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structie Achterhoek en Liemers Uitwer-
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Geacht college, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid om voor 7 juni 2005 een toetsingsadvies uit te brengen over een mili-
eueffectrapport (MER) bij een uitwerkingsplan voor de reconstructie van het landelijke 
gebied bij Winterswijk-Oost.  
 
Met gebruikmaking van artikel 7.16 van de Wet milieubeheer heeft u het MER-Recon-
structieplan Achterhoek en Liemers voor de uitwerking Winterswijk-Oost van toepassing 
verklaard en dit MER met het Ontwerp Uitwerkingsplan Winterswijk-Oost vanaf 4 april 
gedurende 4 weken ter visie gelegd. 
 
Overeenkomstig artikel 7.26 van de Wet milieubeheer bied ik u hierbij het advies van de 
Commissie in briefvorm aan. De Commissie heeft in haar advies rekening gehouden met 
de inspraakreacties die zij heeft ontvangen. Deze hebben slechts in beperkte mate be-
trekking op het MER. 
 
Op 2 juni 2004 heeft de Commissie een toetsingsadvies uitgebracht over het MER-
Reconstructieplan Achterhoek en Liemers. Daarin werd aangegeven dat het MER vol-
doende informatie bevatte voor de besluitvorming over het Reconstructieplan. Inmiddels 
is het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers vastgesteld. 
De Commissie is van mening dat het voornoemde Reconstructieplan-MER ook voor de 
Uitwerking Winterswijk-Oost, tezamen met de aanvullende informatie in het uitwer-
kingsplan zelf, de essentiële informatie bevat. Het Uitwerkingsplan is duidelijk van opzet 
en het kaartmateriaal is prima verzorgd. Het positieve oordeel van de Commissie wordt 
hierna kort toegelicht. 
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Het Uitwerkingsplan voor Winterswijk-Oost bouwt voort op het voorkeursalternatief dat 
in het MER voor het gebied Achterhoek en Liemers is beschreven. Dat voorkeursalterna-
tief is nu vigerend beleid. Een alternatievenafweging en effectbeschrijving op hoofdlijnen 
is in het eerdere MER reeds gegeven. Het uitwerkingsplan past daar binnen. Daar waar 
het Uitwerkingsplan verdere maatregelen vastlegt, zijn de milieueffecten daarvan in ta-
bel 5 van het Uitwerkingplan aangegeven.  
 
Concrete resterende keuzen, zoals bijvoorbeeld de vraag waar de Koopmansgelden het 
best kunnen worden ingezet ter verbetering van de waterkwaliteit, zijn in het Uitwer-
kingplan met milieuoverwegingen gemotiveerd. De omvang van de behoefte aan water-
berging en de ligging van de zoekgebieden is eveneens toegelicht. Besluiten over maatre-
gelen voor natuurontwikkeling zijn overgenomen uit het Natuurgebiedsplan Achterhoek 
en behoeven dus in het Uitwerkingsplan geen nadere toelichting meer. Hoogstens kan 
de vraag opkomen waarom er tussen Wooldse Veen en Nonneveen en rondom Kulver-
heide niet meer maatregelen zijn genomen om het intensieve grondgebruik in deze toch 
ondervraagde gebieden aan te pakken, nu het doel is de hoogvenen te herstellen en te 
bufferen. 
 
De beschreven maatregelen zullen echter in het algemeen positief uitwerken voor het 
milieu en de natuur in het plangebied, waaronder voor de beschermde natuurgebieden, 
zoals het Wooldse Veen, Willink Weust en Bekendelle. Ook van de verplaatsing van 
agrarische bedrijven kan een positief effect worden verwacht, al is op dit moment nog 
niet duidelijk welke bedrijven zich zullen aanmelden.  
 
De Commissie ondersteunt de constatering in het Uitwerkingsplan dat een succesvolle 
uitbouw van de verbrede landbouw met groen/blauwe diensten in dit gebied essentieel 
is. Zij beschouwt de oprichting van een fonds daarvoor als een zinvol initiatief.  Dat 
geldt ook voor het voornemen om overleg te starten met Duitsland over de grens-
overschrijdende beken. De beken vertegenwoordigen een belangrijke natuurwaarde in 
het plangebied. Zoals uit de inspraak naar voren komt, kan het voornemen om schouw-
paden langs de beken aan te leggen zich slecht verhouden met het doel tot behoud van 
natuurlijke beschaduwde oevers. 
 
Het Uitwerkingsplan geeft terecht aan dat niet kan worden uitgesloten dat bij de realise-
ring van dit plan voor bepaalde, nog niet concreet aangeduide ingrepen een toets nodig 
is in het kader van de natuurbescherming (gebiedsbescherming en soortenbescher-
ming), of de bescherming van het archeologisch erfgoed. Deze toetsen kunnen echter in 
een later stadium worden uitgevoerd, behalve wellicht voor de schouwpaden, wanneer 
deze in dit Uitwerkingsplan al concreet en bindend worden vastgelegd. In het kader van 
de m.e.r. voor  het voorliggende Uitwerkingsplan Winterswijk-Oost is de milieu-
informatie naar het oordeel van de Commissie in dit stadium van de planvorming toe-
reikend. 
 
Een kleine kanttekening bij het Uitwerkingsplan is nog dat monitoring en evaluatie van 
deze en andere te nemen maatregelen nog beter moet worden uitgewerkt: hoe zal bij-
voorbeeld het agrarisch natuurbeheer functioneren in de 950 ha die daarvoor zijn aan-
gewezen? 
Verder valt op dat de aanpak van de bodemverontreiniging bij Winterswijk wel in het 
Reconstructieplan, maar niet in het Uitwerkingplan wordt opgenomen. Dat vraagt om 
een toelichting. 
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Uit uw brief van 2 maart zou kunnen worden opgemaakt dat u bij voorbaat van mening 
bent dat alle nog op te stellen uitwerkingsplannen gedekt zullen worden door het eerde-
re MER voor het Reconstructieplan. U geeft namelijk aan dat u van mening bent dat in 
het vastgestelde MER/Reconstructieplan Achterhoek en Liemers alle milieu-informatie 
toereikend is beschreven “voor het hele reconstructiegebied inclusief Winterswijk-Oost”. 
De Commissie denkt dat dit niet in algemene zin kan worden gesteld, maar afhangt van 
de inhoud van het uitwerkingsplan. In het Uitwerkingsplan Winterswijk gaat het voor-
namelijk om extensiveringsgebieden en een klein deel verwevingsgebied. In deelgebieden 
met meer ruimte voor intensieve veehouderij is de ruimte binnen het voorkeursalterna-
tief en daarmee het milieurisico veel groter. Ook de tijd die is verstreken tussen het op-
stellen van het MER en het maken van het uitwerkingsplan kan van invloed zijn. Zij 
adviseert u dus dit per geval te bekijken, zoals de Commissie dit zelf ook zal doen in 
haar toetsingsadviezen over komende uitwerkingsplannen. 
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij ontvangt graag te zijner tijd het vastgestelde Uitwerkingsplan. 

Hoogachtend, 
 
 
 
 
 
prof. dr. ir. F.M. Maas 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Reconstructie Achterhoek en Liemers, Uit-
werkingsplan Winterswijk-Oost 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie 
Achterhoek en Liemers, Uitwerkingsplan Winterswijk - Oost 

(bijlagen 1 t/m 4) 



 

 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 22 maart 2005 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport 
in de Gelderlander  d.d. 1 april 2005 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: provincie Gelderland 

Bevoegd gezag: provincie Gelderland 

Besluit: vaststellen van het Uitwerkingsplan Reconstructie Achterhoek en 
Liemers voor het deelgebied Winterswijk-Oost (volgens artikel 18 van de Re-
constructiewet Concentratiegebieden) 

Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: (vooruitlopend op) C09.0 

Activiteit: verdere concretisering van de reconstructie landelijk gebied 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie Reconstructie Achterhoek en Liemers: 17 april 2002 
richtlijnenadvies uitgebracht: 24 juni 2002 
richtlijnen vastgesteld: 20 augustus 2002 
kennisgeving MER Reconstructieplan Achterhoek en Liemers: 31 maart 2004 
toetsingsadvies uitgebracht: 2 juni 2004 
Reconstructieplan vastgesteld: 23 februari 2005 
kennisgeving MER Uitwerkingsplan Winterswijk-Oost: 1 april 2005 
toetsingsadvies uitgebracht: 26 mei 2005 
 
Bijzonderheden: Met gebruikmaking van artikel 7.16 van de Wet milieube-
heer heeft de provincie Gelderland het MER-Reconstructieplan Achterhoek en 
Liemers voor de uitwerking Winterswijk-Oost van toepassing verklaard en dit 
MER met het Ontwerp Uitwerkingsplan Winterswijk-Oost ter visie gelegd. De 
Commissie is van mening dat het voornoemde Reconstructieplan-MER ook 
voor de Uitwerking Winterswijk-Oost, tezamen met de aanvullende informatie 
in het uitwerkingsplan zelf, de essentiële informatie bevat. Zij wijst erop dat 
dit niet automatisch voor alle nog op te stellen uitwerkingsplannen geldt, 
maar dat dit per geval moet worden bekeken. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
prof. dr. ir. F. M. Maas (voorzitter) 
ir. W. H. A. M. Keijsers 
drs. J. A. A. M. Leemans 
dr. ir. N. W. M. Ogink 
ir. R. F. de Vries 
 
Secretaris van de werkgroep: drs. M. van Eck 



 

 

BIJLAGE 4 

Lijst van inspraakreacties en adviezen 

nr. datum persoon of instantie plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

1.  20050419 L. Kip  + 1 mede-inspreker Winterswijk-
Ratum 

20050520 

2.  20050422 Mts. H.J. en C.E.B. Ooijman Winterswijk-
Henxel 

20050520 

3.  20050427 A.J. Kersjes Winterswijk 20050520 
4.  20050429 G.W. Vreman + 99 mede-

insprekers 
Winterswijk-
Kotten 

20050520 

5.  20050422 G. ter Kuile + 2 mede-insprekers Winterswijk 20050520 
6.  20050428 Mts. Oortgiese - Vervelde Winterswijk - 

Huppel 
20050520 

7.  20050429 A.J. Bentsink - Roerdink Winterswijk - 
Ratum 

20050520 

8.  20050430 G.J  Bevers + 2 mede-insprekers Winterswijk - 
Ratum 

20050520 

9.  20050422 Waterschap Rijn en IJssel Doetinchem 20050520 
10. 20050502 J.M. te Lintum Winterswijk - 

Ratum 
20050520 

11. 20050429 Maatschap Damkot Winterswijk - 
Henxel 

20050520 

12. 20050429 A.H. te Selle Winterswijk - 
Kotten 

20050520 

13. 20050419 J. Jansen + 1 mede-inspreker Winterswijk - 
Woold 

20050520 

14. 20050422 Gemeente Winterswijk Winterswijk 20050520 
15. 20050519 Stichting Ratums Belang Winterswijk -  

Ratum 
20050520 

16. 20050502 Mw. J.M.E. Tenkink Winterswijk 20050520 
17. 20050503 Werkgroep NSW-Landgoederen 

Winterswijk e.o. 
Winterswijk  20050520 

18. 20050504 Mw. N.M. Esselink – Goosen + 1 
mede-inspreker 

Winterswijk- 
Miste 

20050520 

19. 20050504 Accon adviseurs namens B.G. te 
Selle, G.J. Kruisselbrink en B.W. te 
Selle 

Arnhem 20050520 

20. 20050504 Gibo adviseurs  namens fam. 
Wijnveen 

Doetinchem 20050520 

21. 20050504 Platform Natuur en Landschap 
Winterswijk 

Winterswijk 20050520 

22. 20050427 WCL Winterswijk Winterswijk 20050520 
23. 20050426 Stichting Kottens Belang Kotten 20050520 
 

 



 

 



 

 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport Reconstructie 
Achterhoek en Liemers, Uitwerkingsplan Winterswijk - Oost 

Winterswijk is het eerste gebied waarvoor een verdere uitwerking 
is gemaakt van het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers. 
Voor de beschrijving van de milieugevolgen van dit uitwer-
kingsplan wordt verwezen naar het milieueffectrapport dat voor 
dat Reconstructieplan is gemaakt. Dit als aanvulling op de infor-
matie die het Uitwerkingsplan zelf bevat. 
 
ISBN 90-421-1553X 
 
 


