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Milieueffecten 
verstedelij kingslocaties 

In dit hoofHstuk zijniin paragraaf 8.2 en 8.3) de effecten iwn alle onderzochte locaties voor 

•inKtAlialigc uviliii*;houw en een re^ioimal bedrijzviiterrein lieachretvn, dus ook l(xalies buiten liet 

bundelingsgebied en locaties die bij de keuze riwr het riiimtelifke perspectief zijn nfgei'allen. De 

onderzochte locaties zijn aangegeven m paragraaf 8.1. Vooreen nadere toeticblinij op de in het 

onderzoek meegenomen locaties, iivrdt ivnvezen naar paragraaf 4.3. 

Het doe! iwi dit hiwfd^tuk is om im Ie gaan of er vanuit milieu redenen zifn te bedenken om van de 

gekozen locaties af ie wijken, bijinmrbeeld omdat deze veel negatievere milieueffecten hebben dnii 

andere locaties. De conclusies zijn opgenomen in paragraaf 8 4. 

Een aantal teksten in dit hoofdstuk is gelijk aan teksten uit hoofdstuk 7, tvaar alleen de milieueffecten 

iwi de locaties die passen binnen het Ruimtelijk Structuiirbeetd Stedendriehoek 203H, zijn besproken. 

Er ivtor de leesbaarheid van dit hoofdstuk Ixni-nst gekozen om givn venvijzingen naar hoofdstuk 7 op 

te nemen. Daarmee is dit hoofdstuk zelfstandig leesbaar voor diegenen die geïnteresseerd zijn in het 

totaalbeeld van de milieueffecten van alle onderzochte locaties-

8.1 

l4lMlä.1 

Onüer /cK 'h t t I r i tu t i fh vo<»r 

^i-Lto[s4.^hj]i|jf- ^VL»llMl)rl^]||v^ r i l 

OWDBiHÏCIfrE LOCATIES 

Onderstaand zijn de ItKflties aangegeven (zie talwl 8.1 en afiwelding 8,1), waarvoor de 

milieueffecten in beeld zijn gebracht. In htwfdstulc 4 is aanj^egeven wal de achtergrond van 

de onderzochte locaties is. 

Woningbouwlocaties binnen hel gekozen 
Overige woningbouwlocaties 

perspecdef 

1 

2 

IJsselsprong DevBfiter (binnen) 5 Twello - Oosl 1 

2 IJsselsp'ong Deuerter (bulten) 6 Twelk) - ZUKJ 

3 Ijssesprong Zutpben (zukMiqlt} 7 Deventer NO-phis 

* IJsselsprong ZtilpTien (westelijk) 8 Voorst 

9 Klarenbeek 

10 Eeerbeek - Noord 

11 Zutphen-Oost 

12 TerwokJe 

BMlrinenterreinlocaties binnen bet gekoien 
Overige bedniven locaties 

perspectief 

1 Beekberger 3 Grote KAB 

2 VAR 4 Apeldoorn NO-ptus 

5 Posterenk 

6 1 Balhnwn 
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m r l d l r uil luM H.J) 

8.2 _EH€C1B|H WWINGBOUWLOCATIES 

82A. 

Iiüiel8.2 

BODEM EN WATER 

In ondersta.inde tabel zijn de effecten op bodem en water opgenomen van de diverse 

won inj;boLLW locaties. 

Criteria uit laag 1 (ondergrond) 
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Aantasling waardevolle bodem- en watergebieden 

Waterbefgingsgeb^d (U) 0 0 0 0 . . 0 0 . 
Grond/dmlwaterbeschemiingsgebied (V| 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 WM 0 0 

Aatdkurtdig «aardevol gebied |V) 0 0 . H o 0 0 0 ^ H - ^ H -
Archeologiscti waardevol gebied (V) - . 0 ^ H 0 0 0 - 0 0 0 0 

U = uitsluitend crflerium V = randuoorwaarderste lender itehuiï) R^ angsc ikkenc crileril m 

Waleibergingsgebieden 

Een .i.intal liKaties vixir woningbouw overlapt voor een relatief klein deel met (»ebieden die 

in het Ontwerp Derde W.iterhuiihoudingsplan Gelderland zijn aangeduid al?i {zoekgebied 

i'Bij Dt'venlerNO-plasliglei'ii walerwinningsgrfïied met een voorwaardclijIte vergiuiniiif;. In 

verband hicnnee is de score ~ tixigekend. Wanneer de waterwinning wordt beëindigd, is woninglmuw 

niet onnHigi'lijk. De score wordt dan 0. 
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vtxir) waterberginj;. Hier is een extra tint wer popgave aan de iirde. Woningbouw moet 

daarbii (in overleg met waterbeheerders) afgestemd worden op de hoeveelheid te bergen 

waler. 

Ten ntxirdoosten van Eefde liggen enkele zoekgebieden voor walerberging, waardoor de 

locatie Zutphen-Oost riiimlebeslag heeft op waterbergingsgebieden (score -). 

De locatie Twello-Oiist ligt d tv ls over de Fliert (score -). Deze watergang is aangewezen 

voor waterberging. De ItKalie Twel lo-Zuid overlapt de watergang ten noorden van de 

Zonnen Berg straat, die ook voor waterberging in aanmerking komt {score -). 

Eerbeek-NiKird overlapt mei het ApeldiHirns Kanaal en het gebied rond Huis ie Eerbeek. 

Beide zijn aangeduid als waterbergingsgebied (score -}. 

De locatie Terwolde teaslotte ligt deels over de voor waterberging aangewezen Terwt)ldsche 

wetering (score-). 

Locatie Vcxirst overlapt niet met gebieden voor waterberging, maar ligt wel dicht bij 

dergelijke gebieden. Hier moei aandacht zijn v(x)r de Voorstenbeek ten nix>rden van V(«rs l , 

die onderdeel uitmaakt van een stelsel van watergangen voor walerberging. 

GrondwalBr- en drinkwaterbeschermingsgebieden 

Alleen Deventer NO-plus heeft ruimtebeslag op grondwater- en /o f 

drinkwaterbeschermingsgebieden. Opgemerkt word l wel dat de locatie Deventer NO-plus 

in een waterwinningsgebied met een vwirwaardel i jke vergunning l igl. Indien de 

waterwinning beëindigd wordt is de score neutraal (0). 

Aaräkundig waardevolle gebieden 

Enkele locaties voor gnxttschalige woningbouw liggen in aardkundig waardevol gebied, als 

zodanig aangemerkt in hel streekplan van de provincie Overijssel en aangemerkt als 

b<)demkundig waardevol gebied in het vigerende streekplan van Gelderland. Hier is een 

extra onlwerpopgave aan de orde, waarbij met name bij vergravingen aandacht moet zijn 

dat zo min mogelijk negatieve effecten optreden, 

De l(K:atie IJs.selsprong Zutphen (zuidelijke variant) ligt deels in bodemkundig waardevol 

gebied, namelijk hel gebied tuvsen de N345 en de l|s.sel (score -). 13e lixratie IJssel.sprong 

Zutphen (westelijke variant) overlapt voor een gr iw l deel met het bodemkundig 

waardevolle gebied ten ntx>rden van de Hi>endernesterbeek (score - -). Klarenbeek Ügl 

midden in een aanzienlijk bodemkundig waardevol gebied (score - -). 

Deventer NO-plus ligt vinir een deel in aardkundig waardevol gebied (score -). 

Eertieek l igl midden in een grixH geomorfologisch waardevol gebied. Hierdoor Ireedt hij de 

locatie Eerbeek-Noord volledig ruimtebeslag op deze waarde op (score - -). 

De locatie Terwolde l igl vw i r een deel in een langgerekt aardkundig waardevol gebied dat 

zich aan de noord en zuidzijde van Terwolde uitstrekt (score -). 
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8.2.2 NATUUR 

In onderstaande tabel zi jn de effeclen op natuur opgenomen van de diverse 

woningbouwliKaties. 

tabel 8.3 

Etittten op naluur van i l f 

U'Oiii i i^HiuH'lm^dlif 's 1! n i ft 
Criteris urt laag 1 (ondergrond) c 

> 

- a i l 
^ V Ë 1 

1 S 5 • .. 1 1= 

Q F-J M 

i" ? ? S Tn "O j [ i 3 
9 s e e 

o, o. Q. 
dj 0} a> 

ï o tv, a S 
S S 2 -^ 1 5 

V 

in t/i ifi ifi 
IA LA IA lA 
^ ^ 2 l ï 

t ï ï S 1 ä S 
vj 1^ »^ > !£ a m 

Aantasling beleidsmatig beschermde natuurgebieden en soorten 

RuiniKDeslag Ptovinciaie Ecologische 

hoofdstructuur/ 

Natuurbeschermingswelgebied (U) 

0 0 0 0 0 0 0 

Mate van doorsnijding van ecdogische 

vertindingsiones (U) 

0 0 0 0 - D 0 - ° ^ ° 
Ruimtebesiag op robuuste ecologische 

vertil nd ing szones (U) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruimtebeslag beschermingszones Eunapese 

Vogel- en HaOitalnchtlijn (U) 

Beschenringszones Europese Vogel- en 

Habitatricfitlijn: eilerne wertirg (U) 

Ruimtebeslag op overige beleidsmatig 

beschennde gebieder (V) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ruimtebeslag beschermingszones Eunapese 

Vogel- en HaOitalnchtlijn (U) 

Beschenringszones Europese Vogel- en 

Habitatricfitlijn: eilerne wertirg (U) 

Ruimtebeslag op overige beleidsmatig 

beschennde gebieder (V) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Ruimtebeslag beschermingszones Eunapese 

Vogel- en HaOitalnchtlijn (U) 

Beschenringszones Europese Vogel- en 

Habitatricfitlijn: eilerne wertirg (U) 

Ruimtebeslag op overige beleidsmatig 

beschennde gebieder (V) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Beschermde sooilen Flora- en faunawet I 

HaHBt1cMfn(VAJ) 

- - -

• • • •» U = uitsluitend crtlerium v - ranchooiwaardenste tender itenum R^ 'angso ikkem cnteni. m 1 

Ruimtebeslag Provinciale Ecc^ogische hoofdstructuui/Natuurbeschermingswetgebieden 

Volgens infi irm.itie van de provincie Gelderland (atlas Gnien C'rf?lderland} overlapt een 

aantal locaties voor woningbouw de EHS in Gelderland (beslaande uit ecologische 

verbindingszones en kerngebieden). In principe i,s ruimtebeslag op de EHS niel toegestaan, 

mits het maatschappelijk belang k.in worden aanget(K>nd. Bij ruimtebeslag is compensatie 

van natuur verplicht. 

De locaties waar ruimtebeslag op de EHS aan de orde is, zijn de locatie IJsselsprong 

Deventer (buiten), waar de Dijkhof kerngebied van de EHS is, de locatie Twello-Oost, waar 

de Flierl een ecologische verbindingszone is (en dus onderdeel van de EHS), de litcafie 

Klarenbeek. waar een gebied ten iK>slen van Klarenbeek onderdeel is van de EHS en 

tenslotte de locatie Eerbeek-N(x>rd, waar de buiteaschil van Eerbeek-Noord onderdeel is 

van een brede ecologische verbindingszone. Van de genoemde locaties scoort Eerbeek-

Noord minder gunstig (score - -) dan de overige locaties (score -), omdat op een groter 

gebied van de EHS ruimtebeslag optreedt. 
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De liKratie Deventer NO-plus iigt vtxir een deel in de EHS van de pruvincie Overijssel 

volgens het Streekplan Overijssel 2000+ (score -), wat bij nadere ui twerking waarschijnlijk 

te voorkomen is.. 

Mate van doorsnïjding van ecologische vertmdingszones 

Een viertal iivaties doorsnijdt een ecologische verbindingszone van de provincie 

Gelderland. Dit moet in principe v(xirkomen worden. Indien tiKh aantasting plaats vindt, 

dient er met maatregelen (ecoducten, faunatunnels e.d.1 voor Ie worden gezorgd, dat nog 

uitwisseling van dieren (en planten) tussen gebieden mogelijk wordt. 

De ItKatie IJsselsprong Deventer (buiten) overlapt met de ecologische verbindingszone de 

Flierl (score -). Daarnaast is de di jk langs de IJssel een aandachtspunt v(x>r deze 

locatie.Twello-Oost doorsnijdt de Fliert (score -). De locatie Eerbeek-Noord tenslotte ligt 

geheel in een brede ecologische verbindingszone, die aan de noordzijde van Eerbeek ligt. 

De IJsselsprong Zutphen (westelijk) leidt niet tot dixirsni jding van een ecologische 

verbindingszone, maar ligt wel nabij de eailogische verbindingszones Hoendemesterbeek 

en de Ijssel. Hier moet aandacht viHir zi jn. 

Ruimtebeslag speciale beschermingszones Europese Vogel- en HatMtatrichtlijn 

Geen enkele ItKatie resulteert in direct ruimtebeslag op speciale beschermingszones in hel 

kader van de Europese Vogel- en Habilatrichtl i jn. 

Speciale beschermingszones Europese Vogel- en Habilelrlchllijn. externe werldng 

Met het ixig op externe werking zijn beide locaties van de IJsseisprongen bij Deventer en 

Zulphen relevant. 

De beide locaties van de IJsselsprong bij Deventer bestaan voor een belangrijk deel u i l 

bouwland. Het gebied is daardoor weinig geschikt als foerageergebied voor de soorten u i l 

het Vogelrichtlijngebied. De O^senwaard, gelegen tussen de locatie en het centrum van 

Deventer is diHir de uitgevoerde natuurontwikkel ing weinig geschikt als foerageergebied 

viHir ganzen en smienten. Naar verwachting zijn de gevolgen van bebouwing van dit gebied 

voor het Vogelrichtlijngebied daarom gering. 

De effecten van de IJsselsprong bij Zutphen (zuidelijke variant) op hel Vogelrichtlijngebied 

IJssel zijn naar verwachting eveneens nihi l . Met gebied heeft weinig betekenis voor 

foeragerende ganzen. De externe werking op het uilerwaardengebied is beperkt door 

afscherming van de dijk en de tussenliggende provinciale weg. 

Hel gebied voor de westelijke variant van de IJsselsprong Zutphen is mogelijk wel van 

betekenis v(M)r foeragerende ganzen. De externe werking naar de uiterwaarden is hier echter 

verwaarloosbaar. De smalle uiterwaarden hebben hier weinig betekenis vixir kwalificerende 

vogelsoorten. 

Conclusie is dat alle woningbouwlocaties ten aanzien van 'externe werk ing ' neutraal scoren 

(score 0). 

Male van niimlebeslag op overige beleidsmatig beschermde gebieden vanuH natuur 

Bij geen van de locaties is sprake van ruimtebeslag op weidex'ogelgebieden of gebieden v(X)r 

ganzen en wintergasten (waaronder ganzengedixiggebieden van de provincie Gelderland). 
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Beschermde soorten m het kader van Flora- en faunawet I Habitathctitlijn 

Voor alk' liwraties geldl dat er geen volledig en actueel inzicht bestaat in hel voorkomen van 

alle relevante soortgroepen. In de meeste gevallen is een beperkt aantal soortgroepen matig 

tot goed geïnventariseerd, meestal planten en vogels. De onderzoekskwalileit van andere 

relevante soortgroepen {amfibieên, reptielen, dagvlinders, zixigdieren) is over het algemeen 

slecht. Dit betekent dat op dit moment onvoldoende inzicht gegeven kan worden in het 

volledige effect van de locaties op beschermde sixirlen. De exacte effecten hangen 

bovendien sterk af van de wijze waarop de ItKatie gestalte krijgt, en de mogelijkheden om 

leefgebieden van beschermde soorten in te pas.sen of te compen.seren. 

De scores zijn gebaseerd op de gegevens die het Natuurloket kan verstrekken. In een aantal 

gevallen kan daardoor dus mogetijk een onderschatting van het effect optreden. In tabel Ö.4 

zi jn de scores nader toegelicht. 

Naar aanleiding van bovenstaande wordt geconcludeerd dat nader onderzoek naar de 

natuurwaarden bij de verdere planvorming nodig is ten behoeve van een goede 

ondertHuiwing van te zijner tijd te maken keuzes. Het onderzoek wordt pas uitgevoerd op 

het moment dat de vraag zich naar nieuwe verstedelijking voordoet. Dit kan zijn over 10 of 

20 [aar. Tot die tijd kunnen zich (in positieve of negatieve zin) veranderingen voordoen op 

het gebied van de dan Ie inventariseren natuurwaarden. 

De effecten zijn relatief groot bij de woningbtmwIocat iesTwello-Zuid, Voorst, Eerbeek-

Noord, Zutphen-Oost en Terwolde (score - -). Hier komen relatief veel beschermde siKirten 

v(K)r. Al le overige woningbouwlocaties scoren negatief (score -). Bij de locaties Twello-Oost, 

Deventer NO-plus en Deventer IJsselsprong (beide varianten) kan daarbij op basis van de 

huidige gegevens hel vtH)rkomen van veel beschermde soorten nog niet uitgesloten wi)rden. 
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TdbHB.4 ___ 

TiJflichliii jt Miiri'S ln'wln-irnilf Mmrlcii 

Locatie Soorten Kenmerken gebied 

IJsselsprong Deventer 

(binnen) 

Wisselenü onderzocht Beschennde en bedreigde planlen, 

vogels, vleermuizen, amtlbieén (deels in 

Usseluiterwaarden) 

Binnendijks gebied vooral beslaand uit 

akkers en hagen 

Usselsptong Deventer 

(buiten) 

Wisselend onderzocht Bescfwnnde en bedreigde planten, 

vogës. vleemuizen. amflbieën (deels in 

IJsseluiterwaanJen] 

Bimendijlis gebied vooral bestaand ut 

akkers Daaromheen weilanden, bosjes, 

hagen en watertjes 

IJsselsprong Zutphen 

(zuK)eli|k) 

Wisselend onderzocht Beschemide en bedreigde planten, 

vogels en amfibieën (deels in iJsseluiteiwaanJen) 

Open gebied met akkers en grasland 

iJsselspning Zutpher 

|westelijl(} 

Wisselend onderzocht Beschemde planlen. Rode 

lijstsoorten vogels 

Open gebied met verspreide bebouwing, 

a inkers en weiianden 

T*eiio-Oost Slecht onderzocht. Beschermde planten en amfibleèn Afwisselend landschap met bosjes en 

wate lopen (Fliert) 

Tw^to-Zuid Wisselend onderzocht Beschennde planten, vleemiuizen. 

amfbieen. 

Relatief open gebied met watedopen 

Deventer NO-plus Wisselend onderzocht Beschernide planten, 

vleermu izen ,am<ib«ën 

Relatief iileinschalig gebed met bosjes w 

watorlopen 

Vooret Wisselend onderzocht. BesdiemKle planten, vleennulzen, 

amiibieen. Rode li|stsoolen vogels 

Relatief kleinschalig gebied met 

verspreide bebouwing en opgaande 

beplanting 

Klaterbeek Vrij slecht onderzocht Besctiermde ptanten Relatiel open graslandqebied 

Eertieeh-Noonl Slecht onderzocht Bescbem^ planten, vleenruizen Rode 

Lijstsoorten vogels 

Relatief kleinschal^ gebed met 

opgaande beplanting 

Ztitphen-Oo9t Slecht onde<zochl Beschermde planten, vleenruizen. Rode 

liistsooften vogels 

Kleinschalig landschap met veel 

opgaande beplanting en bos|es 

Terwolde Wisselend onderzodil Beschennde sooiten planten, 

vleermuizen en amfibieën. Veel rode lijstsoorten var 

1 verschillende groepen 

Open gebied met graslartd en akkers en 

enkele bosjes 
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8.2.3 

Tabd8.8 

LANDSCHAP 

[n onderstaande label zijn de effecten op landschap opgenomen van de diverse 

woningbouwlocaties. 

WCHliM^ÏHHiuKh'lÉtH.Ï. 

Crft«ria uH laag 1 (ondergrond) 
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j » j e * o ó s c c 

5 1 1 1 1 1 1 1 

D 
0 

^ 1 
.u 1-

Aantasting waardevolle landschapsgebieden 

LandscHappelijk waardevol gebied (V) 0 0 pï^n? 0 _ | - 0 - - 0 0 

Cuituurtiisionscn waartievol gebied (V| D 0 0 ^ H 0 . 0 . 0 -
Archeokigisch waardevol gettied (V) 0 . 0 0 - n 0 . 0 0 0 

i_Histonsctie geografie (V) 0 - . . a D 0 - Ĥ 
U = uitsluitend criterium \J = randvoorwaardenslellend cnlenum R = rangschikkend criterium 

De mate waarin de /ocaf/es in landschappelijk waardevol gebied liggen 

De beide varianten voor de lIs,selsprong Zutphen liggen volledig Jn gebied vi'aar 

landschapsbehoud vwordt nagestreefd (vigerend Streekplan Gelderland) {score - -). De beide 

ItKaties votir de IJsselsprong Deventer leiden niet tot een aantasting (score 0). Twdlo-Oosl 

en Twello-Zuid liggen slechts voor een klein deel in dergelijk gebied. Dit geldt ook vtnir de 

locatie Klarenbeek (score -). De locatie Deventer NO-plus ligt voor een deel i n 

landschappelijk waardevol gebied. 

Bij de/e liKaties is een extra ontwerpopgave aan de orde, waarbij de bestaande 

landschapswaarden (lanen, terpen, watergangen e.d.) zoveel mogelijk behouden moeten 

bli jven. 

£)e mate waarin de locaties in cultumtiistorisch waardevol gebied liggen 

Enkele locaties liggen in gebied met een cultuurhistorische waarde. Het streven is om 

culluurhislorische waarden zoveel mogelijk te behoud e n.Vixir locaties waar ruimtebi-slag 

op cultuurhistorisch waardevolle gebieden optreedt, is dan ook een extra ontwerpopgave 

aan de orde. 

De woningbouwlocatie IJsselsprong Zutphen (zuidelijke variant) Ügl geheel in 

cultuurhistorisch waardevol gebied (ten zuiden) met een midden waarde (score -). De 

locatie Ijssesprong Zutphen (westelijke variant) ligt slechts vi>or een klein deel in gebied (ten 

noorden van de Hoenderneslerbeek) met een midden waarde (score -). De locatie Twellt»-

Oi>st ligt voor een aanzienlijk deel in cultuurhistorisch waardevol gebied (rond de Fliert) 

met een hoge waarde (score - -), Terwolde ligt voor een klein deel in cultuurhistorisch 

waardevol gebied met een hoge waarde (.score -). 

De locatie Deventer NO-pIus ligt v iwr een deel in een landgiwderenzone, dat tevens is 

bestempeld als waardevol oud landschap (score -). 
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De mate waarin de locaties in archeologisch wsardevol gebied iiggen 

Hnkele liR-aties voor wnniriKbouw lij;yon in gebied met een hoge archeologische 

verwachtingswaarde. IJsselsprong Devenler (variant buiten) l ig l deels in een gebied met een 

hoge archeologische verwach tings waarde (score -). D i l geldt ook voor de locaties Zutphen-

Oiist, Twello-Oost en Voorst (score -). 

Bij de verdere ui twerking van de nog te kiezen woningbouwlocatie(s), is nader 

archeologisch onderzoek nodig om de effecten I?eler in beeld te brengen en negatieve 

effecten zoveel mogelijk te v<»rkomen (door beperking ruimtebeslag of opgravingen). 

Aantasting historisctie geografie 

ben aantal locaties l igl in historisch geografisch gebied. IJsselsprong Deventer (variant 

buiten) ligt deels in gebied met een hoge waardt?, deels in een gebied met een middelhoge 

waarde en deels niet in waardevol gebied (score -)• IJsselsprong Zutphen (beide varianten) 

liggen volledig in gebied met een middelhoge waarde (score -). Dit geldt »mk voor de ItKatie 

Eerbeek-N<H>rd (score -). 

De locaties Twel loOos l en Terwolde liggen volledig in historisch geografisch waardevol 

gebied met een hoge waarde en scixirt daard<.>or "—"• De locatie Viwrsl ligt met name in 

gebied met een middelhoge waarde en voor slechts een klein deel in gebied met een hoge 

waarde (score -), Deventer NO-plus l igl voor een deel in gebied met waardevolle oude 

landschappen (score -). 

129 



S.2.4 INFRASTRUCTUUR 

Tabel S.e 

Kl l t ^ t l - l t op I l l l rÜt l lU* ILMJI \.tli 

Hiiiiitij(l»imsl.)caiii-,s 

In de onderstaande tabel zijn de effecten van de woningbouwlocaties op de infrastructuur 

opgenomen. 

BereiktMartieid autoverkeer 

Snelweg tiitinen 15 (•*-*•) of 30 (+) 

minuten bereikbaar (R} 

Local« wwtJt goed ontsloten door de 

regionale tioofdinfraslnjctuuf (R) 

Bereikbaart̂ id van de steden vanaf de 

locatie (R)_ 

Berelhluartwid OV 

Trein/ligMtrBin-naHe twinen 5 km (R|" 

** ++ ^ 1 . . ^m . 

--

^ 

i 
» + 

I • l-li L^glng van de locatlet t.o.v werkgelegenticidsconcentraties 

Ligging locates len opzichte van 

urefligelegenlieidscQncentraties (R| 

l l l l t lUäLUItmMUdl 

O o 

U • urtsiurtend cfflerijm V = randvoonvaarOenstellend cntenum R - rangscfiikkend crtenjm 

' Bij de aanleg van een iigbttraln slalion bij een van de iJsseisprong^ bij Ziitpben, zal slation Voorst gestolen moeten worden, omdat 

andera tie afstanO tjssen de stations Ie gering worden voor een effidént railverkeer 

Berelkbdarheld autoverkeer 

Snelweg binnen 15ot30 minuten bereikbaar 

Vixir hel functiiineren in sociale en economische netwerken van de bewoners is 

bereikbaarheid van het nationale wegennet vanaf de woningbouwltKalies van belang. 

Ges«>ord is of een snelweg (A l of A50) binnen 15 minuten (++) of 30 minuten (+) bereikbaar 

is (builen de spits). Er Ls uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 50 km per uur op het 

lokale en regionale wegennet. Daarom zijn de locaties die binnen 12 km vanaf de snelweg 

bereikbaar zijn gesojord met dubbel plus {++). Locaties die binnen een afstand van 24 km 

vanaf een snelweg bereikbaar zi jn, zi jn gesctxird met een enkele plus (+), 

ViHir de locaties IJ.sselsprong Zutphen (zuidelijke variant) en IJssetsprong Zutphen 

(westelijke variant) geldt dat de snelweg ( A l of A50) binnen 30 minuten bereikbaar is, 

ofwel op een afstand van maximaal 24 kilometer van de snelweg liggen (score +). De 

overige locaties liggen binnen 12 km vanaf de snelweg en scoren dus in principe " + + " . Van 

"• Bij de locatie Eerbeek-Noord beslaan ook geen mogelijkheden voor de aanleg een trein- of 

treinaanslulling, bij j^obrek aan bestaand spoor in de buurt. 
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TalMlS.7 

Riiuli' I'll siii-lvsfj; siHir i l t - i r -

w »II i n lein iu w local ien 

de locaties Deventer NO-plus en Terwolde is echter bekend dat (in ieder geval tijdens de 

spits) de A l moeilijk bereikbaar is. Om die reden scoren beide locaties " + " . 

In de onderstaande label is per locatie de route, te passeren kernen of wi jken en de afstand 

tot een snelweg weergegeven. 

Locatie Route naar snehwg 
Te passeren kernen of 

wijken 

Afstand in km 

(11km) 

Score 

iJsselspwig Deventef N348-A1 atslag Twelb Wilp 7lan *• 
(l)inner| 

IJsselsprong Deuenlet N348-A1 afslag Twello Wilp ekm ++ 

(Qurter) 

Ussetsprong Zutphen N 345-Al atslag Voorst Voorst Qalek) 14 km + 

(zuidellik) 

iJsselsprong Z j t ( ^ n N 345-A1 afslag Voorst Voorst, Gtelek) 13 km + 

(westelijk) 

TwieUo-OosI Weg Twelto-Posterwik-

At atslag Twelki 

Posteren k 4km ** 

TiMllo-ZLiid Weg Tweik)-Posterenk-

A1 atsla!3 Twello 

Poslarenk 4km • • 

Deventer NOpkis Lai^s Overijssels 

KanaaMI Oevenler-

ooat" 

Sctulkhaar 

Colntscttale 

6km + 

Voorst N 345-A1 afslag voorst Voorst 

G i e ^ 

11 km ++ 

Klaientwek N34frA1 atslag Voorst - 6lim ++ 

Eeftieek-Noord N7B6-A 50 afslag 

Loenen 

Eerbeek 

Loenen 

9kni •^ 

Zutphen-Oost N364-A1 atslag 

Cteventer 

Eefde 

Gonel 

Sim + 

TerwoUe Vassenseweg-A50 - 7km + 

afslag Vaassen 

Locatie worOt goed ontsloten door de regionale hoofdmfrastrucluur 

De liKaties Eerbeek-Noord en Terwolde lijy^en op meer dan 4 k m tot een regionale of 

stedelijke ontsluitinj^sweg en scoren derhalve nej^atief (- -)• De overige locaties ligK*^" 

vr i jwel direct aan een dergelijke weg en scoren dan ook positief (++). 

Losvanhet feit dal een locatie ontsloten is op het regionale of nationale weggennet wordt 

de bereikbaarheid beïnvloed door de doorstroming op deze wegen. In een aantal gevallen is 

deze (in de toekomst} onvoldoende en zullen maatregelen getroffen moeten worden om de 

doorstroming Ie verbeteren, met nanie in de te passeren kernen. In de effectscore is een 

slechte doorstn.iming niet meegenomen. 

In de onderstaande label is per ItKatie de afstand tot de dichLst bijzijnde regionale of 

stedelijke ontsluitingsweg weergegeven en is de score weergegeven. 

" Ccbiedsontsluïtingsweg A volgens het fttivinciaa! Vertieere- en Vervoei^plan Overijssel. 
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TMbrtB.B 

Al>tlinil tril l i l , lu^l Illj/IJIlili-

rrpi.i l l i l lf lit >ti'ili'liikc 

won in ̂  • UI XX liKfl I it' 

Afstand tot Score 
Regionale 

regionale/ 
Locatie 'stedelijke Opmerking 

stedelijke 
onisluitings-weg 

ontsluitmgsweg 

IJsselsprong Deventer 

(MUWfl) 

N 344 (SI Okm « 

Usselsprong Deventer 

(buiten) 

N 3 M { S ) Okm ++ 

IJsselsprong Zjtpiien 

(zuidell|k) 

N 345 (R) Okm ++ 

Usselsprong Zutphen 

(wes»<4k) 

N34S(R) Okm 4-+ 

Twelto-Oost N 3 « ( S ) Okm ++ 

T*ello-Zuid N790(S) Okm Als de Doorweerdstraat Is 

doorgetrokken tol de N 344 

isdealsland 1,5 km 

++ 

Deventer NO-pkis Weg langs 

0veri]ssels kanaal 

Okm *+ 

Voorat N345(R) Okm . ++ 

Klaenbeek N345(R) Okm +4-

Eertieek-noord N 786 (R) 4km 1,5 km weg aanleggen lot 

N787, daarna 2 km door 

Ee(tieekovetN7B7tot 

N786 

Zulptien-Oosi N348(R) 2km + 

TenmUe N344(S) 4li in Ontsluiting via N792 

(= toegangsweg) 

--

R = Regionale ontsluitings*eg, S = Stedelijke ontsluiUngswog 

Bersikbaarhmo sletten vanaf öe locatie 

Van een groot deel van de locaties kan gesteld worden dat de sleden binnen een half uur 

(binnen en builen de spits) per auto bereikb.iar ?iin (++). Enkele locnlies zijn d.it in mindere 

mate (+). Apeldi i i i rn is tijdens de spits vanuit Deventer NO-pl i is en Zutphen-fXist niet 

binnen een half uur te bereiken. Deventer is tijdens de spits niet binnen een half uur te 

bereiken vanuit Eerbeek-Nix>rd. Zutphen is tijdens de spits niet te bereiken vanui l Deventer 

NO-plus en Terwolde. 

In de onderstaande tabel is per locatie aangegeven of een slad al dan niet binnen een half 

uur bereikbaar is vanaf een locatie. Ook is de score van de locaties vermeld. Hierbij is de 

volgende schaal gehanteerd: 

6 keer de score + - ++ 

4-5 keer de score + = + 

3 keer de score + = O 

4-5 keer de score - = 

6 keer de score - = - -

lab^S.S 

Itf rrihlaarhpiil van de slail [UT 

aiiiii \<Mir l i l ' JiMTsr 

woiim^fi-invxiin^inivs 

Bereikbaaiheid binnen een lialf uur per auto 

A A spits D D spits Z'Spits score 

Usselsprong Deventer (binnen) 

Usselsprong Deventer (bulten) 

IJsselsprong Zutphen 

(zuidelijk)  
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Usselsprong Zutphen 

(westelijk) 

+ + + * + + -, 1 

TwelkJ-Oosi + + + * + • ++ 

Tweilo-Zuid * + + + + + -M-

Deventer NO-pKis 

Voorst 
* 
+ + 

+ 

+ + 
+ 

+ + 

+ 

Klarenbeek + + 4- + + + ++ 

Eett)eek-Noortl + + + + • * 

Zjtprien-Oost 

TerwoMe + + 
+ 

+ 

+ 

* 
+ * + 

+ 
A-Apek)oom,0 = Deventer. Z=Zul|itMn 

Bereikbüdrhcid openbaar vervoer 

Trein- oflighttrain halte binnen een afstand van 5 fcm 

Alle locaties, behalve Eerbeek-Noord (- -) scoren positief (+), omdat er binnen 5 km een 

trein- of l ighttrain halte aanwezig is. Voorst, Klarenbeek en Twello-OosI scoren zeer f)osilief 

(++), omdat hier binnen 1 km een halle is. Dit geldt ook voor de beide varianten voor de 

IJsselsprong Zi i lphen, indien hier het in het Ruimteli jk Strucluiirbeeld Stedendriehoek 2030 

geplande l ighttrain station wordt gerealiseerd. 

De afstand (over de weg) tot de trein- of l ighttrain halte is bepaald ten opzichte van het 

midden van de locatie. In de onderstaande tabel zijn de anstanden, haltes en scores 

weergegeven. Voor de IJs.selsprongen bij Deventer en Zulphen is de situatie mei (zoals 

gepland in het Ruimtelijk Slructuurbeeld Stedendriehoek) en zonder nieuw lighttrain 

slation in beeld j^ebrachl. Voor Deventer NO-plus zijn drie varianten onderzfKht. Hieruit 

bli jkt dat het NS-station Deventer het kortst bij de woningbouwlocatie ligt. 
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label 8.10 

lti'rt-ikl>Hi,ti'ii4'iLt p- I ( ) \ ' \ (H i i ' i ! i ' 

clivi-is.- « l1 t lh lK ' ' " ' l " l l " • l t i l - - ^ 

Trein- of 
Locatie Opmerking Afstand Score 

1 iighttramtialte | 

IJsseisprong Deventer 

(binnen) 

T*elk3 Regiorail station, pijplijn 2 km + 

IJsselspfong Deventer 

(tHJiten) 

Twello Regiorail station, pijplijn VS km + 

IJsselsprong Zutpl)en 

{zuidelijk) 

Usselsprong Regiorail station n<eiw 1 km * * 

CS Ziitphen . 3,5lOTi * 

IJsselsprong Zutpnen 

(westelijk) 

Usselsprong Regkirall station nieuw Ikm *+ 

CSZulphsn - 3km + 

TweltoOost Twelo Reg<orail stabon, p p j n <1km ++ 

Tweilo-Zuid Twelo RegiwHH station, pijplijn 3kni + 

Deventer NO-plus Colmscfiate Langs Itanaaiweg {7 km) (0) 
Binnendoor (5 km) (•) 

CSOeMffler 4,5 km • 

Voo«ït Voorst RegioraH station, p^i jn <1lun ++ 

Klarenbeek Ktarenbeek NS-statJOr <1km • » * 

Ee[t)eek-Noord Dieren NS-stabon 10 km 0 

ZjtDtwn-Oost Zutphen NS-station 4l(m * 

TefwoWe Twello Regkirail station, pijplijn 4.5 km + 

Pijplijn, er Is al tol aanleg bestoten (onaltiankelijk van twt Ruimtt*ik StructuufbeeW Stedendrietioek 2030) 

Nieuw: aanleg voo^ien in Ruimtelijk StnjctULirtieekJ Stedendriehoek 2030 

Ligging locaties len opzichte van werltgetBgenhBidsconcentraties 

In 2(XX) vond 88 ";. v.in de werk[>i?!fj;enheld plaats in de drie grote steden. In Apeldoorn. 

Deventer en Zutphen waren er in hel j.iar 2000'8 67.000, 31,000 respectievelijk 15.000 voltijds 

banen. Per woningbouwlocatie is de afstand in kilometers lot het centrum van deze drie 

werkgelegenheidsconcentraties bepaald (kolom 2). Daarna is het aantal arbeidsplaal.sen (in 

duizenden) );edeeld door de afstand tol de drie woningbouwlocaties (kolom ?•). De 

awfficiënten per werkgelegenheidsconcentratie zijn vervolgens bij elkaar opgeteld 

(külom4), waarna de score is twpaald (kolom 5). Hierbij is de volgende schaal gehanteerd: 

- - = < 5 

- = 5 -9 ,9 

O = 10-14,9 

+ = 15-19,9 

++= >20 

IX' beide allematieven voor de IJs,selsprong Deventer scoren, door hun nabijheid bij de grote 

werkgelegenheidsconcentratie in Deventer zeer positief. I3e kKaties Twello-CX)st en Twello-

Zuid scoren positief. De overige locaties, behalve Eerbeek-Noord {-), scoren neutraal. De 

IJs,selsprong Zutphen en haar westelijke variant scoren neutraal (0). De scores van de 

[Js,selsprong bij Zutphen en de westelijke variant worden beïnvloed dixir hel relatief geringe 

aantal arbeidsplaatsen in Zutphen in vergelijking tot Deventer en Apeld»Kim. 

'" Bron: Bureau Beleidszaken Regio Stedendriehoek, Betlrijvt'n - en instellingen register en Provinciale 

Werkgelcgeheidsenqiiêle in Gelderland. 
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labH 8.11 

'•1KK"'K l 'xäli" 'en ii|i/n.)ili- - jil "rrKmkj;iiilnKl-i.iintcnlriitie» 

Afstand lol in km tot Apeldoorn, Coëfficiani Coefficienl A+ score 

Deventer, Zutptien arbeidsplaatsen/ afstand O+Z 

Locatie A D Z A D Z ' 

Usselsprang Deventer (binnen| 12 2 12 5,6 15,5 1,3 22,4 ** 
IJsselsptong Deventer (buiten) 12 2 12 5,6 15,5 1,3 22,4 ++ 

IJsselsprong Zutpnen (zuidelijk) 16 14 2 4.2 2,2 7,5 13,9 0 

Ussetspronq ZjlpTien (westeliik) IS 12 2 4,5 2,6 7,5 14,6 0 

T*elk)-Oos( 10 4 11 6.7 7£ 1,4 155 • 

Twello-ZuKl 8 6 11 8.4 5,2 1,4 15J * 
Deventer N O-plus IS 4 15 3,7 7.8 1,0 12,5 0 

Voont 12 11 5 5,6 2,8 3.0 11.4 0 

Klatenbeet S 10 9 8,4 3.1 1.7 135 0 

Eertieek-Noord 12 16 9 5,6 1,9 1,7 9,2 -
Zutpfien-Oost 18 11 3 3,7 2,8 5,0 11,5 0 

Terwokle 11 5 17 6,1 6,2 0,9 13,2 0 

A = A{Mldoom. D = Devenler. 2 = Zulphen 

8.._2.5._ WOON- EN LEEFMIUEU 

In onders l i iande tabel zijn d e effecten o p g e n o m e n van d e woningbouwloca t i es op laag 3 

(iKCU pat iepal ronen) . 

Ial»el8.12 

t f lw ïe» op woiirw-eii livfniJlimi \'Hn Je disi 

^voiiini^KiijuIrH'alii-^ 

! ï 1 
e e ^ 

Crrteria uit laag 3 (occupaliepationen) ë -^ « 

ä ë M g. g. g, 
2 £ S 
a o. Q. 
£ ^ ^ 
v a a> 
tf> w in 
ut tfr ifi 

u ^ n 3 S 
•?• -a 
0 S z o 
_ = 0, 

a « s 
1 1 % 
S £ 4; 

N3bi)tieid stedelijke voorzieningen (kwalitatief) (tussen haakjes 

de werlieli|ke afstand in km) (R) |1) 

+-*• 

(1.5) 

n-

(1) (1) 

* * 
;3' ! . (4) ('1 

u 
(5) W 

1 

i4i J M (7)" 
Omgewigsiwalitert (gelud, tiüngsn, lucht externe veiligheid] 

(R) 

' 0 , 'J*> 1 U 0 0 

Ahvezqheid «an barriérewertiinq in woonwijk (R) -- ** ++ ++ ++ ++ ++ +* 

Gesdiiktheiü watersituatie voor woningbouw -- .- ' J ^ . D - . 0 

Veisterking woonkwaliteit door combirialies met blauw/groen (R] 0 + + + +• 0 

U = uitsluitend cnierjm V ~ randvoonvaardenslellend cnlenjm R - ran iSChikkem cmenun 1 

" Vanwege de bijzondt're ligging van Terwolde (hemeLsbreed een korte afstiind lot DevenliT, mj.ir 

daaI^•anses<heidend^l^>rlil•I]sst•l) is de afstand met een ophoging van 20% geconigeerd. 
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Nabijheid stedäijke voorzieningen 

In de label is aangegeven op welke afst.ind van de vt'i)nin(;tH>uwk)Ciities regionale 

voorzieninjjen zijn gelegen {ziekenhuizen, viHirtgezet onderwijs (MBO/HBO), culturele 

voorzieningen (theater, schouwburg), stedelijke winkelcentra en recreatievoorzieningen). De 

scores zijn op de onderstaande categorisering gebaseerd. 

++ = <2km 

+ = 3 - 4 km 

O = 5 - 6 km 

- - 7-8 km 
-- = >9km 

Omä«vln£skwiillteit (geluld, Ir ir i in^n, lucht, externe velltKheid) 

Bij de beide IJsselsprongen met hun varianten. Voorst, Klarenbeek en Zutphen-Oost liggen 

rail-en of hoofdwegen middenin (of om Ingeval van Zutphen) de locatie (score - -). Langs 

de IJsselsprongen vindt vervoer per schip plaats. Daarom is hier verhoudingsgewijs een 

relatief grotere noodzaak aanwezig voor het treffen van mi lieu voorzieningen. Dit lietekent 

extra aandacht voor de oniwerpopgave vixir deze locaties. Bij Twelio-Oosl greast de 

niwrdpunt van de locatie aan de spiwrlijn en de N 344. Mier is de ntnidzaak voor 

milieuvoorzieningen (en daarmee de aandacht bij de ontwerpopgave) matig (-). Bij Twello-

Zuid, Deventer NO-plus, Eerbeek-Noord en Terwolde is deze noodzaak, gelei op de 

aanwezige hinderbronnen in de omgeving gering (0). 

Afwezigheid van baïïièrewei^ing door InfrasUuduur 

De ItKaties vtKir de IJsseisprong Zutphen (zuidelijk en westelijk). Twello-CXiSt, Twello-

Zuid, Deventer NO-plus, Terwolde en Zutphen-Oost worden niet doorsneden door 

hoofdinfrastructuur. De overige locaties worden wel dtwrsneden (-) waarbij de locatie 

IJsselsprong Deventer (buiten) het meest negatief scoort (- -) omdnl deze door een spoorlijn, 

de N344 en de N790 worden doorsneden. 

Geschiittheid wstersitualie voor woningbouw 

Kwelgebieden, gebieden met een hoge grondwaterstand en de uiterwaarden zijn diMirgaans 

niet gunstig om te bouwen. Extra maatregelen om "droge voeten'" te houden zijn dan 

nodig. In het Ontwerp Derde Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland zijn 

dergelijke gebieden aangegeven. Daaruit blijkt dat de lixralie IJsselsprong Deventer (variant 

binnen) deels in de uiterwaard ligt, deels in kwelgebied, maar voor hel grootste deel in geen 

van beide gebieden (score -). De locatie IJsselsprong Deventer (variant buiten) ligt vix)r een 

iels groler deel in kwelgebied. maar niet in de uiterwaard (score -). De IJsselsprong Zutphen 

(zuidelijke variant) ligt grotendeels in de uiterwaard (score - -), terwijl de IJsselsprong 

Zutphen (westelijke variant) grotendeels in kwelgebied ligt (score - -). Zutphen Oost ligt 

vrijwel geheel in kwelgebied (score - -). Twello-Oost en Twello-Zuid liggen slechts 

gedeeltelijk in kwelgebied (score - -). De locatie Klarenbeek ligt vwtr een klein deel in een 

gebied met een hoge grondwaterstand (score -). Eerbeek - Noord tenslotte ligt vcHir een 

klein deel in kwelgebied (score -). 

Deventer NO-plus ligt in een gebied, waar een redelijke kans op wateroverlast is (score - ) . 

Uit recent onderzoek van de provincie Overijssel (Slnwimgebiedsvisie Vecht-Zwarte water) 

blijkt echter dat dot^r de daar voorkomende hoge gronden er juist goede kansen zijn gelet op 
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8.2.6_ 

de waterhuLshouding. Wel moet reiceninj; gehoudi'n worden mei de waterverj-ende functie 

v j n de Zandwetering, 

Verslerlang »oonkwatiteit door combinaties met blauw/gioen 

De IJsselsprimf^en scoren zeer positief (++), vanwege de interferentie met de bypasses en de 

daarmee gepaarde ontwikkel ing van blauw en gri>en. De effeclscore is sterk afhankeüik van 

de besluitvorming dix>r het rijk over de bypasses in het kader van Ruimte vixir de Rivier. Bij 

de overige locaties worden in de omgeving een nant.il b lauw/groene maatregelen getroffen 

die de wtxtnkwal i lei t versterken (+). Dit geldt niet voor Twel lo-Zuid en Terwolde (0). 

CONCLUSIES 

De won ingixi uw locaties die passen binnen het Ruimtelijk Structuurbeeld (de locaties V(x>r 

de IJsselsprongen bij Deventer en Zutphen) hebben over hel algemeen weinig negatieve 

scores op bodem, water, natuur en landschap en positieve scores op infrastructuur. Ze 

scoren wal belreft wi jon- en leefmilieu gunstig op de nabijheid van stedelijke vixsrzieningen 

en versterking van woonkwaliteit dixir combinaties met b lauw/groen. Ongevingskwal i te i t 

en geschiktheid van de walersituatie voor won ingKiuw scoren negatief. De 

woningbouwlocaties die niet passen binnen het Ruimtelijk Structuurbeeld scoren over het 

algemeen vergelijkbaar of (iets) negatiever. 

8.3 EFfECTtN BEDRUVENLOCATIES 

8^± BODEM EN WATER 

In onderstaande tabel zijn de effecten opgenomen van de bedrijvenlocalies op bodem en 

water. 

label 8.13 

ËltA'trn lip tHKlrin vt\ waler \'ar> 

iK'ili^iJM'iUi-rnrinliH^llif.^ 

Criteria uü laag I (ondergrond) i ^^^^Ê 

§ 1 
s. 1 

Aantasting waardevolle t>odem- en v fa t c^b i x t t n 

Waiertergingsgebied (U) 0 0 0 . 0 0 

G'fl ld/dr nkwalertwscfiermingsgebied (V) 

Aardkundig waardevol getiëd (V) 

0 0 0 0 Ü 0 G'fl ld/dr nkwalertwscfiermingsgebied (V) 

Aardkundig waardevol getiëd (V) 0 0 0 0 0 0 

U ' uitsluitend criterium V = rgndvoorwaardensiellend crtenom R = rangscti Idiend enten j m 

Aantasting waardevolle bodem- en watentebieden 

Waierbsrgingsgebieden 

Bij de bed rijvenloca ties scoorl Grote Kar negatief (score -), omdat de Groote Leigraaf is 

aangewezen vixir walerberging in het Ontwerp Derde Walerhui-^houdingsplan van de 

provincie Gelderland. Al le overige bedri jvenkxalies scoren neutraal (.score 0). 
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Grondwater- en drinkwdte'beschermingsgsbieden 

Alle bod rijven loc.i ties scoren neutraal {score 0); er treden ^;een effecten op. 

Aardkundig waardevolle getreden 

Alle bedrijvenkicaties scoren neutraal (score 0); er treden geen effecten op. 

8,3,2 NATUUR 

In onderstaande tabel zijn de effecten opgenornen van de bedrijven locaties op natuur. 

I i *H 8.14 

iliv.-r.>c tvilriiientiTri'mliii alk-s Crtleria uit laag 1 (ondergrond) ï ^ ^ 

cc 

Aantasting beleidsmatig twschermde gebieden en soonen 

Ruimletieslag Proïiraale EcologsctTe 

tiooldstajctuur/ 

Nalujrtjescrtermngswetgebied (Uj 

0 0 0 0 0 

Mate var doorsnijding van ecologisctie 

vert)(ndir)qszones(U| 

0 0 

•1 

0 0 0 

Ruimtebeslag op n^tuuste ecologische 

veitiindings7ones<U) 
0 0 0 0 0 0 

Ruimletieslag bescherming szones Eun)pese Vogel

en Habllatricbtijn (U) 

0 0 • 0 D 0 

Beschermingszones Europese Vogel- en 

Habilatnchti|n: exieme werking (U) 

Ruimlebeslag op ovenge beleidsmatig beschemxie 

gebieden (Vj 

0 0 0 0 0 0 Beschermingszones Europese Vogel- en 

Habilatnchti|n: exieme werking (U) 

Ruimlebeslag op ovenge beleidsmatig beschemxie 

gebieden (Vj 

0 0 0 0 0 0 

Beschermde soorten; Flora-en faunawet/ 

H3b<labicntli|n(VAJ) 
^ ^ ^ ^ - - 0 • 

^ ^ 
U : uilslurtend cntenum V = rarKhoonmardensteilef) d criterium R = f; ngscb kkend cnlen im 1 

Ruimlebeslag Provinciale Ecologische hoofdstructuur/Nalwrbeschermingswelgebieden 

Volgens informatie van de provincie Gelderland (atlas Groen Gelderland) overlapt de 

locatie Grote KAR met de Groote Leigraaf, die als ecologische verbindingszone is aangeduid 

{onderdeel van de EHS). De overige locaties liggen er (net) buiten. Bij de locatie Beekbergen 

moet aandacht zijn voor het zuidelijk gelegen gebied, dal onderdeel is van de EHS (brede 

ecologische verbindingszone). Bij de locatie Posterenk moet aandacht zijn voor de 

ecologische verbindingszone aan de oostzijde van Posterenk, 

Male van doorsnijding van ecologische verbindingszones 

De locatie Grote KAR dtxirsnijdt de ecologische verbindingszone volledig (score - -), omdat 

deze voor een gr(K)t deel over de Groote l.eigraaf ligt, Zini hel regionaal bedrijventerrein op 

deze liKatie komen, dan moet worden vixirkomen dat migratie van dieren (en planten) via 

de watergang wordt belemmerd. Dit kan door de watergang goed in Ie passen. 
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Ruimtebeslag speciale beschermingszones Europese Vogel- en Habitalrichtlijn 

Ceen enkele loc.itie resulteert in direcl ruimtetii'sl.ig up speciale beschermingszones in het 

kader van de Europese Vogel- en Habil. i tr ichli i jn. 

Speciale beschermingszones Europese Vogel- en Habitalrichtlljn: oKteme werking 

Er is geen sprake van exleme werking door bed rij ven kKa ties (score 0). 

Wflfe van njimtebesleg op overige beleidsmatig beschermde gebiedere vanuit natuur 

Bij geen van de liicaties is sprake van ruimtebeslag op weidevogelgebieden uf gebieden voor 

ganzen en winlergaslen (waaronder ganzengedi>oggebieden van de provincie Gelderland). 

BeschenndB soorten in hel kader van Flora- en faunawet I Habitatrichtlijn 

Voor alle locaties geldt dat er geen volledig en actueel Inzicht bestaat in het voorkomen van 

alle relevante soortgroepen. In de meeste gevallen is een beperkt aantal soorlgroepen matig 

tot goed geïnventariseerd, meestal planten en vogels. De onderzoekskwaliteil van andere 

relevante so<irtgri)epen (amfibieén. reptielen, dagvlinders, zix)gdieren) is over hel algemeen 

slecht. Dit betekent dal op dit moment onvoldoende inzicht gegeven kan worden in hel 

volledige effect van de locaties op beschermde soorten. De exacte effecten hangen 

bovendien sterk af van de wijze waarop de locatie gestalte krijgt, en de mogelijkheden om 

leefgebieden van beschermde soorten in Ie passen of te compenseren. 

De scores zijn gebaseerd op de gegevens die het Naluur lokel kan verstrekken. In een aantal 

gevallen kan daardoor dus mogelijk een onderschatting van het effect optreden. In label 7.13 

zijn de scores nader toegelicht. 

Naar aanleiding van bovenstaande wordt geconcludeerd dat nader onderzoek naar de 

natuurwaarden bij de verdere planvorming nodig is ten behoeve van een goede 

onderbouwing van te zijner ti jd te maken keuzes. Het onderzoek wordt pas uitgevoerd op 

het moment dal de vraag zich naar nieuwe verstedelijking voordoef. Dit kan zijn over 10 of 

20 jaar. Tot die tijd kunnen zich (in positieve of negatieve zin) veranderingen voordoen op 

het gebied van de dan te inventariseren natuurwaarden. 

De gevolgen van de locaties voor bedrijventerreinen op beschermde soorten zijn over het 

algemeen wat geringer: de locaties scoren negatief (score -), met uitzondering van 

Af ie ld iwm Noordoost (saire 0).. 

135 



8.3.3 

Tabel S.15  

TCH'IH hlinji v-(iii'> JicM'ht-niuk' ĥ>i>r(L-n 

8T = bedrijvenlerrein 

Locatie Soorten Kenmerken gebied 

BT Beekberger Slecht tot matig onderzocht, Vteermijizen. Open landbouwgebied met veel sloten en 

enkele bosjes 

BTApekioomNO Slecfil onderzocht. Algemene broedvogels Weinig andere 

soorten bekend 

Open landbouwgeOied rtiet wenig 

landsctiapselementen en enkele gratere 

watefgangen 

BT Grate Kar Slecht onderaxht Enlielebeschennde plantensoorten. 

Enkele bedreigde bmedvogels (o a Kerliuil. Steenuil) 

Slectit onderzocht Enkele besctwmde plantensoorten. 

Enkele bedreigde broedvogels (o.a Kerkull, Steenuil, 

weidevogels). Vieennijizen 

Landbouwgebied iDet enige beplanting, 

en watergangen 

Landbouwgebied met enige beplanting, 

en watergangen 

BT VAR 

Slecht onderaxht Enlielebeschennde plantensoorten. 

Enkele bedreigde bmedvogels (o a Kerliuil. Steenuil) 

Slectit onderzocht Enkele besctwmde plantensoorten. 

Enkele bedreigde broedvogels (o.a Kerkull, Steenuil, 

weidevogels). Vieennijizen 

Landbouwgebied iDet enige beplanting, 

en watergangen 

Landbouwgebied met enige beplanting, 

en watergangen 

8T Posterenk Slecht lot mabg onderzotfil. Enkele beschennde soorten 

(plant, vleermijis) 

Landbouwgebied met enige beplanting, 

en watergangen 

BTBathmen Slecht tot mabg onderzocht Enkele bBSÖiermiJe soorten 

planter. Vleemjizen 

Landbouwgebied met verspreide bosjes 

LANDSCHAP 

tn onderstaande tabel zijn de effecten opgenomen van de bedrijvenlix:3lies op landschap. 

TalifH 8.1« 

L^tKl U'll n|l JmiLlsL'tlLLjl V4II iJl' 

JiM-rs(- ImJ rijven IC m-in Ie K^alii-N 

1 r ^ t f 1 
o < o. m 

AantMtIng waardevolte landschaptgebieden 

Landscnappeii)k waardevol gebied {V] 

Cultuurhistorisch waardevol gebied (V) 

0 0 0 0 0 0 Landscnappeii)k waardevol gebied {V] 

Cultuurhistorisch waardevol gebied (V) 0 0 0 0 0 I 
Archeologisch waardevol gebied (V) 0 0 0 0 ^^^^1 
Histonsche geografie (VI 0 0 . 0 0 0 1 
U = uitsluitendaÜBriuin V=randvoon*aantenstellendcritehum R-rangs Öl kkend crter m 

De male waarin de locaties in landschappßl'jk waardevol gebied liggen 
Alle bedrijvenliKalies scoren neutraal (score 0); er treden ^een effecten op. 

De mafe waann de locaties in cultuurtiistorisct^ »aardevol getwd liggon 

Viin de bedrijvenUxiaties scot)rt alleen de liKalie Bathmen sterk negatief (score -). Deze 

IfKatie ligt deels in de landgiiederenzone van Deventer en de slroomruggen van de IJssel. 

Een extra ontwerpopgave is op deze locatie van toepassing, 

De 'T?afe waarin de locaties in arcbeologisct} waardevd gebied liggeri 

Van de bed rij venkica ties scoort alleen de locatie Bathmen sterk negatief (score - -). Deze 

locatie ligt grotendeels in een gebied met een hoge archeologische verwachttngswaarde. 
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Voor deze locatie is een extra ontwerpopgave aan de orde (voorkomen niimlebesiag of 

opgraven van vondsten). 

Historische geografie 

De ItKalie Grole KAR tast in geringe mate gebied aan met een (middelhoge) historisch 

gettgrafische waarde, gelegen langs de A l (score -). 

8,3,4^ INFRASTRUCTUUR 

T B I M I S . 1 7 

i-l1(\'U'ii o|i iiïIrnsti'Ui-tLiu)' \nu 

lil- «liM-rsc 

I nxIryM-n Itnvin lucati» 

In de onderstaande tabel zijn de scores van de bed ri j venlocaties op de aspecten 

bereikbaarheid autoverkeer, bereikbaarheid O V en de l igging ten opzichte van de 

woongebieden weergegeven. 

Bereik tuartieid autoverkeer 

Snelweg Dirnen ISminbereikOaaf |R) 

Locate wofdl goed ontstolen door Regionale 

wegenstnicijur (R) 

Berslhbaartieid OV 

Mogelijkheden om locatie door trein of lighttrain 
twreiktjaar ie maken (R 

Ligging t.o.v. woongebieden 

BeretktHattKid per flets (< 5 km) (R) 

fterpihbaartield aiitoverheer 

Snelweg binnen 15 min bereiicbaar 

Alle locaties liggen langs de A l of A50 en zijn binnen 15 minuten bereikbaar (++). 

Locatie wonÄ goed ontsloten door de regionale hoofdinfrastnjctuur 

Alle locaties liggen relatief gunstig ten opzichte van de regionale en nationale 

hiHifdinfrastrucluur. De VAR, Grote Kar, Apeldoorn N O en Poslerenk liggen zeer gunstig 

en hebben een directe aansluiting. Beekbergen heeft op een afstand van 1 km (via de 

Landdrostla.m, langs de A l en ten zuiden van evn industrieterrein} een aansluiting op de A l 

(+). De locatie Bathmen is niet aangesloten op het regionale wegennel, maar ligt op 1.5 km 

van de afslag Bathmen langs de A l (0). Voor een adequate ontsluit ing van de 

bedrijvenliKatie is de aanleg en inpassing nodig van een weg langs het bosgebied 

Langenbergerveld-

Los van het feit dat een locatie ontsloten is op het regionale of nationale weggennet wordt 

de bereiktiaarheid beïnvloed door de do()rstroming op deze wegen, In een aantal gevallen is 

deze (in de toekomst) onvoldoende en zullen maatregelen getroffen moeten worden om de 
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dcwrs trom in j ; Ie verteteren, met name in de te passeren kernen. In de effectscore is een 

slechte doDrstroming niet meegenomen. 

iHbel 8.18 

A tsl« ml tot lil' LIUIII.1 liij/iPiiikiv 

Ih^ii n I \ i-11 11'rn.'111 II V j U(-

[n de onderstaande tabel is per locatie de afstand tot dichtst bijzijnde regionale/sledelijke of 

nationale ontsluit ingsweg en de score weergegeven. 

Afstand lot Score 
Regionale /sledelijKe 

regionale/ 
Locatie ontslultings-weg ol Opmerking 

stedeliilie 
nationale weg 

ontsl uitingsweg 

Beekbei^en Kayeisdijk(S| Ihm Nieuwe Aansluiting nodig 

opA1 via LarvMrosOaan 

nodig 

+ 

VAR N791{R1 Okm BIJA1 •* 

Grote Kar N 791(R) Okm BIjAI ** 

Apeldoorn UO-[H\a A50/Deventerstraat(S) Okm BIjASD *+ 

Posterenk N 790 (S) Okm BijA1 ++ 

Battimen Al ISkm 8I)A1,1.S km nieuwe 

orMuiOngsweg nodig langs 

Dos-gebied t̂ angen-

beigeneU 

0 

R - Regionale ontsluit igsweg, S-Stedelijke ontsluJting sweg 

Be re i kbdd rhe ld voor OV 

Mogelijkheden om locatie door trein of lighttrain bereikbaar te maker] 

Alleen de locaties de Grote Kar en Apeldoorn N O liggen aan of nabij een spoorli jn. Hier zou 

de aanleg van een Irein of l ighl lrain halte overwogen kunnen worden. Een dergelijke OV-

halte heeft p.is dr.i.igvlak halte indien er voldoende reizigers gebruik van zullen maken. 

Naar verwachting biedt het regionale bedrijventerrein aan 2000 tot M)0 mensen 

werkgelegenheid. Deze omvang is te gering om een trein- of l ighttrain halte te openen (voor 

hel benodigde draagvlak gaat de nota mobiliteit uit van minimaal 1.500 tot 2.000 in- en 

uilslappers per dag per station)*. 

Bereikbaart)eid par fiets 

De werknemers van het bedrijventerrein zullen voor hel grtxitste gedeelte komen uit de 

kernen met de grootste bevolkingsconcentraties (Ape ldwim, Deventer en Zutphen). De 

afstand vanuit Deventer en Zutphen naar de bed rij ven locaties is groter dan Ü km. Alleen de 

locaties Beekbergen, De Grote Kar, VAR en Apeldoorn N O liggen binnen een afstand van fi 

km van de betxiuwde kom van Apeldix i rn. Ongeveer de hellt van de oppervlakte van de 

bebouwde kom van Apeldoorn (en daarmee potentiële werknemers) ligt binnen een straal 

van 5 km van de locaties Beekbergen en Apeldoorn N O (++). Voor de Grote Kar is dit 

^'Relevante pas.sago Niita Mobiliteil: Aanleg van con niouw station is pas wenselijk als bij een realistisch 

\tiorzienin(jennivi'au 1.000 nieuwe ïn-en uilslappi'TS wotden aangetmkkcn die niet eerder \an het 

spoor gebruikmaakten via een ander station. In de praktijk betekent dit - go/ien ervaringen metal 

geopende nieuwe stations-een minimum van 1,500 tot 2.000 in-en uitstap pers per dag per station. Een 

nieuw station betekent voor andere reizigers immers een extra tussenstop en reislijd verlenging. Dat kan 

ook leiden tot vermindering van de betrouwbaarheid van het treinverkeer. 
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ongeveer een kwart (+) en v(X)r de VAR l igl dit in de orde va n 10 "/« (0). Hel 

beoordelingscriterium "bereikbaarheid per fiels" heeft een rangschikkend Lirakter. 

De locaties Fosterenk en Bathmen scoren sterk negatief op d i l cr i ler ium (- -). 

8.3.5, WOON-ËNL£EFMIUEU 

Ti i lMlS.19 

\'^\l^ ii-ii lip w<H)n- vn ItrtmUH^ii 

tai l Jr Jivenar 

t Hl I n j \ f n ïr m-in K K' al K- i» 

In de onderstaande tabel zijn de scores ten aanzien van de aspecten bundel ing met 

hinderbrönnen, geschiktheid watersiUiatie en zichtlocatle weergegeven. 

Criteria uit laag 3 p ^ ^ | 

(occupatiepalronen) ^ ^ ^ H 

1 W 
1 V 1 i 1 

Mate var bundeling met 

hmderOronnen (R) L 
* * j i • • - • • +-•• * + 

Gesctiiktfieid »alersrtualie voor 

iKdrijventerrein 

Zi(^th)catie/rioogwaardige uitstraling 

beöriiteterrein (R) 

0 -- u 0 0 Gesctiiktfieid »alersrtualie voor 

iKdrijventerrein 

Zi(^th)catie/rioogwaardige uitstraling 

beöriiteterrein (R) 
E ''" Ja Ja Ja Ja Ja 

U = uitsluitend crierum V = rardvoorwaarüenstellencl cntenum R - rangscliikkenü <vitenum 

Tabfl 8.20 

i l l l IJtk-Un^ llh-l i l l l l i i r l ^M'OJIIItn 

|n-r IwilriiM-iHtrreiiiliniilir 

Mate waann gebundeld wordt met hindertronnen 

In onderstaande tabel is aangegeven met welke hinderbrormen wordt gebundeld en welke 

score aan de locaties wordt toegekend. 

Locatie Bundeling mei hinderbron Score 

Seekbeigen A 50. Al t + 

VAR A l . VAR, N 345 ++ 

Grote Kar A l , t)edrijfslerrein Ecofactor|, N345 ++ 

Apeldoom NO A50, N344. hinderzone vliegveld Teuge ++ 

Posterenk Al + 

Bathmer Al • 

Geschiktheid walersituatie voor bedrijventerrein 

Kwelgebieden, gebieden met een hoge grondwaterstand en de uiterwaarden zijn doorgaans 

niet gunstig om te bouwen. Extra maatregelen om "droge voeten'" te houden zijn dan 

nix l ig. In het Ontwerp Derde Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland zi jn 

dergelijke gebieden aangegeven. Daaruit bli jkt dat de locaties VAR en Grote KAR 

grotendeels in een gebied liggen met een hoge grondwaterstand en/of in kwelgebied (score 

- - ) . 

ZichtlocatiB/hoogwaardige uitstraling beünifsterrem. 

Alle bed rijven locaties liggen langs de A l of ASO en kunnen daarmee een zichtliKatie 

vormen mei een htxigwaardige uitstraling. 

i l Bundfling mei hindertronnen is etn positief efft-cl. Negatief is echter dal de/e locatie in het 

uitloopgebied WelerïnuM' Briiek ligt, wot ongunstig is voor hel woon- en kflmilieu. 
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8.3.6 CONCLUSIES 

De locaties voor bedrijven die passen binnen het Riiimlelijk Structuurbeeld {Beekberj;en en 

VAR) hebben vrijwel geen negatieve scores voor bodem, water, natuur en landschap en 

scoren over het algemeen ptjsitief op infrastructuur en wimn- en leefmilieu. Aleen de 

geschiktheid van de watersiluatie van de VAR scoort negatief. De woningbouwlocaties die 

niet passen binnen het Ruimtelijk Structuurbeeld scoren over hel algemeen vergelijkbaar. 
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loornsTii 

Keuze en vervolgproces 

lil dil limfihliik zijn de ik-lnii^riflaU- coiiclusii-s uit dit MiUciirapforl sanivngevat. Vt'Tvolgvns is de 

rrlatic met de Stnictiiiin'hie aaiigesezvn eii ivordt ingegaan op hel ivn-olgproces. Dit is de 

uiteindelijke doorwerking in bestemmingsptannen. Voor de verdere plamvrming iimrden tenslotte 

aanbttvlingen gedaan op basis mn geconstateerde leemten in kennis, die een goede besluiti'arming 

rond liet Voorontwerp rwii de Regionale Structiiuri'isie Stedendriehoek overigens niet in de iveg 

staan. 

9 .1 CONCiUSIES MILIEUTOETS 

Onderstaand worden de conclusies uit hoofdstuk 5, 6, 7 en 8 ntig et-ns up een rij ^ezet: 

Cont'lustes niveau 1: bundelen of spreiden (fie hoofdstuk 5) 

• Milieu heeft een duidelijke rol gespeeld bij de keuze van de regio Stedendriehoek om te 

bundelen. Enerzijds door rekening ie houden met het beleid (de Nota Ruimte en de 

streekplannen van de provincies), anderzijds door rekening te houden met de bestaande 

mi lieu waarden in de regio, 

• I>ior Ie kiezer voor bundeling kunnen belangrijke waarden op het gebied van 

landschap, natuur, bodem en water, die zich in de gevoelige buitenschil van de 

Stedendriehoek bevinden (onder andere de Veluwe) gespaard blijven. 

Conclusies niveau 2; Iwee rulinlelf|ke p«irspectieven (zie hoofdstuk 6) 

• IJoor ivn zeefkaart viHir ver-.tedeiijking te gebruiken, met daarop belangrijke 

milieuwaarden op hel gebied van bodem, waier, natuur en landschap, heefl de regio een 

goede basis gelegd om op een verantwoorde wijze rekening te kunnen houden met het 

milieu. 

• De zeefkaart is gebruiki om verstedelijkingsli;K:aties in de twee ruimtelijke perspectieven 

op Ie nemen. Slechts op enkele plaatsen is verstedelijking viKirzien, waar d.il volgens de 

zeefkaart uitgesloten is onder randvoorwaarden. 

• Naast bodem, water, natuur en landschap, is rekening gehouden met 

milieuoverwegingen op het gebied van infrastructuur en hel wimn- en werkklimaat. r>il 

geeft een volledig inzicht in de kan.sen en beperkingen viHir mens en milieu. 

Cont lusles niveau 3: locatie» binnen hel Ruimtelijk Strui.tuurbeeld Stedendriehoek 2030 

• De woningbouwlocaties die passen binnen het Ruimtelijk Slructuurbeeld (de locaties 

voor de Ijsselspronen bij Deventer en Zutphen) hebben over het algemeen weinig 

negatieve scores op bodem, water, natuur en landschap en positieve scores op 

infrastructuur. Ze scoren wal betreft woon- en leefmilieu gunslig op de nabijheid van 
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stedelijke voorzieningen en versterking v.in w(Kinkwaliteit dmir combinaties met 

b lauw/gn ien. Omgevingskwaliteit en geschiktheid van de wntersituatie v iwr 

woningbouw scoren negatief. De woningbouwlocaties d ie niet passen binnen het 

Ruimteli jk Structurubeeld scoren over het algemeen vergelijkbaar of (iets) negatiever. 

• De locaties v<Hir bedrijven die passen binnen het Ruimtelijk Slrucluurlu-eld (Beekbergen 

en VAR) hebben vr i jwel geen negatieve scores voor bodem, water, natuur en landschap 

en soiren over het algemeen positief op infrastructuur en woon- en l iwfmil ieu. Aleen de 

geschiktheid van de watersituatie van de VAR scoort negatief. De woningbouwlocaties 

die niet pas.sen binnen het Ruimteli jk Structuurbeeld scoren over het algemeen 

vergelijkbaar. 

• Bij de verdere ui twerking van recreatiepark Bu.ssloo dient aandacht te worden besteed 

aan de samenhang met aanwezige waarden ten aanzien van bodem, water, natuur en 

landschap. Daarnaast is een goede interne infrastructuur van belang. 

Samenvallende r«nr.lusle 

IX' s,imiT vat tonde conclusie van dit Mi l ieu rapport luidt dat op de drie onderscheiden 

niveaus hel mil ieu is meegewogen bij de gemaakte keuzes. Op basis van de bevindingen 

van dit mil ieurapport b een aantal bevindingen geformuleerd vtwr het vervolgproces. Dit is 

gedaan in paragraaf 9.4 en 9.5. 

9 .2 VOORONTWERP REGIONALE STBtCTttBVWIE STEDENDRIEHOEK 

Het Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 2030 is uitgewerkt tot een Voorontwerp 

Regionale Structuurvisie Stedendriehoek {zie afbeelding 9.1). Daarbij is rekening gehouden 

met de uilkomsten u i l de milieutoets. Vinir een nadere toelichting is opgenomen in het 

ViKïrontwerp van de Regionale Struct uurvisie, die .samen met onderliggend Mil ieurapport 

de inspraak ingaat. 

In onderliggend Mil ieurapport heeft een beoordeling plaatsgevonden van het pri>ces dat 

heeft geleid tot het Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 2030 en de milieueffecten van 

mogelijke verstedelijkingskicaties binnen dit structuurbeeid. Omdat er geen inhoudelijke 

verschillen zijn lussen het structuurbeeld en de structuurvisie, is de milieubeoordeling ook 

van toepassing op het Voorontwerp v.m óv Regionale Structuurvisie Stedendriehtxjk.  
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9.3 

9.3.1 

.VERVOLGPROCES 

9 J ^ 

VASTSTELLJNG REGIOMALE STRUCTUURVISiE STEDENDRIEHOEK 

Het Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie wordt tezamen met onderlijy^end 

Mil ieurapport ter visie gelegd, D i l v ix i rontwerp en hel Mi l ieurapporl zijn onderwerp van 

inspraak. Na de verwerking van de resultaten uit de inspraak wordt hel Ontwerp van de 

Regionale Sirucluurvisie Ier visie gelegd en v ind l vaststelling plaats door de gezamenlijke 

gemeenteraden (Apeldoorn, Brummen. Deventer. Gorssei, Voorst en Zutphen). Daarbij 

wordt rekening gehouden mei de schriftelijk ingebrachte meningen en deze 

milieubeiHirdeling. Bij hel besluit van de gemeenteraden word l een verklaring opgenomen 

over de manier waarop milieuoverwegingen in de Regionale Structuurvisie zijn 

geïntegreerd en h<x? rekening is gehouden met de ingebrachle meningen: de keuze voor de 

visie (in hel licht van eventuele redelijke alternatieven) wordt gemotiveerd. 

WATERTOETS 

In het kader van de Waterloets (zie onderslaand kader) heeft afstemming plaais gevonden 

mei de waterbeheerders in de regio. De uitkomsten uit d i l overleg zijn opgenomen in de 

toelichting op hel Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie. 

Wat is de Walertoets? 

De Walerloels is hel proces van vroegti jdig informeren, adviseren, afwegen en be(M>rdelen 

van walerhuishoudkundige aspecten in ruimteli jke plannen en besluiten, EXiel van de 

Waterloels is hel waarborgen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op 

evenwichtige wijze in beschouwing worden genomen bij alle walerhuishoudkundig 

relevante ruimteli jke plannen en besluiten van zowel Rijk, provincies als gemeenten, zonder 

dat prtxredures worden vertraagd. In overleg met waterbeheerders worden waleraspecten 

en de effecten van het plan op deze aspecten meegenomen in de besluitvorming. Het doel Ls 

te komen tot een plan met zo m in mogelijk negatieve effecten op water. Wanneer er 

zwaarwegende redenen zijn waarom negatieve effecten op waler niet zijn te vmirkomen, 

dient gezocht te worden naar mitigerende en/of compenserende maatregelen. Een verslag 

van hel proces en de gemaakte keuzes moeten in een walerparagraaf worden opgenomen. 

Deze walerparagraaf is één van de onderdelen waiirop het project mede beoordeeld word l . 

9J.3_ DOORWERKIHG NAARGEMgNTELüKE BESTEMMINGSPLANNEN 

De vastgeslelde Regionale Structuurvisie Stedendriehoek geefi de hoofdli jnen van de 

ruimteli jke ontwikkel ing aan, die door de samenwerkende gemeenteraden zijn vastgesteld. 

De Regionale Sirucluurvisie is bindend vixir de gemeente, maar niet v(Hir de burger. [>* 

visie zal daarom door de gemeenten worden uitgewerkt in bestemmingsplannen, waarin de 

benodigde wijzigingen van de vigerende bestemmingen worden ui lgewerkl. 
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9 . 4 KENNISLEEMTEN E^ MONITORING 

Kennisleemlen 

Bij de t i i tvi iering van de strategische milieut>eix)rdeling van hel Vtxirontwerp van de 

Regionale Structuurvisie is een beperkl aantal leemten in kennis opgetreden. Het betrefl 

geen informatie die nixJig i5 om goede keuzes te maken in het kader van hel Vfwrontwerp 

van de Regionale Striictuurvisie op basis van mil ieu. Uit hiHifdsfiik 7 en 8 is gebleken dat 

alternatieve locaties nergens dermate beter scoren dat betere locaties vanuit mil ieu denkbaar 

zijn. Het zijn leemten die bij de verdere planuitwerking (de u i twerk ing van de Ontwerp 

Regionale Slructuurvisie) aandacht moeien krijgen. Het gaat om de volgende 

kennisleemten: 

• De woningbtiuwli>calies IJsselsrongen iiggen in de nabijheid van Vogel- en 

Habilatrichtlijngebieden. Om die reden is nagegaan of significante effecten in het kader 

van de Vogel- en Habilatrichtl i jn zijn te verwachten. Uit de SMB bli jkt dal de 

IJ ssel sprongen niet leiden lot niimtebeslag op gebieden van de Vogel- en Habitat richtl i jn. 

In hel kader van de externe werking is de verwachting dal de effecten op soorten van 

deze gebieden verwaarloosbaar zijn. Er is echter wel een risico aanwezig dat er negatieve 

effecten op zullen Ireden. Daarom is een passende beixirdeling nodig bij de verdere 

ui twerking van de plannen Ier hiwgte van de IJssel. 

• Aanwezigheid soorten flora en fauna: er is voor alle versledelijkingslocatics uitgegaan 

van bestaande informatie bij hel Natui ir iokel. Deze informatie is niet gebiedsdekkend 

voor de onderzochle locaties. Bij de verdere planvorming kan dan (X)k blijkt^n dal er 

soorten in het gebied voorkomen die onder een zwaar beschermingsregime vallen. Indien 

dit zich viHirdoel, dient een zorgvuldige motivering plaats Ie vinden, waarom op die 

locatie gelxjuwd wordt en mt>et worden onderzocht of door een afgestemde inrichting 

effecten zoveel mogelijk kunnen worden voorkomen. Bij de verdere planvorming is 

nader onderzoek naar soorten flora en fauna dan ook nodig. Nader onderzoek word l pas 

uitgevoerd op hel moment dal de vraag zich naar nieuwe verstedelijking viwrdoet. Dit 

kan zijn over 10 of 20 jaar. Tot die tijd kunnen zich (in positieve of negatieve zin) 

veranderingen viH>rdoen op hel gebied van de dan te inventariseren natuurwaarden. 

• Waterberging: bij de effeclbepaling is uitgegaan van walerbergingsgebieden die zijn 

begrensd. Er is niet gekeken naar zoekgebieden voor waterberging. Bij vervolg plannen is 

hel raadzaam om mei de waterbeheerders in overleg te treden over (indien van 

tixjpassing) een goede afstemming tus.sen de waterbergingsfunctie van een gebied en de 

verstedelijkingsactivileiten die er voorzien worden. 

• Bereikbaarheid autoverkeer: voor de locaties voor (grootschalige) woningbouw en 

bedrijventerreinen is de l>ereikbaarheid bepaald. Daarbij is geen rekening gehouden met 

f i levorming tijdens piekmomenten. Verwacht wordt echter dat de absolute 

effectverschillen tussen de locaties hier niet door beïnvloed zouden worden. In het 

vervolg is aandacht nodig voor een goede ontsluit ing/bereikbaarheid van de in het 

oniwerp vixirgestelde ruimtelijke ingrepen. 

Honltorlnd 

l ie t ViH)rontwerp van de Regionale Slructuurvisie .schept een kader voor vervolgplannen. In 

dat opzicht is hel wen.selijkom regelmatig Ie monitoren of de visie ook daadwerkeli jk deze 

functie heefl gekregen. Het gaal in feite om de male van stuurbaarheid van hel 

Voorontwerp van de Regionale Slructuurvisie. 
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Monitoring heeft ook betrekking op de in dit Milieurapp«rt verwachtte effecten. De effecten 

kunnen op Iwee mi)mt.'nlen getoetst worden: 

• Toetsing aan nog op te stellen mi iieuef f eet rapporten; worden in de nog op Ie stellen 

milieueffeclrapporten vergelijkbare effecten verwacht? 

• Daadwerkelijke toetsing na uitvoering: hiervoor dient onder andere een nulmeting 

uitgevoerd te worden (veelal veldmetingen). 

Ten aanzien van het tweede is de wens van de regio Stedendriehoek om zoveel m()gelijk aan 

te sluiten op beslaande (milieu)monitoringprogramma's van onder andere de provincies 

Gelderland en Overijssel. 

Regionale praf(rammerin)( 

De Stedendriehoek i.s er bij de opstelling van het Voorontwerp van de Regionale 

Structuurvisie van uitgegaan dat zij steeds beter zal moeten gaan functioneren als één 

woningmarkt en arbeidsmarkt. Daartoe zal op regionaal niveau jaarlijks een pakket aan 

woningen en werkmilieus in de markt gezet moeien worden dat aansluit bij de regionale 

vraag. Voorts vergt een haalbare uitvoering dal onderlinge concurrentie tussen kxraties 

wordt voorkomen. Op grond hiervan wil de Stedendriehoek komen lol regionale 

programmering van de realisering van woningen, kantoren en bedrijventerreinen. In het 

kader daarvan zullen gezamenlijke afspraken gemaakt moeten worden over de tijdslippen 

waarop U)caties worden ontwikkeld en de programma's die ze omvatten. Voor kantoren en 

bedrijventerreinen zal daarbij i>ok gekomen moeten worden lot een gezamenlijk 

uilgifletieleid gericht op segmentatie naar doelgroepen en locaties. OganLsalorisch zal deze 

regionale programmering samengaan met het systeem van monitoring en herijking. 

9 .5 JWaMCMIgPIWIIHVHBlOUl 

Naar aanleiding van geconstateerde leemten in kennis kan een aantal aandachtspunten 

worden geformuleerd bij verdere atncrelisering van de verstedelijkingsliKaties uil het 

Voorontwerp van de Regionale Strucluurvisie. De aandachLspunten l>etekenen veelal een 

ontwerpopgave. Dit betekent dat nader onderzoek niet nodig is voor de overige locaties die 

in het kader van de SMB aan de orde zijn geweest (zie iK)k onder leemten in kennis: de 

ontbrekende informatie is niet nodig om goede keuzes te maken in het kader van het 

Voorontwerp van de Regionale Structuurvisie op basis van milieu). 

Aandüihtspunlen wonlng>M)UHlor.atie Usselsprung Deventer 

• De woningbouwlocatie ligt (deels) in waardevol archei)logisch en cultuurhistorisch 

gebied. Diwr een zorgvuldige inrichting/inpassing kunnen negatieve effecten worden 

beperkt. Bij de uilwerking van deze locatie zal in hel kader van cultuurhistorie bijzondere 

aandacht nodig zijn voor het behoud en bescherming van het ijsselfront. Daarnaast 

wordt geadviseerd onderzoek te doen naar het voorkomen van beschermde soorten flora 

en fauna (passende beoordeling). 

• Om wateroverlast (bij overstroming van de IJssel en eventuele kwel) zoveel mogelijk te 

voorkomen, dient de inrichting van de locatie op de watersiluatie te worden aangepast. 

Het gaat dan zowel om de precieze locatie van woningen, als om technieken die bij de 

bouw worden ti»egepast. Voor afstemming van een goede locatie wordt overleg met de 

waterbeheerders aant>evolen. 

• De locatie wordt door relatief veel infrastructuur doorsneden. Dit leidt zowel tot 

aantasting van de woonkwaliteit, als barrière werk ing. Afscherming van hinderbronnen 
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en extra anndacht voor verbindingswegen/kruisend e wegen is dan txik v.in belang bij de 

verdere ui lwerking van de plannen. 

• Bij de IJsselsprtmg Deventer spelen eventuele rLsico's ten aanzien van het vervoer van 

gevaarlijke stoffen over de IJssel (naast vervoer van dergelijke stoffen per rail en weg). 

Aanbevolen wordt urn in overleg met de t>eheerder van de IJssel (Rijkswaterstaat) 

voorzorgsmaatregelen te treffen um schade zoveel mogelijk te voorkomen bij eventuele 

rampen (opstellen rampenplan), 

Aündavhlspunien wonlngbouwlorülie IJsselsprong Zulphen 

• De l ixatie ligt in een landschappelijk en aardkundig waardevol gebied. Bij de ui twerking 

van deze locatie zal bovendien in het kader van cultuurhistorie bijzondere aandacht 

n(xiig zijn viKir het behoud en bescherming van hel IJsselfront. Ook is ter hoogte van de 

locatie een waterbergingsgebied begren.sd. Diior een zorgvuldige inrichting/inpassing 

kunnen negatieve effecten worden beperkt. Zorgvuld ig overleg met de waterbeheerders 

wordt daarbij aanbevolen. Daarnaast wordt geadviseerd onderzoek te doen naar het 

ViXirkomen van beschermde soorten flora en fauna (passende beoordeling). 

• Om wateroverlast {bij overstroming van de IJssel en eventuele kwel) zoveel mogelijk te 

voorkomen, dienl de inrichting van de locatie op de watersituatie te worden aangepast. 

Het gaat dan zowel om de precieze ItKalie van woningen, als om technieken die bij de 

bouw worden toegepast. Voor afstemming van een goede locatie wordt overleg met de 

waterbeheerders aanbevolen. 

• Bij de IJsselsprong Zulphen spelen eventuele risico's len aanzien van het ver\-oer van 

gevaarlijke stoffen (iver de IJssel (naasl vervoer van dergelijke stoffen per rail en weg). 

Aanbevolen word l om in overleg met de beheerder van de IJssel (Rijkswaterstaat) 

v<H>rzorgsmaatregelen te treffen om schade zoveel mogelijk te voorkomen bij eventuele 

rampen (opstellen rampenplan). 

Aandachtspunten regionaal bedrilvenlerrein BeekberKen 

• I V li'c.ilie l igl nal'ij de provinci.iii.' ivologische hinildstructuur. Hier moet in het ontwerp 

rekening mee worden gehouden. Aanbevolen wordt om daarnaast onderzoek te doen 

naar het voorkomen van beschermde soorten flora en fauna. De uitkomsten kunnen 

betrokken worden bij de verdere ui twerking van de plannen. 

• De locatie ligt deels in een gebied waar de watersituatie niet optimaal is om Ie bouwen. 

DiK>r de inrichting en de bouwmethi>de daarop af te slemmen, kan hinder zoveel 

mogelijk worden voorkomen, 

Aandd< hKpunten rei:realiepark Bussloo 

• Aantasting van de EHS moet worden vt>orkomen. Indien loch aantasting plaatsvindt, 

dient natuur gecompenseerd te worden. Overigens bieden de bestaande natuurwaarden 

aanknopingspunten voor verdere natuurontwikkel ing. Afhankeli jk van de inrichting is er 

netto natuurwin.st te behalen. Dit geldt ook voor het (visuele) landschap. 

• De bereikbaarheid naar en binnen hel recreatiepark (met name voor fietsers) zou een 

ondervv'erp van studie moeten zijn bij de nadere ui twerking van het vtHirnemen. 

• De extra bezoekers die het park aantrekt, kan leiden tot extra hinder (geluid, veil igheid, 

bereikbaarheid). Om extra hinder te beperken moet onderzoek worden uitgevoerd naar 

mitigerende maatregelen. 

• Indien bij de verdere ui twerking het park door de A l word l doorsneden, dient aandacht 

te zijn voor geluidhinder, de veiligheid en de bereikbaarheid voor de bezoekers van het 

park. 
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liIJLAG 2 Verklarende woordenlijst 

Aardkundige waarden 

Alternatief 

Archeologie 

Autonome 

ontwikkelingen 

Barrièrewerking 

Bereikbaarheid 

Veelal onvervangbare geologische, geomorfologi.sche en/of bodemkundige patronen, 
gebieden, elementen en processen die de abiotische ontstaansgeschiedenis weergeven en 
als zodanig van wetenschappelijk en educatief belang zijn. 

Samenhangend pakket van maatregelen dat samen een mogelijke oplossing vormt. 

Bestudering van de sporen en artefacten van vroegere menselijke gemeenschappen. 

Op zichzelf staande ontwikkelingen, die plaatsvinden zonder dat de voorgenomen 

activiteit wordt uitgevoerd. 

De mate waarin een weg de relaties tussen beide zijden verstoort. 

Mate (tijd, gemak) waarin een gebied fysiek bereikt kan worden, afhankelijk van het 

gekozen vervoermiddel. 

Cultuurhistorische 
waarden 

Veelal onvervangbare historische patronen, elementen en artefacten die de 
ontwikkelingsgeschiedenis van de mens in het gebied weergeven en als zodanig 
identiteitsbepalend en van wetenschappelijk, educatief en recreatief belang zijn. 

Ecologische 

Hoofdstructuur (EHS) 

Netwerk van natuurgebieden en natuurontwikkelingsgebieden en verbindingen 

daartussen waarbinnen flora en faima zich kunnen handhaven en uitbreiden. 

Ecologische 
verbindingszone 

Externe Veiligheid 

Ecologische zone die deel uitmaakt van de Ecologische hoofdstructuur en dienst doet als 
migratieroute voor organismen tussen kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden. 

De veiligheid van pensonen in de omgeving van een activiteit met gevaarlijke stoffen, in 

het externe veiligheidsbeleid staan de bescherming van het individu tegen de kans op 

overlijden, en de bescherming van de samenleving tegen het ontwrichtende effect van een 

ramp met een groep slachtoffers, als gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, 

centraal. 

Flora- en faunawet 

Geluidshinder 

Wet die de bescherming van in hei wild levende planten en dieren regelt. 

Hinder als gevolg van geluid. 

Geomorfologie 

Groepsrisico 

Habitatrichtlijn 

Tak van wetenschap die zich bezighoudt met de vormen van het aardoppervlak in 
verband met de wijze van ontstaan, de opbouw en de ouderdom. 

De kaas per jaar dat in één keer een groep van tenminste een bepaald aantal mensen het 
dodelijk slachtoffer is van een ongeval bij een beschouwde activiteit. 

Europese richtlijn die de bescherming van bedreigde natuurtypen (habitats) en in het wild 
levende soorten planten en dieren, die op europees niveau van belang zijn, regelt. 
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Hoogst ecologisch niveau De functie HEN benadert het oppervlaktewater de meest natuurlijke situatie, 
(HEN) 
Individueel risico Voormalige term voor Plaatsgebonden Risico. Zie PlaaLsgeb«inden Risico. 

Infiltratie Binnen treden van vi-ater in de b>odem ofwel een naar beneden j^erichte waterbeweging. 

Infrastructuur Het geheel aan wegen, vaarwegen, spoorlijnen, leidingen enzovoorts waarlangs iets of 

iemand wordt verplaatst. 

Kwel Het verschijnsel waarbij water uit de ondergrond of uit hoger naburig land of water een 
gebied binnendringt dixtr druk verplaat sing bij verschil in walerstand. 

Landschap Het waarneembare deel en de niet waarneembare component van de aarde dat wordt 

bepaald dimr de <)nderlinge samenhang en de wederzijdse beïnvloeding van abiolische, 

biotische en antropogene processen. 

Plaatsgebonden Risico Het plaatsgebonden risico bij een bepaalde activiteit is de kans op een bep.ialde plaats dat 
een continu aldaar aanwe/ig gedacht pers(X>n komt te overlijden als gevolg van een 
mogelijk ongeluk met die activiteit, uitgedrukt in overüjdenskans per jaar. 

Ruimtebeslag De fysieke ruimte die nodig is voor de aanleg en inpassing van een alternatief of variant. 

Speciale 
beschermingszone 

Versnippering 

Natuurgebied dat bescherming geniet op grond van de Vogelrichtlijn of de 
Habitatrichtlijn. 

Specifiek ecologische Bij de functie SED is er sprake van meer (orwatuurlijke) beïnvloeding van oppervlakte 
doelstelling (SED) water dan bij HEN. 

Opsplitsing en isolatie van natuurgebieden door menselijke activiteiten. 

Verdroging 

Verstoring 

Verandering van de hydrolcïgische omstandigheden in een natuurgebied, hetgeen leidt tot 
afname van kenmerkende, walerafhankelijke levensgemeenschappen en soorten. 

Vermindering van de kwaliteit van een natuurgebied als gevolg van indirecte invloeden 

van een ingreep (geluid, licht, vreemde stoffen, toename recreatie en dergelijke). 

Vogelrichtlijn Europese richtlijn die de bescherming van de in het wild levende vogels in Europa en hun 
leefgebieden regelt. 
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BI.ILAC; J Belangrijke beleidsuitspraken 

Bodem en water 

Tabel B3.I 

O^c'ivn hl iTli'\'d(ii IvIr iJ vixsr Ixxiein <̂n waU'r 

Bron en status 

Eü-kaüerricnUIjn Water (2000) 

Beteidsiiin Rjimte voor de Rivier (1996) 

Viwde Nota WatemuistHXiding (19S8) 

StartovereenKomst Waleiteieid 21'eeuw (2001) 

Beleidsuitspraken 

Hel Europese Parlement lieeft in 2000 de EU-Kaderriditlijn Water vastgesteld Doel «an deze nchllijr is het 

beschermen van water-ecosysternerVwetlands, waterafhankeliike land-ea«ystemen en watertronrwo en twt 

Hidragan aan afzwakking «an de gevolgen van overstromingen en penoden van droogte. 

De lidstaten moeten m 2003 alle nodige wettelijke maatregelen genomen hebben om aan de richïijn te kunnen 

vokloen Het streven voor 2015 is, dat in alle wateren in de Europese Unie zowel de cnemiscbe als de ecologisdte 

toestand goed is. 

Ruimtelijke ingrepen mogen de oppervlaktewaterttwairteil niet eitra belasten en geen verrinnende invloed hebben 

op dB omgeving of voor een veitioogde kans op overstnDmmgen zorgen. 

IndeNotaRuimlewordtgeantopeeraopdein^lenientalie van de Kademcbtlijn Water 

Naar aanleiding van de noogwaters in 1993 en 1995 is in 1996 door de ministers van VROM en Verkeer £ 

Waterstaat de beleidsli]n Ruimte voor de Rivier opgesteld en m de Staatscourant geoubliceerd (1997) Oe 

beleidslijn beeft als doel bestaande ruimte voor de rivier te handhaven, mens en dier duurzaam legen 

overstnyningen te beschemien en materiele scbade bij hoogwater te beperken De beiekJslijn biedt eer 

toetsingskader voor de beoordeling van activiteiten m net wmiertied Actmieiten de onK>smakeli|k gebonden zi|n 

aan de nvier worden - onder voorwaarden - toegelaten (hieivoor gekit een 'ß, mits' pnnape). Ovenge nieuwe 

activiteiten in bet winterbed wonjen In principe niet toegestaan, tenzij er sprake is van een zwaanvegend 

maatschappelijk belang, de activitett redeljkerwiis niet buiten hel winterbed gerealiseerd kan worden en de 

activrleit geen fertelijke belemmenng vormt voor de rrvieratvoer De activiteiten en voowaanJen en hel 

toepassingsgebied (het wmtertied van de Rijn en de Maas en enige grotere zynvieren) zî n m de Beleidslijn Ruimte 

voor de Rivier nader omschreven in 2004 publiceert hel rijk - op basis van een evaluatie uit 2000 - de beleidslijn 

opnieuw in de Staatscourant 

eesiuuilijke noSbe Watertoets (2001) 

De doelstelling van de Viefde Nota Watettiuishouding is hel hebben en houden van een veilig en bewoonbaar land 

en hel instandhouden en uersterlten van gezonde veerkrachtige watersystemen, waarmee een duurzaam gebruik 

blijft gegarandeerd 

Daarnaast wordt een integraal watert»heer nagestreefd met meer sanienhang tussen hel belekl voor water, 

ruimteliike onJening en milieu, e e a op basa van h/drokjgiscbe orOeningspnncipes Venter moet rekening woreten 

gehouden met een vergroting van de nvieraNoeren 

Ten aanzien van de watersystemen moet schade worden voorkomen, het goede worden behouden en zo mogel^ 

njimte worden geschapen voor nieuwe kansen Verder moet de veerkracht worden vergroei waierconservenng en 

waterbuflenng wonjen bevonJerd Het streven is venjer om het zelfregulerende vermogen te vergroten door 

dynamische processen meer toe te laten. Tenslotte moet het venlroogd_a[eaal mei 40 %jn_2010 zijn vonrindord. 

In 2001 s de 'Startovereenkomst Waterbeleid 21e eeuw' ondertekend door het Rijk, het Interprovinciaal Overleg 

OiBoan, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten Henn is de Ints 'eerst 

vasthouden, dan bergen, dan afvoeren', evenals de trits "eerst schoon houden, dan scheiden, dan zuiveren' van 

belang Beide stfategieën zijn verwoord in de Nota Ruimte. 

De watertoets is genchl op de inbreng van water in de ruimleliite ordening. De walertoets is een procesinslnjmeni 
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Bron en status Beleidsuitspraken 

Nota Ruimte (2004. nog niet vastgesteld beleid) 

WatertiuisJKwdingspian Ovenjssel 2000* (2000) 

Ontwerp Watmtiuistwudingsptar Gelderland lil 

2005-2009(2004, nog net vastgesteld bete«)] 

dat uitgevoefd wordt binnen de kadere van bestaande wetgeving op hel gebied van ruimtöijke ordening en water 

Ervindieen integrale alwegng plaals van de gevolgen van het niiritel<{l( plan voor grond-en oppetvlaiilewatef 

Belangnjke cntena ïijn veiligfieid, wateroverlast, waterkwalitert en verdnjging. Beginselen van de waterloels zijn 

'geen verslechtenng' en 'niel alwenlelen'. Indien afwentelen onvermijdelijk is. dient men zich te Itojden aan de 

taHHitileitsIrits "vasthouden - bergen - aNoeren' Met de «atertoets worten ook atepraken vastgelegd voor 

' compenserende en mitigerende maatregelen^ 

In de Nota Rjimte wonjt ten aanzien van water aangegeven dat de veinghekl tegen overstromingen moet worden 

geöorgd, wateroverlast en tekorten nxwt worden voortkomen en de water- en bodemkwaliteit moet worden 

veftteteit Daarnaast wonji de lagen benadenng geintoduceenj. d« ervan uitgaat Oat meer rekening wordl 

gehouden met de ondergnaxJ en de netwerklaag en Oe stjuc&jnären* betekenis tiiefvan: 

• Driefrapsslrategleen waterkwantiteit/kwaliteit' vasthouden - bergen - aNoeren & voorkomen - sdieiden -

zuiveren 

• Watertieheer combineren mei anilere tundies (tiistorische identileit landstfiap, verbtede landbouw, 

deftstofwinning. natuur, buftenng. recreatie en wonen). 

• Watedoets bij njimtelijke ingrepen (negatieve gevolgen voorkomen/compenseren). 

Oe IJssel IS in de nota aangegeven als "Ruimte voor de Rivieren, waarvoor de PKB-procedure zal worden 

öoorlopen" 

Op de kaarten, behorend bi) het waterhuishoudingsplan zijn tuncties aan gebieden toegel̂ end 8elangn|k in hel 

kader van de Stedendriehoek zijn de gebieden rond Deventer, waaronder het (vooiwaarttelijke) 

' drinkwa[erwingebied_ 

Streekplan Gekterland/Hootdlijnennotitie Slre^tplan 

GeUerland 2004 (nc^ niei vastgesiekJ beteid) 

Het (ontwerp) denje waterhulshoudingsplan beval basisbeleid (bescherming waterhuishoudkundige funclies, 

veiligheid tegen hoogwater, waterkwaliteit en walertwrgingsgebieden). aanvullend tieleid m bijzondere 

get)ieden(natuur, waterkwaliteit) en gebiedsgericht gn^ndwalerbeheer (drinkwatervoorziening). Speerpunten zijn: 

njimte voorde rivier lussen de di|ken. bescherming van walertiergingsgebieden en natie natuur, walerterging. 

vasthouden regenwater, herstel van natte natuut en sanenng van nootoverstorten op ecologisch waardevol water. 

Het waleihuishoudingspten kent een (unctiekaan mei een zonering len aanzien van natuur-, waierbergings-. 

drinkwater- en landbouwhjndies. 

Reconstructieptannen Geldeiiand (2004): 

• Veluwe 

• AchlerhoeWLiemers 

- Gelderse Vallei 

Reconstructieplan Salland-Twenie (2004) 

Het vigerende Streekplan GeWerland wordt momenteel herzien Hel nieuwe (ontwerp-) streekplan zal naar 

venvachling »nd 2004 worrJen vaslgestekl In hel voor}aar van 2004 f>ebben GS de hoofdlijnennota vasigeslek) 

die de hooldliinen voor het GekJerse streek plan beleid bevat Deze hoofd I pen nota wordt als kaderstellend voor de 

Voorontwerp Regionale Slnictuurvisie van de Stedendnehoek opgevat. De hoofddoelstelling van hel Gelders 

ruimtelijk beleid Is om de njimtebehoefte zofgvuklig ie accommoderen en ie bevorderen dat publiei« en prrvate 

Partien de beriodigde njimte vinden op een wi|ze die meervoudig ruimtegebruik simuleeil en de regionale 

verscheidenheid, identiteiten en ruimtelijke kenmerlten versterkt. Voor bodem en water zijn zoekgebieden voor 

waterberging relevant die nog nader moeten vrorden begrensd _ 

Oe pn»inc>e GekJerland heefl Reconslnjctieplannen opgesleW voor De Veluwe. de Achlertraek/Liemefs en de 

GeKlerse Vallei Landboirw. natuur, water, milieu, recreatie, infrastruciuuren teefbaameiü zijn m relatie met elkaar 

bekeken en op elkaar afgestemd. Het resultaat moet zijn dal er ook op lange tennijn gezond en prettig kan worden 

gewoond, gewerkt en gerecreëerd op het Geklerse piatteland De piannen streven verbeienng van de 

watethuishouding en waterkwaliteit na Er zijn waterbwgngsgebiedenjn^de ponnen opgenomen^ 

NededandleefI met water Slroonigebedsvisie 

Hel plan is opgestekl om stmclurete problemen in het landelijk gebied duurzaam en integraal op te kissen. Voor 

een periode van 12jaarzijndoelstellingengeformuleerd voorde landbouw, waaronder vooral de intensieve 

veehouderij, natuur, waler. milieu, recreate, economische structuunrerbelenng en leefbaaihe«] Het plan heeft een 

stimuterend karakter en tegi hel accent op de uitvoering van maatregelen en pn îecten m de regio's, (^ form da 

Recanstnjclewet zijn in hel plan zonenngen opgenomen voor entensivenngs-, verwevings- en 

la nd bouwoniwikkeling sgebieden 

De slnximgebiedsvisie deeft hel stroomgel)led GeMene naei op m 5 dedBebteden. Het ambitieniveau 6  
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Bron en status 

Gelderse Vallei (2002). 

StroomgeOiedsvisis Achtertnek-Liemefs (2003) 

Stroomgebiedsvisie Vd uwe. "walerVoerBen voor de 

Veluwe" 12002) 

WatertMheetplan WaKrsctiap Groot Salland (2001) 

Waleibefwerplan VeliAre (2002) 

Beleidsuitspraken 

vasUiooden en binnen fiel gebied gebmiken van het grond- en oppervlaktewater In het gehele gebied moet 

miniiTHal het NfTR-niïeaij worden gehaaö m t « ! oppervlaktewater In natuurgtóieden en ecologisch waardevollo 

wateren wordt eer) iKiger watertnvaliteilsniveaj gewenst en rDogelijkgeaöil Hel waterkwaliteitsnrveaurtxiet hier 

vokioen aan hel Verwaarkxisbaar RISICO niveaj In de bemvloedingsgebieden van deze gebieden zullen ook 

maatregelen moeten worden getroffen om de normen te f^len Er zullen voonwaarden gesteld worden aan het 

groTKlgebmik voor zowel de waterliwaliteit ats waterkwantiteit 

Voor oppervlaktewater in natuui^et)ieden gekit de functie het hoogst ecologisch niveau (HEN) Voor t)eken gekjt 

als wateropgave minimaal de specifiek ecokigische doelstelling (SED). De funcbe HEN benadert de meest 

natuudijke situatie. By de functie SED is er sprake van meer (onnatuudijke) beinvtoeding (Waterwijzer. 2002), 

De stHMmgebiedsveie Achterhoek-Liemers sluil aan bij hel beteid van hel waterschap en de provincie en heeft dit 

bdekl uiQewerkt naar een aantal maatr^elen Het accent ligt daart)i| op de Graafschap en het Plateau van 

Winleiswijk De maatregelen bestaan uit het realiseren van bergingsgebied en ecokigische verbind ing szones. 

Daarnaast wordt een gnxif aantal lozingen en ouerstoden gesaneerd, wordt tiemetoater afgekoppeld en 

vervolgenszoveelmogeliik vastgehouden in hetgebied. Ook worden maatregelen getroffen tegen verdroging. In 

2050 moeten alle maatregelen uitgevoerd worden Een deel van deze maatregelen wordt al uilgevoenj voor 201S. 

Voor waterberging is ondeischek) gemaakt in begrensde 'watertjergingsgebieden' en "zoekgebieden 

waterberging' Dewatertiergmgsgebiedenworden volledig benut voor berging. De zoekgebieden zijn 2 tot 4 maal 

zo groot als het uiteindelijk benodgde oppervlak 

De stroomgebiedsvisie Veluwe sluit aan bi| hel beleid van het waterschap en de pnnincie en werkt dit uil naar een 

aantal maatregelen Het accent ligt daarbij op de oost-flank van de Veluwe en öe Hienjense Beek De maatregelen 

bestaan uit het realiseren van twig ing sgeb led (600 ha voor 2050) en ecologische verbindingszones 

Daarnaast viorden een groot aantal lozingen en overstorlen gesaneerd, wordl hemelwater atgekoppekj en 

vefvolgenszoveelmogelijkvas^ehoudeolnhetgebied Ook worden maatregelen getroffen tegen verdroging In 

20S0moetenallem3atregelenuitgevoerdzijneneendeel van deze maatregelen wordt al ur^evoerd voor 2015 

Voor waterberging Is onderscheid gemaakt m M begrensde "walerbergingsgebieden" en nog 

overgedimansioneerde "zoekgebieden wateitjerging" De zoekgebieden zijn 2 tot 4 maal zo groot als het 

uBeiodelijk benodgde oppervlak 

In West-Oven|ssel beheert het Waterschap Groot SallarKl zowel de kwaliteit als de kwantüeit van het 

oppen/laktewater In het watedMheeisplan worden de pn^blemen aangestipt als gevolg van klimaatverandering en 

verdroging en wordt Ingegaan op mogelijke watenDverlast Om deze problemen te voorkomen, moet hel 

watersysteem anders worden ingenchl Het belek) amcentreeri zich daarbij op de volgende zes items: 

1. Veiligheid (genchi op de walerkenngen van onder andere de Ussel) 

2. Ruimtevoorwater(creéren van njmte voor water door flexibel peiltieheer en anders inrichten van 

watergangen). 

3. Waterkwaliteit op niveau (aanpakken van met name diffuse bnxinen van vervuiling en saneren van vervuiUe 

waterbodems) 

i. Belangnjke rol voor water bij gebiedsinrichting (functies zoals landbouw en wonen afstemmen op water) 

5. Beleving van water (fraaiere inrichting van de waleigangen en aandacht voor raweallef medegebmik van 

water). 

6. Samenwarfung «i de waterketen (duurzame innchting en beheer, in samenwerking mei andere parCjen). 

Het Walerbeheersplan Veluwe (Waterschap Veluwe) Is opgesteU voor de jaren 2002 lol 2006 Het beheersgebied 

van hel waterschap wordt begrensd door de Ussel, de randmeren an een lijn die mwweg tóopt van Pulten naar 

Brummen Het walerbeheersplan van Waterschap Veluwe stoelt op zes ui^angspunten, ie weten. 

• De watersysteembenadenng, 

• De waledielenbenadering: 

• Veiligheid: 

• Niet ahventelen. 
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Bron en status Beleidsuitspraken 

Ecologisch gezonde water- en (natte] landnatujr. ook in de stad; 

_VVater als mede ordenend pnnope in de mitnlelijke onjening. 

In dit beheersplan staat het tieleid van het watersctiap Rijn en Ussel voor de peiiode 2002-2005 Het oude 

t»heersplan s urtgeöreid met neinv bele*J ten aanzien van hel ondeftioud van watergangen, hel aanleggen van 

ecologische veitindingszones en het omgaan met gmndwalerstanden Uitgangspunt is dal (sdioon) regenwater 

van daken en vertianjingen niel zonder meer via de nolenng wordt algeuoerü Het beieid is genchl op het 

realiseren van geschetden nolenngssystemen Het afgekoppekte regenwater wonji geinhltreerd n de txidem Ali 

infiltreren niel mogelijk is, kan worden afgevoerfl naar tiet oppervlaktewater De pnAlemen njnd drffuse Bronnen 

zijn in kaan gebracht en op basis daarvan is een plan van aanpak geschreven. Seiangnjke constatering is dat de 

aangnipingspunten om 

de belasting vanuit diftuse bfwinen lenig te dringen aihankelijk is van de inspanningen van deidefL 
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Archeologie, cuHuurhistorie, landschap en natuur 

Tabol B3.2 

Ri II \ .ml IMICIII nmran-hni ldgir. i-llltimrhisUTu-. l.inJ-i liiip t-ii iwli i i ir 

8ron en status 

Verdrag i/an Malta (1992) 

Europese Vogel- en 

HabitatncfiUijn (1979/1992) 

Monumentan*et(l998) 

Nota Belvedère (1399) 

(Cultuurhistone) 

Beleidsuitspraken 

Net Europese Verdrag Inzake de besctierming van liet arclieologisch erfgoed, kortweg 'het Verdrag van Malta', is op 16 januari 

1992 te Valletta lot stand gekomen Uitgangspunt van hel verdrag is het archeobgBch ertgoed waar mogelijk te behouden Dij 

het ontwikkelen van njimtelijk tieleid moei hel archeologisch Delang vanaf het begin meewegen in de besluitvorming. Behoud 

In situ Is daarbij l>et streven Nederland heeft het verdrag van Matia ondertekend en goedgekeurd en bereidt een wijzigng van 

de monumentenwet voor. 

De EG-VogelrichHIjn en de Habitatrt(Sitll|n rtchten zich op de bescherming van soolen planten en dieren en hun lee^ebieden. 

De doelstelling s het instandhouden van de natuurtijke leelgebteden en de wilde fkxa en tauna" In Habitat- en 

VogelrictiHijngetneder mogen geen schadelijke activiteiten plaatsvinden, tenzij er geen allemaVevenvoortianden zijnen de 

actJvrteiten van groot openhaaf belang zi|n er er compenserende rnaatregeten getnjflen wonden. 

De IJsseluHerwaarden zijn aangewezen als VogelnchUijngebied vanwege overwinteringsgebied/rustplaats voor water- en 

weidevogels en broedgebied voor de Ijsvogel en de Kwarlelkoning Bi] de begrenzing is rekening gehouden met het 

vooAomen van behoorlijke aantallen water-, wekle- en roofvogels 

De Veluwe, LeusveU. Voorstonden en Empensche/Tondense Herie en de uiterwaarden Corlenoever en De Wilpse Klei zijn 

aangewezen als Habitalr)chllijrigebied. 

De Monumentenwet beschermd zaken en terreinen (archeologische, beschermde en kerkelijke monumenten, alsmede 

bescbennde stads- en dorpsgeachten] die van algemeen belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de 

wetensdiap of hun cuKuurhistonsche waarde Voor wijziging, atbraaken verwi|denng van beschermde monumenten en het 

ulNoeren van opgravingen is een vergunning nodig waaraan voorwaarden kunnen worden verbonden. 

Als uiwtaeisel var bel Verdrag van Malla wordt een wijziging var de Monumenlenwel utt 1998 voorbereid (2003-2004, 29259, 

nr. 5) HetWetsvoorsteidraagtde naam "Wet op de archeologische morumerterzoig" (de wet wordt raar verwachtng eind 

2004 of begin 2005 van kracht). Volgens de Mermne van toelichting bij het wetsvoorstel bevat de m er.-regeling onderzoek 

naardecutluumislonsche betekenis van een gebed Het bevoegd gezag zal-mede op basis van de uitgevoerde m er-

moeten aangeven of en zo ja welke maatregelen genomen moeien worder in vertiand rnet aanwezige archeologische waarden 

(planaangassing, opgraver of besluit dat archeoiogache waarden verteren mogen gaan). 

De oostkani van hel plangebied tussen Deventer en Zutpiwi (inclusief hel gebied ten oosten van de N348) is aangewezen als 

Behedéregebied (cuinjurbislonsch meest waardevol gebied): 

» Het beleid is niet restncbef, maar op hersiellen van randvoorwaarden bij de vormgeving van ruimtelijke ontwikkelingen met 

hel oog op versterken en benutten van de cultuurhistonsche identiteit en daarvoor bepalende kwaliteiten. 

• Fysieke dragers zijn o a buitenplaatsen, landgoederen, karakteristieke dorpskernen en buurtschappen, essen, beken en 

vkieisysiemen, bos(jes) en open gebieden en hslonsche beeUbepalende elementen. 

• Kansen voor inlegralie cultuuihistone en recreatie. 

• Joppe en orngeving heeft hoge historisch geografische waarden. 

De landgoederenzones tussen Wilp - Brummen en Deventer • Zulphen hebber volgers de rota hoge archeologisöie 

waarder. Relevant is vender dal Deventer en Zutphen eer beschemid slaös - en dorpsgezicht (beschemung binnenstad) 

vornien. 

Flora en Faunawei {2002) De Fbra- en faunawet beschermt een groot aantal soorten (waaronder vrijwel alle gewervehde dieren en een aantal planten). 

Deze mogen (o.a ) niet gedood, verjaagd, gevanger en venarlrusl worden. Ruimtelijke ingrepen kunnen hiennee in stnjd zijn 

omdat deze kunnen leiden tol verslonng of vernietiging (van leefgebieden) van dieren en (groeiplaatsen van) planten 

Ontheffing, vnjstelling of vergunning kan worden verteend. wanneer er geen andere bevredigende optessing beslaalen indien 

geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige slaat van instandhouding van de soort, indien sprake s van dwingende redenen 

van groot openbaar belang, rnelinbegnpvan redenen van sooaleofeconomischeaanj, en voor het milieu wezenlijk gunstige 

effecten, met dien verstande dat vanwege dil belang geen ontheffing of vhjslelling kan worden verleend ten aanzien van vogels 
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Bron en status 

Note Nanjur voor Menser. 

menser voor natiijr 2000 

[natuur] 

Nota Rumie (2004, nog nel 

vastgestekl t)eteid) 

Streekplan 

Gehjertand/Hoofdliiner notitie 

Streekplan Geldertand 2004 (nog 

met vastgesteld beleid) 

Streelcplan Overijssel 2000 • 

{!000) 

Streekplan Ovenjssel 2000* 

(2000) 

Beleidsuitspraken 

behorende lol een tieschemTde inheemse diersoott' 

De nota streeft naar vertreding van het natuurt>eleid. het met iiracfit reaiiseten van de (PjEHS (Milieudoelen voor 2010 vormen 

kader, natte natjjr krijgt extra impjis. sooitentieleid blijR tieiangrijke pijler) De nola ;et bovendien steviger in op een 

ontwikkelings- en ontwerpgerichte landschapsstrategie l*in - win strategie: rood voor groen en blauwl en op een gioen -

blauwe dooradenng van het agiansch cuHuulandschap Verder wordt extra ingezet op groen om de stad. 

Aangegeven wordt dat met uitgekiende landschapsontwerpen bevorflenng van lecoromect») dynamiek vaak goed samen 

gaat met de versterking van groen - tilauwe functies Er ontstaan zo nieuwe functiecomOmaiies mei natuur en landschap met 

een hoog rendement Wel moei worden bijgedragen aan waierbeheenjoelstellingen. Daarnaast gaai extensieve landbouw 

goed samen met natuur- en landschapsbeheer en een opvangtundie voor water De landbouw kan een goede beheerder zijn 

van een aantrekkelijk en recreatief goed ontskiten landelijk gebied 

Verder wordl gesteld dat kleinsclialige woningbouw bijkan dragen aan de vertietermg van de ruimtelijke kwaliteit. Natuur moet 

een vitaal onderdeel van verstedelijking en sladsvemieuwing zijn Bij nieuwbouw moet een ontwiKkelingsgenchl 

iandschapsbeleW gevoerd worden (rood voor groen). Ook noodzakelijke watertieheemiaatregelen moeten worden 

gecombineerd met investehngen in gn>en De nota streeft verder hel volgende na: 

• Compact bouwen met voWoende hoogwaaidig groen in en om de stad. 

• Water als onJenend principe, vergroting veerkracht watereysiemen, benutting kansen voor (natte) nadjur 

• VersterKing en uitbreiding natte naiuur 

• Aanleg droog-nai verbinding |lijn Beektiergen - Gieiek) en Eerbeek - Uiterwaard^Cortenoever) 

In de Nota Ruimte wordt geslreeM naar borging en ontwikkeling van naiuuiwsarden (Habitat- en Vogelnchtlijn, 

Natuurbeschenrangswetgebieden en (P)EHS) en landschappelijke kwaliteit. Er zijn twee indicatieve robuuste verbindingen (op 

te twuwen uit landschappelijke en ecokigische elementen) aangegeven die relevant zijn voor hel Voorontwerp van de 

Regionale Structuurvisie, namelijk Veluwe - Acliterhoeit en Poorten van de Veluwe (resp langs de Ipen Beekbergen • Gietek) 

an Eeitieek - uiterwaard Cortenoever). Venjer is de Graafschap ais Nationaal landschap aangegeven Net oostelijke gedeelte 

(met name ten oosten van de iJssel) van het gebied van hel Voorontwerp van de Regionale Structuunrisie onder Deventer vaN 

hie<bnnen Uitgangspunt is behoud dooronlwikkeiing. miisde kemkwaliteiten worden behoudenofvefsterkl Tenskitlestreeft 

de nola naar Oefioud. versterking en vernieuwing van landschappelijke kwaliteit (meer aandacht voor kemkwalileiter in 

^ twerp) 

Het vierende Streekplan Geklerland wordt momenteel herzien Het nieuwe (ontwen)-) streekplan zal naar verwachting eind 

2004 worden vastgesteW. In het voorjaar van 2004 hebben GS de hoofdlijnennota vastgesteW de de hoofdlijnen voor het 

Gelderse streekplan bete ld bevat Deze hoofdlijnennota wordl als kaderstellend voor bet Voorontwerp van de Regionale 

Stmctuun/isie van de Sledendnehoek opgeval. De hoofddoelstelling van hel Gelders njimteiijk Cieleid is om de ruimtebehoetle 

zofgvuldg te accommoderen en te bevorderen dat publieke en pnvate partijen de benodigde niimte vinden op een wijze die 

meervoudig njimtegebmik sbmuleerlen de regk)nale verscheidenheid, identiteiten en ruimtelijke kenmerken versterkt. 

Belangnjke elementen uit de nota zijn 

• In het landschap van het Veluwemassief, de Vekiweflanken. de iJsselvallei en de Graatschap wordt het stedelijk netwerk 

ApeWown, Zutphen, Deventer, indusel mnWengebwd, venJer uitgebouwd Het Veluwemassief wordt als eenheid 

benaderd Oe Veluweflanken mei zijn dorpen mogen niet diditgnieien. Realisatie van gmene wqgen en ecok>gisct>e 

poorten moeten dal voorkomen Oe open gebieden van de IJsselvallei worden behouden en voor de Graafschap gekit 

nadrukkelijk het sten/en van een vilaal platteland 

• Toepassen van een ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie (benuttórulyjiamiek voor kwaliteitsimpuls). 

Alleen hetgebiedrondDeventervalIonderdenooni-wesihoek van bet bundeiingsgebied van de Sledendnehoek en daarmee 

binnen de provincie Ovenjssel. De IJsseluiterwaard en de iandgoederenzones rond Diepenveen en Colmschate - Letelle zijn 

aangewezen ais PEHS en milieubeschenringsgehied en vallen grotendeels m zone lil natuur, landschap, cultureel ertgoed, 

landbouw Hel gebied rond SchalkTiaar. de Stadsweiden en het Stadsland vallen n zone I landbouw 

In fiel streekplan Overijssel wonlen aardkundig waardevolle gebieden aangegeven in grote gebeden en patronen. De 

provincie nchl zich w het versterken van deze gebieden en hel tegengaan van dowsnijding en versnippering ervan Welke 

acSviteiten geweerd worden, issteiliafhankelijk van de in het geding zijnde aardkundige waarden De bescherming vraagt 

derhalve om een aanpak op maat.  
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Bron en status 

Recor;slruclieplannen (1B| 

Beleidsurtsprahcn 

De provincies Galderiand en Overi|ssel hebben een ontwerp Reconslnjctieplan opgesteld voof De Veliiwe, Aöitertioek en 

Liemera en Salland Twente (inclusief Nota van wijzigingenl, die in het derde ol vierde Iwarlaal van 2004 door Provinciale 

Staten worden vastgesteld en daarna door de Ministers van VROU en LNV zullen worden beoordeeld Relevant voor tiet 

Voorontwerp van de Regionale Struotuurvisie Stedendriehoel* zijn' 

• In het Reconstructieplan Veluwe zijn de t)estaande bos- en natuurgebieden aangegeven met daaromheen de categone 

•Rond natujr" (landbouwgebied met tónsen voor nieuwe natuur, landbouwgebied met aanzienlijke natuurwaarden). De 

categone "Rond water* bestaat uit landtxxiwgebied waar rekenng wonlt gehouden met de eisen aan de wateiVwalileit en -

liwanliteit voor natuur, bos ecologische wateren en dnnkwaienioorziening Ook landschappelijk waardevolle gebieden en 

landbouwgebieden zijn aangegeven Aan de rand van de Veluwe zijn 'Groene wiggen' aangegeven (natuulijk verweven 

getiieden lussen woonkernen). Ooii zijn twee ecotogisctie poorten (ten zuiden van Apektoom en bij Ernst) van de Veluwe 

naar de tJssel opgenomen (verweven landschappelijiie gebieden met ecoktgiscbe waarden) Langs de beiangn;l(e 

natuurgebieden (o.a. Veluwe, landgoederenzone) is een zone aangewezen als extensiveringsgebied voor de landbouw. 

• In hel Reconstaidieplan Liemera en Salland worden extensiveringsgebieden, EHS, nieuwe natuur, ecologische 

verbindingszones en ratuurparels aangegeven 

• In twt Reconstructieplan Salland en Twente zijn e«tensivenngsgebieöen alsmede hoofd- en nevenaccenten natuur, 

landschap en cultuurhistone aangegeven.  

Infrastructuur 

Tuber B3.3 

HrliA.iii l IH'II'III \<v>r inlra^tnu'tijLii-

Bron en status Beleidsuitspraken | 

Siruduurscfiema Verlieer en Wertoei (1990) Een retevante uitspraak uit deze nota is dat iedere groie woningbouwlocalie moet worden gesitueerd aan een | 

verbinding van hoogwaardig openbaar vewoer Oaamaasl worden minder vervuilende vervoerswijzen dan de 

auto zo aantrekkelijk mooelitk nemaaktlstimuleren fietsqebruik en OV). 

Meerjarenprogramma Infrastmctuuren Transport 

2000-2004 (MIT) (2000) 
Hel (Verjarenprogramma infraslnictuur en Transport (MIT) is een continuering van het 

infrastructuurprogramma waan/oor m 1999 de basis is gelegd In dit vorige MIT is een uitvoering programma tot 

en met 2010 vastgesteld met als doel een belangnjke impuls te geven aan de bereikbaarheid, de ieefbaarhekl 

endeeconomisctieontwikkeling van ons land. Alle infrastmctuurprojecten zijn getoetst op hun bijdrage aan 

deze doelstellingen. Dne projecten uit het MIT liggen geheel ot gedeeltelijk m de Sledendnehoek: 

• Stationsomgeving Apeldoorn (project in uitvoenng) 

> Aanpassing Al Bameveti-Devenler [uiNoenng na 2Q10) 

• Provincie Ovenpsd N348 (project in uitvoenng) 

Noia Mobiileit (2004, nog niet vastgesteU beleid) De Nota Mobliteit zal het Tweede Structuurschema Vertieer en Vervoer (SW 2) gaan vervangen (naar 

ven*achting in 2005) en geeft een visie van het kabinet op het volledige verkeers- en vemoersbeteid tot 2020. 

In deze visie wordt aangegeven wat het kabsiet wil én kan op hel te^ein van verkeer en ven/oer Uitgangspunt 

daarbij is het bieden van bereikbaartieid van deur tot deur binnen de randvoorwaarden van veilighekl en 

kwaliteit van de leefomgeving De oiimtelijke aspecten van het verkeers- en vervoersbeleid wonjen opgenomen 

In de Nota Ruimte. 

Belangnjke punten in De Nota f^biirteit zijn 

• Voor ds ve<sterking van de Nederlandse econome is veibeterinq van de intemabonale beretkbaameid en 
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Bron en slalus 

Nota Ruimte (2004. mg niel vastgesteld beleid) 

Provinciaat ^»lieen- en veivoerspian 

Geldertard 2004-2014 (2004) 

Beleidsuitspraken 

de onderlinge stedelijke nelwerKen nodg 

Oe groei van de mobiliteit wonjl gecorx:entreerd op bepaalde. hooMzakelijk bestaande, verbindingen 

oFlewel betere txnutting van bet hoofdwegennet Bij uitbreiding gaat de t/oor1«eur uit naar bundeling van 

infrastructuur. Hiervoor wordt uitbreidingsruimte 'gere&arveenj' naast de bestaande infrastnjctuurassen. 

Met name rond de grote sleden wordt compaO rijden belangnjk 

Knelpunten bevinden zich m en rond de naDonale stedelijke netwerken Zaak is om deze weg te nemen en 

om fiet ontstaan van nieuwe knelpunien te voorkomen De regcnale bereikbaartieid moet hierdoor wonJon 

versterlrt. Ditvereislgebiedsgenctilmaatwer* (slimme njimtetijke ordening, bundeling van woon-en 

werWocaties, vervoersmanagement, parkeertieleicl, inzet openbaar vemoer en langzaam verkeer op korte 

afstand). 

Belrouwbaartwid van de reslijOen voor bet wegverkeer moet wonjen vergroot door ondw andere 

structurele files beperken, kans op mcideniele files teperKen. aauele reis- en rout»ntormate Het bteden 

van acceptabele reistijden oo sledeliika (ring|*egen maximale retsöjd 2 keerde reisMid bij vrije 

doorstroming, voor overige snelwegen 1.5 keer, en op niel-autosnelwegen 2 keer de normale reistijd. 

Inzet ven openbaar vervoer is onmisbaar op dnjkke vervoerssütimen in stedeli|ke gebeden om de sterk 

gebundekle vervoersvraag te bedienen s hoogfrequent liingebonden OV nodig, zonder dal sleden 

dichtslibben In landelijl<e gebieden dient het OV (op maat) voorzieningen bereikbaar te houden 

De belangnjksie knooppunten dierwn in 2020 mei elkaar verbonden te zijn via mulumodale overstappunten 

of transferia. 

Provinciaal Verkeers- en Vervoerepian Overijssel 

(1998) 

De Nota Ruimte geeft aan dat hooMverbindingen (o.a. Al en A50) prionleit hebben bi| het opk»sen van 

knelpunten Daarnaast rrxKt de bereikbaart>eid integraal (tussen de bestuurslagen) worden verbeterd. 

Bundeling neemt verder een belangnjke plaats m _ 

Het PWP Is gericht op hel bieden van een duurzame optossing voor verkeerspioClemen en bevat een 

regionale uitwerking voorde Stedendriehoek met daarin vijl opgaven: 

• Netwerkstad Stedendriehoek o a realiseren OV-knooppunien met ruimtelijke ontwikkeling: 

• Doorgaand en regionaal verkeer op de A1 en A50. o a benutting A1 en A50. starten benutüngspraject totale 

wegennel. hennnchbng wegen. 

• Perifere ligging van Zutphen. functie, inncfiting. en gebnjik weger af te stemmen en zonodig rondwegen 

realiseren, aanleg omleggingen kemen: 

• Kwaliteit van de leefomgeving en vertteersveilighekt: o.a goede afstemming, functie, inhchtlng en gebruik 

van wegen door kemer, hennnchling en omleggen wegen. 

• BewWMartieid voorzieningen in de sleden o.a zoekzones voor verstedelijking m het streekplan uilwertion. 

bovenlokaal fietsnetweri 

Van Beter naar concreter, berelkbaartieidsprofiel 

Landsdeel Oost (2001) 

Het Provinciaal Veriieers- en Vervoersplan van Overijssel is gericht op het realiseren en instandhouden van 

een veriieers- en vervoerssysteem dat iedere burger veilige vervoersmogeiijkheden biedt en tevens bijdraagt 

ax\ óè ontwikkeling van welvaart en welzijn in de provincie Ovenjssel en het mil«u zo wemtg rmgelijk belasl 

De steden in Ovenissel moeien bereikbaar blijven Optossingen die het zakelijk vertieer en openbaar vervoer 

bevoordelen hebben de voort̂ eur. Degnsetende problemen bij Deventer (Al) moeten voortvarend worden 

aangepakt Het regionaal spoon/en/oer moei gestimuleerd worden Concentratie van wonen en wert(en en een 

otdening en innchlmg van woon- en wedigebieden m steden en dorpen moeten bijdragen aan het bevorderen 

van meer milieuvrieniielijke vervoerswigen Hetfieisnetwerk. metnameinenomdesteden. moet worden 

uitgebouwd 

De provincie Ovenjssel is bezig mei het opstellen van een nieuw verkeers- en vervoersplan. 

Begin 2001 hebben de provincies GekJeriand en iDverijssel en de kaöeni¥etgebleden KAN en Regb Twente een 

gezamenlijke beleidsdocument 'Van Beter naar concreter, bereikbaariieidsprofiel Landsdeel Oosr opgesteld als 

voorbereiding op gesprekken met het Rijk over het NWP Het doel van het bereikbaartieidsprotiel is de 

groeiende mobilileitsbehoefte op een evenwctilige manier en in samenhang met de gewenste ruimtelijk- 
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Bron en status 

Stfeeltplan Geklerland/Hootülljrennotitie 

Streekplan Gelderland 2004 13ffl) 

Beleidsuitspraken 

economisctie ontwikkeling te accommoderen. De speerpunten zijn 

• Kwalileitsverbetenng door bundeling van (inter)natxjnale transportassen (weg, spoor en water) 

• Concentrate van verdere vefïtedelijtiing in stedelijke netwer îen. 

• Verbetenng van de veilieersveiligheid, kwaliteit van de leefomgeving en ftankerend beleid. 

• Verïlertiing van de vitaliteit van de gebieden Duiten fiet stedelijk nelwer* 

Voor infrastructuur relevante uitspraken uit het Streekplan Gelderland/de fioofdlijnennotitie zi(n: 

• Bij nieuwe verstedelijkingsktcaties ttenjtten van infrastructurele capaciteiC 

• Uitbreiding van steöen en dorpen binnen zoekzones, die m tiet streekplan worden jltgewerkt 

• Voorkomen groei mobiliteit doorgenchteveistedelijking/bundeling er betere benutting infrastnxftjuf; 

' $teiieli|ke ontwikkelingen koppelen aan mogelijkheden van spoor-, weg- en watennfrasloictuur 
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Wonen en werken 
label B3.4 

Hi'JiAïinl fH'li'nl MH'i \M>nfn en xi'trkï'Ti 

Bron en status 

4e Nota Ruimtelijke Ordening (1997) 

5e NoB Ruitt i»«^ Ontenlng (2000) 

BeleidsuKspralien 

Oe Vierde Nota Ruimteii|ke Ordening, die de PKB piDcedut« tieeft doorlopen. t»staal uit de Vierde nota over de 

ruimtelijke ordening (Vino. 1988). de Vierde nota over Oea]imteli|keordeni>g Extra (Vinei. 1993). en ile Actualisering 

VienJe nota over de ruimtelijke ordening Extra |Vinac. 1998) Relevant is de verbetenrg van tiet openbaar vervoer en 

het situeren van jlttireidirgsk)caties bij hoogwaardige openbaarvervoersveri^indingen en fiet bundelingsbeleid len 

aanzien van verstedelliklnQ. De Vierde Nota wordt vervangen door de Vi|fde Nota Ruimtelijke Ordeninfl. 

Nota Ruimte (2004, nog niet vastgesteld 

beleid) 

De VijMe Nota over de Ruimtelijke ordening beeft deel 1 en 2 van de PKB-procedure doortopen Het beleid uit de 

viitde nota was o a. genctit op zuinig stedelijk mimtegebniilt om het landschap zoveel mogdiik te beschermen Het 

beleid wordt gericbt op bundeling van verstedelijking, mede om zoveel mogelijk bestaande infraslmctuu'te benutten. 

Peet 3 van Oe PKB-procedure |het kabinetsstandpunt) is uitgebracht onder de naam 'Nota Ruimte". 

De Nota Ruimte vomt deel 3 (kabinetsstandpunt) van de PKB-p«M»dure rond de Vijfde Nota Ruimte Ruimlelijlte 

Onding Deel i (regenngsbeslssing) wordt eind 2004 verwachl De Nota Ruimte vervangt de Vierde Nola 

Ruimtelijke Ordening en het structuurschema Groene Ruimte Relevante punten uit de Nota Ruimte zijn. 

• Ruimte scheppen voor verschillende njimtevragende functies, dooreen op ontwiltkeling gencht lüimtelijl! beleid 

(meer ontw i kke 11 ng s pla nobg ie). 

• Bevorderen krachtige steden en een vitaal platteland: vertietering leefbaarheid en sociaal economische positie 

van de sleden, verbeienng Bereikbaaiheti goede afstemming tussen mfrastmctuur en veistedeJi^ng. bereikbare 

en toeganlielijke recreatievoorzieningen, atslemmng op de waterhuishouding 

• Behoud vanatie tussen stad en land. 

• Bundeling van verstedelijking, economie en infrastructuur en het organiseren van stedelijke netwerken zijn 

beleidsstrategieën 

• Bundeling *an ver5tedei(|king en economische actviteit betekent dat deze luncDes worden gelokaliseefd in o( 

aansluitend op Beslaand bebouwd getiied ot m nieuwe clusters dartuilen Goede afstemming met het verkeerd

en vervoersysteem (optimale benutting infiastmctuur en potenties mfrastnjctuurknooppunten i v.m. 

bereikbaartiaid) 

• Verdichtingsmogelijliheden steden optimaal benutten (streefgetal is 40% voor realisatie van woningen en 

arbeidsplaatsen m bestaand bebouwd gebied situaüe 2000) 

• De revitalisenng-, tierslructurerings- en iransformatieopgave in bebouwd gebied moet (ter vergmting van de 

leefbaarheid) krachtig ter hand genomen woraen{in samenhang met uitleglocabes) 

• Bednjfslocaiiebeleid dient, economische ontwikkelingsmcgelijkheden. bereikbaarheid en (eetbaarheid. 

• Er wordt ruimte geboden voor aan de natuulijke bevolkingsgroei en lokale bednjvigheti. 

• Meer variatie in woningaanbod, voorzieningen en woonmilieus (m de stad verdichting lol hoogsteöelijke 

woonmilieus en verdunnng tot gnjene milieus) 

• Vemjiming mogelijkheden hergebmik en nieuwbouw in het landelijk gebied gekoppeld aan ontwikkeling van 

landschappelijke kwaliteit (rood voor groen en/of blauw) 

• Behoud en verbetering van de balans tussen groen, blauw en verstedelijking (75 m2 groen per woning is 

richtgetal nieuwe uiDeglocaties) 

• Optimale aansluiting op het watersysteem (o.a bypasses voor de ontwikkeling van watemjke woon- en 

werkgebeden). 

• Meer mogelijkheden voor verbrede landbouw 

• Vergnjling en aanpassing van de toeristisch recreatieve mogelijkheden. 

• Bundeling van niet-grondgezonden en/of kapitaalsinlensieve landbouw in door de provirxies aan te w^ien 

bunddingsgebieden 

NoB Mensen Wangen Wonen (2000) |p deze noB heeft het kabinet haar visie op het wonen ir de 21e eeuw neergelegd. De nola stelt de Ouiger centraal in 
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Bf on en status 

Streekplan GeHerland/HooWlijnennotilie 

Streehplsn Gelderland 2004 (nog riel 

vastgesteld beleid) 

Streekplan Ovehpsel 2000 + (2000) 

Belekis uitspraken 

hel «oonbeleid De nota signaleert een lekol aan centnim stedelijke, groenstedeliike en woonmilieus in ttet landelijk 

gebied. De nota was beleidsmatig veilaakJ in de Vijlde Nota Ruimtelijke Ordenng, die vervangen is door de Nota 

mimte. 

De tioofddoelslelling van fiet Gelders ruimtelijk belekj is de njimlebehoefle zorgvuldig accommoderen en bevorderen 

dal publieke en private partijen de benodigde mimte vinden op een wijze die meervoudig mimtegebruik stimuleert en 

de regionale verscheidenlieid, identiteiten en njimtelijke kenmerken versterkt. 

De Siedendrietwek b«Ot öoor de gunstige liggsig perspecbet voor aitteidsinlensieve luncöes zoals o.a, ICT. 

maatschappelijke diensten, de toenstect« sector, media- en procestechnolcqie Daarnaast moeten bednjven gericht 

op hel Food-Valley / Al-eiwrtcomdor concept daar een plaats knjgen. De provincie onderactinift de voorstellen voor 

de verstedelijkingsopgave van het stedelijk netwerk. Net stedelijk gebied van de Stedendriehoek zullen zij m 

samenspraak met de provincie Ovenjssö aanwijzen als (inter)provinciaal stedelijk netwerk. De op termijn daan/oor 

noodzakelijk IJsselsprongen dienen voortdurend in samenhang met de bypasses voor mimte voor de rivier bij 

Zutphen (en Deventer) en mei aanpassing van het regionaal wegennet de Al en hel openbaar vervoer te worden 

beschouwd Nieuw rood m het buitengeCied is alleen toegestaan m zoekzones. die m het streekplan worden 

aangewezen Voor glastuinbouw in de regio ligt er een bijzondere opgave in aanvullk^ op onze geneneke lijn voorde 

glastuinbouw, wanneer er bij de nadere uitwerking van de plannen voor de Stedendriehoek blijkt dal veel van de 

bedrijven in de gemeente Voorst rnoeten uerawynen in verOand met stedelijke uitbreidingen Voor de rego ligt er dan 

een opgave om binnen gener>eke. m het streekplan te formuleren randvoorwaarden een altemabeve vestigingslocatie 

te zoeken 

Bundeling van verstedelijking (wonen^vert̂ en) en vervoersstromen en een zorgvuldge afstemming daartussen wordt 

voorgestaan; 

• OpBmale benutting ruimte In bestaand bebouwd gebied (stedelijke vemieuwing heeft prioriteil boven uitbrekllng): 

• Bi| nieuwe verstedelijkingskx:aties benutten van mfiaslnjclurele capaciteit, 

• ZoekruHUte voor regionale bedrijventerreinen sJuiten aan op stedelijke concentraties en infrastructuur 

• Uitbreiding van steden en dorpen binnen zoekzones. die in hel sfreekplan worden uitgewerkt 

• Accommodatie voor "gn>en" wonen in regkinaal vertand, 

• Voorkomen groei mobiliteit door gerichte verstedelijking/bundeling en betere benutting infrastructuur; 

• Stedelijke ontwikkelingen koppelen aan mogelijkheden van spoor-, weg- en walennfrastnictuur: 

• Beter voorzien in kwalitatieve behoeften de grootste tekorten atten in cenii\im-milieus en in de grcien-

dorps îandeiijke sfeer. 

Andere belangnjke elementen uit de hoofdlijnennottie i\p 

• Ruimte voor wonen in kleine kernen (voorzien lokale behoefte), vrijgekomen bebouwing in het landelijk gebied en 

nieuwe economische dragers, geen nieuwe losliggende bouwlocaties in het buitengebied: 

• Toepassing lagenbenadenng ondergronden mfrastnjctuur/netweiken conditioneren niimtegebmik; 

• Stedendriehoek is een stedelijk netwertc vervangen kemenhêraichie dooi netwerktienadenng (vwlaten 

contingentenng won ing bouwprogramma: samenwerkerxle gemeenten maken functionele of kwalitatieve 

specialisaties), 

• Nieuwvestiging glastuinbouw is uitgesloten, lokale hervestiging (duurzaam, ingepast) bij wegaanleg 

kern uitbreiding, kwetsbaar landschap, waardevolle watersystemen en natuur; 

• Vesbgingsmogeiijkheden voor ve i t l i j ^ en dagrecreatie tranken gekoppekJ aan zoekzones, die in het streekplan 

«CTtten uitgewerkt  

Alleen het gebied rond Deventer valt onder de noordwesthoek van het bundelingsgebied van de Stedendnehoek en 

daarmee binnen de provincie Overijssel. HetStreekplanOvenjsseI2000-*geeftde hoofdlijnen aan van de 

toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen voof de lange tennijn voor Overijssel In het Streekplan is Deuenlet 

opgenomen in hel stadsgewest Stedendnehoek Apekloom-Devenler-Zutphen. De stadsgewesten moeten een groot 

deel van de verstedelijkingsopgave realiseren. 

De uitbreidingsmogelijkbeden van Deventer zijn beperkt. Voor de korte en middellange termijn is gekozen voor een 

ontwikkeling in noordelijke en ooslelijke richting, volgens hel compacte stad-concept. Voor de iangere lermijn worden 
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Bron en tialus Beleidsuitspraketi 

cloo' de gerrcenie de mogelijkheden voor urlbreiding aar de westelijke zijde uerherd (de stadsweiden en de 

uiterwaard t)i{ Deventer vallen bmrwn de rode contour) Voorwaarde hiertx) 13 een goed openbaarvervoer concept 

binnen het stadsgewest 

De locaties VIjftioek en Sleenbnigge zullen tot 201! opvangcapaciteit voor wonen kunnen bieder Rond Diepenveen 

zijn kleinere locaties denkbaar Op langere termi|n kan er een afweging aan de orde zijn tussen stedelijke 

ontwikkeling en de fund» van de drinkwaterwinning Schalkhaar In Deventer zal de twrstrucbirenng van de 

bestaande woningvoonaad voortvarend ter hand rnoeter wonjen genomen 

Varat 2000 zal er nauwelijks nog uit te geven bedrijtsten'ein zijn Tot 2020 moet er minimaal 160 ha bedrijventerrein 

ontwikkeld worden De kxates Colmschate-Noord en Epse-Noord zijn aangewezen als grote werkk)cabe tot 2010 

Andere mogeliikheden zijn uitsluitend aanwezig aan de westzijde van Deventer op GekJersdi grondgebied Voor de 

langere tennijn zal samen mei Deventer en het sladsgewestelijli vertiand de nxigelijkheden voor een nieuwe 

bednifskxatie tocatie langs de Al onderzoeken Revitalisehng van Bergweide is cnjöaal om drjk op de ontwikkettng 

van nieuwe locaties te voorkomen. 
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Woon- en leefomgeving 
TalM'I B3 .5 

Rdt'VHiii Me id HiHiii-i-n letGim)rf\in^ 

BronentUtus 

Euiopese Richtlijn voor de 

Evaiuaue en Beheersing 

van Omgevingslawaai 

(2002) 

Europese nctiGIjn 

lucntkwalrleit(2001) 

Besluil Werne veiüghod 

inncTilingen (2004) 

Wet Ven/oer gevaarlijke 

$Iotfen(1995} 

Wetgelmdhinder (1979) 

Nota Mobilitei1(20M. nog 

niet vastgesleld beleid) 

Geleidsuüspraken 

Op 1Sjulf2002iS!]eEjn3pesef?ichUijn voor de Evaluatie en Beheereing van Omgevingslawaai (EC-20D2/49)<loor de Eunipese 

Une vastgesteld Hiewi is onder meer geregeld dal bmnenvi/f jaar (2007) alle EU-Wstaten over geKudkaarter dienen te besdiikken 

voor belangrijke wegen, spoorwegen, luchthavens en grote agglomeraties Het doel van deze hchtijn e Ie komen tot een 

gemeenschappelijke aanpak voor het itermijden, voorkomen en vennlndaren van de schadelijke etfecten van geiukj op de 

volisgezondheid. 

In de kademchllijn inzake de beooideting en het beheer van de luchtkwaliteit (richtlijn 96'62/EG) heeft de Eun»ese Unie de 

uitgangspunten voor het kichikwaliteilstjeleid vastgelegd. Daarin zijn de grondbeginselen opgenomen uan een gemeenschappelijke 

strategie voor hel vaststellen i/an grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter Beschemiing van mens en milieu, alsmede een programma 

waann de Europese Unie zich ten doel stelt om voor 13 luchtverontreinigende stoffen voorstellen te lomiijleren voor grenswaarden 

voor de buitenluchtkwalrteit Voor deze 13 stoffen worden zogeheten dochteinchHiinen uitgewerkt waarbii grenswaarden, 

plandrempels en alanndrempels zi|n vastgelegd. Relevant voor de Stnjctuurvisie Stedendnehoek is dat met zonÜBf meer gebouwd 

kan wonjen in gebieden waarin deze grenswaarden en alanndrempels worden ouerschreden _ 

Hel Besluil eiteme «iligheid innchlingen (2004) legt veilighektónormen op aan bednjven die een risk» wmien voor personen buiten 

ttet bednjfsterrein Sijvoorbeek] rondom chemische fabrieken, Ipg-tankstations en spoorwegemplacementen waar goederentreinen 

metgevaadljke stoften rangeren Deze bednjven venichten soms risicovolle activiteiten dichtbij hulzen, ziekenhuizen, scholen of 

winkels. Het Besluit verpicht gemeenten en provincies wettelijk vanaf de inwerkingtreding van hel besluit bij het vertenen van 

mifieuvergunningen en hel maken van bestemmingsplannen met eiteme veiligheid rekening te fxxiden 

Voor het transport van gevaarlijke stoften is de nationale'Wet vervoer gevaarlijke sloften'(WVGS, 1995) van toepassing Deze 

vormt de basis voor regelgeving ïoorvervoer over de weg. Het "Besluit uervoer gevaarlijke sloften" (BVGS. 1996) is het 

ulvoenngsbesluil bij deze wel. Voor ven«)er over de weg s dit verOer uitgewerkt in de "Regeling vervoer over land van Gevaarlijke 

Sloflen(1998)-. 

Degeluidsnomistelhng wordt beschreven in de Wet gelukihinder. Heldoelvande Welgeluidhindenshelbeschennen vandemens 

legen geluidhinder. In de wet zijn nonnen opgenomen voorde geluklbelasling. Daartij wordt onderscheid gemaakt naar 

wegverkeerslawaai, railverkeerslawaai. Industnelawaai en luchtvaartlawaai Bovendien worden bestaande en nieuwe situaties 

onderscheiden 

• Voor nieuwbouw of uitbreiding van industneteneinen en voor de aanleg van wegen geUt een voorkeursgrenswaarde van 50 

dB(A) bij gevels van woningen. In bepaakle gevallen is een hogere belasting toegestaan en wordt een ontheffing verleend 

• BIJ reconstructie van een bestaande weg gekten andere nonnen, athankelijk van de bestaande geluidbelasting bij woningen en 

de toename als gevolg van de reconstnjcOe 

• Voor de aanleg of wijziging van spooiwegen geldt een voorkeursgrenswaarde van 57 dB(A). 

• De voorkeursgrenswaarde voor luch^aarllawaal Is 35 Ke In bepaalde gevallen kan een hogerewaarde worden toegestaan tot 

maximaal 45 Ke voor nieuwe woningen en 65 Ke voor aanwezige woningen of woningen in aanbouw 

In de Nota MoWrteit s een belangrijke plaats weggelegd voor de kwaliteit van de teefomgeving Door toename van verkeer en 

vervoer wordt de directe leefomgeving steeds zwaarder belast. In de noia vwrden oplossingen aangedragen voor de congestie- en 

beiBikbaarheidspmblemen, die een verbetering van de kwaliteit van de leefomgeving tot gevolg zullen hebben. 

Tevens gaal de overtiekl zk:h inzetten om de met de groei van het veiteer gepaard gaande uitstoot van schadelijke slotfen te 

bedwingen 

De overheid wil werken aan een pennanente verbetenng van de veiligheid, zowel verkeersvellighek] als sociale veillgheKl in en rond 

openbaar vervoervoorzieningen 

Oe toename van vertieer en vervoer brengt meer geluidsovertasi mei zich mee Dri is schadelijk voor de gezondhekJ van de mens 

(slaapverstohng. spraakverstonng). Het beleid is erop genctit eerst de grote geluidsknelpunten bij de weg en spoor voor 2020 aan Ie 

pakken. Voor de weg gaal hel om knelpunten boven 65 dB; spoor bij knelpunten boven 70 dB. Hiertij moet vooral gebnjik gemaakt 

worden van bronmaatregelen in plaats van verzaclitende maatreaelen. _ 
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Bron en stalut Beleidsuitspraken 

Het fiuFöige (ranspon van gevaarlijke sloften vomi ook een bedreiging voor de kwaMert van teefomgevng Ir nieuwe situaties zijn 

kwetsbare bestemrrtingen binnen de lO-^-contout met kwetsbaar. Voor minder kwetsbare bestemmingen is dit een nctitwaarde. In 

beslaande situaties moet er gestreefd wonjen naar geen bebojwing binnen deze contour (nchtwaarde) en naar geen bebouwing 

binnen (Je 10^-conlour (grenswaarde) 

Nationaal MilieubeleKisplan 

4(2001) 

In hel Nalnnaal Milieubeteidsplan 4 is t>eleid uiteen gezet voor onöer andere geluld en luctil. 

De geKiidshinder woiül gebiedsgerlcfit aangepakt waarbij een gratere rol voor de lokale ove^tieid is weggelegd. Aanvullend op het 

gebledsgenchte beleid zal tiet rijk inzetten op bnDnbeleid en inruvatie om de akoestisctie kwaliteit te verbeteren Deze nieuwe 

verdeling van bevoegdheflen wordt ui^ewerkl m tiet Modernisering Instrumentanum Geluidsbeleid (MIG) 

In het NMP-4 e ander andere het volgende opgenomen voor 7010 is de ambibe dat de akoestische sttuabe niet Is verslechterd len 

opzknte van 2000 (stand still) Het streven voor 2030 is dat in alte gebieden een voor tiet beireftende gebiedstype wenselijke 

akoestische kwaliteit heerst Akoestische kwaliteit betekent hieity dat de gebiedseigen geluiden te horen ^jn en niet overstemd 

wonlen door niet-gebiedseigen geluld. Dit betekent niet dat het overal stil moet zijn. maar dal het geluidsniveau moei passen bij hel 

gebied 

BIJ de analyse en aanpak van de Kikale luchtkwaliteiOprobleme'i door hel wegverkeer, die in het NMP 4 worden genoemd, heefl 

afstemming plaatsgevonden met het NWP. 

Relevant voor externe vellighekJ zijn de AMv9 's 'Kwaliteitseisen eiteme veiligheid inrichtingen' en "Externe Veilighekl van 

Transpoil" In genoemde AMvB's zal een minimaal beschermingsniveau voor de veiligheid rond activiteiten met gevaartijke stoffen 

worden gegarandeerO Dit wordt gedaan door de grenswaarde van hel Plaatsgebonden RISK» (PR, de neuwe term voor het 

Mhidueel RISK». IR) een wettelijke status te geven Deze grenswaarde mag niet worden overschreden Voor zowel hel transport als 

voor de innchtlngen zal de grenswaanJe voor hel PR, Ier plaatse van woningen en andere kwetsbare objecten, gesteld worden op 10' 

' voor nieuwe situaties (dezelfde waarde die m de huK]ige situatie al als richtlijn voor het PR gekttj 

Ten aanzien van hel gnMpsnsico zal in de AMvB s een verantwoordingsplK:ht worden opgenomen met betrekking tot de keuzes over 

de aanvaanJbaarheKl ervan Hel blijft echter een onenierende waanje en geen harde norm De onenterende waarden uit hel huklige 

beleid zullen inde maatschappelijkeafweglng als ijkpuntgeklen 

Milieubeleklsplan Overijssel I Het Milieubeleidsplan Overijssel 2000* (2001) zei m op het verder beperken van de milieubelasting als gevolg van rtwbiliteit. Het Rij* 

' ' moet hier in het kader van het nieuwe verkeers- en vervoersbeleid een belangnjke bijdrage aan leveren. De provincie wil zelf een 

bfdrage leveren door het stimuleren van milieuvnendelijke vontien van vervoer en de verlaging van mobilrleit in en nmdom PEHS-

gebieden 

In hel mileubeleidspian zijn de volgende doel- en taakstellingen en nchtlijnen relevant voor de SMB 

• De milieunonren voer geluid, emissies en veiligheid zijn in 2020 gerealiseerd 

• Nieuweontwikkelingenwordengetoetslaandenomen voor een goed woon-en leelmilieu. 

• Voorkomen van Ie grate bevolkingsconcentraties bmnen nsKUcontouren. 

• Bestemmingsplannen zullen worden geioetsl aan de oriënterende waarden van het groepsrisico. 

Milieubeleidsplan 

Gelderland (2004) 
Doel van het nieuwe GeMerse Milieuplan 3 IS het bereiken van de basiskwaliteit, uitenijkin2010 Deze basiskwalltelt Is in de wel-en 

regelgeving vastgestekl met grenswaarden voor stoffen en effecten. 

Behoud of herstel van de kwaliteit van de leefomgeving komt cenfraal te staan Dit betekent m de stad vooral gezond en veilig 

wotwn. voor het buitengebied komen daar gezondere leefgebieden voor de natuur en duurzame beschenning van waterwmgebieden 

U). Dl betekent wonen zonder structurele geluidsovedast, stankoverlast, te hoge luchtverontreiniging, te hoge gezondheidsrisico's 

vanwege bodemvervuiling of exteme veiligheidsnsico's. De mate van basiskwaliteit is voor elke plek m Geldertand anders. 

Eén van de knelpunten die moet worden aangepakt, is de luchtverontreiniging door wegverkeer Hierbij wordt aangestoten bij de 

doelstelling uit het Besluit Luchlktraliteü in 2010 mag geen enkele inwoner van GeUerland worden bkmlgestekl aan een te tnge 

concentratie lucWvenantreiniging doorwegveriieer 

Wat betreft geluidsoverlast wordt gestreefd naar de volgende nomen: wonen langs een weg wordt toelaatbaar geachlals de 

geluidsbelasting op de gevels van woonhuizen de 65 d8(A)-grens niet overschrijdt, binnenshuis (geisoteenj) mag de geluidsbelasting 

niet meer dan 35 dB(A) bedragen en voor natuurgebieden gekit een maximale gekiidsbelasling van 40 dB(A) 

Stucturele geuroverlast door provinoale bednjven m woongebieden dienen m 2010 lot hel verleden te behoren Deze bedrijven 

zullen dan vokJoen aan de geureeen die gesteld worden in de Geklerse beleidsregel en zullen worden voorzien van een geurzone. 

Bodemveronlreiniging wordt systematisch aangepakt, in 2023 zullen alte gevalten van ernstige bodemverontreiniging zijn gesaneewl. 
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Bron en status Beleidsuitspraken 

De volgorde van satwing Is aflianlie^k van de urgenUe en «oidl geinlegteen] meionMiiütelingen als heninctitir^ en stedelijl« 

vernieuwing 

Voor externe veiligheid (externe veiiigheldsrisico's tkxx bedrijven, transport van gevaarlijlie stoffen) wordt genoemd dal de Iar>dell|ke 

jichtfynen met belredking tot externe veiligtieid doot de provincie zullen woKlen gevolgd. 
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B 1,1 LAC ̂ 4 Totaaloverzicht milieueffecten 

Effecten van de woningbouwlocaties 
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Effecten van de bedrijvenlocaties 

Tabel B4.6 
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0 0 0 0 0 0 

U = uJbUtend ertlertum V - randvoowaardensteJIend cntenum R - rangschikkend cntenum 

Crileriauitlust (ondergrond) i 
^•Vl 

1 1 
ut V 
o IQ 

CL tn Aantasting beleidsmatig beschennde gebieden en soorten 

Ruiintebeslag Provinciale Ecclogische 

hooftJstruOiAjr/ 

Natuuttieschermingswetgebied (U| 

Male van doorsnijding van ecologische 

vertindinqszones (U) 

0 

• 

0 0 0 Ruiintebeslag Provinciale Ecclogische 

hooftJstruOiAjr/ 

Natuuttieschermingswetgebied (U| 

Male van doorsnijding van ecologische 

vertindinqszones (U) 

0 

• " 
0 0 

Ruimiebeslag o(i n^büusle ecokiglsche 

vertindingsioneslUI 
0 0 0 0 0 0 

Ruimtebeslag beschermingszones Ejropese Voge^ 

en Habrtatnchtijn (U) 

0 0 0 0 0 0 

Beschermingszones Europese Vogel- en 

Habitatrichlliir eiteme werking (U) 

0 0 0 0 0 0 

Ruimtebeslag op overige DeleiOsmaiig beschennde 

gebieden |V) 

0 0 0 0 0 0 

Beschemide soorten: Fkira-en (aunawet/ ^ ^ k 

Habltatricbtliin |WÜ) ^ ^ ^ B 

- - 0 -

y : uitsluitend cileiium V = randvoorasardenslellend crtlerium R - rangscbikJtend cntenum 

Crtteria uit laag 1 {ondergrond) ft ^ ^ ^ H 

1 1 Ti 
ö < 

l 1 
Aantasting waardevolle landschapsgebieden 

Landsctiappeli|k waardevol gebiad (V) 0 • D D 0 0 

Culluurtustorisch waardevol gebied (V) 

Archeokigisch waardevol gebed (Vj 

0 0 0 0 0 Culluurtustorisch waardevol gebied (V) 

Archeokigisch waardevol gebed (Vj 0 0 0 0 0 L .• 
Historische geografie (V) 0 0 . 0 D 0 

U = uitsluitend crtlerlum V = randvoonwardenstellend criterium R = rangsch iikend criterii m 
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Tal>riB4.9 

E n è c l i r n l>p i l l l l '^ is l l IK r i i i i i ^ :]r 

d l ' ili^i'CM-

l»eJ r i j VI' m f n VIH ̂  K' il t i<"< 

label B4.10 

EHtvIrn (i|) »'cmii- r i i [«rni i ln i i 

\ Jill i k ' Ju i ' i 'M ' 

I »eij I' i i \ " i ' n I e I 'H ' I n I * H'ji t i<-s 

Bereikbaarheid autoverkeer 

Snelweg Dinner 15 min bereikbaar (R) 

Locatie wordl goed omsloten door Regionale 

wegenstructuur (R) 

BerelkbtarhekfOV 

Mogeli|kheden om kicabe door trein of lighttfaln 

bereikbaar te maaien (R) 

Ligging l.o.v. vwongebleden 

Bereikbaarlieid per fiels (< 5 km) (R) 

U = uitsluitend criterium V = randvoorwaardenstellend cnlerium R - rangscfiikkend cntenum 

laag e '^^Ê ^^^M 

o 

Mate var BunOelirig met 

hindeibronnen (R) r 
• f * » • • - • • -4-*- * * 

Geschiktfiekj watersilualie voor 

bedrijventerrein 

0 - • -- 0 0 

Zictillocalie/tioogwaardige uitstraling 

beOnitsterrein [R] 

f 3a Ja Ja Ja Ja Ja • 

U = uilstultend criKnum V = landvoo waatdenslelle v) cntenum R - rangsdiikl end cnteriufn | 

" Bundeling met hinderbronnen is een positief effect. Negatief is echti'rdal deze locatie in het 

uilloopgebiod Weteringse Broek ligt, wat ongunstig is voor het wo<m- en leefmilieu. 

ur4iNS 1 7 2 




