
 

                                                                                             

Bijlage 1: Notitie reikwijdte en het detailniveau Inrichtingsplan Olst Wesepe 

 

Inleiding 
Het inrichtingsplan Olst Wesepe  is een nadere uitwerking in het kader van de Wet Inrichting 
Landelijk Gebied (WILG), van het Reconstructieplan Salland-Twente dat in september 2004 door 
Provinciale Straten is vastgesteld.   
In dit inrichtingsplan zullen maatregelen uitgewerkt worden, die gericht zijn op:  
- Verbetering van de fysieke omgeving (inrichting van natuur, landbouw, landschap, water, 

verkeer,  milieu en recreatie); 
- Verbetering van de sociaal-economische structuur en vitaliteit van het platteland (wonen, 

werken en leefbaarheid). 
 
Het inrichtingsplan Olst Wesepe  past volledig in de lijn van het Reconstructieplan Salland-Twente. 
 
Momenteel is de Voorbereidingscommissie bezig om voor het inrichtingsplan een planMER uit te 
voeren.  

 
 

Doel 
Doel van het planMER is om bij de besluitvorming over dit plan het milieu een volwaardige plaats 
te geven.  Het planMER is gekoppeld aan plannen die (uiteindelijk) kunnen leiden tot concrete 
projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.  Daarnaast 
dient de planMER als hulpmiddel bij de besluitvorming over het inrichtingsplan Olst Wesepe. 
 

Inhoud planMER, de hoofdlijn  
Het is verplicht om voorafgaand aan besluiten door een overheid om een planMER uit te voeren. 
Concreet geldt de planMER-plicht in geval van wettelijke of bestuursrechtelijke verplichte plannen: 
• die kader vormen voor toekomstige projectmer-(beoordeling)plichtige besluiten of 
• waarvoor een passende beoordeling  nodig is op grond van de Europese Habitatrichtlijn en de 

verbinding met de Europese Vogelrichtlijn. 

 

Inhoudelijke vereisten planMER (artikel 7.10 Wet Milieubeheer) 
De volgende wettelijk inhoudelijk vereisten komen onder andere aan de orde: 
1) de beschrijving van de belangrijke nadelige milieugevolgen van zowel het plan als van 

redelijke alternatieven voor het plan; 
2) de beschrijving van mogelijke gevolgen van het plan op gebieden die zijn aangewezen in het 

kader van de Natura 2000 gebieden; Europese vogel- en/ of habitatrichtlijn, 
Natuurbeschermingswetgebieden; 

3) de beschrijving van de maatregelen die redelijkerwijs genomen kunnen worden om de 
nadelige gevolgen voor het milieu te voorkomen, te beperken of ongedaan te maken. 

De milieubeoordeling vind op kwalitatieve wijze plaats. 
Voor het Reconstructieplan Salland-Twente is een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. 
Opmerkingen uit het toetsingsadvies van de Commissie voor de milieueffectrapportage (Csie MER) 
zullen zover mogelijk betrokken worden bij het opstellen van het inrichtingsplan en worden ook 
betrokken bij het opstellen van de planMER. 
 
De beschrijving van de effecten gebeurt aan de hand van verschillende thema’s, die zijn afgeleid 
van de beleidsdoelen die in de reconstructie een belangrijke rol spelen. Hierbij wordt aangesloten 
op het Milieueffectrapport van Reconstructieplan Salland-Twente.  
 
De thema’s zijn: 
- Geur; 
- Ammoniak; 
- Watersysteem; 
- Waterkwaliteit; 
- Natuur; 



- Landschap, archeologie, cultuurhistorie en landgoederen; 
- Landbouw; 
- Recreatie en toerisme. 
 
Bij het inzichtelijk maken van de nadelige milieugevolgen voor de bovenstaande thema’s wordt 
beoordeeld: 
- Of de maatregel effect heeft op het thema; 
- Zo ja, of dit een positief of negatief effect is; 
- Als het een negatief effect heeft, wat zijn maatregelen ter voorkoming of vermindering  van 
de nadelige gevolgen; 

- Als het een negatief effect heeft, welke alternatieven zijn er overwogen en waarom      zijn 
deze alternatieven afgevallen. 

 
In het inrichtingsplan Olst-Wesepe zullen enerzijds concrete maatregelen opgenomen worden; 
hiervan worden in het planMER de milieueffecten beoordeeld. Daarnaast zijn maatregelen en 
voorzieningen opgenomen die meer globaal en indicatief van karakter zijn. Sommige maatregelen 
worden (mogelijk) door middel van stimuleringsmaatregelen gerealiseerd. Bij de toetsing van de 
milieueffecten van deze maatregelen wordt uitgegaan van de aantallen/ hoeveelheden die 
begroot zijn in het inrichtingsplan. Voor de maatregelen die nog niet concreet (genoeg) zijn en 
waarvan (middels een planMER) geconcludeerd wordt dat er mogelijk in een later stadium bij 
uitwerking toch nog negatieve milieueffecten kunnen optreden wordt nog een tweede 
beoordeling noodzakelijk. Wij stellen voor om deze procedure te beschrijven in de planMER. Het 
komt er op neer dat de als kritisch benoemde inrichtingswerken, als deze concreter worden 
gedurende de uitvoering, een aanvullende planMER toets op de mogelijk negatieve milieueffecten 
moeten doorlopen. Dit zal met name het geval zijn als voor deze werken een passende 
beoordeling in het kader van de Europese Habitatrichtlijn aanvullend nodig is. 
 
Planning 
• 7 mei 2008  Reikwijdte en detailniveaunotitie naar Csie MER en bestuursorganen. 
• 6 wkn reactie van werkgroep Csie MER op reikwijdte en detailniveaunotitie. 

• Binnen de termijn van deze 6 weken wordt er voor de werkgroep een (halve) dag gepland om 
kennis te maken met het gebied en de voorbereidingscommissie Olst Wesepe.   

• September 2008. gaat het inrichtingsplan, incl. planMER (een samenvatting daarvan) het 
gebied in, naar B&W - DB + naar de Csie MER voor een pré toets. 

• In oktober naar GS 
• een ter inzagenlegging volgt in nov/dec 2008 
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