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Onderwerp doorkiesnummer Utrecht, 
Toetsingsadvies over het MER  
Structuurplan Land van Wehl   
te Doetinchem 

(030) 234 76 25 28 maart 2007 

Geachte Raad, 
 
Met bovengenoemde brief stelde u de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) 
in de gelegenheid een toetsingsadvies uit te brengen over een milieueffectrapport (MER) 
ten behoeve van de besluitvorming over het Structuurplan Land van Wehl. Tevens ver-
zocht u de Commissie om aan te geven of er nog een m.e.r.-procedure nodig is in de ver-
volgfase bij het opstellen van de bestemmingsplannen voor dit gebied. 
Hierbij bied ik u het advies van de Commissie in briefvorm aan. In dit advies gaat de 
Commissie op beide vragen in. 
 
Toetsing van het m.e.r. 
Bij de toetsing is de Commissie nagegaan of de benodigde informatie aanwezig is om het 
milieubelang een volwaardige plaats te geven bij het besluit over het structuurplan. Zij 
heeft daarbij de wettelijke eisen, haar eerdere advies over de reikwijdte en het detailni-
veau voor het MER en de inspraak in beschouwing genomen. In het toetsingsadvies be-
perkt de Commissie zich tot hoofdzaken en gaat zij niet in  op onjuistheden of onvolko-
menheden van ondergeschikt belang. 
 
Het eindoordeel van de Commissie is dat de essentiële informatie in het MER aanwe-
zig is om het milieu een volwaardige rol te geven bij de besluitvorming. 
Het MER en de samenvatting zijn helder van opzet. De relevante informatie is goed ge-
presenteerd. Het detailniveau is juist gekozen. De Commissie heeft daarom geen verdere 
opmerkingen over het MER. 
 
Naar aanleiding van de gepresenteerde informatie wil de Commissie de volgende aan-
dachtspunten voor het verdere besluitvormingsproces meegeven. 
 
1. Compensatie 
In het MER staat dat de aantasting van natuur en landschap die optreedt door de aan-
leg van de woningbouw en het bedrijventerrein, gecompenseerd wordt door herinrichting 
in het GIOS-gebied. 
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Door de aanleg van de woningbouw en het bedrijventerrein zullen onder meer vaste ver-
blijfplaatsen van steenuilen en kerkuilen verloren gaan. In landelijk perspectief bezien is 
de relatief grote populatie steenuilen en kerkuilen binnen dit gebied bijzonder. De ach-
teruitgang van deze rode lijst soorten wordt landelijk toegeschreven aan het verdwijnen 
van rommelige boerderijerven met vervallen schuurtjes, heggen, houtwallen en hoog-
stamfruitbomen. Dat is een landschapstype dat nu in het Land van Wehl nog veel voor-
komt, maar door alle ontwikkelingen, ook in het GIOS-gebied zelf, dreigt te verdwijnen.  
Bij de bestemmingsplannen voor Wehl-Zuid en het regionale bedrijventerrein zal het 
nodig zijn een ontheffing aan te vragen in het kader van de Flora- en faunawet. Dan 
moet de gemeente aangeven hoe de compensatie voor de voorspelde aantasting wordt 
ingevuld én gefinancierd. 
 
Ook voor de in het MER beschreven landschappelijke inpassing van de nieuwe woon- en 
werkgebieden moet er voldoende financiële dekking zijn. In dat verband valt op dat in 
het structuurplan staat dat er: 
 voor het GIOS-gebied geen financieringsplan ligt; 
 voor het regionale bedrijventerrein op dit moment geen sluitende exploitatie te ver-

krijgen is; 
 voor Wehl-Zuid een lichte winst verwacht wordt die kan worden ingezet in het GIOS-

gebied. Echter bij Wehl-Zuid is wellicht nog niet ingecalculeerd dat er tegenvallers 
kunnen optreden, omdat in een gebied wordt gebouwd met een deels hoge verwach-
tingswaarde voor archeologie.  

 
Zolang de plannen voor het GIOS-gebied nog geen verdere vorm hebben gekregen, moet 
niet uit het oog worden verloren dat dit gebied in het Reconstructieplan staat aangege-
ven als verwevingsgebied. Theoretisch zou dus de aanleg van een sterlocatie voor inten-
sieve veehouderij mogelijk zijn. Dat strookt naar verwachting niet met de ambities die de 
gemeente voor dit gebied heeft. Gelet op de vele grondclaims in het gebied en de beper-
kingen door geurcontouren van de 43 bestaande veehouderijen zal het ook niet haalbaar 
zijn om alle bestaande landbouw een plek te blijven geven. Ook vanuit dit perspectief 
bezien ligt er een relatie tussen het GIOS-gebied en de plannen voor Wehl-Zuid en het 
regionale bedrijventerrein. 
 
■ De conclusie van al het voorafgaande is dat het aanbeveling verdient de drie plannen, net 
zoals nu bij het structuurplan is gebeurd, in onderlinge afstemming te blijven ontwikkelen en daar-
bij zeker ook aan de financiële kanten van de gewenste compensatie aandacht te besteden. 
 
2. Regionaal bedrijventerrein 
Hoewel er expliciet maatregelen zijn aangegeven om een goede landschappelijke inpas-
sing van het bedrijventerrein te realiseren, zal er, zoals het MER ook aangeeft, toch 
sprake zijn van landschappelijke aantasting door het nieuwe bedrijventerrein. Landelijk 
is er een groeiende weerstand tegen de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen langs de 
snelweg. Het verdient aanbeveling om de behoefteramingen te actualiseren alvorens de-
finitief over de aanleg wordt besloten, zeker wanneer er nog enige tijd verstrijkt voordat 
het bestemmingsplan wordt opgesteld. 
 
Voor wegvak 7 Doetinchemseweg ten oosten van de Weemstraat wordt er een flinke toe-
name van het verkeer voorspeld (waarschijnlijk ook vrachtauto's). Zonder goede maatre-
gelen, zoals die onder meer zijn gepland rondom het nieuwe verkeersknooppunt bij de 
Weemstraat, zal dit problemen kunnen opleveren. Immers, de Doetinchemseweg is ook 
een belangrijke fietsverbinding. 
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■ De Commissie adviseert deze opmerkingen mee te nemen bij het voorbereiden van het be-
stemmingsplan voor het regionale bedrijventerrein. 
 
3. Watertoets 
Hoewel duidelijk is dat de plannen in overleg met het Waterschap zijn ontwikkeld, staat 
in het MER noch in het structuurplan iets vermeld over de uitkomsten van de Water-
toets die  doorlopen is. Een waterparagraaf is ingevolge het Besluit Ruimtelijke Ordening 
verplicht in de toelichting bij ruimtelijke plannen. 
■ Het verdient aanbeveling de concrete uitwerking van de watertoets wel in de bestemmings-
plannen op te nemen.  
 
M.e.r. in de vervolgfase? 
De verwachte (bruto)omvang van het bedrijventerrein ligt net boven de beoordelings-
drempel van 75 ha, zoals die in het Besluit m.e.r. staat aangegeven. Indien de gemeente 
een bedrijventerrein van 78 ha in het bestemmingsplan wil vastleggen, is er een onder-
bouwd beoordelingsbesluit nodig. De Commissie verwacht dat in dit beoordelingsbesluit 
goed aannemelijk is te maken dat er in het onderhavige geval geen bijzondere omstan-
digheden zijn, die het maken van een nieuw MER met aanvullende milieu-informatie 
nodig maken. Te meer daar bij het bestemmingsplan immers ook een ontheffing op 
grond van de Flora- en Faunawet wordt aangevraagd. 
 
Het is nog onduidelijk welke oppervlakten in het GIOS-gebied van functie zullen veran-
deren. Er is sprake van m.e.r.-plicht bij een functieverandering met een oppervlakte van 
250 ha. Dat lijkt hier niet aan de orde.  
Wanneer het oppervlak boven de 125 ha zou uitkomen, is een m.e.r.-beoordelingsbesluit 
nodig. Wanneer de functieverandering betrekking heeft op het realiseren van de natuur-
zone langs de Wehlse Beek, is - nog sterker dan bij het voornemen tot aanleg van het 
bedrijventerrein - de inschatting van de Commissie dat de gemeente in het beoordelings-
besluit eenvoudig aannemelijk kan maken dat het opstellen van een MER hierbij geen 
toegevoegde waarde meer heeft. 
 
Wel wil de Commissie nog wijzen op de verplichting om de daadwerkelijke milieugevol-
gen te evalueren. Dat houdt in dat er bij het besluit een evaluatieprogramma moet wor-
den gevoegd.  
 
De Commissie hoopt met haar advies een constructieve bijdrage te leveren aan de be-
sluitvorming. Zij zal graag vernemen hoe u gebruik maakt van haar aanbevelingen. Dit 
houdt in dat de Commissie graag op de hoogte blijft van de verdere ontwikkelingen met 
betrekking tot de bestemmingsplannen en de evaluatie. 
 

Hoogachtend, 
 
 
 
drs. L.H.J. Verheijen 
Voorzitter van de werkgroep m.e.r. 
Structuurplan Land van Wehl 
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BIJLAGEN 

bij het toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Structuurplan Land van Wehl  

(bijlagen 1 t/m 4) 



 

 

BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 28 februari 2007 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

 



 

 

 



 

 

BIJLAGE 2 

Kennisgeving van het milieueffectrapport in  
Weekkrant “Oost Gelders Vizier” d.d. 7 februari 2007 

 

 

 



 

 

BIJLAGE 3 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Burgemeester en wethouders van Doetinchem 
 
Bevoegd gezag: Gemeenteraad van Doetinchem 
 
Besluit: vaststellen van een structuurplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: D11.3, D9 
 
Activiteit: bouw van 450 woningen, aanleg van een regionaal bedrijventer-
rein, herinrichting van landelijk gebied (recreatie, natuurontwikkeling) 
 
Procedurele gegevens: 
Verzoek om advies: 23 maart 2006 
Advies over reikwijdte en detailniveau plan-MER uitgebracht: 19 april 2006 
Verzoek om toetsing plan-MER: 28 februari 2007 
Toetsingsadvies plan-MER uitgebracht: 28 maart 2007 
 
Bijzonderheden: Het plangebied van het Land van Wehl omvat drie deelge-
bieden: Het plangebied Wehl-Zuid geldt als zoekgebied voor 450 woningen. 
Het plangebied GIOS-Meerenbroek ligt ten westen van Doetinchem en is be-
doeld voor Groen in en om de Stad (GIOS). Daartussen ligt in de oksel van de 
A18 en de Weemstraat een gebied waar een regionaal bedrijventerrein is ge-
pland. De Commissie adviseerde in het plan-MER voor het structuurplan 
vooral in te gaan op de onderlinge relaties tussen de deelgebieden en de fase-
ring in de tijd, omdat deze aspecten bij de afzonderlijke bestemmingsplannen 
die volgen, minder duidelijk in beeld zullen komen. 
Bij de toetsing bracht de Commissie een positief oordeel uit over het MER. 
Naar aanleiding van de informatie in het MER benadrukte zij in het toetsings-
advies opnieuw het belang van een goede afstemming tussen de verschillende 
plannen. Dat is onder meer van nodig omdat compensatie voor aantasting 
van de verstedelijking (wonen en werken) in het GIOS-gebied moet worden 
gevonden. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
prof.dr.ir. F.M. Maas 
drs. L.J.H. Verheijen (voorzitter) 
ir. R.F. de Vries 
 
Secretaris van de werkgroep: 
drs. M. van Eck 
 



 

 

BIJLAGE 4 

inspraakreacties en adviezen 

Bij het opstellen van het toetsingsadvies heeft de Commissie kennisgenomen 
van de Nota van beantwoording bij het Voorontwerp-structuurplan. 

 

Omdat de inspraak op het Ontwerpstructuurplan geen betrekking had op het 
MER, heeft de Commissie deze inspraak niet meer toegezonden gekregen en 
geregistreerd in een bijlage 4. 



 

 



 

 

 

Toetsingsadvies over het milieueffectrapport  
Structuurplan Land van Wehl  

In het gebied Land van Wehl in de gemeente Doetinchem wordt 
ruimte gezocht voor nieuwe woningen en een regionaal bedrijven-
terrein. Verder wordt het agrarische gebied (deels) heringericht om 
een brede plattelandsontwikkeling met recreatie en natuur-
ontwikkeling mogelijk te maken. Deze nieuwe ontwikkelingen 
worden vastgelegd in het Structuurplan Land van Wehl. Voor de 
onderbouwing van de besluitvorming daarover is een plan-MER 
gemaakt. 
 
ISBN: 978-90-421-2061-7 
 
 


