyslemen
Doordegoedeoniwaienngende(nüg voortdurende) toename van bebouwing en verhard oppervlak is de natuurlijke spons werking van Achterhoeken Liemers veel minder
dan vroeger en komt het water sneller lot afvoer. Dit leidt lot hoge afvoeren en hoge
waierstanden in natie perioden, en lage afvoeren, lage waterstanden en watertekorten in
drogere perioden. Wateroverlast en verdroging gaan zo hand in hand. Om de beschreven
ongewenste effecten te verminderen zal het waterbeheer inde toekomst zich richten op
(het terugbrengen van) natuurlijke dynamiek. Een natuurlijk watersysteem heeft een
aantal kenmerken die er in de laatste decennia steeds meer uit zijn gehaald, bijvoorbeeld:
de mogelijkheid om (in geval van veel neerslag) water voldoende vastte houden ofte
bergen. Omdat ruimtelijke oplossingen op de langere termijn duurzamer zijn, krijgen
deze de voorkeur boven technologische oploüsingen als dijken, gemalen, stuwen of
intensief onderhoud. Een meer natuurlijk watersysteem is overigens géén doel op zich.
Het is een leidraad om het beheer van watersystemen beier, veiliger en duurzamer te
maken en beier af te stemmen op de wensen van de diverse functies. Kapitaalintensieve
functies en teelten worden in de huidige praktijk steeds vaker gepland op plaatsen waar
het watersysteem niet zonder fors ingrijpen aan de gestelde voorwaarden kan voldoen.
Functies zullen zich in de toekomst vaker moeten voegen naar hel waiersysieem.
Bij een meer waiersysteemgerichie benadering is het belangrijk om uit te gaan van plannen opstroomgebiedsniveau. Water {grond-én oppervlaktewater) heeft vaak invloed op
grotere afstand. De beïnvloeding speelt zich vooral af binnen stroomgebieden. Kaart 2
biedt een overzichi van .stroomgebieden en hoofd watergangen in Achterhoek en Liemers.
Veiligheid ten opzichte van Rijn en IJssel
Delen van Achterhoek en Liemers worden mei dijken beschermd legen hoog water op de
Rijn en de IJssel. De hoge waterstanden van 1993 en 1995 hebben ons duidelijk gemaakt
dat wehet water niet altijd de baas zijn. Inde loekomst worden in extreme situaties nog
hogere afvoeren verwacht dan lot nu toe. De waterbeheerders zoeken de oplossing niet
primair in verdere dijkverhogingen (meigrolereschade wanneer het toch misgaat) maar
meer in de volgende oplossingen;
1 Vasthouden van afvoeruii regionale waieren (zie regionale waierberging),
2 Tijdelijk en gecontroleerd bergen van water in calamiteitenpolders langs Rijn en Ussel (ongeveer 5.000 ha).
3 Afvoercapaciteit van Rijn en IJssel vergroten, door dijk verlegging en uiterwaard verlaging.
4 In situaties waar de afv oerhoe veelheid zo groot is dat een noodsituatie ontstaat, kan
het stroomdal van de Oude IJssel gebruikt worden voor extra afvoercapaciteit (LSCX)
ha).
De veiligheidsaspecten worden nader uitgewerkt in hel kader van het project 'Ruimte
voorde rivier'. Binnen de reconstructie zijn alleen de consequenties voorde binnendijkse gebiedsdelen van belang.
De watervisie van hei Waterschap Rijn en IJssel geeft een meer uitgebreide uiteenzetting
over het door deze waterbeheerder gewenste toekomstig waterbeheer in Achterhoek en
Liemers.
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Parallel aan de reconsiniciie-planvorming zal de provincie Gelderland een stroomgebiettsvisje opslellcn waarin mei name zal worden ingegaan op de vraag hoe hei waiersysleem moei worden afgestemd op de veranderende omstandigheden die worden gesignaleerd indenoia 'Waterbeleid voorde21eeeuw".
Regionale walerbei^ing
Hel systeem van beken, slolen. etc. is op dil moment ingericht om het wateraanbod dat
één maat in de 100 jaar voorkomi. te verwerken, üm ongeconiroleerde wateroverla.si in
de loekomsi ie voorkomen moeien nu maatregelen worden genomen om de estra hoeveelheden waier te kunnen bergen. Naasi hel blijvend reserveren van de bestaande berging-ijruimie is naar verwachting circa 3000 ha extra bergingsgebied nodig. Deze oppervlakten ï.ijn gebieden waarin functieverweving (met landbouw en naiuur) mogelijk is.
Daarnaast is entra berging nodig op circa 2000 ha met de hoofdfunctie water, bijvoorbeeld in de vorm van verbreding van waterlopen en ettra ruimte voor beken.
Verdrogingen walerlekorl
Belangrijke delen van de natuurgebieden in de Achterhoek zijn verdroogd (zie kaan 3).
Daarvan is nu 7% hersteld. Met hel huidige hersleltempo zal de doelstelling in 2010
(40% hersteld) slechts voor de helft gerealiseerd zijn. l3ok op veel landbouwgronden is
de grondwaterstand in droge perioden te laag voor een optimale productie.
Drinttwaterwinning

Op22plaatsenin Achterhoek en Liemcrs wordt drinkwater voor de openbare drinkwater voorzien ing gewonnen (kaart 2). De totale capaciteit bedraagt 33 miljoen m3 per jaar.
In 2005 zullendezeoniirekkingennaar verwachting zijn teruggebracht naar 24 miljoen
m3perjaar. onder meer door aanvoer van buiten het gebied en sluiting vaneen aantal
kleinere winningen. De resterende winningen zullen voldoende beschermd moeten ïijn
legen verontreiniging van het grondwater. Tevens moeten de winningen goed zijn ingepast in het watersysteem ofwel geen negatieve invloed hebben op de omgeving. Voor een
aantal drinkwaterwinningen op een voor de natuur minder gunstige locatie -'t Klooster,
Vorden, Ruurlo. Lochem en van Heek (Montferland) - wordt thans nader onderzoek
gedaan.
Het Lange-lermijnplan drinkwater en de Visie drinkwater in balans van het Waterbedrijf
Gelderland en NUON Water geven een beeld van de visie van de waterwinbedrij ven op
de plaats van de waterwinningen in een goed functionerend watersysteem.
Naast drinkwaterwinningen wordt er op diverse plaatsen in de Achterhoek grondwater
gewonnen voor bedrijfsdoeleinden, ijeregening (landbouw) en bronbemalingen.
(On)natuurli}k karakter van de beken
Bekenen beekdal systemen zijn kenmerkend voorde waterhuishouding in de Achterhoek. Veel beken en beekdalen hebhen echter nauwelijks meereen natuurlijk karakter.
Beken en beekdalen zullen in de toekomst een belangrijkere rol kunni-n vervullen voor
natuur en waterberging. Verschillende maatregelen zijn daartoe te combineren: waterafvoer, waicrberging, het weer (vrij) laten slingeren van de beek (hermeandcring), legengaan van verdroging, ontwikkelen van ecologische verbindingszones. De meest waardevolle beken krijgen het predikaat wateren van het Hoogste Ecologische Niveau (HEN)
en Speciale Ecologische Doelstelling (SED) mei als oogmerk extra (planologische)
beschenning.
Hel huidige realiseringstempo van de naite ecologische verbindingszones zal moeten
verdubbelen om de taakstelling in 2018 te kunnen realiseren.
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Waierhvaliieii
Onderzoeksinstituut Alterra heeft in opdracht van de provincie Gelderland onderzoek
gedaan naar de op lange termijn te verwachten kwaliteit van grondwater (nitraat) en
oppervlaktewater (stikstof en fosfaat). Dil onderzoek geeft als uilkomst de waterkwaliteit die gemiddeld in 2031 -2045 is te verwachten op basis van de geplande mestregels in
2003. Hieronder zijn de resultaten samengevat. In het onderzoek is nug geen rekening
gehouden met mogelijke reconstructiemaatregelen.
Niiraaiconceniraiie in hel grondwater
Op basis van de geplande bemestingsnormen in 2(K)3 zal op lange termijn op nog circa
40% van de oppervlakte de nitraaidoelstelling van 50 mg/liter overschreden worden,
waarbij op de droge zandgronden plaatselijk nog waarden voorkomen van meer dan 100
mg per liter Op 7 5 ^ van de oppervlakte wordt op lange termijn nog de streefwaarde van
25 mg nitraat per liter overschreden (zie kaart 4).
Siikstofbelasiing van hel oppervlaktewater
Om de opper vlak ie waterkwal iteits norm van 2.2 mg stikstof per liter te bereiken mag per
jaar maximaal 6,6 kg stikstof per ha uitspoelen naar het oppervlaktewater. Op basis van
de geplande bemestingsnormen in 2<X)3 zal de uilspoeling van stikstof naar het oppervlaktewater sierk afnemen maarincirca25% van het gebied toch nog te hoog blijven
(zie kaart 5).
Fosfaaihelasiing van het oppervlaktewater
Om de oppervlaktewaterkwaliteitsnorm van 0,15 mg P per liter te bereiken mag per jaar
maximaal 0,45 kg P (is ongeveer 1 kg fosfaat) per ha uitspoelen naar het oppervlaktewa[er In grote, met name nattere, delen van Achterhoek en Liemers ligl de uiispocling
boven 0,45 kg P per ha per jaar. De geplande bemestingsnormen vanaf 2003 zullen weinig effect hebben op de uilspoeling van fosfaat omdat er in de afgelopen halve eeuw door
de hoge mestgiften ophoping van fosfaat in de bodem heeft plaatsgevonden. Deze ophoping gaat nog steeds door omdat in de meslregels vanaf 2<X)3 nog een fosfaat verlies van
20 kg per ha per jaar wordt geaccepteerd. Van alle landbouwgrond in Achlerhoek en Liemers is 80% fosfaatverzadigd. De kans op uitspoeling van fosfaat is op deze gronden
grooi (zie kaan 6),

2.4.3 Stank en ammoniak
Stank
Kaan 7 geeft een beeld van de veedichtheid per vierkante kilometer Het blijkt dat vooral
rondom Didam en Wehl en rondom Eibergen en Lichtenvoorde de veedichtheid hoger is
dan in de rest van het reconstructiegebied. In Achterhoek en Liemers is gemiddeld 1 tol
enkele proeemen van de verschillende stank gevoelige objecten volgens de regels overbelast. Op basis van de huidige stankregels in hei kader van de milieu vergunningverlening is doorAlterra berekend in welke mate veehouderijbedrijven te dicht bij siankgevoelige objecten (voorai woningen) iiggen om nog te mogen uitbreiden. Daaruit blijkt
dat in Achterhoek en Liemers gemiddeld 16% van de bedrijven niet meer kan uitbreiden,
per deelgebied variërend van 9 tot 12* van de graasd ierbedrijven en van 37 tot 53% van
de hokdiertiedrijven (varkens/kippen).
Naast bedrijven die niet meer kunnen uitbreiden zijn er nog heel wat bedrijven die op
grond van stankregels nog fors kunnen uitbreiden. Vanwege de cumulatieregels kunnen
met al de/e individuele uitbreidingen gezamenlijk gerealiseerd worden. Bovendien valt
ook op basis van ammoniakregels nog een deel van deze uitbreidingsruim te weg.

16

4mmoniak

De uitstüoi (emissie) van ammoniak (een vluchtige stikstofverbinding) uil de landbouw
m AL:hlerhoek en Liemers vorml een belangrijk aandeel in de neerslag (depositie) van
stikstof (via de lucht) op natuurgebieden in Achterhoek en Liemers. Eengroot deel van
deze natuurgebieden bevat waardevolle plantensoorten en andere organismen die niet
bestand zijn tegen een te hoge stikslofdepositie.
De provincie Gelderland heeft TNO-MEP laten onderzoeken waar en hoeveel de depositie van stikstof op natuurgebieden in 2000 te hoog is en wat het aandeel van ammoniak
uit de landbouw in Achterhoek en Liemers daarin is. Een gedetailleerd overzicht van de
aanpak en het resultaat van het onderzoek is te vinden In het rapport van het milieuonderzoek van Alierra en TNO-MEP (Milieuanalyse reconstructiegebied Geldeiiand-Ulrecht,
deelgebied Achterhoek en Liemers), Hieronder volgt een korte samenvatting.
Als maximaal acceptabele depositie van stikstof op daarvoor gevoelige natuurgebieden
isinhetAlterra-onderzoek (in opdracht van de provincie Gelderland) uitgegaan van de
kritische deposiiiewaarden. Degemiddeldedepositie van stikstof als gevolg van emissies van ammoniak in Achterhoek en Liemers zelf bedraagt 950 mol per ha per jaar.
Omdat ammoniak voor een groot deel tamelijk dicht bij de bron van uitstoot (bijvoorbeeld ventilatielucht uit stallen) al weer neerslaat, ligt de depositie als gevolg van
gebiedseigen ammoniak m die delen van Achterhoek en Liemers met veel intensieve
veehouderij tot vele malen hoger dan de gemiddelde depositie. In bijvoorbeeld de omgeving van Didam. Wehl, Lichtenvoorde, Groenlo en Eibergen ligt de depositie van
gebiedseigen ammoniak veelal op een niveau van 1500 mol en hoger tot plaatselijk wel
circa 25.000 mol. Kaan 8 geeft een beeld van de mate van overschrijding van het kritische depositieniveau op natuurgebieden. Daaruit blijkt dat opcirca 40% van de natuurgebieden in Achterhoek en Liemers hei huidige depositieniveau 100 lot 200% hovende
kritische depositie ligt. Slechts op 4% van de natuurgebieden is de depositie van stikstof
minder dan 1000 mol per ha per jaar.
Naast de depositie als gevolg van de gebiedseigen emissie dragen ook nog andere bronnen bij aan de depositie van stikstof in Achterhoek en Liemers (/.ie figuur 2.2). Daarbij
gaat het om overig Nederland en het buitenland, met behalve ammoniak ook depositie
van stikstofoxiden uit verkeer, huishoudens en industrie. Het totale gemiddelde depositieniveau als gevolg van gebiedseigen ammoniak en alle andere bronnen samen bedraagt
gemiddeld circa 2700 mol stikstof per ha per jaar. Het aandeel van gebiedseigen ammoniak in dal gemiddelde bedraagt circa 30%. Met name de gebiedseigen ammoniak zorgt
voor de genoemde lokale hoge uitschieters in depositieniveau omdat de depositie als
gevolg van de overige bronnen als een vrij gelijkmatige 'deken'over Achterhoek en Liemers ligi. Dit betekent ook dat de gebied s ei gen ammoniak een belangrijk deel van hel
probleem is dat voor een grooi deel in het eigen gebied is op te lossen. Van de totale stikstofdepositie beslaat ongeveer de helft uil ammoniak vanuit Nederland (30% uil gebied
/.elfen 20% uit overig Nederland). Ongeveer 60% van de tolale slikstofdepüsilie (ammoniak en stikstofoxiden) komt uit Nederland en ongeveer 40% uit hel buitenland (waarvan
circa 60% ammoniak en circa 40% stikstofoxiden).
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Figuur 2.2: Overzicht van de oorsprong van de sHLsioJdeposiiie in Achterhoek en
Liemers.
De totale emissie van ammoniak uit de landbouw in Achterhoek en Liemers bedraagt circa 11000 ton per jaar, wal overeenkom! mei circa 9000 ton stikstof. Substantiële verdere
reductie van de emissie uil beweiding en mesttoediening is niet te verwachten. De nieuwe eisen aan stallen zullen naar verwachting op termijn een reductie van 35% van de
emissie uit stallen met dch meebrengen. De gemiddelde depositie zal als gevolg daarvan dalen met 200 mol per ha per jaar. De gemiddelde overschrijding van hel kritische
depositieniveau bedraagt momenteel circa 1250 mol per ha per jaar.
2.4.4 Natuur
Achterhoek
De Achteihoekse kwaliteiten op hel gebied van natuur iijn gevarieerd. Meest waardevol
zijn de beken (met name rond Winterswijk), bossen op rijkere bodems, blauwgraslanden,
nalte heiden met vennen en de hoogvenen. Voor de boomkikker vormt de Achterhoek
een van de laatste leefgebieden in Nederland. Kenmerkend voorde (huidige) Achterhoek
is het verspreid voorkomen van deze waarden. Vaak liggen kleinere natuurgebieden met
voor Nederlandse begrippen hoge natuurwaarden als kleine postzegels in een agrarisch
cultuurlandschap.
De ruggengraat van het Gelderse natuurbeleid wordt gevormd door de Ecologische
Hoofdstructuur. De ecologische hoofdstructuur bestaat uil kerngebieden en ecologische
verbindingszones. De kerngebieden zijn de grotere aaneengesloten beslaande en te realiseren bossen, natuurgebieden en cultuurlandschappen met hoge natuurwaarden. Ecologische verbindingszones vormen de verbinding lussen deze gebieden, Op kaart 9 is een
overzicht van hel samenhangende netwerk van natuurgebieden in Achterhoek en Liemers weergegeven. In de Achterhoek zijn drie 'grote natuurlijke eenheden'onderscheiden: Moniferland. Groote Veld en Koren burgerveen-M ent ink. Deze gebieden krijgen
extra aandacht in het natuurbeleid. 'Grote eenheden'zijn grote (deeis nog te omwikkelen) bos- en natuurgebieden die vanwege hun omvang goede mogelijkheden bieden voor
een zo natuurlijk mogelijke ontwikkeling en daarmee een duurzaam herstel en behoud
van soorten.
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Naast de 'grote eenheden natuur' is bijzondere aandacht nodig voor belangrijke natuurdoeltypen die sterk in omvang en kwaliteit 7:ijnaL'hiemii):eg;ian. Het gaat om natuurlijke
bossen, hoogveen, natie heiden en vennen, natuurlijke beken, naiie en vochtige schrale
graslanden. In enkele gebiedjes in Achterhoek en Liemers zijn deze natuurdoeltypen nog
in redelijk goede slaat aanwe?,ig. Deze gebieden zijn aangemerkt ah 'naluurparels'en
weergegeven op kaart lü. De natuurkwaliteiten vati de parels zijn in alle gevallen groot,
maar deze staan onder druk.
In de gebiedsplannen naluur en landschap is aangegeven dat voor verschillende soortgroepen extra aandacht nodig is. Hel gaal hierbij om soorten waarvoor herstel en uitbreiding van naluur-en bosgebiedenniet voldoende is. De/c soorten zijn voor hun voortbestaan in veel gevallen (mede) afhankelijk van hel agrarisch culluurtandschap binnen en
buiten de ecologische hoofdstructuur. In de Achterhoek gaat hel om amfibieiïn (waaronder de boomkikker in het midden vandeAehlerhoek). de das lin Graafschap en Moniferland), weidevogels, gan/.en en moerasvogels. Op kaart 11 zijn de gebieden aangegeven
waarbinnen de provincie extra aandacht vraagt voor deze soorten. De Vogel-en Habitatrichilijngebiedenendeopbasis vande Natuurbeschermingswet beschermde gebieden
zijn op kaan 14 weergegeven.
De naluur in Achterhoek en Liemers staat onder groie druk, vooral als gevolg van aantasting van natuuren bos duorversnippering (resterende geïsoleerde gebieden, barrièrewerking van wegen en andere infrastructuur, verstedelijking), verdroging, verzuring en vermesting. De kaarten 6 tot en met 9 van hei gebiedsplan natuur en landschap Achterhoek
geven hiervan een beeld. Hel behouden, herstellen en ontwikkelen van de (gewenste)
natuurkwaliteit is niet mogelijk zonder het oplossen van deze problemen. De paragrafen
2.4.2 (Water) en 2,4,3 (Milieu) geven meerinformaiie over deze knelpunten. Natuurontwikkelingsprojecten en herstel projecten in beslaande natuurterreinen tonen aan dal de
veerkracht van de natuur nog steeds groot is. Behoud en herstel zijn mogelijk, maar vragen wel de nodige inspanningen. Een specifiek onderdeel van de ontsnippering zijn de
ecologische verbindingszones en in het bijzonder hel idee van een 'robuuste verbinding'
tussen de gebieden Winterswijk en de Graafschap.
IJsselvaliei en Gelderse Pcmrl
Tol hel reconstructiegebied Achterhoek en Liemers behoren ook de uiterwaarden ten
oosten van de IJssel (beschreven in het Gebiedsplan Natuur en Landschap IJsselvaliei en
Randmeerkusl) en hel Liemerse deel van het rivierengebied Gelderse Poon. beschreven
inhet gebiedsplan namur en landschap voor het Rivierengebied (in voorbereiding). Het
Gelderse rivierengebied vormtéén vooraanstaand onderdeel van hel Nederlandse rivierengebied met natuurwaarden van (inler)na[ionaal niveau. De uiterwaarden van de IJssel
hebben in veel gevallen nog een gaaf reliëf en mede daardoor een rijke siroomdalflora.
De uiterwaarden zijn vanbelang voor weidevogels en ganzen.
De Gelderse Poon (met onder meer in de Liemers de gebiedsdelen Bijiand, Oude Waal
en het Rijnstrangengebiedl heeft de potentie om zich verderte ontwikkelen tot een
uniek, internationaal en meer natuurlijk rivierenlandschap. Dit gelegen tussen stuwwallen en aan de top van de Nederlandse rivierdelta, met alle daarbij horende naiuurdoellypen. Het ontwikkelen van de potenties is bijvoorbeeld mogelijk door kleinere gebiedsdelen met elkaar te verbinden lol grotere naluurlijkeeenhedenendoor het maken van
nevengeulen en meer natuurlijke oeverzones in plaats van de nu vaak abrupte overgang
van cultuurland naar water. Dit in samenhang met maatregelen aan de waterhuishouding.
Nu al is de Gelderse Poon een vande belangrijkste ganzengebi eden van West-Europa en
komen goed ontwikkelde stroomd al graslanden voor. Hel visrijke gebied is van belang
voor visetetide vogels als aalscholvers.
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Belangrijk bij hel ontwikkelen viin de Gelderse Poort is het combineren van naluuronlwikkeljng met eisen aan hel rivierbeheer {scheepvaart, waterafvoeren waierberging) en
met andere functies, met name recreatie, (naiuutgcrichte) landbouw, en de baksteenindustrie die de winning van klei kan combineren met hei omwikkelen van natuur. Door
Rijkswaterstaat is voor de Rijnwaardense Uiterwaarden inmiddels een inrichtingsplan
gemaakt dat inspeelt op de gewenste ontwikkelingen in het gebied met onder meer een
bij hoogwater meestromende nevengeul langs het Pannerdensch Kanaal.
Een meer uitgebreide beschrijving van de natuur in Achterhoek en Lienters is te vinden
indegebiedsplannennaluuren landschap 'Achterhoek'. 'IJsselvallei en Randtneerkusi'
en 'Rivierengebied' (het laatste is nog in voorbereiding).
2.4.5 Landschap
Achterhoek
Voor een belangrijk deel is de Achterhoek een zandgebied. Uilzondering hierop vormen
de dalen van de IJssel, de Oude IJssel en de Berkel met kleiaf/etiingen. Kenmerkende
geomorfologische structuren vormen een aantal siuwvtallen (Montferland, Lochemerberg en Needse Berg), de rivierduinen langs de Oude IJssel en de verhoging van het
Oost-Nederlands plateau. Op iets kleinere schaal bestaat hel dekzandgebied uit dekzandkoppen (waarop kampenenessen zijn ontslaan) en van oorsprong nattere laagtes en
beekdalen,
£>e landschappelijke waarde van grote delen van de Achterhoek is groot. De Graafschap
en Winterswijk zijn vanwege deze waarden aangewezen als Waardevolle Culmur
Landschappen (WCL), Beide worden gekenmerkt door een kleinschalige afwisseling
lussen oude cultuurlandschappen mei kampen, landgoederen en beekdalen en recenter
ontgonnen veld- en broekgebieden. Hel Achterhoekse landschap zil vol historische elementen en cultuurpatronen en archeologische sporen. Waardevol is vooral de samenhang
met hel landschap: de samenhang lussen kavelpatronen, oude boerderijen, lussen kastelen en landhuizen en de bijbehorende landgoederen met hun lanen, landbouwgronden en
bossen. Veel mensen vinden het landschap van de Achterhoek mooi, M(X)i vanwege de
rust, de ruimte en hel groene, kleinschalige karakter. En mooi omdal het gevarieerd is en
op veel plaatsen hel oude cultuurlandschap nog goed herkenbaar is. Mei name landgoederen, met hun historisch gegroeide afwisseling tussen landbouw, wonen, natuur en cultuur, worden hoog gewaardeerd.
Liemers en rivierengebied
De Liemers wijkt met zijn openheid, rechtlijnig landschapen andere ondergrond (klei)
duidelijk af van de rest van de Achterhoek. Hel gebied is sterk verstedelijkt en de ligging
nabij het knooppunt Amhem-Nijmegen en de aanwezigheid van de belangrijke (inier)naiionale vervoersassen A 12 en A 18 dragen bij aan de verdere verstedelijking van het
gebied, In de afgelopen decennia is het land.schapsbeeld in de Liemers in hoog tempo
grotendeels veranderd van een agrarisch cultuurlandschap naar een dynamisch verstedelijkt landschap.
De uilerwaarden ten oosten van de IJssel en hel Liemerse deel van de Gelderse Poort,
eveneens behorend tol hel reconslrucliegebied Achierhoek en Liemers, maken onderdeel
uit van een grootschalig nviercniandschap. Dit landschap zal in samenhang met de
gewenste natuurontwikkeling geleidelijk veranderen in een meer natuurlijk en aantrekkelijk rivierenlandschap met grotere contrasten tussen natuur en cultuur en lussen open
en dicht.
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Bos en tundgui'deren
Er is circa 10.000 ha bos in de Acblerhoek en Liemers. Hei bos heefi vete waarden, onder
andere voor natuur, recreatie en toerisme en de houtproduciie. Veel bos is onderdeel van
een landgoed, waarvan naasi bos en tuin ol park ook landbouwbedrijven met wei- en
akkerlanden deel uitmaken. Vaak liggenerbelangrijkecuituurhistorische elementen binnen het landgoed. Behalve om de kenmerkende historische bebouwing gaat het hierbij
om lanen, wildwallen, essen e.d.
[n de Achterhoek en Liemers zijn veel landgoederen, waarvan een belangrijk deel nog in
particulier beheer IS. Doorgaans zijn dergelijke landgoederen al lang inde (amilieen is
het beheer gericht op hel voortzetten van de traditie, het bewaren van het erfgoed. Andere belangrijke bosbezitters en-beheerders zijn hel Staatsbosbeheer, de Vereniging
Natuurmonumenten, de Stichting hel Geldersch Landschapen gemeenten. Houtprtxluctie is meestal geen doel op zich. maar is de ba,sis voor duurï.ame instandhouding van het
bos.
Problemen en ontwikkelln)icn
Een belangrijke bedreiging van historisch gevarieerde en cultuurhistorisch waardevolle
landschappenis 'vervlakking'; ofwel hel steeds meer op elkaar gaan lijken van verschillende gebiedsdelen, als gevolg van ruimtelijke ontwikkelingen zoals verstedelijking en
schaalvergroting. Landschap is altijd de weerslag vaneenculluuren van verschillende
vormen van gebruik. Het huidige landschap is een momentopname, met oude en nieuwe
elementen. Een belangrijk probleem in het landschap van Achterhoek en Liemers is hel
ontbreken van ruimtelijkesamenhang tussenbet landschap als onderleggeren hel hedendaagse en gewenste grondgebruik. De aanwezigheid van dynamiek vanuit verschillende
grondgebruik vormen leidt zowel lot nivellering van beslaande waardevolle landschappen als tol mogelijkheden om nieuwe landschappen Ie creëren.
Behoud van het oude is niet genoeg. Sommige functies eisen meer ruimte, bijvoorbeeld
door de toegenomen welvaart en mobiliteit: verstedelijking, infrastructuur, recreatie,
natuur Maar ook de oude functies, zoals waterbeheer en landbouw, veranderen. Voor tic
toekomst tigi er een 'onlwerpopgave': een opgave om het landschap zo vorm ie geven,
dat identiteit en variatie versterk! worden, terwijl ontwikkelingsruimie voorde functies
geboden wordt. Et ligt hier een forse uitdaging om mede invulling Ie geven aan deze onlwerpopgave, Dil om ie komen lol een goed evenwicht tussen behoud en vernieuwing,
resulterend in een goede land.schappelijke en functionele kwaliteit van Achterhoek en
Liemers. Ook hel Rijk wil de landschappelijke kwaliteit verbeteren door een goed ontwerp voor hel landschap een cenlrale rol in de planvorming te geven, Dil met name door
extra geld voor versterking van de 'groenblauwc dooradcring'. Deze moei zowel natuur,
recreatie, cultuurhistorie als waterbeheer dienen en tegelijk de becldkwuiitcit van het
landschap verhogen,
In hel Streekplan is aangegeven dal een herinnchling gewenst is van stedelijke uitloopgebieden, onder meer mei aanleg van bos en natuur. In Achterhoek en Liemers gaat hel
om uitloopgebieden lussen Duiven en Westervooil, lussen Diietinchem en Wehl en ten
zuidoosten van Zutphen. Ook in de omgeving van Winterswijk is in het Streekplan de
aanleg van nieuw bos aangegeven.
De reconstructie is in de Derde Archilcciuuniota aangewezen als één van de tien "grote
projecten',
Een meer uitgebreide beschrijving van het landschap in Achterhoek en Liemers vindt u
in het Omwerp gebiedsplan natuur en landschap Achterhoek, de Oniwikkelingsvisie
Gelderse Poort en het achtergronddocument Landschap.
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2.5 Huidige situatie en ontwikkelingen
in de sociaal-evonomische kwalileil

2.5.1 Inleiding
Een belangrijk doel van de reconsimciie is hei .scheppien en benutten van kansen voor
een duurzame sociaal-economische omwikkeling, mei name landbouw, recreatie en toerisme, woon-, werk- en leefklimaat. Deze paragraaf "sociaal-economische kwaliteit' gaai
over huidige siiuatie en ontwikkelingen van de sociaal-economi.sche gebmiksfunciics
van hel reconstructiegebied. Op hei vlak van sociaal-economische viialileii zal veel iniliaiief nodig zijn van de maatschappelijke partijen en ondernemers. Mogelijkheden voor
ontwikkelingen op hei gebied van bijvoorlieeld recreatie of verbrede en biologische
landbouw zijn sterk afhankelijk van de marktsituatie. De rol van de provincie en de commissie ligt dan ook veel meer op het vlak van het scheppen van voorwaarden om de
bedoelde omwikkelingen mogelijk ie maken en waar mogelijk die omwikkelingen te
ondersteunen en te stimuleren.
In onderstaande tabel 2.1 is per sector de totale werkgelegenheid, inclusief uitzendkrachten, vermeld (bron: provincie Gelderland-cijfers uil 1997. verzameld in 98/99).
Tabel 2.1: Totale werkgelegenheid, inclusief uitzendkrachten per deelgebied en totaal

Scclor:
Landbouw
Industrie
Bouw
Handel
Horeca
Transpon
Financieel
Zakelijke
Dienst verleni nu
OveriEC
Dienstverlening
Totaal

De Graafschap Oost-Achterhoek W-Achterhoek
+ Liemers
5.950
4.820
6.660
12,820
22,740
7.830
6,730
3.450
4,780
9.410
8,480
19.330
2,150
4.040
2.330
1,960
5.760
1.970
l,00<)
860
1.840

Totaal
17.430
43.390
14.960
37.220
8.520
9.690
3.700

5.140

3.600

9.020

17.760

12.510
5OJO0

11,220
51.820

21.780
96.060

45.510
198.180

2.5.2 Landbouw
Inleiding
Een uitgebreide beschrijving van de hier geschetste landbouwontwikkeling staat in hel
onderzoeksrapport "Delandbouwstnjciuurin 2015 in Achterhoek en Liemers', De autonome omwikkeling is ingeschat op basis van beslaande inzichten (markten ondernemerschap) en de wet- en regelgeving. Daarbij is nog geen rekening gehouden met maatregelen die in hei kader van reconstructie genomen kunnen gaan worden. De gehanteerde cijfers in het rapport zijn uitkomsten van rekenmodellen die voor een dee! geba.seerd zijn
op aannames.
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Huidittesitualieenontwikkclincenlot 2015 in de gangbare landbouw (zonder
reconslrui'liel
Tussen de drie deelgebieden bestaan verschillen in landschap, produciieomstandigheden
en enigermate in ondememersmenialiieii. Toch blijkt dal de land bouw siruciuur in de drie
deelgebieden veel overeenkomsten vertoont. Bovendien zijn er veel overeenkomsten in
de verandenngen (trends) die de landbouwsiruciuurdclaaifle lOjaar heeft ondergaan.
Bijlage ^ beval enkele labellen mei gegevens over de landbouw in Achlerhoek en Liemers, uitgesplitst per deelgebied.
Achterhoek en Liemers zijn echte veehouderij ge bieden mei naast melkveehouderij vooral varkenshouderij en pluimveehouderij. Hoewel een groot deel van de bednjven gespecialiseerd IS m één hoofdtak, js het voorkomen van meerdcru veehouderij takken op veel
bedrijven kenmerkend voor het gebied, bijvoorbeeld koeien en varkens samen op een
bedrijf. Het percentage gemengde bedrijven neemt snel af door verdere speeialisaiie van
de bedrijven. Opvallend isde grote groepoverigegraasdierbedrijvcn. bedrijven met
vooral jongvee, vleesrundvee, zoogkoeien, geiten en /of schapen,
In alle drie de belangrijkste diercategorieën (varkens, kippen en runderen) zal hel aantal
dieren verder afnemen. De belangrijkste afname f.3i plaatsvinden in hei aaniai varkens.
mei een reductie van .10^. Het aania! runderen zal naar verwachting mei 17% afnemen.
Door een toename m de melkproductie per koe zal de gepnxluceerde hoeveelheid melk
in hel gebied evenwel slechts mei 5% afnemen. Hei aantal kippen loopt naar verwachting mei 11 % lerug. Doordat de procentuele reductie van hei aantal dieren beduidend
lager is dan de procentuele afname van het aantal bedrijven, betekent dit een forse groei
in omvang op de bedrijven die in 2015 zullen overblijven. Dii doordal de blijvende
bedrijven grond, productierechien of beslaande bedrijfslocaties overnemen van stoppende bedrijven, wat in de afgelopen lOjaarook een belangrijke trend was.
Naar verwachting z.al de afname van hel aantal varkens in de penode 2000-2015 hoger
liggen dan in de afgelopen 10 jaar. Echter, vergeleken mei de sterke afnamepercenlages
van de laatste drie jaar is er sprake van een lager afname percentage. Waarschijnlijk zal
lot en met 2003 de afname hoger liggen (met name ook vanwege de Regeling beëindiging veehouderijiakken). De afname van het aantal runderen is conform de periode
\')9li-20i)0. De bedrijven met rundvee gaan verder in het vergroten van hun grondgebondenheid (om alle mest te kunnen uitrijden op de eigen grond)en zullen die in 2015 grotendeels hebben bereikt. Wanneer grote delen van hel gebied de classificatie 'droge
zandgronden'krijgen (mogelijk al in 2(X)2). mag daarop dan minder bemesting plaatsvinden. Op veel bedrijven mei rundvee en melkvee kan grondgebondenheid op hei eigen
bedrijf dan mindereenvoudig gerealiseerd worden.
Overigens kunnen ook bedrijven in de rundveehouderij kiezen voor een verdere intensivering. Deze bedrijven zullen dan een deel van hun mest elders moeten afzetten.
Hel areaal grond in gebruik bij landbouwbedrijven zal afnemen met 12%. Deze afname
is beduidend hoger dan de afgelopen I ü jaai'. Deze afname komt voor een deel op hel
conto van naiuurontwikkeiing, echter het grootste deel van deze verwachte afname zal
komen doordat bij de overdracht van vrijkomende bedrijfswoningen naar bui^erbewoniiig ook een overdracht van huiskavels /al plaatsvinden naar een hobbybesiemming.
Daarnaast zal er landbouwareaal verloren gaan voor woningbouw, bedrijvigheid en
infra siruciuur. Momenleel isde gemiddelde oppervlakte per bedrijf 17 ha en in 2015
naar schatting 25 ha. Deoppervlakteper bedrijf varieert enorm, van nageni>eg grondloze
varkens-en pluimveebedrijven tol grondgebonden (melkvee)bedrijven van 100 of meer
ha.
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Het .sliksiofoverschoi, dal nu circa 30% van de mestproduciie bedraagt, zal in de komende 15 jaar nagenoeg halveren in kilogrammen siiksiofioi circa 20% van de mestproductie. Daarbij is uitgegaan van de mesiregels, zonder rekening ie houden mei mogelijk
strengere normen voor droge zandgronden. Indien grote delen van Achterhoek en Licmers aangemerkt zouden worden ah droge zandgronden (mogelijk al in 2002) waarop
minder bemest mag worden, dan zal hel regionale mestoverschot groier zijn dan ingeschat. Verder moei de Europese Unie zich nog uitspreken of Nederland op gra.<iland een
aanvoemorm van 250 kg stikslofmag hameren in plaais van de EU-norm van 170 kg
stikstof per ha per jaar. De in hei gebied niet plaatsbare mest zal verwerkt of builen het
gebied at•ge^et moeten worden.
In de periode 1990-2000 heefi zich de grootste daling voorgedaan in het aantal kleinere
bedrijven. Deze trend zal zich de komende 15 jaar doorzetten. Het aantal groierc bedrijven zal naar verwachting ook dalen maar de gemiddelde omvang van deze bedrijven zal
toenemen door overname van grond, bedrijfslocaties en productierechten van de stoppende bedrijven. Een groot deel van de totale productieomvang in de landbouw in Achterhoek en Liemers vindt plaais op de grotere bedrijven. Ongeveer een vijfde van hel huidige aantal bedrijven isnevenbedrijf (met een niel-agrarisch hoofdberoep).
De totale economische productieomvang van de landbouw in de Achterhoek en Liemers
groeide nog lot 1998endaalide laalsie jaren. Een deel van de teruggang vandeinlen>;ieve veehouderij wordt opgevangen door bijvoorbeeld de toename van intensievere teelten.
Uit het voorgaande blijkt dal de landbouw een belangrijke (economische) drager en
gebruiker van het landelijk gebied in Achterhoek en Liemers zal blijven. De bedrijven
ervaren de stank- en ammoniakregels in het kader van de milieuvergunningverlening als
belangrijkste knelpunt. E^n deel van de veehouderijbedrijven kan op de huidige locatie
niet meer uitbreiden vanwege deze regels. De paragraaf milieu geeft hierover een nadere
analyse.
Als sterke punten van de landbouw in hel gebied zijn aangemerkt het ondernemerschap
en het deel van de bedrijven dal al grondgebonden is. Als zwakke punten zijn aan te merken de gemiddeld relatief kleine bedrijven, hel grote aantal bedrijven op een kleine
oppervlakte en de hoge milieubelasiing mei ntiraat. fosfaat, ammoniak en slank. Als
belangrijkste bedreigingen zijn genoemd de regelgeving, grondmobilileil en andere
functies. Kansen worden met name gezien m verbreding, kwaliteitsproducten en een
grotere rol van de landbouw als beheerder van het landelijk gebied,
In 1997 (zie ook label 2.1) werkte bijna 9% van de beroepsbevolking in Achterhoek en
Liemers in de landbouw. Ruim 3% van de beroepsbevolking was werkzaam in voeding.scngenoimiddelenindusirie.
Huidigesituütie en ontwikkelingen Inl 2015, bioliigischulandhouw en verbredinf;
Biologische landbouw vindt plaais op 1,2% van de bedrijven in Achterhoek en Liemers
(Nederland 1,4%, EU 2.5%1 met 1,6 % van de cultuurgrond. De biologische bedrijven
zijn gemiddeld in oppervlakte dus groier dan de gangbare. Ingeschat is dal de biologische landbouw in 2015 kan groeien tol lussen 3% en 8% van de bedrijven. Ongeveer 900
bedrijven doen momenteel iets aan verbreding (natuur, landschap, recreatie, zorg. huisverkoop. streekproducten). Ingeschat is dal in 2015 4 tot 8% van hel totale arbeidsinkomen uil verbreding kan komen.
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2.5.3 Recreatie en toerisme
Achterhoek en Liemers hebben een duidelijk eigen karakter, een eigen identiteit en unieke kwaliteiten, die wordenonileend aan een zeer afwisselend landschap, kleinschaligheid, rijk cultuurhisiori.sch erfgoed, grote ecologische waarden en een uitgebreid recreatief routenetwerk van wegen en paden. Korioni, hel gebied heeft recreanten veel Ie bieden.
De toeristisch-recreatieve sector is een economische groeisector in Achterhoek en Liemers. De totale toeristische bestedingen in Achterhoek en Liemers zijn voor 1999 op
f800 miljoen geraamd. Dit leven ruim 2600 (directe) arbeidsplaatsen op. Het aandeel
toeristische vakanties is gestegen van nog geen 200.000 in 1990 tol 800.000 in 1998, Het
aantal loerislische overnachtingen .steeg m 199K tot niim 4,2 miljoen en er werden circa
30 miljoen dagtochten gemaakt naar de regio, Deie cijfers geven aan dat de toenstisehe
sector duidelijk inde lift zit en in toenemende mate bijdraagt aan de regionale economische ontwikkeling en de werkgelegenheid.
Belangrijke bestaande toeristisch recreatieve mogelijkheden zijn (niet uitputtend):
• cultuurhistorische bezienswaardigheden (landgoederen, kastelen, boerderijenen
karakteristieke stadjes en dorpen);
• stedelijke kernen (centrumfunctie);
• natuur en landschap (ecologische hoofdstructuur, coulissen land schap landgoederen).
• dagaltracties. activiteiten en evenementen (zoals Erve Kots en de Achterhoekse paardendagen);
• fiets moge lijkheden (o.a. ruim 1.500 km bewegwijzerde ANWB-routes. 600 km lokale ommetjes en enkele meerdaagse fietsroutes);
• wandel moge lijkheden (ca. 50 bewegwijzerde routes, diverse Lange Afstand Wandelpaden (LAW), regionale wandel projecten en vele lokale wandelingen);
• vaarmogelijkheden(opde grote rivieren met bijbehorende plassen en kanovaan op
deOudeIJsselenBerkel);
• sportvisser!), paardrij moge lijkheden en golf;
• verblijfsrecreatieve mogelijkheden - bijna 30,000 standplaatsen; waarvan in de kumpeersectorST bedrijven met 13,500 standplaatsen en ca. !00mini-en natuurcampings met 1,600 standplaatsen, de bungalow sec tor 5.600 bedden op 18 grotere parken en 173 losstaande zomerhuisjes, 3.500 bedden in hotels en pensions en 3,200
ovemachtingsplaatsen in 45 groepsaccommodalies en in 50 bedden op de boerderij.
Instandhouding van het streekeigen karakter en authenticiteit, gekoppeld aan een
beheersbare groei, is op termijn de toeristische aantrekkingskracht. Hoewel het toeri.s(isch-recreatieve aanbod de afgelopen jaren duidelijk is gegroeid en verbeterd zijn er nog
diverse aanknopingspunten vooreen kwalitatieve verbetering. Kansen voor een verdere
ontwikkeling worden vooral gezien in de deelsegmenten actief toerisme, cultuurtoeiisnie. natuurioerisme. agrot oerisme en inde vcrblijfssector. Hierbij wordt gestreefd naar
het ontwikkelen vaneengezamenlijktoeristisch-recreatief beleid gericht opeen beheersbare, selectieve groei, afgestemd op het sociale draagvlak en de fysieke draagkracht van
de regio. Voorop staat een kwalitatieve vertjetcring van een duurzaam toeristisch-ree realief product dat aansluit bij de eerder beschreven waarden van hel gebied. Voor de
komende vier jaar wordt een werkgelegenheidsgroei van 2 0 ^ nagestreefd.
De visies van de loerislische sector in de Achterhoek en de Graafschap zijn verwoord in
de nota's "De toegang lol rust en ruimte" en "Toerisii,sch recreatief beleidsplan Achterhoek", De conclusies van deze nota's 2ijn beleidsbepalend voorde komende 5 lot 10jaar.
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2.5.4

Wonen, werken en leefbaarheid

In de reconstructie gaal het om de sociaal-economische aspecten en leefbaarheid van met
name hei landelijk gebied. Landbouw, natuur en landschap, recreatie en verkeer zijn al
als aparte thema's behandeld. In deze paragraaf gaat hei om de meer algemene sociaaleconomische zaken:
• Hel opvangen van de sociaal-economisch e gevolgen van de veranderingen binnen de
land hou wsecioi, in hel bijzonder de krimp van de intensieve veehouderij;
• Hel stimuleren van alternatieve economische mogelijkheden voor het landelijk
gebied:
• Hel behoud en versterken van de leefbaarheid in het landelijk gebied.
Wonen
Achterhoek en Liemers staan bekend als een gebied met een kwalitaiief en hoogwaardig
verweven landschap, waar wonen, weritcn. landbouwbedrijven en verspreid liggende
landgoederen en natuurgebieden elkaar afwisselen. De hier nog aanwezige rust. ruimte
en stille worden vaak als de sierke punten van hel gebied aangehaald. Landelijk mooi en
rustig wonen is bij uiistek mogelijk in de Achterhoek. Voor veel mensen is het aantrekkelijk om in hel buitengebied te (gaan) wonen, waarbij zij de reistijd naar hun werk voor
lief nemen. Het toenemende woon-werk verkeer leidt echter weer loi een ongewenste
hogere mobiliteit. Builen de bebouwde kommen in Aehlerhoek en Liemers bedraagt he!
aantal woningen nu al een veelvoud van het aanlal agrarische bedrijven. Door de voortgaande afname van hel aanial agrarische bedrijven zullen er in de komende IS jaar meer
locaties mei alleen een woonlunciie bijkomen.
Werken
De economische structuur van de Achterhoek leunt nu nog sterk op de primaire sectoren
(landbouw, indusme en bouw), terwijl in andere regio's (waaronder ook de Liemers,
DoetinchemenZuiphen)de zakelijkediensiverlening uitgroeit lot een be lang rij kse economische secior. naast traditionele sectoren zoals bouw en industrie. Dii heeft zowel ie
maken met de beperkte bereikbaarheid van de Achterhoek als me! de beperkte groeimogelijkheden van de lokale en regionale bedrij venierreinen. Veel lokale bedrijven verkassen naar de 'bovenregionale' bedrijfsterreinen, waardoor het Ioch al vrij eenzijdige
banen aan bod nog eens verslechtert.
Het opleidingsniveau in het gebied is gemiddeld lager dan in de rcsi van Gelderland.
Veel hoger opgeleide jongeren trekken weg uit de Achterhoek. Dit terwijl de economie,
die steeds meer op kennis en diensten dnjfl, steeds meer afhankelijk is van middelbaar en
hoger opgeleide werknemers. Inmiddels overstijgt de vraag naar hoog opgeleiden het
aanbod. Ook iradilionele produtiiebedtijven begeven zich mei producien en een hoge
toegevoegde waarde op de wereldmarkt en zullen goed opgeleid personeel nodig hebben.
De sterke veranderingen in de landbouw beïnvloeden de economische structuur door de
uilval van banen in de landbouw- en aanverwante sectoren. Voor Aehlerhoek en Liemers
is deze verandering in de landbouw sterker dan in de resi van Nederland vanwege hel
grote aandeel relatief kleine bedrijven. De schaal vergroting naar minder maar grotere
bedrijven is al decennia lang gaande en vindt nu versneld plaats. De dynamiek in het landelijk gebied zal daardoor ook nieuwe mogelijkheden bieden voor het perspeciief van de
blijvende landbouwbedrijven en viKir nieuwe economische activiteiten in het landelijk
gebied. Dit is mede gerelateerd aan hei verbeteren van de omgevingskwaliteit en een
hogere grondmobiliieit als belangrijke voorwaarden voor deze ontwikkelingen. Ondanks
de sierke veranderingen in de landbouw en de teruglopende werkgelegenheid die daarmee samenhangt, is de werkloosheid in hei gebied laag.
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Er ligl een grote uildaging in hel gebied om mei versierking van de huidige kwaliteiten
van hel gebied nieuwe economische dragers aan te 'boren'.
Leefbaarheid
Leefbaarheid lijkiopheieerstegezichl inde meeste gemeenten niet direct een problematisch Ihema. Dil heeft ie maken meteen redelijk voorzieningenniveau in de groiere
dorpskernen, waar mensen uil hei buiiengcbied op aangewezen zijn. De leefbaarheid
wordt nu nog niei bedreigd door slechte economische omstandigheden, In de komende
decennia is er in de Achterhoek echter sprake van vergrij/ing en "ontgroening". Aanwezige ouderen worden ouder en 'nieuwe'ouderen komen in de Achterhoek 'mooi wonen'.
Jongeren moeien voor het volgen van hoger onderwijs de regio verlaten. Daarnaast is
hel. als gevolg van de krapte op de woningmarkt, mei name voor jongeren moeilijk om
huisvesting in de Achterhoek te vinden. Hierdoor wordt de regio al jarenlang geconfronteerd mei een vertrek overschot.
Qua cultuur hebben Achterhoek en Liemers van oudsher veel gemeen. De laatste jaren
lopen de omwikkelingen in beide gebieden meer uiieen. Voor de Liemers heeft dii te
maken meidetmiwikkelingen vanhcl KnooppuniArnhem-Nijinegen.dai zich ontwikkelt tol een muttimodale vervoerregio. De Liemers, en dan vooral de Liemerse gemeenten/kernen die door een snelweg worden ontsloten, kenmerkt zich door 'versiedctijkie'
dorpen met veel nieuwbouw van woningen en industrie. Ook Doetinchem en Zuiphen
hebben zich sterk (verder} ontwikkeld toi een stedelijke omgeving. In deze gedeelten van
hel gebied is de stedelijke ontwikkeling veel dynamischer dan in de Achierhoek, waar de
kemen als hei ware verspreid door het landelijk gebied liggen en de stedelijke invloedssfeer verder weg ligt. Dil ondanks het feil dat de landbouw niet meer alleen van doorslaggevende betekenis is voorde regionale economie in Achierhoek en Liemers en het
feil dal ook de Achierhoek mentaal en cultureel verder aan het 'verstedelijken'is.
2.5.5 Verkeer en vervoer
In relatie tot de reconstructie van het landelijk gebied van Achterhoek en Liemers zijn
ook juist die aspecten van verkeer en vervoer aan de orde die van belang zijn voor hel
landelijk gebied. Deze aspecten zijn de bereikbaarheid, verkeersveiligheid, loeristischrecrealief verkeer in het landelijk gebied (met name fietsen) en de infrastructuur. Hoewel
de reconsinictie niet bepaalt ofde doonrekking van de A 18- van Varsseveld naar
Enschede - er al of niet moet komen, zal de eventuele aanleg hiervan wel van invloed
zijn op verschillende functies en kwaliteiten in hel gebied. Momenteel isdeA 18 wel
opgenomen op de tracékaart. maar niet opgenomen in hel Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport en is er geen zicht op realisatie op korte of middenlange lermijn.
Realisatie van omleggingen inde N 18 om Eibergen (en Haaksbergenen Usselo) zijn
voor 2015 voorzien. Doonrekking van de A 15 van hel knirappunt Ressen naar Zevenaar
is een provinciale zaak. De provincie Gelderland wil deze weg als tolweg in de reconslruclieplanpcriode (voor 2015) aanleggen.
Bereikbaarheid en verkeersveiligheid
De automobiliteit in Gelderland groeit boven hei landelijk gemiddelde. In een landelijk
gebied als de Achierhoek met vaak grote afstanden zijn andere vervoermiddelen niei
altijd mogelijk. De Achierhoek heeft eengrote wegendichiheid en de Achierhoek is een
van de meest verkeersonveilige regio's van Nederland. Hel beleid van de provincie i.s
gericht op hei vergroien van de verkeersveiligheid op basis van hel beleidsconcept Duurzaam Veilig. Dil door middel van hel inrichlen van wegen op basis van maximumsnelheden. beïnvloeden van hel rijgedrag, hei aanleggen van rondwegen en hei aanleggen van
fietspaden langs alle provinciale wegen.
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Maatregelen als hel bevorderen van carpoolen. OV-gebruik en de fiets als altemaiief
Voorde auto hebben in het landelijk gebied echter nauwelijks effect, aangezien de bevolkingsdichtheid ie klein is en de afstanden vaak te groot zijn. Daarbij worden net ais overal, ook in het landelijk gebied, de niet rendabele buslijnen opgeheven. Door het gebrek
aan aliematieven zijn de gevolgen voor de bereikbaarheid in hel landelijk gebied groot.
De introductie van hel snelnel door de Achterhoek in combinatie met de regio-taxi
(vraagafhankelijk vervoer) moet hel openbaar vervoer in de regio sterk verbeteren. De
automobiliteit is te beperken met transferia in combinatie met busiranspon. Ook het goederenvervoer neemt alsmaar toe. Beleid om de goede re nmobili teil ie beperken richt zich
op het vergroten van de rol van het spoor en de binnenvaart. Verder loopt er momenteel
een onderi'.oek over de vraag in hoeverre regionale overslagpunten m combinatie met
weg en water zijn te realiseren.
Het toenemende autoverkeer en het teruglopen van hel openbaar vervoer op het platteland belemmeren in toenemende mate de bereikbaarheid en vormen een bedreiging voor
leefbaarheid en het economisch klimaat.
De toename van hel verkeer zorgt ervoor dat de barrière werking van infrastructuur op
natuurgebieden en verbindingszones versterkt wordt. De noodzaak om hiervoor maatregelen te treffen wordt daarmee sterker.
Toeristisch- recrea tiefverkeer
Toerisme en recreatie vormen ook een belangrijke economische drager van het landelijk
gebied- Er besiaai behoefte aan het optimaliseren van bijvoorbeeld hel recreatieve netwerk van fietspaden, ook in combinatie met voorzieningen voor het overige fietsverkecr.
A18
De eventuele aanleg van de A 18 zal een versnelde economische ontwikkeling en verstedelijking met zich meebrengen. Daarentegen zal de A 18 ook een doorsnijding betekenen
van natuur, landschap, landbouw-, recreatie- en woongebied. Ook zal de milieubelasting
in de vorm van emissies en geluid toenemen. Aangezien het tijdens hel opstellen van het
reconstructieplan voor het landelijk gebied niet duidelijk zal zijn of en wanneer de A 18
er komi, kan er ook niet of nauwelijks rekening mee gehouden worden in concreie zoneringen of maatregelen in hel kader van de reconstructie. Indien tijdens de uitvoering van
het reconstructieplan in de komende 10 tol 15jaar meer duidelijkheid over de A 18ontstaai,kunnen reconstnictiemaatregelen daarop alsnog nader afgestemd worden.
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3

Doelen van de reconstructie

3.1 Inleiding

In dit haot'dsluk zijn de doelen van de reconstructie meer in detail beschreven. Paragraaf
3.2 geeft de hoofdlijnen van de doelen die hel Rijkhanieen voor de reconstructie, zoals
weergegeven in de ontwerp Reconstructie wei concentratiegebieden. Dit toetsingskader
is belangrijk omdat hel reconstructieplan voor Achterhoek en Liemers uiteindelijk goedgekeurd moei worden door hel Rijk en omdat het Rijk een belangrijk deel van hel benodigde geld voor de reconstructie zal moeien belakn. Paragraaf 3,4 bevat üe doelen voor
de reconstructie van Achterhoek en Liemers. zoals die te vinden zijn in het rijks- en provinciale beleid en in een aantal gevallen nader geconcretiseerd zijn door de Reconsirucliecommissie.

3.2 Doelen vanuit de Reconstructie wel
en de RijksuilgangspuntennoU

Het toetsingskader voor de reconstructie staat nog niet geheel vast. Hier zijn de ' voorli>pige' doelen weergegeven.
In de artikelen 4 en 5 van de ontwerp Reconstructiewet concentratiegebieden staan de
volgende doelen:
"Ter bevordering van een goede ruimtelijke structuur van de concentratiegebieden, in
het bijzonder rnet betrekking tot landbouw, natuur, hos. landschap, recreatie, water,
milieu en infrastructuur, alsmede ter verbetering van een goed woon-, werk- en leefklimaat en van de economische structuur vindt in deze gebieden een reconstructie plaats
op grond van deze wet. De reconstructie omvat de gecoördineerde en geïntegreerde
voorbereiding, vaststelling en uitvoering van maatregelen en voorzieningen, waaronder
in ieder geval maatregelen en voorzieningen:
a
b
c

ter verbetering van de ruimtelijke structuur ten behoeve van de landbouw, mede teneinde de veterinaire risico 's voortvloeiend uit ten hoge veedichtheid te verminderen:
ter verbetering van de kwalileii van natuur en landschap: en
ter verbetering van de kwaliteit van milieu en water."

De nog vast te .stellen documenten Rijks uitgangspunten nota (RUN) en rijksioeisingskaderreconstructieptannen zullen aan de provincies (zijnde de regisseurs van het reconstructieproces) specifieke richtlijnen voor de reconstructieplannen geven. In de RUN is
aangegeven dal de reconstructie geen nieuw beleid maakt maar dat reconstructie vastgesteld rijksbeleid ruimtelijk mogelijk moet maken. Alle planvereisien uil de Reconstructiewet en de RUN zijn harde voorwaarden. Hel Rijk zal daarop dus toetsen. Waar mogelijk moeien doelen in afrekenbarc eenheden zijn uitgedrukt. Het Rijk zal niet alleen
beoordelen op afzonderlijke doelen, maar ook op de mate van integraliteii.
Door de provincie aanvullend in hel reconstructieplan opgenomen maatregelen zullen
moeten voldoen aan vigerende wel- en regelgeving. Verder zal hel Rijk toetsen op de
kosten en financiering van de plannen. Er zullen reële en uitvoerbare plannen moeten
komen. Reële eniegelijk ambitieuze reconsiruciieplannen kunnen een voertuig zijn om
extra geld te krijgen.

29

Hieronder volgt een (voorlopig) overzicht van rijksdoelen die betrokken zullen worden
bij de toetsing.
Financiering en ambities:
• Het rt^cunstructieplan moet voorzien zijn van een kostenraming en kostenverdeling
overbelanghebbenden/veraniwoordelijken.
• Anikel 5 van de Reconstructiewet vomit de hasis voor de financiële beoordeling van
de plannen, rekening houdend mei bestaande geldstromen.
Ruimtelijk en veterinair:
• Aangeven van integrale zonering: Landbouwontwikkelingsgebicden, verwevingsgcbieden. cjttensiveringsgebieden en varkensvrije zones. Bijlage 4 geeft een verklaring
van deze begrippen.
• Afsiemming van deze zones mei de zones in aangrenzende reconstructiegebieden.
Water:
• Walersysieembenadering. waier vasthouden en bergen.
• Vervuiling grond- en oppervlaktewater reduceren tot een aanvaardbaar niveau.
• Aangeven gewenst grond- en oppervlaktewaterregime, reductie verdroging,
• Locatiekeuze van functies die van invloed zijn op en afhankelijk zijn van hel watersysteem.
• Terugdringen tot nul van ongezuiverde lozingen enrioolo vers torten.
• Optimaliseren watervoorziening voor alle functies.
Milieu:
• Vermindering depositie van ammoniak op de EHS,
• Beëindigen of verplaatsen intensieve veehouderij rondom kwetsbare natuur,
• Voor geureen milieukwaliteit die ten minste overeenkomt melde stankrichtlijn 1996
• Toetsing aan de Wet Stankemissie voor veehouderijen in landbouwontwikkelings- en
verwevingsgebied,
• Aangeven op welke wijze waar welk deel van de kwaliteitsdoelstellingen voor N en
P wordt gerealiseerd.
Natuur
• Realiseren van de loiale oppervlakte van de EHS in 2018 en van de gewenste natuurkwaliteit op deze oppervlakte EHS in 2020,
• Realiseren robuuste verbindingen voltooid in 2020,
• EHS en robuuste verbindingen verankeren in ruimtelijk beleid,
• Adequaat beschermen van bedreigde en beschermde soorten in de aangewezen
gebieden; Natuurbeschermingswet. Vogelrichllijn en Habitatrichtlijn.
Lamlschap en architectuur:
• Uitwerking geven aan een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategieen aan de kwaliteitsimpuls IGroenblauwedooradering).
• Behouden en ontwikkelen identiteit, verscheidenheid en beleving van het landschap,
• Functionele inrichting ten behoeve van de gebruiksfuncties,
• Optimaliseren van functiecombinaties en aangeven van het effect daarvan op de
landschapskwaliteii.
• Gebruikmaken van de creatieve en integrerende kracht van ontwerpers.
• Cultuurhistorische en arehiiecIonische kwaliteiten en cultuurhistorische identiteit
zijn richtinggevend voor het reconstructieplan.
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Landbouw:

•

Aangeven welke landbouw zich waar duurzaam kan ontwikkelen door ontwerpen
van een integrale zonering in land bouw ontwikkelingsgebied, verwevingsgebied en
extensiveringsgebied.
• Aangeven maaircgelen omgcvingskwaliieii, bereiken extensivering in kweUbare
gebieden in 2010.
• Aangeven van gebieden en maatregelen in het kader van de extensivering melkveehouderij.
• Instandhouden van de bereikte grondgebonden hei d op lange termijn zeker stellen.
• Aangeven waar de externe productieomstandigheden voor de landbouw moeien worden aangepast.
• Aangeven waar en op welke wijze vestigingslocaties van intensieve veehouderij zijn
te realiseren.
• Invulling beheersfunciie van de landbouw voor het landelijk gebied en andere groene
diensten.
• Stimuleren biologische landbouw in relatie tol de landelijke doelstelling 10% van de
oppervlakte in 201 ü.
• Aangeven behoefte aan herinrichting ten behoeve van productieomstandigheden
voorde landbouw.
Recreatie en toerisme:
• Realiseren toegankelijkheid en aantrekkelijkheid van hel landschap voor recreatie en
toerisme.
• Bijdragen aan groen in en om de stad.

3-3 Opgave voor de rcconslruclie ^ an
Achterhoek en Liemers

Doel en algemene randvoorwaarden voorde reconstructie van Achterhoek en
Liemers
De reconstructie van Achterhoek en Liemers kent twee hoofddoelstellingen die de commissie in onderlinge samenhang wil realiseren:
• creëren van een Koedeomgevingskwaliteil (water, bodem, lucht, natuur en landschap);
• scheppen en benutten van kansen voor een duurzaam sociaal-economische ontwikkeling (u.u. landbouw, recreatie en toerisme en woon-, werk- en leefklimaat).

Belangrijke algemene randvoorwaarden voorde realisatie van deze doelen zijn:
• Een door hel gebied en de provincie gedragen plan:
• Problemen integraal en in onderlinge samenhang aanpakken:
• Integratie van procedures van planvorming en milieueffectrapportage.
Daarnaast zijn voor de verschillende thema's doelen en subdoelen omschreven. Deze
doelen passen binnen de hoofddoelstellingen en moeten passen binnen de boven
omschreven algemene randvoorwaarden. Met name wordt hierbij gedoeld op de noodzaak de doelen integraal en in onderlinge samenhang te realiseren, In paragraaf 3.S is
nader ingegaan op beleidskaders die richtinggevende uitspraken (kunnen i bevallen voor
de reconstructie. Daar waar hei vasigestelde wet- of regelgeving betreft staat dii in hel
kader van de reconstructie niet ter discussie. De Reconsiructiecommissie heeft zo veel
mogelijk de relevanie doelstellingen uit hei rijks- en provinciale beleid en de daarin concreet opgenomen normen overgenomen. De vraag of dil voorde reconstructie relevanie
beleid volledig en binnen de genoemde termijnen en mei de beschikbare financiën en
instrumenten gerealiseerd kan worden, moet in het kader van de reconstructie beantwoord worden.
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Hel belangrijkste toetsingskader voor provincie en Rijk is verwoord in de provinciale
opdracht aan de Ree onstnictiecom missie en de Rijksuilgangspuntennota. Bijlage 5 geeft
een overzicht van bronnen van vigerend beleid en kaderstellende besluiten.
Tijdens de uitvoering van de reeonstruaie wordt gewerkt mei uitvoeringsperioden van
vier jaar. In op te stellen uilvoeringsprogramma"s zullen, steeds vooreen periode van
vier jaar. operationele doelen geformuleerd worden. Periodiek zal bekeken worden of de
doelen dichterbij gekomen zijn, reeds behaald zijn en/of bijstelling behoeven, bijvoorbeeld op basis van beleidsoniwikkelingen.
Financiën, g n i n d en flankerend heleid
Voorde realisatie van de doelen is een voldoende en tijdige beschikbaarheid van geld en
grond een essentiële randvoorwaarde. Bij de uilwerking van de doelen zal de verialing
naar de benodigde financiën, en de verdeling daarvan over de betrokken panijen aandacht krijgen. Ook de raming van de benodigde oppervlakte grond, almede de realisaiiesiraiegie (particulier beheer, aankoop, rullen of onteigening) wordi bij de verdere planvorming en uitvoering nader uitgewerkt. In het kader van het op te stellen voorontwerpreconstructieplan zal dit mede in de vorm van alienaiieven gebeuren.
Naast geld en grond kunnen ook allerlei andere vormen van flankerend beleid de realisalie van doelen dichierbij brengen. De mogelijkheden om met flankerend beleid bij te dragen aan de realisatie van doelen zullen in het vooroniwerp-reconstniciieplan eveneens
aandacht krijgen. De belangrijkste voor- en nadelen van bet voorgestelde flankerende
beleid zullen daarbij in beeld worden gebracht.

3.4 Poelen per Ihema

De meesl harde doelen zijn in de tekst in KLEIN KAPITAAI getypt.Hei betreft hier in wetten
of beleid concreet vastgestelde doelen of de belangrijkste overkoepelende algemene
beleidsdoelsielling(en) met betrekking lot hei betreffende onderwerp.
3.4.1 Doelen

omgevingskwalileil

Waterkwantiteit: watersysteem
Uitgegaan wordt van een natuurlijker en veerkrachliger watersysteem. Dit betekent:
1 dal beken in de zomer minder snel droogvallen ai niet meer afvoeren
2 dal in de normale situatie kwelsiromen worden behouden en versterkt
3 dat in tijden van enireme neerslag waieroveriasi beperkt blijft
4 dat er evenwicht is tussen de belasting mei nutnëntcn en milieu vreemde sloffen en
het vermogen van hel watersysteem om dit op te vangen.
De commissie veriaalt deze aanpak in de volgende doelen:
• VEILIGHEID: het thema veiligheid wordt verder uitgewerkt in het kader van het project
Ruimte voor Rivieren en maakt als zodanig geen onderdeel uit van de planvorming
en MER in hel kader van de reconstructie.
•

VASTHOUDEN VAN WATÜH; EERST VASTHOUDEN, DAN BERGEN, DAN AFVOEREN. Dit

kan

onder andere door hermeandering van beken en het verondiepen en verbreden van
waterlopen.
•

BEPERKJNU WATEROVF.RIAsr. TER BEPERKINÜ VAN Dit WATEROVI-.RI.AST JS EXTRA BERGING
NODIG. Ten behoeve van het zekerstellen van de mogelijkheden van walerberging
(Commissie Waterbeheer 21e eeuw) zoekt de commissie naar ca. 2.000 ha extra
ruimte in het bestaande stelsel (hoofdfunctie water) en 3,tM)() ha extra benodigde bergingsgebicden (functiestapeling mogelijk). Daarnaast dient rekening gehouden te
worden met ca. 5.000 ha voor tijdelijke opslag van water uit de grote rivieren en
t .500 ha reservering voor extra afvoerrouies voor water uit de grote rivieren (in beide
gevallen is funciiesiapeiing mogelijkj. De arealen zijn indicatief en volgen uil een
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verkenning door hel waterschap Rijn en IJssel (doel geformuleerd door de Reconstruttiecommissie).
•

•

DvuitzAME DRiNKViATf.RmNNiNG: boven op het provinciale beleid voor grondwateronlirekkingen om te komen lol naiuurhersiel en verduurzaming van waterwinning
door o.a. reductie of verplaatsing van grondwaleronllrekkingen. /al de commissie
streven naarcompensaiie vande verdrogingeffeclen van de resterende winningen
(doel geformuleerd door Reconstnictiecommissie).
VOOR WATEHEN VAN HET HOOGSTE ECOLOGISCH NIVEAU (HEN-waieren, 75 km) EN

MET EEN SPECIALE ECOLOGISCHE DOELSTELLING (SED-WalCrcn. 185 km) GELDT DAT
VERSNELD GESTREEFD WORDT NAAR REAUSATIE VAN OE GEWENSTE WATERKWALITErT
EN INRICHTING in (zic voetnoot 1) 2015 (provinciaal beleid).
Waterkwaliteit: nitraat, stikstof en fosfaat
De vierde Noia Waterhuishouding ( N W 4 | en NMP3 bevatien de volgende wateritwaliieiisdoelen:
• Nitraat in oppervlaktewater:
-

DE NITRAATCONCENTRATiE IN HET OPPERVLAKTEWATER IS MAXIMAAL 2,2 MO/
L N-TOTAAL (MAXIMAALTOEI.AATBAAR RISICO, M T R )

•
•
•
•

de streefwaarde voor de zomer is 1 mg N-loiaal/1
Nitraaicorcentratie m grondwater:
DE MAXIMUMWAARDE (MTR) IS 50 MG N03/L [N 2003
de streefwaarde is maximaal 25 mg N03/1 (EU-slreefwaarde norm 2(X)0)
Fosfaal in oppervlak Ie water:
de maximumwaarde (MTR) is 0,15 mgP-toiaal/l
de streefwaarde is voor de zomer 0.05 mg P-lotaal/1
De na ie slreven fosfaaiconceniralie in grondwater bedraagt 0.4 mg/l in zandgebieden en 3.0 mg/l in klei en veengebieden.
IN 2(K)5 VOLDOEN ALLE RISICOVOLLE RIOOLOVERSTORTEN AAN DE BAS IS INSPANNING
(= opheffen overstortgevaar, lozingenbesluit WVO - aangepaste normering (toevoeging woord risicovolle) overgenomen uii Bestuurlijk Overleg Riolering Gelderland - +).

De commissie streeft naar vermindering van de eniissie vanuit diffuse bronnen,
Wulerkwaliteil: mest
• IN EXTENSIVERINGSGEBIEDEN WORDT GESTREEFD NAAR EEN LAGERE VERLIESNORM
DAN 20 KG FOSFAAT/HA. DEZE NORM KOMT UIT HET MESTBELEID EN IS GENERIEK: IN
DE EXTENSIVERINGSGEBIEDEN MET HET PRIMAAT NATUUR WORDT DEZF, NORM DOOR
DE RECONSTRUCTIECOMMISSIE VERBIJZONDERD. VOORAL IN DE FOSFAATUITSPOELINCSGEVDELIGE DELEN VAN HET GEBIED;
•
•

I

Wjurhtjilr doelen realiulic in «El bepaald jaanol
grnucmd ururdl bedueld. in de pc node lot en met
hel beiretfende Junil
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Bijdragen aan het realiseren van een verantwoorde mestverwerking (doel geformuleerd door de Reconstructiecommissie);
IN KWETSBARE EN WAARDEVOLLE GEBIEDEN WAAR SPRAKE IS VAN MEERDERE, MET
ELKAAR SAMENHANGENDE MILIEUPROBLEMEN, DIE OM EEN INTEGRALE AANPAK VRAGEN EN WAARBIJ DE MELKVEEHOUDERIJ KAN BIJDRAGEN AAN EEN OPLOSSING WORDT
EEN GRONDGEBONDEN MELKVEEHOUDERIJ NAGESTREEFD (KABINETSSTANDPUNT
INZAKE ADVIES COMMISSIE KOOPMANS). Aanwijzen van kweisbare en waardevolle
gebieden en in de aangewezen gebieden een gecoördineerd proces stimuleren en
realiseren van enerzijds bedrijfsbeëindiging en anderzijds bedrijfsontwikkeling
van de blijvers gericht op extensivering.

Waterkwaliteit; drinkwalerwintiingen
D E COMMISS[t STREEFT NAAK DE RbALlSATlE VAN EEN AFIWENDE BESCHERMING VAN DE 25
lAARS- EN lOO-JAARS-ZONES VAN DE WINPLAATSEN IN 2015 (MET NAME WATERKWALlTErT)
EN [NPASSING BINNEN HET WATERSYSTEEM (DOEL GEFORMULEERD DOOR DE RECONSTRUCTIECOMMISSIE IN AANSLUITING OF BESTAAND BELEID).
Milieu: stank
IN HET DERDE NATIONAAL MILIEU BELEIDSPLAN (NMP3) is AI,S DOEL OPGENOMEN DAT ER
m 2010 GEEN ERNSTIG STANKGEH IN DERDEN MEER ZIJN. D E RECONSTRUCTIECOMMISSIE

NEEMT Drr DOEL OVER, VCXJBZOVER HET OM STANKHINDER VANUIT AGRARISCHE BEDRIJVEN
GAAT.
Milieu: a m m o n i a k
Ammimiakfmissic:
als doel voor de emissiereductie gaat de commissie uil van het generieke bclejd en de maatregelen die daarbij horen. Dii beiekent volgen.i hel Nationaal
Milieubeleidsplan 3 (NMP3) een reductie van 7 0 % l.o.v. 1980. te bereiken tussen 2000
en 2(X)5. terwijl vanuil Europees beleid geldi dal Nederland de uitsiooi moei lemgbrengen lol maximaal 128 kton in 2010. hetgeen t.o.v. 1997 een reductie van 32% beiekeni.
(Het concept-NMP4 geeft voor Gelderland voor 2010 15.9 kton uilslool aan. de huidigeuiistooi is ca. 30 kton).
Ammoniakdeposilie:
De commissie gaat in de reconstructie streven naar hel behalen van
de krilischc depositie waarden op natuurgebied. In 2010 is de loialc /ure depositie op bos
en andere verzuringgevoelige ecosystemen niei hoger dan 1750 zuurequi valenten/h a/jaar (NMP4).

Opgemerkt moet worden dat de reconstruclie alleen de gebiedseigen depositie, en
dan in feiie alleen hei dee) vanuit de landbouw (ammoniak), kan beïnvloeden Dit
deel bedraagt volgens hel door Alierra uitgevoerde milieuonder/oek ongeveer 30%
van de totale sliksiofbelasiing van het gebied. Lokaal kan. blijkens hei milieuonderzoek, de belasting uil de landbouw overigens tot ïeer hoge piekbelaslingen op
kwetsbare gebieden leiden.
Naast reconstruclie is dus ook builen het reconsiructiegebied en in hel verkeer, de
industrie en huishoudens een vermindering van de belasting van hel milieu nodig om
de gestelde doelen op hei terrein van het milieu en water te bereiken. De soms
beperkie reik wij die vandereconsiruciic /al bij de eITeclbeschrij ving en de beoordeling van de vraag in hoeverre de gestelde doelen bereikt worden mee in ogenschouw
worden genomen.

Milieu: geluid
•

BEHOUD VAN HET AREAAL STILTEGEBIEDEN.

Natuur
De commissie gaal uil van de volgende natuurdoelen:
•

D E REALISERING VAN EEN SAMENHANGEND NETWERK VAN KWALITATIEF HOOGWAARDIGE

NATUURGEBIEDEN (EHS, INCLUSIEF EVZ'S) IN 2018 (KWANnTATIEF. OPPERVLAKTE) EN
2020 (KWALITATIEF, NATUURDOELEN). De Reeonsiructiecommissic sireefi ernaar de
kwantitatieve realisatie van de EHS in hei kader van de reconsinieue (2015) te realiseren. Voor grole eenheden natuur (groier dan 1.000 ha) wordl reeds m 2010 een voldoende kwalitatieve bescherming nagestreefd.
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•
•

•

•

•

•

REALtSATtE VAN TEN MINSTE 200 HA BOS IN' 201S (utt gcbledsplan naiuur en landschap
Achterhoek en streekplan Gelderland).
Stimuleren van het afsluiten beheersovereenkomsten op 2341 ha agransche natuur
conform het gebiedsplan natuur en landschap Achterhoek. Dit is nog exclusief de
gebieden langs Rijnen IJssel die vallen binnen andere gebiedsplannen.
REALISATLE VAN EÉN HOBUUSTE VERBINDLNGSZONE IN 2015 TUSSEN WINTERSWIJK EN DE

GRAAFSCHAP (uit; 5e nota Ruimtelijke Ordening en Natuur voor mensen, mensen
voor natuur).
De commissie streeft naar een reductie van meer dan 50% van HET AREAAL VERDROOGDE CLUSTERS VA\ NATUURGEBiEOEN in 2015 icn opzichie van 1985. HET HUIDIGE BELEIDSDOEL IS 40% REDUCTIE IN 2010 OP BASIS VAN DE VlERDE NOTA WATERHUISHOUDING.
Ten aanzien van de onisnippering is hei streven erop gericht om in 202Ü len aanzien
van de Ecologische Hoofdstructuur de belangrijkste barrières van spoorwegen.
(snel)wegen en kanalen opgeheven te hebben, In 2010 is 90% van de geïnventariseerde knelpunten, waar alleen met een maatregel aan de infrasiruciuur de doorsnijding kan worden opgeheven, opgelost (Nationaal Verkeers en Vervoers Plan 2001 2020)
ADEQUATE BESCHERMING VAN DE HABITAT-. VOGELRICHTLIIN- EN NATUURBESCHER-

MINGSWET GEBIEDEN EN DE MET DIE WETTEN BESCHERMDE SOORTEN.
Landschap en cuUuurhiNtorie
De commissie gaal uH van de volgende doelen voor landschap en cultuurhistorie (geformuleerd door de Reconstructiecommissie):
•

BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN VAN HET LANDSCHAP OP BASIS VAN DE AANWEZIGE WAAR-

DEN EN DYNAMihK (doelen geformuleerd door Reconstnictiecommissie):
- versierkingvandegroen-blauweiiooraderingdooraanlegvanlandschapselemenien (oppervlakte door Reconsiructiecommissie nader te specificeren in hel
leader van de planvorming) in combinatie mei beekdal herstel en in samenhang
met:
- behoud en versterking van de regionale ditTerentiatie in landschappelijke identiteit, herstel van oude landschapsstniciuren, -patronen en -elementen en
- het ontwikkelen van nieuwe landschapsstniciuren met een eigen identiteit, mei
name in de vemieuwingsgebieden;
- bijdragen aan een goede vormgeving van de overgangszones tussen stad en platteland;
- bijdragen aan een goed beheer van hel landschap en de landschapselementen:
- bijdragen aan behoud en herstel van historische gebouwen.
•

BEHOIJD EN HERSTEL VAN DE CULTUURHISTORISCHE IDENTITEIT EN BEHOUD VAN DE

BELANGRiiKE AARDKUNDIGE WAARDEN IN HET GEBIED (nota Belvédère - beleidsnota
over de relatie cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting):
behoud en herstel van de op kaart aan te geven gebieden.
•

REDUCTIE VAN DE VERSTENING IN HET BUITENGEBIED:

-

reductie van de verstening in het buitengebied door de sloop van een deel van de
len gevolge van de bedrijfsbeëindiging vrijkomende agrarische bedrijIsgebouwen (doel geformuleerd door de Reconsiruciiecommissie).

3.4.2 Doelen sociaal-economische kwaliteit
Landbouw
Voor de landbouw gaat de commissie uil van de volgende doelen (doelen geformuleerd
doordeReconstructiecommissiel:
Perspectief bieden aan en omwikkelen van een duurzame en concurrerende landbouw,
die voldoei aan maatschappelijk geaccepteerde normen en waarden.
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Voor de melkveehouderij:
- streven naar een verdere verbetering van de productieomstandigheden:
- sireven naar een oppervlakte huiskavel van 60-80% (CLC-noia basisinrichting);
- voor de drooglegging van agrarische cultuurgrond sireven naar een grondwatertrap III tot V (CLC-nota basisinrichting):
- bevorderen weidegang voor de duur van 40% van het seizoen, o.a. mei behulp
van de inzet van middelen van de cie Koopmans:
- behoud van een voldoende basis voor een ge/.onde melkveehoudenjketen (op dit
moment lijkt hierv<x>r nodig: eenlolaal melkquotum van minimaal 800 miljoen
kg en beschikbaar areaal grasland ca.60.000 ha):
streven naar een biologische melkproductie van minimaal 80 miljoen kg in 2010,
Voor de intensieve veehouderij:
- veiligstellen van de ontwikkelingsmogelijkheden van beslaande intensieve veehouderij binnen daartoe aangewezen gebieden en de geldende beleidskaders:
- streven naar het behouden van goede vestigingslocaties voor intensieve veehouderijbedrijven:
- bevorderen van de realisatie van project vest igingsIiKaties voor meerdere intensieve veehouderijbedrijven:
- behoud van een voldoende basis voor een goede, marklgerichle kelen structuur in
deiniensieve veehouderij (opdit momenl lijkl hiervoor nodig: ea. I miljoen varkens en 4 miljoen kippen);
- streven naar een biologische varkenshouderij van 200.000 dieren in2ÜlSen
750.0{K) biologische en pluimveedieren.
Voor de plantaardige teelten:
- behoud van een voldoende areaal len behoeve van plantaardige teelten (op dit
moment lijkt hiervoor nodig: areaal, inclusief groen voedergewassen ca. 35.000
ha en 5.000 ha voor intensieve teelten):
- bevorderen van gespecialiseerde teelten met een hoog netto saldo, binnen de geldende milieunormen.
VERBREDING ECONOMISCHE BASIS ACRARISCHE BEDRIJVEN IXX>R MIÜIJEL VAN TOEVOEGING NIEUWE FUNCTIES:

-

stimuleren van hel vergroten van de inkomsten uit andere functies (natuur, landschap, water, recreatie, energie etc):
- stimuleren biologische landbouw.Streven naar biologi.sche landbouw op 10%
van het areaal landbouwgrond (beleidsnota biologische landbouw);
- stimuleren van kennisontwikkeling en markiinnovatie en hel ondersteunen van
proefprojecten en experimenten ter versierking verduurzaming en infrastructuur
landbouw;
- stimuleren gebruik duurzame energie 5% van de in de sectOT gebruikte fossiele
energie;
- bevorderen van het versterken van de landschapsstructuur rondom de agrarische
bedrijven mei gemiddeld ta. een halve ha, vergoeding via hel programmabeheer.
Agrarische bedrijven die als gevolg van de reconstructie ernstig in hun ontwikkelingsmogelijkheden worden belemmerd, krijgen de mogelijkheid tol voorzetting op
een andere locatie of compensatie/compenserende maatregelen:
Vergroten veterinaire veiligheid:
-

REALISEREN VAN BEN VARKENSVRUE ZONE VAN I KM LANGS RJJN EN IJSSEL

(opdracht van de provincie Gelderland aan de Reconstnictiecommissie).
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Recreatie en toerisme
Voor recreatie en toerisme gaat de commissie uit van de volgende doelen (doelen geformuleerd door de Reconstructiecommissie):
•

Toename van kwaliteit, verscheidenheid en duurzaamheid van recreatie en toerisme,
Kwamiiatieve toename van recreatievoorzieningen alleen waar dit bijdraag! aan
kwaliteit, vernieuwing of slructuurversterldng:
- verdere ontwikkeling van recreatieve routestructuren voor wandelen, fietsen,
paardrijden en kanoën:
-

•

•

vergroting van kwaliieil en diversiteit van dagrecreatievoorzieningcn;
stimuleren kwal iiei is verbetering van verblijfsrecreatie voorzieningen en behoud
van diveniiieit:
- thema's natuur, landbouw en landschap en cultuurhistorie mede richten op recreatie.
Toename verdiencapaciteit en weri:gelegenheid:
Bijdragen aan vergroting aantal overnachtingen op bestaande voorzieningen (seizoenverlenging).
Vergroten toegankelijkheid agrarische cultuurlandschappen en natuur- en bosgebieden:
- openstellen gebieden voor recreatie en toerisme, met inachtname draagkracht van
de omgeving;
• ontwikkelen transferia (tegengaan negatieve gevolgen vergroten aantrekkelijkheid en toegankelijkheid gebieden voor recreatie).

Wonen, werken, leefbgiarheid en verkeer en vervoer
• Bijdragen aan het behouden en versterken van de leefbaarheid in het landelijk gebied
(doelen geformuleerd door de Reconsiructiecommissie);
bijdragen aan diversificatie van nieuwe economische dragers;
nieuwe woon- en werkfunciies alleen in combinatie met een duidelijke winst
voor de realisatie van andere doelen (natuur, landschap, landbouw, water, leefbaarheid, behoud cultuurhistorisch waardevolle gebouwen etc);
-

3 ^ Beleidskaders

bijdragen aan hel verminderen van het aantal onveilige verkeerssituaties in het
landelijk gebied.

Bijlage 5 geeft een ovcr7ichi van de belangrijkste beleidsdocumenten van de overheid
die mede van belang zijn voorde reconstructie in Achterhoek en Liemers. Tevens wordt
een doorkijk geboden naar besluiten die nog komen. Voor de inhoud van hel vastgestelde
beleid wordt naar de betreffende nola's verwezen. Hei belangrijkste voor Ree ons iniclie
van belang zijnde beleid i.s opgenomen in de provinciale opdracht aan de Recon.structiecommissie. de Rijksuiigangspuniennota en wet- en regelgeving. Van de belangrijkste
voorde reconstructie vanbelang zijnde wei-enregelgeving wordt aan het eind van deze
bijlage een kone samenvatting gegeven.
In bijlage 7 is het belangrijkste ruimtelijk vastgelegde en voor de reconstructie relevanie
harde beleid, met de bijbehorende gebiedsgerichte doelstellingen, op kaarten weergegeven en in tekst kort toegelicht.
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4

Visie (streefbeeld) en (integrale) alternatieven

4.1 InMcling

Om een goed reconstructieplan Ie kunnen maken is het belangrijk om vooraf Ie bepalen
welke ontwikkeling van hel landelijk gebied in de Achterhoek en Licmers op langere termijn en op hotifdlijnen wenselijk is (de visie), In hel Voorontwerpplan (VOP) en het
Milieu Effect Rapport (MER), die samen ontwikkeld gaan worden (VOP/MER), zullen
vervolgensenkeleplanaliemaiievenuiigewerkt worden en beoordeeld worden op de
etïecten voor hei milieu (omgevingskwaliieiti en de sociaal-economische kwaliieit. Dit
als hulpmiddel bij het maken van keuzen en het nemen van besluiten. Deze paragraaf
geeft een overzichl van de ontwikkelde visie en de thans op hoofdlijnen geformuleerde
alternatieven, passend binnen de bandbreedte van de visie. Nadere uilwerking vindt
plaats in het VOP/MER,

42 Vbie

Deze visie geeft op hoofdlijnen een beeld van de meesi gewenste ontwikkeling van hel
reconstructiegebied Achterhoek en Liemers in de komende 1S tot 25 jaar. De visie is
beschreven afs .>^Ireelbccld: hoe /.iel hel landelijk gebied van de Achterhoek en Liemers
erover 15 tol .10 jaar uil.
De visie is opgesteld op basis van de uilkomsien van vier workshops met de Reconsiructiecomniissie en de drie sireekcommissies. De weergave in deze paragraaf is een algemene samenvatting op hoofdlijnen, een soon grootste gemene deler. Vanuit de wens de
omvang beperkt te houden is ervoor gekozen niet alle gemaakte opmerkingen en verschillende meningen in hel vjsiedeel weer te geven. Vooreen meer uitvoerige beschrijving van de resultaten van de workshops wordi verwezen naar het achiergronddocumeni
"Uitwerking workshops visievorming".
De visie heeft mee tot doel richiing ie geven aan de uit te werken ahematieven. Belangrijke verschilpunten of vraagpunten worden nader uitgewerkt in aliemaiieven. De alternatieven zijn in de volgende paragraaf op hoofdlijnen beschreven.
Algemeen
De Achterfioek en Liemers is een afwisselend gebied met veel naiuuriijke groenelementen, dorpen en steden mei een menselijke maal en cultuurhistorisch waardevolle elementen. De bestaande kwaliteiten zijn uitgebtiuwd en versterkt en de relatieve rost en ruimte
behouden. Binnen hel gebied komen ook duidelijke verschillen in identiteiten karakter
voor. Zo is de Liemers goeddeels een grooi.schaliger rivierengebied, mei sterke verstedelijk ing sien den sen lang.s de A 12 en in de Oude TJsselsireek. De Achterhoek is overwegend een kleinschalig en verweven zandgebied, mei op vrij regelmatige afstand duidelijke kernen met vaak 10.000 tol 15,000 inwoners.
De Achterhoek en Liemers is een 'levend'gebied. Mensen kunnen er goed wonen en
werken en het gebied is goed toegankelijk. Bestaande en nieuwe, innoverende, niet-vervuilende bedrijven kunnen zich op de daarvoor gereserveerde plaalsen ontwikkelen en
vestigen.
Bodem, water en luchi
De kwaliteit van bodem, wateren lucht voldoei aan de geldende normen. De belangrijkste milieuproblemen zijn opgelost. Enkele milieuproblemen, zoals fosfaatdoorslag, zijn
nog niet volledig opgelost maar wel beheersbaar (problemen worden nie! groter, de
oplossing komt in zicht),
Hei watersysteem heeft zijn naiuurlijke karakter vooreen deel weer lenig, Helbeirefi
hier mei name de waardevolle beeksysiemen (deelsiroomgebieden). die ook als belangrijke ecologische dragers voor hel gebied functioneren. Ruimtelijke oplossingen hebben
een vmirkeur boven technische oplossingen, waarbij van geval lot geval bezien wordt
welke oplüssingsnchting voor de specifieke situatie het best voldoet. Hierbij wordi rekening gehouden mei de functies die het gebied heeft of moet vervullen. Gelei op de
invloed die waier (grond- en oppcrvlakiewaier) kan hebben op grotere afstand worden
(deel)stroomgebieden mede gebruikt als basis voor de ruimtelijke planning.
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Ter voorkoming van wateroverlast zijn in drogere gebieden maatregelen uiigevoerd om
water langer in de grond vast ie hiiuden. Verder 7ijn retenliegebieden ingericht waarin,
bij hele hoge afvoeren op de beken en rivieren, water tijdelijk wordt geparkeerd. Tegelijkertijd is de verdroging van natuurgebieden besireden. De resterende drinkwaterwinningen in het gebied zijn ingepast. Het gewonnen drinkwater is en blijft van goede kwaliteit.
De stankhindcr is tol een aanvaardbaar niveau leruggebrachl. Er zijn geen ernstig stankgehinderden meer. De uitstoot van ammoniak en andere verzurende siolTen door landbouw, maar ook door verkeer, industrie en huishoudens, is drastisch teruggebracht. De
achlergronddeposilie van verzurende stoffen is votir de meest kritische naiuurgebieden
echler nog sleeds iels te hoog. Door wel- en regelgeving en aanvullende maatregelen is
de hoge lokale emissie en depositie vanuit de landbouw op kwetsbare natuurgebieden
aanmerkelijk lenigg e bracht,
Woonconcentralies en kwetsbare natuurgebieden ondervinden geen wezenlijke hinder
meer van geluid en licht. Verontreinigde locaties zijn gesaneerd of verontreinigingen zijn
onder controle en in oveieenstemming melde functie die hel gebied heeft.
landbouw
De landbouw is economisch rendabel en duurzaam. De verscheidenheid binnen de landbouw is gegroeid. Het aantal landbouwbedrijven is meer dan gehalveerd len opzichte
van begin 2000. De resterende bedrijven ^ijn gemiddeld veel groter geworden. Hel aantal verbrede ' pi altel andsbedrij ven', met landbouw als neventak, is toegenomen.
De functie van de landbouw is naast voedselproducent steeds meer beheerder van hel
landelijk gebied geworden. De landbouw voorziet de samenleving niei alleen van voedsel maar ook van steeds meer andere producten en diensten.
Een deel van de bedrijven is verdergegaan op de weg van de schaalvergroting en (kwalileiis-lproductie voor de wereldmarkt. De groei van deze bedrijven heeft door een goede
inpassing en locatiekeuze geen belangrijke negatieve effecten gehad op de omgeving.
Een Sleeds groter deel van de bedrijven is gericht op de iets kleinschaliger k wal i lei is productie voor de regionale en nichemarkien. Veel bedrijven produceren naast agrarische
producten ook niet-agrarische producten, vooral op hel terrein van natuur en landschap,
recreatie en toerisme en zorg en andere maatschappelijke behoeften als dienstverlening.
Ze verdienen op hun "plattelandsbedrijf een goede boterham.
Door omschakeling, overnames en verplaatsing is de agrari.sche productie siecds beter
afgestemd op de eisen en mogelijkheden die de omgeving biedt. In kwetsbare gebieden
vinden vooral extensieve vormen van grondgebonden landbouw plaats.
De grondgebonden landbouw is de belangrijkste niimiegebmiker en beheerder van hel
landelijk gebied. De veedichtheid per ha is in overeenstemming mei de eisen die de
ondergrond stelt. Er lopen overdag nog steeds, maar wel minder dan nu, koeien in de
wei.
Over de positie van de intensieve veehouderij op de langere termijn bestaat thans (nog)
geen eenduidig beeld. Enerzijds wordt de intensieve veehouderij een goede toekomst in
het gebied toegedicht. Er is een groot vertrouwen in hel ondernemerschap en technische
oplossingen. Anderzijds wordt betwijfeld of de intensieve veehouderij in een relatief
kleinschalig en kwetsbaar gebied als de Achterhoek en Liemers de toenemende concurrentie met de wereldmarkt aankan, In deze visie is verondersteld dal het gebied voldoende groot en divers is om ook voor de intensieve veehouderij perspectief ie blijven bieden.
Kwaliteitsproduct ie en technologische kennis en innovaties zijn de basis voor een gezonde intensieve veehouderij lak. Een deel van de 'bulk product ie' zal naar elders verdwijnen,
In de minder kwetsbare gebieden blijft de intensieve veehouderij bestaan en ontwikkelt
zich binnen de randvoorwaarden die het beleid stelt. In en in de nabijheid van kwetsbare
natuurgebieden is de intensieve veehouderij als gevolg van beperkende wet- en regelgeving voor een belangrijk deel verdwenen. De mogelijkheden om in deze gebieden mid-
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dels technische maatregelen aan de eisen te voldoen bleken beperkt. Een deel van de
bedrijven is verplaatst naar zogenaamde sierlocaties (bedrijven mei ontwikkelingsmogelijkheden in de minder kwetsbare gebieden). De ontwikkeling van project vestigingslocaties komt langzaam maar zeker op gang.
Natuur en landschap

De kwaliteit van naiuuren landschap is sterk verbeterd als gevolg van de verbetering van
de kwalileil van waier. bodem en lucht, de inrichiing en het beheer Grotere en waardevolle eenheden zijn geheel gerealiseerd en hebben een mrichimg die op de aldaar
gewenste natuurwaarden is afgestemd. Alle verbindingszones zijn in goed overleg met
de aanliggende eigenaren op vrijwillige basis gerealiseerd en ingericht. In enkele gevallen is in goed overleg een aliemutieve oplossing voor het bereiken van de gewenste
natuurdoelen gevonden en gerealiseerd.
Ook builen de ecologische hoofd.'itruciuur ontwikkelen natuur en landschap zich in positieve zin. De toegenomen belangstelling voor aanleg, beheer en onderhoud van kleinere
landschapselementen draagt daartoe zeker bij.
Bij het beheer werken particulieren, samenwerkende agrariërs en terreinbeherende
instanties op goede en zakelijke wijze samen. De vergoedingen voor hel beheer en
onderhoud staan in goede verhouding tot de Ie maken kosten.
De karakteristieke landschappen van de Achterhoek en Liemers - onder andere hel coulissen- en landgoederen landschap - zijn behouden, waar nodig hersteld en worden goed
beheerd. Naast behoud en herstel van waardevolle landschappen zijn en worden er op
veel plaat.sen nieuwe functies ontwikkeld.
De verwevenheid van functies in de Achterhoek en Liemers is een belangrijk element in
de waardering die het gebied krijgt. De verwevenheid, die kenmerkend is voor grote
delen van vooral de Achterhoek, is behouden doordat traditionele gebruiksvormen op
goede wijze gecombineerd zijn met nieuwe gebruiksvormen,
Recrealie en loerisme
Het gebied ontwikkelt zich steeds verder als hoogwaardige recreatieplek voor mensen
van binnen en builen hel gebied. De bewoners van de Achterhoek en Liemers profiteren
hier optimaal van door hel ontwikkelen van (nieuwe) producten en diensten op dit
gebied. De natuur, de cultuurhistorische waarden, de sleden en dorpen en het afwisselende landschap maken het gebied aantrekkelijk voor kortere vakanlies en dagtripjes. Door
verbreding en een grotere variatie in de kwaliteit van hel aanbod is een geleidelijke, maar
gestage, groei van recreatie en toerisme in het gebied bereikt die de draagkracht niet
overschrijdt. Hel aanial overnachtingen groeit vtniial door de toegenomen kwaliieil en
diversiieil van de verb 1 ijfsrecreatieve voorzieningen. Het feit dal het gebied, in samenhang met zijn directe omgeving, als één produci verkocht wordt draagt in belangrijke
mate aan deze groei bij, Kwantileilsontwikkeling staal primair in dienst van een betere
kwaliteit. Deze kwalilcilsverbelenng kan extra ruimteclaims mei zich meebrengen.
Wonen, werken en leefklimaat
De Achterhoek en Liemers is een gebied waar het goed wonen is. De eerder beschreven
k walileilen van hei gebied en de verdere ontwikkeling daarvan dragen hiertoe in hoge
mate bij.
Met name in de Liemers, rond Doetinchem en Zutphen en tegen de rand met Twente
neemt de verstedelijking binnen de daarvoor aangewezen gebieden verder toe. Er is sprake van een geleidelijke maar gestage groei. In de rest van het gebied is de ontwikkeling
van wonen en werken afgestemd op de lokale behoefte. Er is daar sprake van een
bescheiden groei.
De economische activiteiten in het gebied richten zich vooral op kwaliieiisproductie.
technische innovatie, kennis, recreatie en toerisme en zoig. De goede i et-infrastructuur
ondersteunt de werkgelegenheid en hel onderwijs.
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Vrijkomende agrarische bedrijfslocaties krijgen veelal een nieuwe woonfunciie. In de
voormalige bedrijfsgebouwen oniwikltcll zich in beperkte mate nieuwe, bij hel karakter
van het gebied passende, bedrijvigheid, Dii vooral daar waar de nieuwe bedrijvigheid
binnen de bestaande agrarische bebouwing past en geen belangrijke negatieve gevolgen
voor de omgeving (o.a, hindercirkelsen verkeersaanirekkende activiteiten) heeft. Bedrijven die niel passen in het landelijk gebied of daar uil hun jas groeien, vestigen zich op de
kleinere of grotere bedrijventerreinen bij de dorpen en steden.
Met betrekking tol hel verkeer en de infrastructuur zijn de doortrekking van deA 15
vooral voor de Liemers en de omlegging van de N 18 om Eibergen. Haaksbergen en
Usselo voor de Noordoost-Achterhoek gerealiseerd. De doortrekking van een goed ingepaste A 18 is in uilvoering.

4.3 Alternatieven

4.3.1 Voorwaarden waaraan aliemaiieven moeien voldoen
Om een ade<]uate vergelijking en besluitvorming te kunnen doorlopen dienen de ie ontwikkelen alternatieven bij voorkeur geönt te zijn op de belangrijkste kernvragen en
variatie-elementen uit de integrale planvorming. Daarnaast geldt dal alternatieven realistisch, herkenbaar en onderiing voldoende onderscheidend dienen te zijn. Elk alternatief
dient aan te geven welk pakket maatregelen ingezet wordt en welke fysieke ruimtelijke
condities geschapen worden. Alle alternatieven moeten kunnen voldoen aan de eisen en
doelstellingen van de Reconstructie wei. Daarom dient elk alternatief uiteindelijk ook
een gebiedsdekkende zonering te bevatten naar landbouwontwikkelingsgebieden. verwe ving sgeb leden en extensiveringsgebieden.
Hel nulaltematiefChuidige situatie en autonome ontwikkeling) doet dienst als referentiekader voor hel beschrijven en beoordelen van de effecten van de verschillende alternatieven. Zodoende wordt duidelijk welke voor- en nadelen elk alternatief heeft ten opzichte
van de situatie waarin de reconstructie achterwege blijfi.
De Wel milieubeheer schrijft voordat een Meest Milieuvriendelijk Alternatief (MMA)
moet worden opgesteld. In paragraaf 4,3,3. wordt naderingegaan op de eisen die aan dit
alternatief worden gesteld en de wijze waarop dit alternatief zal worden samengesteld.
4.3.2 Afleidinu van de aUemaiieven op hoofdlijnen
In theorie is een groot aantal variatiemogelijkheden denkbaar. Bij het formuleren van de
alternatieven is nagegaan welke variatiemogelijkheden en -vrijheden cruciaal en hel
meest bepalend zijn voor het keuzeproces. In het Projectteam Reconstructie Achterhoek
en m de Reconstructie- en Streekcommissies is zodoende getracht stapsgewijs loe te
werken naar een drietal helder afgebakende en realisiische alternatieven. Hierbij is
gebruikgemaakt van elders opgedane ervaringen met visievormingsprocessen en strategische keuzeprocessen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de belangrijkste
gehanteerde onderscheidende factoren voor de dn e alternatie ven. Hierbij is rekening
gehouden met de huidige kenmerken van het plangebied en de overwegingen die in hel
keuzeproces gepasseerd zijn. De tabel gcefi een indicatie van het relatieve ambitieniveau per alternatief voor de onderscheidende factoren.
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Tabel 4.1: Onderscheidende factoren voor de aliemalieven

Niveau van ambitie en van benodigde middelen)
V r i j hoog
Hoog
Middel hout;
ambitieniveau ambitie
ambitieniveau,

Allernallef
Onderscheidende
Factoren
Water, milieu, natuur.
landschap
(omeevingskwaliteit)
Recreatie, wonen, werken
en leefVlimaai (sociaaleconomische kw;ilileil)

maatrettelen en
doelen met de huge
prioriteit en kansen
1

2

Vrij hoog

3

Middelhoog
ambitieniveau

ambitieniveau

Hoog
ambitieniveau

Middelhoog

Vrij hoog

ambitieniveau

ambitieniveau

Mate van ingrijpen

Prioritaire gebieden
en kansen

Bereiken
belangrijkste
doelen

Sturing en scheppen
vooi^aarden locaties
intensieve veehouderij

Weinig stunng

Vrij veel stunng Veel sturing

Mate van
functiecombinaties/
meervoudig grondgebruik

Weinig verandering Vrij veel extra
in de huidige functie- functiecombinaties
combinaties

Vrij hoog
ambitieniveau
Hoog
doeibcreik

Veel en tra
functie
combinaties

Alternatief 1 gaat uit van de autonome ontwikkeling, aangevuld met het bijsturen daarvan voor de meest basale zaken, zoals sobere reali.satie van ecologische verbindingszones (en geen robuuste verbinding), niet meer dan minimaal noodzakelijke maatregelen
bij drinkwaterwinningen, alleen maatregelen voor wateren van het Hoogste Ecologische
Niveau. InditaUematief gebeurt weinig extra aan het sturen van en scheppen van ruimtelijke voorwaarden voor de intensieve veehouderij. Alternatief I kenmerkt zich in het
stellen van prioriteiten naar plaats en tijd. Het ambitieniveau van alternatief I is. over de
reconstructieplanperiode van I2jaarbezien. duidelijk lager dan dat van alternatief 2 en
3.
Alternatief 2 heeft al een beduidend hoger ambitieniveau, zowel voor de omgevingskwaliteit als voor de sociaal-economische kwaliteit. Het gaat bijvoorbeeld om een ruimereinvulling van de ecologische verbindingszones en maatregelen in meer belangrijke
stroomgebieden en drinkwaterwinningsgebieden. meer reservering van ruimte voor
waterberging. Daarnaast bijvoorbeeld om het scheppen van goede ruimtelijke voorwaarden voor de intensieve veehouderij.
Alternatief .1 heeft een nog hoger ambitieniveau voor met name de omgevingskwaliteit.
Dit betekent bijvoorbeeld het beschermen van nog meer stroomgebieden, beschermingszones rond natte natuurgebieden en in intrekgebieden van drinkwaterwinningen. Dit
alternatief geeft een voiwaardige invulling aan de Robuuste Verbinding tussen Graafschap en Winterswijk. In ditalternatiefvindt de sterkste sturing plaats op het scheppen
van ruimtelijke voorwaarden voor de intensieve veehouderij, bijvoorbeeld ook met project v e stigings locaties (meerdere bedrijven bij elkaar op één locatie).
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Uilhet schema blijki ook dat naarmate het ambitieniveau hoger is. de male van ingrijpen
in hel gebied groier IS (onderscheidende laetor 'male van ingrijpen'). Anders gezegd gaat
er naarmate de ambitie hoger is een groter deel van het gebied 'op de schop'. Bovendien
is er dan een grotere noodzaak tol het bedenken en uitvoeren van functiecombinaties op
dezelfde hectare grond. Bijvoorbeeld combinaties tussen waterberging, natuur, landbouw en/of recreatie. Dit is uitgedrukt in de onderscheidende factor 'mate van luncliecombinaiies/mccrvoudig grondgebruik'.

De drie alternatieven hebben een werknaam meegekregen, als metafoor voor het
karakter en hel ambitieniveau:
- Alternatief I: 'Onderhouden', Dit komt overeen met bij voorbeeld het vervangen
van de rotte kozijnen in een huis, waarbij meteen de raamindeling iets veranderd
wordt. Of met het plaatsen van een nieuwe keuken en nieuwe badkamer, mei een
iets andere indeling, maar in dezelfde ruimte.
- Alternatief 2: 'Renoveren'. In dit alternatief kan de bestemming van de kamers
in het huis incidenteel wijzigen, bijvoorbeeld de keuken of de badkamer op een
andere plek in hel huis. Het uiterlijk en de vorm van hel huis zullen slechts plaatselijk wijzigen.
- Alternatief 3: 'Verbouwen'. De indeling, vorm en hel uiterlijk van hel huis zullen
meer wijzigen dan bij alternatief 2.
Bij al deze alternatieven is het natuurlijk mogelijk om karakteristieke delen, eigenschappen en structuren van hel huis Ie behouden, te versterken en aan Ie vullen (bijvoorbeeldde landschappelijke en functionele verwevenheid van de Achterhoek). Of
om een nieuwe moderne aanbouw te plegen die juist goed harmonieert mei het
bestaande (bijvotirbeeld goed ontworpen en ingepaste stcrloeaties of projecllocalies
voor intensieve veehouderij, waterbergingslocaiies. of nieuw vormgegeven beekdaten).
Belangrijke vragen bij de beoordeling van de alternatieven in het VOP/MER zullen
dan zijn in welke mate zij de gebruiksmogelijkheden, de vormgeving en het woongenot van het huis verbeteren of verslechteren ten opzichte van de huidige situatie
maar ook ten opzichte van de male waarin tegemoet Ie komen is aan toekomstige
wooneisen (lees visie endoelsiellingen). mede in relatie tot de kosten. Overigens
kunnen er (K)k opbrengsten zijn in de zin van lagereslookkoslen(beteretsolaiie. zuiniger ketel), hogere verhuurprijs, efficiënter werken inde werkkamer van hel huis.
Venaaldnaar de reconstructie gaat het dan bijvoorbeeld om voordelen in de zin van
duurzame kansen voorde landbouw en recreaiic, minder kans op ongecontroleerde
overstromingen, een betere natuurkwalileil, ruimtelijke en landschapskwaliieil en
leefbaarheid.

4.3.3 Korte beschrijving van de onderscheiden alterrtalieven
Altematief 1: "Onderhouden"
Naluurparels en prioritaire natuurgebieden worden verder ingevuld volgens de aangegeven ecologische hoofdstructuur en worden geleidelijk gerealiseerd. Kansen worden
gepakt op plekken waar ze zich voordoen. In de prioriiaite gebieden wordt gestreefd naar
een verbetering van de voor het gebied typerende natuurdoel typen. In pnoritaire gebieden worden de belangrijkste doelstellingen gehaaid op het gebied van herstel van
natuurlijke beeksyslemen. verdroging, vermesiing en verzuring. Waterrei enti e gebieden
worden van geval tot geval begrensd en ingericht.
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Zoneringen (bijvoorbeeld de ammoniakzonenng en veterinaire zones) worden ruimtelijk
vasipcSegd en ile aan de zonering gebonden ronsequenties worden doorgevoerd. De vastgelegde onlwjkkelingcn in het provinciaal natuurbeleid en waterbeleid ten aanzien van
bijvoorbeeld Ecologische hoofdsiruciuur. n aiuuroni wikkel ing sgebieden, ecologische
verbindings/ones. waierreteniiegebieden gaan door. De intensieve veehouderij verdwijnt meer en meer uit deze gebieden en krijgt beperkingen opgelegd in de zones rondom deze gebieden.
Het landschap zal geleidelijk en niet zoveel veranderen op basis van vooral autonome
ontwikkelingen.
Een deel van de veehouderijbedrijven zal een andere localic zoeken als de omgeving verdere groei uitsluit. Hervestiging zal plaatsvinden op sierlocalies en het aandeel landbouwontwikkel ingsgebied zal relatief groot zijn. De te venvachten (opgelegde) dierwelzij ns bevorderende maatregelen en milieumaatregelen worden doorgevoerd. De vcHjrgenonien omwikkelingen van de ammoniakweigeving worden eveneens gevolgd. De
intensieve veehouderij kan niel meer op elke plek zonder meer voortgezet worden. Het
uitplaaisen van bedrijven gebeun in dit alternatief met geringe specifieke ruimtelijke sturingsmaatregelen. Verplaatsingen en grondverwerving vinden plaats op vrijwillige basis.
Allemalfef 2: "Renoveren"
Omdat hel ambitieniveau voor zowel de omgevmgskwaliieit als de sociaal-economische
kwaliteit hoger ligi dan in allemaiicf I is er meer sturing nodig om dit te bereiken. De
EHS-doelslcIling wordl gerealiseerd. De intensieve veehouderij verdwijnt uit de EHS en
wordt beperkt in de z()ne rondom deze gebieden. Gewenste natuurdoel typen worden
gerealiseerd. Parels en prioritaire gebieden van de Ecologische hoofdstructuur worden
versneld gerealiseerd. Natuurlijke beeksyslemen worden gereahseerd. gericht op de
EHS. De intensieve veehouderij krijgt beperkingen opgelegd in de zones rondom deze
gebieden. Hier wordt sterk aangestuurd op verplaatsing en zonering. Dit altematief richt
zich op herstel en ontwikkeling van de natuurwaarden van de belangrijkste deelstroomgebieden. In de natuurgebieden worden uileindelijk alle kwalitatieve doelstellingen
gehaald op het gebied van verdroging, vermesting en verzuring. Waterreienti e gebieden
worden, waar mogelijk gekoppeld mei beekherstel, begrensd en ingericht.
De intensieve veehouderij zal zich meer omwikkelen op sterlocaties. De vrijkomende
ruimte is te benutten voor verweving van rundveehouderij met natuur en landschappelijk
waardevolle .structuren. Burgerwoningen en nieuwe bedrij fsacliviteiten worden zorgvuldig ingepast en dragen bij aan het herstel van ruimtelijke structuren en patronen. Hel
aandeel landbouwoniwikkelingsgebied zal kleiner zijn dan in alternatief I, Inde verwevings- en extensivering sgebieden zal het meervoudig grondgebruik toenemen mei grotere kansen voor verbreding van landbouwbedrijven. De toenemende ruimtelijke en landschapskwal i lei t biedt extra kansen vmirmet name recreatie en toerisme. De economische structuur en de leefbaarheid van het landelijk gebied krijgen ruim aandacht,
Allematier,3: "Verbouwen"
Dit altcmaiierismet name voorde omgevingskwaliteit ambitieuzer dan alternatief 2, De
hele EKS-doelsielling wordt gerealiseerd alsmede de omwikkeling van robuuste verbindingszones. De intensieve veehouderij verdwijnt uil deze gebieden. Parels en priorilaire
gebieden van de Ecologische hoofdstructuur worden versneld gerealiseerd en extra
beschermd. Dit alternatief sluit nauw aan hij de wa te rsysiccm ben adering. Kansrijke
gebieden mei kwaliieiien en natuurwaarden die aansluiten bij de watersysteem ge bieden
en patronen worden hiervoor ruimschoots benut, Hersiel van natuurlijke beeksysiemen
is gericht op alle wateren van het Hoogste Ecologische Niveau en met Specifiek Ecologische Doelstelling, In de natuurgebieden worden uiteindelijk alle kwalitatieve doelstellingen gehaald op het gebied van verdroging, vermesting en verzuring, Waierreieniiegebie-
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den worden, gekoppeld met beekhersiel. begrensd en ingericht op de meest natuurlijke
locaties.
De intensieve veehouderij ontwikkel) zich naasi sterlocaiies ook op projectlocaiies in
een relaiiel' bescheiden oppervlakte landbouwomwikkelingsgebicden. Vnjkomende
ruimie wordt benut voor verweving van extensieve rundveehouderij mei naiuurcn landschappelijke elenienien en siruciuren, In hel relaiiefgroie aandeel verwevings-en ex tensi vering sgehied zal het meervoudig grondgebruik nog verder toenemen. Dit biedt samen
mei de toenemende landschapskwal iieit ruime kansen voor verbreding van landbouwbedrijven, wonen en recreatie en loerismc.
Meest Milieuvriendelijke Alicmaticf
De Wel milieubeheer schrijft voor dal m een milieu-effecirapport het aliemaiief wordl
beschreven dat de best bestaande mogelijkheden om hel milieu Ie beschermen loepast of
combineert. Dit wordl hel Meest MilieuvricndelijkeAllematief(MMA) genoemd.
In het milieu-efTectrappon wordt onderzocht welke (realislische) alternatieven en
varianten lofonderdelen daarvan) de minsi schadelijke milieugevolgen hebben en/of de
beste verbeleringen inhouden viHir milieu, natuur en landschap. Hierbij wordl vooral
gekeken naar het optimaliseren van de ruimtelijke inriehiing. waarbij alle realistische en
haalbare effeclbeperkende en compenserende maairegelen gestructureerd in beschouwing worden genomen. Dil maatregelenpakket wordl gecombineerd tol het MMA; het
altemalicrmeide minste nadelige milieugevolgen ende meeste verbeteringen voor
milieu, natuur en landschap. Het MMA zal worden ontwikkeld na het opstellen van de
eersie (globale) effect beschrijving en de (eerste) onderlinge vergelijking van de inrichtingsaliemtieven en in het verdere traject steeds worden geoptimaliseerd.
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5

Indicatie van te onderzoeken gevolgen

In hel MER moeten de milieu-effecten van de reconsinietie-aliematieven, inclusief bijbehorende maalregelenpakket. voorzieningen en zoneringen wettelijk verplicht beschreven worden. Uiteraard zal hierbij zowel ingegaan worden op de positieve alsook de
negatieve milieueffecten.
De effectbeschrijving zal zich niei beperken loi alleen de milieuaspecten. De reikwijdte
van een Voorontwerpplan/M ER-studie als deze vraagt om een meer iniegrale en slraiegische afweging van effecten. Hel reconstructieproces heeft immers betrekking op een
integrale ontwikkeling gericht op omgevingskwahieit (ruimtelijke kwaliieit in combinatie met natuur- en milieukwalileil) en sociaal-economische kwaliteit. Om deze reden zullen ook effecten op de sociaal-economische aspecten ais landbouw, recreatie en toerisme, wonen, werken, leefbaarheid en verkeersveiligheid in de effectbeoordeling worden
meegenomen.
De dticlstelling van hel reconstructieproces is gericht op het bereiken van een verbeterde
milieusiluatie en structuur van hel landelijke gebied. Per (milieu)sector zijn verschillende beleidsdoelen geformuleerd. In de effecibeschrijving diem inzichtelijk te worden of
en in welke mate deze beleidsdoelen gehaald worden en of de beoogde milieuvoordelen
ook daadwerkelijk optreden en in welke mate. Sommige beleidsdoelen worden in de
altemaiiefontwikkeling concreet gemaakt. Op basis van de milieu-effecten kan vastgesteld worden of de beleidsdoelen opdejuisie wijzezijn vertaalden welke neveneffecten
optreden in een of meerdere andere <,mitieu>coinponenten.
Bij de beschrijving zal een schaalniveau gehanteerd worden dal relevant is voor het abstractieniveau waarop de verschillende aliemaiieven worden uitgewerkt.
De allematieven worden interactief ontwikkeld in nauw overleg met de betrokken
Reconstructiecommissie. Het proces van planvorming en altematiefontwikkeling loopi
deels parallel aan de (eerste) effeclbeschrijvingen en -bepalingen. Dit biedt de mogelijkheid om mitigerende en compenserende maatregelen op te nemen in de verdere uitwerking van de allematieven. Dit iteratieve proces biedl de garantie dat inzicht ontslaat in
hel samenhangende geheel van m aatreg e Ie n/voorz leningen in hel reconstructie plan. De
dan vastgestelde allematieven. voldoende uitgewerkt voor hel abstractieniveau waarop
kemkeuzes gemaakt moeten worden, worden gebruikt als basis voorde eITectbepaling.
Elk (milieu)aspeci wordt verder onderverdeeld in deelaspecten. Per deelaspect worden
concrete criteria geformuleerd op basis waarvan de effecten worden beschreven en
beoordeeld. Doelstelling hiervan is het MER toe te spitsen op die effecten die essentieel
zijn voor de besluitvorming. Indien uil inspraak opdezestartnoiiiieblijkidater nog aanvullende belangrijke effecten over het hoofd zijn gezien (passend binnen het abstractieniveau van deze studie), zullen deze eveneens in hei MER worden meegenomen.
Bij het bepalen van relevanleeffecten spelen de volgende karakteristieken een rol:
• De omvang en ernst van het te venvachten effect:
• De duur van hcieffeci (permanente en tijdelijke effecten);
• De (on)oinkeerbaarheid van een effect.
De effecten die hel gevolg zijn van het reconstructieproces hebben te maken met de volgende milieuaspecten en deelaspecien:
• Waler; watersysteembenadering, waterkwantiteii. duurzame drinkwaterwinning,
waterkwaliteit, riooloverslorl en verdroging.
• Milieu: slank, ammoniak (verzuring), vermesting en geluid.
• Natuur: realisatie EHS kwantitatief, realisatie EHS kwalitatief (natuurdoelen).
bescherming en buffering vogel richtlijn- en Habiialrichtlijngebieden, en Naiuurbeschermingsweigebieden.
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•

•

•
•
•

Landschap en cultuurhistorie: cultuurhistorie, archeologie en geomorfologie.
funciiunele kwaliteit en beeldkwaliteit, verslening, groenblauwe dooradering. overgang s/ones stad en land.
Landhou»: perspectief intensieve veehouderij vanuit ammoniak, perspectief intensieve veehouderij vanuil slank, perspectief melkveehouderij, waterhuishouding, vergroten van veicrinaire veiligheid, verbreding, biologische landbouw, mestverwerking, kennisontwikkeling en innovatie.
Recreatie en toerisme: ontwikkeling routestructuren, vergroten toegankelijkheid
agranscheen naluurgebieden,
Wonen, werken en leefbaarheid: diversificatie economische dragers.
Verkeer en ver\'oer: verkeersveiligheid.

Een voorl<^ig overzicht van hel beoordelingskader inclusief beoordelingscriteria en te
hanteren meeieenheden is opgenomen in bijlage 6.
De effecten zullen deels kwantitatief en deels kwalitatief bepaald worden. Als referentiesituatie geldt de huidige situatie inclusief autonome ontwikkeling. De criieriascores
beogen een zo nauwkeurig mogelijke benadering te geven van de verwachie werkelijkheid, gerichl op hei kunnen maken van essentiële keuzen.
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6

Procedure en besluiten

6.1lioczlelHeVOP/MER-

Algemeen
De milieu-effectrapponage (m.e.r.) is erop gericht bij hel beslissen over activileilcn
zoveel mogelijk duidelijkheid te hebben over de mogelijke milieugevolgen van verschillende planalicmalieven en hei uiteindelijke plan. De ie volgen procedure is wettelijk
vastgelegd. Uitgangspunt is daarbij integratie van de m.e.r.-procedure met de moederprocedure, hier dus de recon.siructieplanprocedure. Er zijn verschillende hoofdfasen te
onderscheiden: de voorfase, de m.e.r- fase. de fase van inspraak en advies en de besluitvorming. Ook eenevaluatieachleraf behoort tot de procedure. Tabel 6.1 geeft een overzichl van de hele procedure om te komen van startnotitie m.e.r. tol vastgesteld reconstrvciieplan.

procedurv eruit?

Tabel 6.1: Overzichl van de procedure om te komen van startnotiue m.e.r. tot een vasigesield reconstructieplan voor Achterhoek en Liemers.

MERfkscs

Sun

Voorbw
Opstellen siarlnotilie

Reconslrucliecommissie (RC) GedCDutecrde Staten (GS)
Verstrekken opdracht aan
RC tol opstellen concept
siarlnoiitic m.e.r. en coneepl
voorontwerp MER en vragen
deze als advies aan de provincie aan ie bieden

Anderen

Opstellen conccpi-stannoiitie
Indienen concepi-startnotitie
bij GS
Vaststellen siannoiilie
Publicatie startnotitie

Vooro verleg

Inspraak (4 wk na publ.)
Advies Commissie m.e.r
(9 wk na publ.)
Vaststellen richtlijnen
(binnen 13 wk-4-8wkna
publicaiicstartnoiitie)

Richtlijnen

m-cr. fa§e
Opstellen MER

OpsieHen concept
voorontwcrpplan/MER
Indienen concept VOP/MER
bij GS
Aanvaarding VOP/MER

Aanvaarding MER
Inspraak en advies
Inspraak MER

GS maakt VOP/MER
bekend
Inspraak MER + VOP(4wk)
Toetsing VOP/MER aan richtlijnen (advies) (5 wk)

Advisering over hei MER
Toetsing van het MER
Opstellen imtwerpplan

(Opsiellen concept
ontwerpplan - opdracht moei
izi nog verstrekt worden)

Provinciaal Bestuur stelt
ontwerpplan op en vast
(geeft vermoedelijk opdracht
aan RC om advies over
ontwerpplan uil ie brengen)

Provinciaal Bestuur stelt
plan vast (Swk)

Vastslellen plan
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Indienen bedenkingen
r4wk)
Goedkeuring door ministers
(4wk)

Slarlnolitie
Plannen voor aciiviteiten die MER-plichlig zijn moeten door de initiatiefnemer bij het
bevoegd geMg (in dil geval Gedepuieerde Staten van Gelderland) aangemeld worden.
De aanmelding gebeurt mei deze 'siannoiitie'. Hierin staan de voorgenomen acliviteiien
beschreven: het doel, mogelijke aliemalieven en de effecten en gevolgen voor hel milieu.
Verder slaan in een overzicht de eerder genomen besluiten van overheidsorganen die
betrekking hebben op de voorgenomen acliviteiien. De formele stan van de m.e.r.-procedure is de openbare bekendmaking van de startnotitie door het bevoegd ge^ag.
Vooroverleg en richtlijnen
Het vooroverleg is gericht op hei vaststellen van de richtlijnen voor het MER. Het provinciaal bestuur steil richllijnen voor de inhoud van hel ie maken Milieu Effect Rappon
(MER) vast. Ze zijn niet bindend, echter toetsing van hel MER vindl plaats aan de hand
van de gegeven richtlijnen. De richllijnen moeten duidelijk maken hoe hel MER toegespitst moei worden op de besluitvorming die laier zal plaatsvinden. In de richtlijnen siaai
tevens beschreven welke alternatieven en welke milieugevolgen onderzocht moeten
worden. Voor het opstellen van de richtlijnen vragen de Gedeputeerde Staten advies aan
de wettelijk adviseurs en aan de Commissie voorde milieu-effecirapponagcdeC-m.e.r.
De C-m.e.r. betrekt in haar advies de inspraakreaclies en de adviezen van de wettelijk
adviseur. Ook komt de C-m.e.r. op locaiiebezoek om nader te worden geïnformeerd over
de doelen, knelpunten en (alternatieve) oplossingen in het reconstructiegebied.
De Reconslnictiecommissie biedt de startnotitie als advies aan aan hel provinciaal
bestuur.dat het voornemen openbaar maakt door publicatie van de startnotitie inde
Staatscourant en in de dagbladen in de streek. Hiermee is de m.e.r-procedure formeel van
slarl gegaan.
Gedurende minimaal een maand kan iedereen die dat wil inspreken over de inhoud van
het op te stellen MER. Het is niet de bedoeling dat de inspraak gebruikt wordt om bezwaren aan te dragen. De inspraak moei zich richten op de beschreven alternatieven, milieueffecten en op de doorwerking van reeds genomen en voorgenomen besluiten. Binnen 9
weken na de bekendmaking brengt ook de Commissie voor de milieu-effectrapportage
advies uit.
Het bevoegd gezag (de provincie Gelderland) stelt binnen 13 weken (deze termijn kan
mei maximaal 8 weken verlengd worden) na de officiële bekendmaking van de Commissie m.e.r de richtlijnen vasl. Daarbij wordt rekening gehouden mei de inspraakreaclies
en adviezen.
Hel bevoegd gezag zal in verband met mogelijke grensoverschrijdende (milieu-)effecten
het aangrenzende Duitse bevoegd gezag op de hoogte stellen van het miiiaiief. Dit
gebeurt conform de internationale afspraken uit het Espoo-verdrag (1991), In dit verdrag
is de plicht vastgelegd om aangrenzende lidstaten te informeren bij iniiiatieven met
(mogelijke) grensoverschrijdende milieu-effecten.
De m.e.r-fase
Melde vastgestelde richtlijnen door GS kan de Reconstruciiccommissie aan de slag gaan
mei het opstellen van het Vooroniwerpplaii/MER. De provincie heeft gevraagd hel
miiieu-effectrapport in het vooroniwerpplan te integreren. Op die wijze worden van
meerdere plan alternatieven de milieu-effecten in beeld gebracht, zodat onderbouwde
keuzes tussen de planaltemalieven te maken zijn. Dit moet op acliviieiienniveau gebeuren. Volgens de Reconstructiewet moet hei reconstructie plan in elk geval bevatten (art.
11):
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•

•
•

een aanduiding van de meesi gewenste omwikkeling van hei gebied ten aanzien van
de a.specien ruimtelijke structuur. Iandb()uw, naruur. bos, landschap, recreatie, water,
milieu en infrastructuur, woon-, werk- en leefkÜTnaai en economische structuur;
een aanduiding van de maatregelen en voorzieningen len aanzien van de meest
gewenste ontwikkeling;
een beschrijving van de [e verwachten gevolgen van de maaircgelen en voorzieningen voor de toestand van de aspecten ruimtelijke structuur, landbouw, natuur, bos.
landschap, recreatie, water, milieu en infrastructuur, woon-, werk-en leefklimaat en
economische siructuur.

Met de MER-plichiige activiteiten worden aldus de maatregelen en voorzieningen in het
kader van de gewenste omwikkeling bedoeld. Daarvan miieien de miüeu-cffecien worden bepaald. Bijeen MERgaatheiovereenrapporlage van milieu-effecten, het gaat om
gevolgen voor mensen, (volks)gezondheid, natuur, landschap, culluurhislorische monumenlen, goederen, water, bodem en lucht en de onderlinge relaties. Naast de milieugevolgen worden ook de economische en sociale gevolgen beschreven.
Voordat het VOP/MER gepubliceerd wordt, geefi OS een oordeel over de aanvaardbaarheid van hel MER-deel van de VOP/MER. GS onderzoekt daarvoor of hel aan alle
eisen/richtlijnen voldoet. Alsdit voldoende is, dan kan het in openbaarheid worden
gebracht.
Inspraak en advies
De mspraak begint na de bekendmaking van het VOP/MER; elke belanghebbende kan
dan in een aangegeven periode van minimaal een maand gebruikmaken van het recht op
meedenken. De wettelijk adviseurs geven het provinciaal besluur raad over het MER. De
resultaten van de inspraak en advisering doet het provinciaal beüiuur toekomen aan de
Commissie m.e.r., die dit bij de toetsing van hel MER moet betrekken.
De Commissie m.e.r, beoordeelt het MER op volledigheid en juistheid aan de wel. de uitvoeringsvoorschnflen en de richüijnen. Ook de resultaten van de inspraak en advi^ring
worden bij de beoordeling betrokken. Dit loeisingsadvies wordt uiterlijk 5 weken na het
verstrijken van de inspraakiennijn aangeboden aan hel bevoegd gezag. Het advies
betreft de kwaliteit en de inhoud van her MER en alie verzamelde informatie mei belrekking tot mogelijkemilieugevolgen. Of de voorgenomen aciiviieilenzelf wel of niet aanvaardbaar zijn. is ter beoordeling van het bevoegd gezag.
Etes) uil vorming en opstellen (ontwerp) plan
In hel VOP/MER slaan meerdere aliemaiieven. hel oiuwerpplan beval meestal geen
alternatieven meer. Er moei dus bepaald worden welk alternatief of welke combinaiie
van alternatiefelementen uil hel VOP/MER in hel ontwerpplan nullen worden uitgewerkt. De provmcie geeft aan welk alternatief of allernaiicven uitgcwerki moeien worden in hel ontwerpplan. Dii ontwerpplan dient op basis van de (omwerp-)Reconstructiewet binnen 9 maanden na hei van kracht worden van die wet te worden vastgesteld. Het
ontwerpplan wordt 4 weken ter inzage gelegd en in dezelfde periode kunnen bedenkingen (bezwaren) worden ingediend. Uiteindelijk stelt het provinciaal besluur het reconslructieplan binnen R weken na de bezwarenlermijn vast. Het reconstructieplan behoeft
dan nog goedkeuring van de Ministers van Landbouw. Natuurbeheer en Visserij en
Volkshuisvesting. Ruimtelijke Ordeningen Milieu.
Walerloels
De Watenoeis vormi een onderdeel van de verschillende besluiivormingsprocessen over
ruimtelijke plannen en besluiien. De Waienoeis is een proces van informeren, adviseren
en mee-om werpen, afwegen en beoordelen. Dal moet resulteren in een advies over de
waierhuishoudkundige aspecten, dal een initiafnemer in de belangenafweging betrekt en
dal hel bevoegd gezag meeweegt bij hei besluit over goedkeuring.
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E}c Reeonsirueiiecommissie zal in goed overleg met de waterbeheerders de met de
Waienoeis beoogde interactie en afstemming vorm geven. De directe betrokkenheid van
de waterbeheerders bij de planvorming en de m.e.r. bieden hiervoor de nodige waarborgen.

k.2 Hoe kunt u inspreken?

Zoals u uit het bovenstaande hebi kunnen opmaken zijn er 2 moinenien in de m.e.r.-procedure waarop u uw stem kuni laten horen:
1 Tijdens de te rvi^i e legging van de siannotiiie. Gedurende minimaal een maand kan
iedereen die dal wil inspreken op de inhoud van het op ie stellen Milieu Effeci Rapport. Hei is niei de bedoeling dat de inspraak gebruikt wordt om bezwaren aan te dragen. De inspraak moet zich richten op de beschreven alicmaiieven. milieu-efreelen
en gevolgen en op de doorwerking van voorgenomen en reeds genomen besluiten.
De slarinotilie ligt o.a. ter inzage bij gemeentehuizen en het waterschapkantoor in uw
gebied. Uw reactie.s kunnen schriftelijk mgeleverd worden hij de provincie Gelderland.
2 Bij het gereedkomen van hel voorontwcrp-reconslruetieplan/MER worden door GS
hoorzittingen en inspraakrondes georganiseerd. Aldaar kunlu reageren op de juistheid en volledigheid van hei vooroniwerp-reconslructieplan/MER, deplanaliernatieven en de beschreven milieu-effecten.
Communicatie met belanghebbenden kan op de volgende manieren plaatsvinden:
• Via vertegenwoordigers van de verschillende geledingen in de Reconsiruciiecommissie kunt u aandacht vragen voor uw belangen;
• Naar aanleiding van berichtgeving in o.a. nieuwsbrieven, persberichten, voorlichting
en andere communicatieactiviteiten die de Recon.sinictiecommissie ontwikkelt, kuni
u reageren. Uw reactie kunt u doorgeven aan het secreiariaai van de Reconstructiecommissie.
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Bijlage 2:
Verklaring begrippen en afkortingen
Alternalief

Eén van de mogelijke oplossingen in het kader van
het MER.

Archeologie

Wetenschap van oude historie op grond van bodemvondsten en opgravingen.

Autonomf iinl wikkeling

Ontwikkelingen die optreden zonder dal één van de
alternatieven wordt uitgevoerd.

Bevoegd gexag

De overheidsinstantie die bevoegd is het m.e.r.plichtige besluit te nemen en die de m.e.r-procedure
organiseert.

Commissie m.e.r.

Onafhankelijke commissie die hel bevoegd gezag
adviseert over de richtlijnen voorde inhoud van hel
MER en de kwaliteit van het MER.

Compenserende maatregel

Maatregel waarbij in ruil voor hel aanbrengen van
milieuschade opde ene plaats vervangende waarden
elders worden gecreëerd.

Depositie

Neerslag van stikstofverbindingen uil de lucht die
met zuurstofatomen geoxideerd worden tol hel
sterke zuur HNO.1 en aldus leiden tot verzuring.

Emissie

Het in de lucht brengen van stikstofverbindingen
(meestal ammoniakgas).

E^cologische hnordstrucluur

Uitbouwen samenhangend netwerk van de belangrijkste natuurgebieden.

Geomurfuiogie

Weienschapdie de natuurlijke vorm van het landschap bestudeert, zoals die ontslaan is door geologische processen en eventueel beïnvloed is door
menselijk handelen.

Hydrologie

Deleer van het voorkomen, het gedrag en de chemische en fysische eigenschappen van hei water m al
zijn verschijningsvormen op en beneden het aardoppervlak.

Ingreep-efTt'ctrelalie

Relatie tussen een bepaalde dosis van een ingreep en
het daaruit volgende effect. Op grond van ingreep-effectretalies kunnen binnen bepaalde marges
voorspellingen worden gedaan over het effect van
nieuwe ingrepen.

Initiatiefnemer

Diegene{n) die de m.e.r.-plichtige activiteil wil(ien)
ondernemen.

Landschap

De waarneembare ruimtelijke verschijningsvorm
van het aardoppervlak, die wordt bepaald door de
onderlinge samenhang en wederzijdse beïnvloeding
van de factoren reliëf, bodem, water, klimaat, flora
en fauna alsmede de wisselwerking met de mens.

Meest milieuvriendelijk
altematiertMMA)

Alternatief waarbij de besi beslaande mogelijkheden ter bescherming van hei milieu zijn toegepast.

m.e.r.

Milieu-effec [rapportage (de procedure).

MER

M i li eu -e flec trapport.

Mitigerende maatregel

Maatregel om de nadelige gevolgen van de voorgenomen activiteit voor het milieu te voorkomen of
te beperken.

Natuurontwikkeling

Het scheppen van zodanige omstandigheden dal
natuurlijke ecosystemen zich kunnen ontwikkelen.

NMP 3, NMP 4

Nationaal Milieu Beleidsplan.

Nulaltematief

Bij dit alternatief wordt uitgegaan van de bestaande
situatie en de autonome ontwikkeling. Dit alternatief dient als referentiekader voor de effectbeschrijvingen van alle alternatieven.

Omgevingskwuliteit

Omgevingskwalileil is hel samenhangende systeem
van water, milieu-, natuur- en landschapskwal iieit,

Permanente effeclen

Bfecten van de ingreep, die optreden zolang de
voorgenomen al lemaiie f aanwezig is.

Project ves t igj ngslocatie

Als sterlocatie, maar geschikt te maken voor hel
gebundeld vesligen van meerdere individuele
bedrijven op één locatie. Deze bundeling kan naast
voordelen voor de omgevingskwaliteit ook financiële voordelen voorde bedrijven met zich meebrengen, bijvoorbeeld doorgebruik temaken van gezamenlijke voorzieningen,

Referentie

Verge 1 ij ki ng (s maaisiaf).

Retentie van water

Hel lijdelijke opslaan van water in speciaal daarvoor
ingerichte gebieden.

SleriocalJe

Een beslaand bedrijf mei iniensieve veehouderij
dal op een plek ligi met ook in de toekomst goede
ontwikkelingsmogelijkheden, bijvoorbeeld op voldoende afstand van kwetsbare gebieden en woningen. Indien een dergelijke slerlocalie vrijkomt door
bedrijfsbeëindiging kan deie slerlocalie overgenomen worden door een bedrijfdal zich niet verder kan ontwikkelen op de huidige ongunstige
locatie.

Studiegebied

Gebied waar relevante effecten op kunnen treden,
veroorzaakt door de ingreep.

Tijdelijke effctien

Variant

Het begrip wordt in dit verband gebruikt voor effecten die optreden bij de aanleg van de voorgenomen
activiteit.
Alle verdere onderverdelingen op de aliemalieven
worden aangeduid als varianten.

Ve rbin di ngszone

Zone die deel uitmaakt van de ecologische hoofdsiruciuur en dienst doet als migratieroule voor
organismen lussen kemgebieden en natuurontwikkelingsgebieden. Aanleg van verbindingszones heefl als doel barrières lussen deze gebieden
op te iieffen.

Vermesting

De belasting van natuurgebieden, grond- en oppervlaktewater mei de meslsloffen niiraai, slikslof en
fosfaat.

Versnippering

Proces in het landschap waarbij eerder aaneengesloten natuurgebieden worden verkleind en de
onderlinge afstand tussen deze gebieden wordt vergroot (als gevolg van intensieve landbouw, aanleg
van infrastructurele werken enz,).

Waterkwaliteit

De chemische en biologische kwaliteit van water.

Bijlage 3:
Landbouwgegevens per deelgebied
(Bron: landbouwonderzoek Achterhoek en Liemeis)
Tabel I:

Overzichi van het aanial bedrijven per bcdnjfstype in de drie deelgebieden
in 2000.

BedrUfstyp«

De [.iemcn /

De Graafschap

Achterhoek-O<»l Tiilalen

Achlerhnek-W.
(aantal en in %) (luinUUnin %t

(aantal en in %)

(aantal en in % l

Gesp.
Melkveebedr.

567

(32%)

894

(39%)

894

(39*)

2.355

(37%)

Ge5p.
Varken sbedr.

203

f 11%)

201

(9%)

299

(13%)

703

(11%)

Gem. Veehoudcrii

212

(12%)

320

(14%)

356

115%)

888

(14%)

diertiedr

458

(26^1

553

(24%)

513

(22%)

1.524

(24%!

Ovcrin plant. bedr.

133

17%)

60

13%)

69

(3%)

262

(4%|

37

(2*)

38

(2*)

31

(1%)

106

(2%)

163

(9%)

227

(10^)

133

(6%)

533

(8%)

44

(0,7%)

OverïE eraas-

Gesp.
Pluimvee bedr.
Gesp.
Akkcrb-bedr.
Gesp.
Kalverenbedr
Tolaal

Tabel 2:

8 10.4% 1
,781 (100%!

10 (0.4*1

26

11%)

2.303 (100%)

:,32l

(100%)

6.405 (100%)

Omwikkeling van dieraaniallen en melkquotum in hel onderzoeksgebied
voorde periode 2000loi 2015.

Situatie 2000

Aanl. bedrijven

Tol.

Tol.

TOL

Tot.

Aant. vark. aanL kippen aanl. runderen melk
quotum
IkB»
Liemeis/
Achlcrh.-W

1.781

338.615

1,639,759

72,220

2l4mili

De Graafschap

2.303

382.381

1,611,448

99,809

33!mili

Achicrhoek-Oos

2.321

608.861

1,853,173

112,117

345 mili

Totaal

6.405

1.329.857

5,104,380

284.146

890mili

Aehterh.-W

1.067

262.325

1,495.000

58.885

199 mili

De Graafschap

1.350

276,575

1,423,000

84.630

320 mili

Situatie 2015
Liemers/

Achierhoek-O

1.347

391.925

1,638.000

92,390

324 mili

TiJiaal

3.764

930,825

4,556.000

235.905

843

30%

11%

17%

5%

AfriBini:%

41^

Tabel 3:

Ontwikkeling van oppervlakte agrarische cultuurgrond en stikstofproductie en stiksiofplaaisingsruimte in kilogram voorde periode 2000
tot 2015.

Silualic 20(KI

Aantal

Oppervlak

brdrtjven

culiuurerond productie

Stikstof

Stikstof

Stikstof

D-ruimte

overschot

Liemcri/Achlcrh.-W

1.781

29,028 Iha)

De Graafschap

2,303

39,533 (hal

il.3mili.

8.6 milj.

2,7 mili.

Achlcrhoek-Oosl

2.321

40.623 Iha)

13.0 milj.

8.4 mil|.

4.6 milj.

Totaal

6.405

ICS.IR4(ha]

8.4 miii-

32.7 mili.

6.:l mili.

23.2 mili.

2.2 mili-

9,5 mili.

Situalw 2015
Liemers/Achicrh.-W

1,067

25,530 (ha)

6,6 mili.

5.5 mili.

I.l mili.

[}e Graafschap

1.350

34.947 (ha)

9.0 mili.

7.6 mili

l.4mil|.

Aehicrhoek-Oosi

1,3-17

36.096 (ha)

10.0 milj.

7.5 mili

2.5 mil|.

Totaal

3.764

96,573 (ha)

25.6 milj.

20.6 mili.

12%

22%

119.

Afname %

4\%

5.0 mili
i7%

* Bij de berekening van de pi aatsings ruimte voor stikstof is uitgegaan van de maximale
aan wend ings norm voor dierlijke mest en de huidige verhouding in het grondgebruik.
De 'droge zandgrond norm' is niet meegenomen omdat geen duidelijkheid bestaat
omiremdc aanwijzing van droge zandgronden.
Tabel 4:

Ontwikkeling van het aantal bedrijven per grootteklasse in het onderzoeksgebied voor de periode 2000 tol 2015,

Situatie 2000

Aantal

310120 20 tut 50 50 tot 70 701(1(100 meer dan 100

Iwdrilven

NGE

Liemers/Achlerh.-W

1,78!

745

NGE
289

192

238

De Graafschap

2,303

909

393

237

405

359

Achterhoek-Oüsi

2,321

829

413

251

403

425

Totaal

6,405

2.483

1.095

680

1,046

1.101

Liemers/Achicrh.-W

1,067

415

110

85

191

266

De Graarschap

1,350

477

149

126

:50

348

Achlerhoek-Oosl

1 .347

430

148

121

274

374

Tolaal

3,764

1,322

407

332

715

988

47%

63%,

51%

32%

10%

NGE

NGE

NGE
317

Situatie 2015

Afname %

41%

Bijlage 4:
Verklaring zonering en varkensvrije zones
In de Reeonstructiewei is opgenomen dat in het reconstructieplan een zonering moet
worden opgenomen en dat varkensvrije zones moeten worden aangewezen. Deze bijlage
geeft een verklaring van deze hegnppen zoals opgenomen in de Reconsiniciiewei.
Landbouwonlwikkelingsgebied
In een lundbouwontwikkelingsgebied ligl hel primaai bij de landbouw. Een landbouwontwikkeling s ge bied voorziet geheel of gedeeltelijk in de mogelijkheid tol uitbreiding.
hervestiging o( nieuwvestiging van intensieve veehouderij, of zal daar in het kader van
de reconsiruciie in voorzien.
De ontwerp-Slank wet voorziet in een soepeler slankregelgeving in landbouwonlwikkeImgs- en verwevingsgebieden ten opzichte van de huidige regels. Daarmee komen er
meer uitbreidings- en vesiigingsmogelijkheden voor veehouderijbedrijven in landbouwoniwikkelings ge bieden en verwevingsge bieden
Verwe vingsgebied
Een vcrwevmgsgcbied is gericht op de verweving van landbouw, wonen en naiuur. In
een vcrwevingsgebied is hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij
mogelijk mits de niimielijke kwaliieii of funciies van het gebied zich daar niei legen verzeilen.
De ontwerp-slank wet voorziei in een soepeler slankregelgeving in vcrwevings- en landbouwoniwikkelingsgcbiedenien opzichte van de huidige regels. Daarmee komen er
meer uiibreidings- en vestigingsmogeüjkheden voor veehouderijbedrijven in verwevingsgebieden en Iandbouwoniwikkelingsgebieden.
EKlensivcring.sgelried
In een ex ie nsi veringsgebied ligt het primaai bij wonen (kemrand gebieden) of natuur, tn
een extensiveringsgebied is uitbreiding, hervesiigingof nieuwvestiging van in ieder
geval intensieve veehouderij onmogelijk, of zal in hei kader van de reconstructie onmogelijk gemaakt worden. De ligging van extensiveringsgebicden sluit aan bij de kwetsbare bos- en natuurgebieden en kern randgebieden.
De Wel Ammoniak en Veehouderij voorziet in een verplichte zonering lol exien$ive>
ringsgebied van een zone van 250 meter rond kwetsbare delen van de Ecologische
Hoofdstructuur.
Varkens vrij e zones
Varkensvrije zones hebben tot doel de veterinaire kwetsbaarheid (varkensziekten) ie
beperken. Deze zone is ten minsie 1000 meter breed en moei zo veel mogelijk aansluiten
bij naiuLir, infrasiruciuur. waterlopen en stedehjk gebied. Varkensvrije zones in het
recon.itructiegebied Achterhoek en Liemers vallen samen met de nvierendalcn van IJssel
en Rijn. Ze moeien echter gelegen zijn binnen de wettelijk aangeduide concentratiegebieden. De wet eist geen varkensvrijc zones langs de rijksgrens.

Bijlage 5:
Overzicht vigerend beleid en kaderstellende besluiten
Rijksbeleid
• ReconsiniclieweiConcentraiiegebieden
• Wet Ammoniak en Veehouderij
• Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
• Structuurschema Groene Ruimte 1
• Naluurbeleidsplan
• Natuur voor mensen, mensen voor natuur
• Vierde Nota Waterhuishouding
• Nationaal Milieubeleidsplan 4
• Wet milieubeheer
• Besluit Milieueffeetrapportage
• Structuurschema Verkeer en Vervoer
• Herstruciurenngswei
•

Welzijnswet

•
•

MesiMoffenwei. Mineralen Aangifte Systeem (MINAS)
Lozingenbesluit voor huishoudelijk afvalwaier (Wet Verontreiniging Oppervlaktewater)
Natuurbeschermingswet
Habitat- en vogelnchtlijngebieden
Regeling Beëindiging Veehouderij takken
Kaderregeling Reconslructieprojecien
Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid
Programma Beheer
NotaBelvédÈte
Natuur voor mensen, mensen voor natuur
Nota Voedsel en Groen
Architectuurnota
Fiscale Stelselherziening

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rijksbeleid in ontwikkeling
• Stank wetgeving
• AMvB Huisvesting
• Waterbeleid 21e eeuw
• Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening
• integrale aanpak mestbeleid
• Structuurschema Groene Ruimte 2
• Nota Grondiwleid
Provinciaal Gelders beleid
• Streekplan provincie Gelderland
• WaterhuishoudingsplanprovincieGelderland
• Milieubeleidsplan provincie Gelderland
• Partiële streekplanher/.ieningen Ruimte voor Rutmte en Windenergie
• Natuurdocllypenkaan
• Cultuurhistorisch beleid 201)1-2004
• Besluit deelname ruimte v(xir ruimte regeling
• Trekkracht, sociaal-economisch beleidsplan tot 2006
• Groene connecties: ecologische verbindingszones
• Provinciale verkeers- en vervoerplan
• Plannen en programma's van gebicds- en landinrichtingscommissies

Provinciaal Gelders beleid in nnlMïkkeling
• Gebiedsplannen Natuur en Landschap "Achierhoek", "Randmcerkust en IJsselvallei" en "Rivierengebied Oosi"
• Slroomgebieds visies
•
•
•

Herzienmg waierhuishoudingsplan
Aüiualisenng Gelders Milieuplan
Kaan mei natuurgebieden die vanuit ammoniak depositie exira bescherming behoeven

•

Plannen en programma's van gebieds- en landinrichtingscommissies

Waterschap - genomen relevante besluiten
•

WuierbeheersplanRijnen IJssel

•
•
•
•

Integraal walerbeheersplan Rijn en Ussel
Plan van aanpak ecologische verbindingszonci Gelderse waterschappen
Plan van aanpak Verdrogings bestrijd ing
Watervisie

Waterschap en waierleidingt>edrijven - te nemen relevante besluiten
• Waterheheersplan Rijn en Ussel
• Watervisie Rijn en Ussel
• Lange Termijn Plan drinkwaterwinning
Gemeenlen - genomen relevante besluiten
• Bestemmingplannen
•
•

Structuur- en toekomstvisies
Land schaps beleidsplannen

Gemeenten - Ie nemen relevante besluiten
• Beeldkwalileilsplannen
•

Be slem m mg s plan wijzigingen l.g.v, reconstniciieplan

RecoRstructiewelConcentralie)!ebieden
De Reconstniciiewel Concentratiegebieden biedt het wettelijk kader voor de planvorming en uitvoering van de reconstructieplannen. De concentratiegebieden zijn de zandgebieden met een relatief intensieve landbouw in Noord-Limburg, Noord-Brahant,
Oost-Overijssel en in Gelderland in "de Gelderse Vallei en Utrecht Oosi" (mei hel oostelijk deel van Utrecht), "de Veluwe" en de "Achlerhoek en Liemers".
De Reconstructiewei moet een impuls geven aan de kwaliteit van het landelijk gebied in
de concentratiegebieden. De wei beoogt tot een integrale en samenhangende aanpak van
de problemen in de concentratiegebieden te komen en kent daarom een meervoudige
doelstelling. Globaal zijn deze doelstellingen als volgt: een duurzame landbouw, sterkere
natuur; bos en landschap; verbetering van de recreatieve mogelijkheden, de waterhuishouding en de waterkwaliteit: verlaging van de milieubelasting: verbetering van het
woon- en werklimaat en de economische structuur De reconstructie zal ook moeten bijdragen aan een verlaging van de veterinaire risico's door het realiseren van varkensvrije
zones.
Centraal bij de reconstructie staal het bereiken van een nieuw evenwicht tussen de verschillende functies in het landelijk gebied. Daarbij wordt naast een duurzaam economisch en ecologisch perspectief voor de landbouw de verbetering van de kwaliteit van
bos. natuurlandschap, wateren milieu in onderling verband nagestreefd.
De provincies krijgen bij de uitvoering van het weisvoorsiel een centrale rol. Zij worden
bijgestaan door reconstrucliecommissies.

De Reconstructiewet heeft raakvlakken met vooral de volgende wetien.
De VV'vl op de Ruimtelijke Ordening
Eenmaal vastgestelde reconKtruciieplannen kunnen, voorzover mimielijk relevant,
rechtstreeks doorwerken in streek- en bestemmingsplannen.
De I.iindlnrichtin|:swel
In de RetonsirueHewei Concenlratiegebieden is een aantal procedures opgenomen die
afwijken van de huidige landinnchdngsproceduresen dit nKiral een snelle aanpak van
de planvorming en uilvoering beogen ie bevorderen. Al lopende inrichiingsprojeeten
zoveel mogelijk op basis van de Reconsirucliewet worden voortgezet.
De Milieuwelgeving
Op het gebied van ammoniak, slank en nitraat is belangrijke wet- en regelgeving van
krachten in vuorbereidingdiedirectof indirect van groot belang is voor de reconstructie.
Het siünkheleid (wel begin 2002 door de Eersle Kamer aangehouden):
Over het toekomstig stankbeleid heeft nog geen definitieve besluitvorming plaatsgevonden. Wel liggener voorstellen om hel toekomstig stankbeleid te koppelen aan de ïonering in hel kader van de reconstructie, In bepaalde ?ones zouden dan minder stringente
regels kunnen gaan gelden dan daarbuiten. De nog vast te stellen slankwetgeving zal
richtinggevend zijn.
Hel ammoniakheteid (wel-en iege\gevii\g eind 2001 aan Eersle Kamer aangeboden):
• AmvB huisvesting-landelijk gaal er een AmvB huisvesting werken die voorschriften beval met betrekking tol de ammoniakemissie uil huisvestingssysternen van veehouderijen. Vooreen bepaald jaartal (afhankelijk van het lype bedrijO dieni de
ammoniakemissie per dicrplaais lot een bepaald maximum Ie worden teruggebracht.
Deze maximale emissiewaarde is afgeleid van huisveslingssyslemen die de groolst
mogelijke bescherming bieden legen de nadelige gevolgen voor het milieu en die
redelijkerwijs gevergd kunnen worden,
•

Wet Ammoniak en Veehouderij - rond kwetsbare bos- en natuurgebieden komi een
zone van 250 m) met:
- een oprichtingsverbod voor nieuwe veehouderijen
- een emissie plafond voor beslaande veehouderijen (huidig aantal dieren • emissiefacior uit eerdergenoemde AmvB huisvesting); voor grondgebonden bedrijven
gelden afwijkende regels die doorgroei tol volwaardige gezinsbedrijven mogelijk
moeien houden,
Kweisbare bos-en natuurgebieden zijn: onder de huidige Interimwei Ammoniak en
Veehouderij als voor verzuring gevoelig aangemerkt lendus voor I mei 1988 aangelegd of begrensd) en maken deel UU van de door de provincie begrensde ecologische
hoofdslructuur.

Het nitmatbeleid vloeit voort uit de Europese Niiraatriehilijn. De concentratie van
nitraat in het grondwater mag de norm van 50 mg/l niet overschrijden. Kei mestbeleid.
alsmede de daarbij behorende aanwijzing van droge zandgronden door de Minisier van
LNV. heeft mede tol doel te voldoen aan de Europese Niiraairichtlijn.
Herstructurering melkveehouderij
De Commissie Herstiucturenng Melkveehouderij (Commissie Koopmans) was ingesteld om te adviseren over stimulerende maatregelen gericht op structurele extensivering
en bevordering van de grondgebondenheid van de intensieve melkveehouderij. Het
accent ligt daarbij op de conceniralicge bieden in Oost- en Zuid-Nederland, itici name de
droge zandgronden.

o p basis van hel uitgebrachte advies heeft het kabinet besloten in bepaalde kwetsbare
gebieden grondgebonden melkveehouderij na te streven. De kwetsbare gebieden worden
aangewezen op basis van gevoeligheid voor nitraatuitspoeiing, fosfaatdoorslag, ammoniahemissie in een zone rond voor verzuring gevoelige delen van de EHS en gebieden
waar vematiing wordt nagesireefd. De aanwijzing van de gebieden maakt onderdeel uit
van het reconstructieproces. Binnen de aangewezen gebieden wordt mei een flinke
financiële injectie (f 350 min, binnen de reeonstniciiege bieden) grondgebondenheid op
gebiedsniveau nagestreefd. In 2011) wil men, via een integrale aanpak, een grondgebondenheid hebben bereiki en behouden. Hiermee worden gebiedsspecifieke milieukwahleiien gerealiseerd en kan de melkveehouderij tevens bijdragen aan "groene diensten".

Bijlage 6:
Voorlopig beoordelingskader
Waar in de kolom 'bepaling" de term 'kwalitatief' staat betekent dit dat de beoordeling
van het effect niet in ie berekenen «f te meten eenheden (kwantitatief) is uil te drukken
maar dal een beschrijvende beredeneerde (kwaliiatieve) indicalie van het cffeci gegeven
zn\ worden.
Aspect
Water

Deelaspect
Veerkracht (kwaliteu.
kwantiteit onder andere
deelaspecten)
Beperken waieroverlasi

Beekhersiel

Criterium
Schade aan het systeem
door milieu vreemde
stoffen
Vas I houde nAVaierc on servering
Bergingsgebieden
Bereen
Inrichting beken

Duurzame drinkwaterwinning Duur? aamheid
(beïnvloeding van
omKcvins)
Besclierming 25- en 100iaarszonesin2015
Waterkwaliteit
Nitraat in grondwater

HEN/SED beken

Riool o verst orten

Milieu

Slank

Ammoniak

Geluiden licht

Natuur

Realisatie EKS
kwanlitalief

Stikstof in
oppcrvlakli; water
Fosfaat in
oppervlakiewatet
Inrichtin;^
Afvoer
Belasting met N en P
Voldoen aan basisinspanninR 2()05
Riolenng buitengebied;
opheffen ongezuiverde
lozingen
Aantal overbelaste situaties
(regels vergunningverlening)
Geen ernstig stankgehinder
den in 2010 door landbouw
Emissiereduciie
conform Reneriek beleid
Depositie op kwetsbare
natuurgebieden
Toe- of afname geluiden lichthinder

Omvang van de EHS in
ha in 2018
Realisatie robuuste
verbindingszone in 2015

Maal-eenheid

BepalinK
Kwalitatief

Afvoer toename in %

GIS en kwalitatief

hectare

GIS.
indicatief kwanlitalief
Indicatief kwantitatief
Lengte kwantitatief.
waiersysieem kwalitatief
Kwalitatief, kwantitatief

Afvoer afname in %
Km meer natuurlijke
beken
Aantal duurzame
winningen,
aantal m3 /jaar
N-en P- belasiing
per zone
Ha vtaarop 50 mg en
25 me Kchaald wordt
Ha waarop 2,2 mg
gehaald wordt
Ha waarop 0.15 mg
gehaald wordt
Km ingericht
Beek eigen afvoer

Aantal resterende
overstortcn
Aantal resterende
oversiorten

Milieu-onderzoek,
indicatief
Milieu-onderzoek,
indicatief
M i 1 i e u-undc ncoek.
indicatief
Milieu-onderzoek,
indicatief
Kwantitatief
Kwalitatief
Milieu-onderzoek,
indicatief
Kwantitatief
Kwantitatief

Aantal situaties

Milieu -onderzoek

Aantal ernstig
ge hinderden
Kiloton per jaar

Milieu-onderzoek

Heclaren per depositieklasse
Verandering.
% overschrijding
40dBAin
stiltegebieden
Ha, in 'S van de
doelstelling
Ha. in ^ van de
doelstelling

Milieu-onderzoek

Kwalitatief

Kwaliiatieren
kwanlitalief

Meten. GIS
Meten, GIS

AsDccl

Deelaspect

Realisatie EHS kwalilatief
natuurbeheer

Verdroging

Bescherming en
buffering Habital- en Vogeiriehilijn-. NB-wei
Soortenbeleid

Landschap en
culluurhisloric

Landbouw

Criterium
Maat-eenheid
Realisatie verbindingSj^oncs Km, ha, in % van de
in 2018
doelstel lini>
Realisatie natuurdoelen
Percentage oppervlakte
in 2020 (EHS en
van gerealiseerde
verbindines/ones)
natuurdoelen
Kwalitatieve bescherming Gerealiseerde oppervlakte
grote eenheden in 2010
in ^ van de doelstelling
Opheffen barrières
Aantal opgeheven
(ontsnipi)ennK)
barrières
Ha hydrologisch herstel
Percentage hectares en
natuurdoel
Kwalitatieve bescherming Gerealiseerde oppervlakte
grote eenheden in 2010
in 'S van de doelstelling
Toe-of afname beschermd
gebied

Toe- of afname van actieve
soon bescherm ing en
kwaliteit van de leefgebieden
Kwaliteit leefgebieden
soorten
Beheersovereenkomsten
Hoeveelheid
beheerso vereen komsten
Bosaanleg
Hoeveelheid nieuw bos m
2015
Cultuurhistorie, archeologie Behoud en herstel
en geo morfologie
waardevolle oude
landschappen en
elementen, o,a.
Belvédère en streekplan
Verbeteren ruimtelijke
Functionele kwaliteiten
kwaliteit
(mate waarin
beeldkwalileil
functies, al of niet in
combinatie, tot hun recht
komen) en landschapsbeeld
(ontwikkelen nieuwe
landschapskwaliteiten)
Verstening
Mate van afname
bebouwing in waardevolle
gebieden
Groen blauwe dooradering
Oppervlakte nieuwe
groen blauwt: dooradering
Overga^gs^ones slad en land Mate van bijdragen aan de
kwaliteit van de overgangs/ones
Mate van oplossingen
Perspectiefmtensieve
(verplaatsing)
voor bedrijveehouderij vanuit ammoniak
ven die nu op slot zitten

Bepaling
Meten. GIS
Kwalitatief, GIS

Milieu-onderaoek en
natuurdoelen
Kwalitatief
Indicatief GIS
Milieu-onderzoek en
natuurdoelen
Meten,
GIS plus kwalitatief

Kwalitatief

Kwaliteit

Geschiktheid voorde
betreffende so()nen
Ha, in % van de
doelstelling
Ha. m % van de
doelstelling
Omvang gebieden,
mate en aard van behoud
en herstel

Kwalilatief
Kwalilatief
Meten, GIS
Kwalilatief
(landschapskwaliteitsioets)

Omvang gebieden.
mate en aard vang
veranderin

Kwalitatief

Aantal locaties minder

Kwalitatief

Ha. km. in % van de
iloel stelling

Kwalitatief
Kwalitatief

Aantal bedrijven,
Meten. GIS.
aantal behouden
Milieu-onderzoek
sterlocaties en
geschapen project locaties

Aspect

Deelaspect
Perspectief intensieve
veehouderij vanuil stank
Perspectief melkveehouderij

Waterhuishouding

Criterium
Mate van oplossingen
1 verplaatsing) voor bedrijven die nu op slot zitten
Extensivering,
commissie Koopmans

Biologische landbouw

Mestverwerking

BepaliiiE
Meten. GIS.
Milieu-onderzoek
Kwalitatief

Aandeel hu is kavel

Kwalitatief
Percentage huiskavel
naar percentage bedrijven

Vochttekon

Ha waarop vochtlekori
optreedt
Ha mei de gewenste
grondwuiert rappen
Male van realisatie en

Hydrologische
modellen
Hydrologische
modellen
Kwalitatief

effectiviieii
Male van scheppen van
voorwaarden

Kwalitatief

Drooglegging
Vergroten van veterinaire
veilitiheid
Verbreding

Maal-eenheld
Aantal bedrijven, aantal
behouden sierlocaties en
geschapen projecilocalies
Gve per ha in kwetsbare
gebieden

Varkens vrije zones
Mogelijkheden voor
inkomsten uit andere
functies
Male van uitbreiding
van het areaal
biologische landbou<A'
Realisatie van verantwoorde mestverwerking

Male van scheppen van
voorwaarden

Kwalitatief

Male van scheppen van
Kwalitatief
voorwaarden
Kennisontwikkeling en
Mate van scheppen van
Kwalitatief
innovatie
voorwaarden
Rooreaiie en
Ontwikkeling routestructuren Voorzieningen voor
Hoeveelheid
Kwalitatief
wandelen, fietsen, kanoën, voorzieningen, aanial, km
toerisme
paardrijden
Vergroten toegankelijkheid
Ti>e-of afname van
Kwalitatief
agrarisch gebied en natuuropenstellingen
gebieden
toegankelijkheid gebieden
Male van ontwikkeling
Aantal, aard. capaciteit
Kwalitatief
transferia
Wonen, werken en Diversificatie economische
Male van scheppen van
Kwalitatief
dragers
voorwaarden
leefbaarheid
Toe- of afname verkeersAantal situaties
Kwalitatief
Verkeer en vervoer Verkeersveiligheid
onveilige situaties

Bijlaf;e 7:
ruimlelijk vastgelegd en voor reconstructie relevant hard
beleid met de belangrijkste bijbehorende gebiedsgerichte
doelstellingen
K a a n 12: Duurzaam raamwerk

Op bijgevoegde kaart 12 - duurïaam raamwerk - zijn de voor reconstructie op provinciaal niveau belangrijke en ruimtelijk vastgelegiie functies in hel landelijk gebied weergegeven. Het betreft gebieden waarvan het provinciaal bestuur belangrijke functies al
ruimlelijk heeft vaflgeiegd.ofdiibinnenkort definitief zal doen, en waarvan de toekomstige tunciie in principe niet (meer) ter discussie staat in hel kader van ile reconstructie.
Een korte toelichting op betekenis van de belangrijkste legenda-eenheden volgt hieronder (vooreen meer volledige beschrijving wordt verwezen naarde betreffende proviricialc beleidsnota's):
- De Ecologische Koofdsiructuur - de gebieden die volgens de natuurgebiedsplarmen
van de provincie Gelderland tot de ecologische hoofdstructuur behoren. Aangegeven
zijn de gebieden met meer dan 60'S- natuurdoel per gebied, lussen de 20% lot 60%
natuurdoel per gebied, nieuwe natuur en de ecologische verbindingszones.
- De weidevogelgebieden - het betreft hier begrensde weidevogelgebieden. Handhaven en bij voorkeur herstellen van de weidevogel stand is een belangrijke doelstelling
binnen deze gebieden. Het handhaven van de rust en openheid zijn daarbij van
belang. Handhaven en/of verhogen van de grondwaterstand i.s in deze gebieden
noodzakelijk.
- Verspreid waardevolle wateren - in het provinciale beleid als zodanig aangeduide
wateren met een actueel of potentieel hogere ecologische waarde dan het basisniveau. Voor deze wateten van het "hoogste ecologisch niveau' (HEN-wateren) of met
een 'speciale ecologische doelstelling' jSED-wateren) geldt dat versneld gestreefd
wordt naar realisatie van de gewenste waterkwaliteit en inrichting. In het algemeen
geldi dat aantasting van de kwaliteiten die deze wateren hebben, moet worden voorkomen.
- De grondwaierbeschermingsgebieden - aangegeven zijn de 2S-jaars zones en de winplaaisen. Het beleid voor grondwaterbeschermingsgebieden heeft tot doel versneld
eenbasismilieuen waterkwaliteit te realiseren ter bescherming van de drinkwaterwinning. Het doe! van hel grondwalerbeschermingsbeleid is ervoor te zorgen dat het
grondwater op eenvoudige wijze (zonder ingrijpende en kostbare zuivering) kan
worden gcbruiki voordebereiding van drinkwater. Voor deze gebieden wordt
gestreefd naar het versneld bereiken van de EU-streefwaarde-norm van 25 mg
N03/1.
Sliltegebieden - aangegeven zijn de in het streekplan vastgelegde stiliegebieden in
de Achterhoek en Liemers. In sliltegebieden wordt de streefwaarde van 40dB( A)
gehanteerd. Dit betekent dat alle ruimtelijke activiteiten die niet gebiedseigen zijn en
deze norm overschrijden, worden geweerd. Ce luiden afkomstig van agrarische activiteiten, ontzandingen. oniklci ing. jacht, bosbouw en visserij worden als gebiedseigen beschouwd. Voor een deel van de stiliegbieden gelden uitzonderingsregels.
Archeologische monumenten-de Archeologische Monumenienkaart(AMK) bevat
de tol nu toe bekende archeologische monumenten. Onder monumenten worden
zowel wettelijk beschermde archeologische monumenten als alle overige terreinen
van archeologische waardeen betekenis verstaan. De AMK geeft een eerste inzicht
in de aanwezigheid van archeologische monumenten en waarden. De signaleringsfunctie is derhalve zeer belangrijk. De wettelijk beschermde monumenten op de
AMK zijn beschermd op basis van de Monumentenwet,
- 'Bestaande bebouwing en bedrijfsterreinen en uitbreidingsplannen waarvoor het ontwerp-bestemmingsplan al vergaand in procedure is - het betreft hier gebieden die tol
het stedelijk gebied behoren of (naar verwachting) binnenkort gaan behoren.

Kaart 13: werkkaart voor verzuring iievoeljge ijebieden binnen de EHS + 2S0m
zone
Op kaart 13 is de werkkaart voor verzuring gevoelige gebieden binnen de EHS, met een
250m-zone weergegeven. Voor deze gebieden gaat (zie voorbehoud) het emi ss ie-standsiili beleid gelden uit de recent aangenomen Wei Ammoniak en Veehouderij. Op deze
werkkaart slaan alle voor verzuring gevoelige gebieden binnen de ecologische hoofdslructuur. Op basis van de bij de behandeling van de Wei Ammoniak en Veehouderij in
de Eerste Kamer gemaakte afspraken zijn kleine wijzigingen in dit kaartbeeld nog mogelijk. De provincie Gelderland zal over deze (mogelijke) wijzigingen bmnen enkele
maanden beslissen.
Voorbehoud: deze ambtelijke werkkaan zal de komende tijd op (kleine) onderdelen nog
aangepast (kunnen) worden. Dcdcfïnilievc kaart zoals die uileindelijk na een zorgvuldige procedure door de provincie Gelderland wordt vastgesteld, is uiteindelijk bepalend.
K a a n 14: Natuurbeschennineswet en Europese Vogel-en Habiiai-richHijnsebjeden.
Op een kaart 14 zijn de op basis van de Naiuuurbeschermingswei en Europese Vogel- en
Habiiatnchilijnen aangewezen en/of aangemelde gebieden aangegeven. Deze gebieden
genieten de in deze wetten en regelingen genoemde bescherming.
Op de kaan zijn ook de gebieden aangegeven die naar verwachling zeer binnenkort door
Nederland bij de EU worden aangemeld in hei kader van de Habitatrichtlijn. Vanaf het
moment van aanmelding geldt, op basis vanjurispnideniie.dat met deze gebieden rekening moei worden gehouden alsof zij reeds waren aangewezen.
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