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1. INLEIDING 

De gemeente Arnhem heeft het voornemen circa 6.500 woningen te bouwen op 
de locatie Schuytgraaf (voorheen Driel-Oost) ten zuidwesten van Arnhem. Het 
voornemen wordt gefaseerd uitgevoerd. In beperkte mate zullen in het plange
bied ook kantoren worden toegestaan. Het milieueffectrapport (MER) is opge
steld ten behoeve van de besluitvorming over het bestemmingsplan Schuyt
graaf. 
Bij brief van 2 aprill] heeft de gemeente Arnhem de Commissie voor de milieu
effectrapportage (m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over 
het opgestelde milieueffectrapport (MER). IIet MER is op 14 april ter inzage gc
legd2

]. 

Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. 3
] 

De werkgroep treedt op namens de Commissie voor de m.e.r. en wordt verder 
in dit advies 'de Commissie' genoemd 

Bij de toetsing heeft de Commissie de via het bevoegde gezag ontvangen in
spraakreacties en adviezen betrokken4

]. 

Op grond van artikel 7.26, lid 1 van de Wm toetst de Commissie: 
• aan de richtlijnen van het MER5

], zoals vastgesteld op 9 mei 1995; 
• op eventuele onjuistheden6

]; 

• aan de wettelijke regels voor de inhoud van een MER7]. 

Op 9 juni 1998 heeft een gesprek plaats gevonden tussen de Commissie en de 
gemeente Arnhem. De Commissie heeft tijdens dit gesprek kenbaar gemaakt dat 
in het MER informatie over de externe ontsluiting van Schuytgraaf ontbreekt. 
De Commissie achtte deze informatie essentieel voor het volwaardig mee wegen 
van het milieubelang bij de verdere besluitvorming. Naar aanleiding van dit 
gesprek heeft de gemeente Arnhem de Coramissie verzocht de advisering op te 
schorten8

] teneinde de gemeente in de gelegenheid te stellen een aanvulling op 
het MER op te stellen. De aanvulling op het MER Schuytgraaf is op 3 november 
voor 4 weken ter visie gelegd9

]. 

1 Zie bijlage l. 

2 Zie bijlage 2. 

3 Zie bijlage 3 voor de samenstelling van de werkgroep en andere projectgegevens. 

4 Wm, artikel 7.26, lid 2 . 

5 Wm, artikel 7.23, lid 2 . 

6 Wm, artikel 7 .23, lid 2 . 

7 Wm. artike17. 1O. 

8 Zie bijlage 1 a. 

9 Zie bijlage 2a. 
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2. OORDEEL OVER HET MER 

In het MER en het ontwerp bestemmingsplan is aangegeven dat Schuytgraaf 
voorlopig alleen via de N837 zal worden ontsloten. Tijdens de toetsing van het 
MER gaf de Commissie aan dat de milieuargumenten van deze keuze in zoweI 
het MER als het ontwerp bestemmingsplan onvoldoende zijn aangegeven. Zo 
worden de milieugevolgen van de varianten waarbij naast de centrale ont
sluiting via de N837 sprakc is van ccn twccdc ontsluiting. aan rcspectievelijk 
de noord dan weI zuidkant van het plangebied, naar de mening van de Commis
sie in het MER onvolledig en te summier beschreven. 
Gezien het feit dat uit het MER blijkt dat de kans groot is dat er zich bij een 
centrale ontsluiting van Schuytgraaf capaci1:cit"problemen op het stedelijke 
wegennet kunnen voordoen, kwam de Commissie tot de conclusie dat er sprake 
was van een essentieIe tekortkoming. De Commissie adviseerde hierop de 
gemeente Arnhem om in een aanvulling op het MER inzicht te geven in de 
milieugevolgen van de verschillende ontsluitingsvarianten. Tevens adviseerde 
zij in de aanvulling een nieuwe variant op te nemen waarbij de zUidelijke 
omleiding niet als een later aan te leggen bypass voor de centrale route wordt 
beschouwd, maar als een direct aan te leggen hoofdrou;:e (N837) waarop het 
(auto)verkeerssysteem van Schuytgraaf rechtstreeks wordt aangetakt. De 
Commissie gaf aan dat de ligging en het functioneren van de zuidelijke 
omleiding mogelijk geoptimaliseerd zon kunnen worden door de route in deze 
variant door te trekken tot aan de A325. 

In de aanvulling MER Schuytgraaf is de door de Commissie geconstateerde ont
brekende essentieIe informatie alsnog opgenomen (zie ook §3. l). De Commissie 
is derhalve van oordeeI dat de essentiele informatie in het MER en de aanvul
ling aanwezig is om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven 
in de besluitvorming. 
In het volgende hoofdstuk geeft de Commissie enkele aanbevelingen die naar 
haar mening van belang zijn voor de kwaliteit van de verdere besluitvorming. 
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3. 

3.1 

AANBEVELINGEN VOOR DE VERDERE BESLUITVORMING 

Exteme ontsluiting 

Uit de aanvulling op het MER blijkt dat de geprognotiseerde verkeersintensiteit 
ten tijde van de voItooiing van Schuytgraaf kan worden verwerkt met een 
centrale ontsluiting. Bij verdere (autonome) groei van het autoverkeer na dit 
moment kunnen echter capaciteitsproblemen ontstaan . op de Burgemeester 
Matsersingel. Het Onderzoek ontsluiting Schuytgraaf[DHV, 1998) bevestigt dat 
deze route wanneer Schuytgraaf is voltooid in de spits geen restcapacltelt meer 
heeft. 
Hierbij merkt de Commissie op dat de geprognotiseerde verkeersproductie van 
Schuytgraaf waarschijnlijk met flankerende maatregelen (op het gebied van 
openbaar vervoer, langzaam verkeer, voorlichting, stUling van het verkeersge
drag) niet zodanig verminderd kan worden dat daardoor op termijn congestie
problemen uitblijven. De voorziene congestieproblemen op de Burgemeester 
Matsersingel zijn echter geen gelsoleerd verschijnsel. Ook op andere punten op 
het wegennet in en rond Arnhem zullen ongeacht de ontsluitingsvariant. die 
wordt gekozen knelpunten optreden. Het oplossen van een congestieprobleem 
op de Burgemeester Matsersingel zal derhalve altijd een verschuiving van het 
probleem betekenen. 

Op 6 januari he eft een gesprek plaatsgevonden tussen de Commissie en 
vertegenwoordigers van de gemeente Arnhelf:. Tijdens dit gesprek heeft de 
gemeente Arnhem aangegeven dat zij vast blijft houden aan een centrale 
ontsluiting van Schuytgraafvia de Burgemeester Matsersingel. Ten behoeve van 
het structuurplan dat momenteel wordt opgesteld onderzoekt de gemeente 
Arnhem de mogelijkheid om de gevolgen .,roor het woon- en leefmilieu in de 
woonwijken langs de Burgemeester Matsersingel te beperken door de N837 te 
ontwikkelen als een stads-as met aan weerszijden niet-gevoelige stedelijke 
functies (onder andere kantoren). Deze stedelijke functie kunnen bij een daarop 
toegesneden situering en vormgeving de achterliggende woonwijk zodanig 
afschermen dat de voorkeursgrenswaarde van 50 dB (A) in deze gebieden 
haalbaar kan worden geacht. 

De Commissie constateert dat in het MER en de aanvulling informatie ontbreekt 
over het aantal woningen langs de Burgemeester Matsersingel dat als gevolg 
van de ontwikkeling van stedelijke functies (ontwikkeling van de N837 als 
stads-as, verbreding van de weg en aanleg van grote rotondes of op grond van 
normen voor geluid (Wet geluidhinder) of luchtverontreiniging) geamoveerd zal 
worden. Daarnaast ontbreekt informatie over het aantal geluidgehinderden na 
het nemen van mitigerende maatregelen 10] . 

• De Commissie adviseert deze ontbrekende niet-essentiele informatie in het besluit te 
verstrekken. 

10 Daarbij dient ook rekenlng gehouden te worden met de afscherming van het spoor. 
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3.2 

De gemeente Arnhem is voornemens om gelijktijdig met het bestemmingsplan 
een mobiliteitsplan voor Schuytgraaf vast te stellen, waarin wordt aangegeven 
op welke wijze met extra maatregelen de dreigende mobiliteitsproblemen zullen 
worden bestreden. 
De Commissie is van mening dat indien de N837 over de gehele lengte wordt 
ontwikkeld tot een stads-as, het voor de hand ligt om het autoverkeer te con
centreren op de Burgemeester Matsersingel en niet te spreiden over verschillen
de routes of afte leiden naar het buitengebied. Verder onderschrijft zij het door 
de gemeente Arnhem aangegeven belang van het vroegtijdig (bij de oplevering 
van de eerste woningen) realiseren van de voorstadhalte . 

• De Commissie adviseert de feitelijke ontwikkelingen op het gebied van verkeer en 
vervoer11] te toetsen aan de doelen uit het mobiliteitsplan 12]. Tevens adviseert zij aan te 
geven welke aanvullende maatregelen zullen worden genomen als blijkt dat de in het 
mobiliteitsplan geformuleerde doelstel.Hngen niet worden gehaald. 

Waterhuishoudkundig systeelTI 

De Commissie twijfelt aan de verwachte natuurtechnische ontwikkelingsmoge
lijkheden van het gekozen waterhui:shoudkundige systeem. De twijfel komt 
voort uit onzekerheden over de omvang van de kwel. De plaatsen waar deze 
kwel zich voordoet kunnen worden afgeleid uit de beschrijving van plantenvoor
komens in het rapport van Sosef en Zwarts I3

]. Uit deze inventarisatie blijkt dat 
kwel een zeer lokaal verschijnsel is, gebonden aan oude stroomruggen en 
ondiepe pleistocene zandkopjes. 
De Commissie wijst erop dat uit eerder hydrologisch onderzoek naar de omvang 
van de kwel ter hoogte van de Lingewetering een omvangrijk kwelvenster naar 
voren komtI4

]. Uit het hydrologisch onderzoek blijkt tevens dat het plangebied 
zelf onder invloed van de rivier staat. Terecht wordt hierover in het MER 
opgemerkt dat dit gezien de samenstelling van het grondwater niet waarschijn
lijk is. Dit maakt dat behoedzaamheid op haar plaats is. 
In het MER wordt uitgegaan van een voortdurende herverdeling van kwelwater 
uit het westelijke deelgebied. De Commissie wijst op de risico's van lekverliezen 
naar de ondergrond via de huidige kwelplek. en met name de aan te leggen 
zandwinput. Door de nabijheid van twee pompstations voor de drinkwater
winning en de te verwachten grotere invloed daarvan op de waterhuishouding 
van Schuytgraaf, bestaat immers de kans dat de kwe1 in dit gebied zal omslaan 
in wegzijging. 
In het MER zijn langs de restgeulen in het noorden en westen van het gebied 
natuurvriendelijke oevers met flauwe taluds en plas-dras berrnen voorzien. De 
Commissie wijst erop dat deze restgeulen. als gevolg van hun ontstaanswijze, 

11 Niet alleen van de aantallen voertuigen op de wegen. maar juist oak van de motieven voor verplaatsingen en de 
vervoerswijzekeuze. 

12 Zie oak paragraaf 3 .3. 

13 Zie Sosef. M .. M. Zwarts: Floristische inventarisatie Driel-Oost, KNNV. Arnhem, 1995. 

14 Zie Verkooijen, RG.V.A (1981) Een geobydrologiscbe inventarisatie voor bet Gelderse rlvierengebied en een 
regionaal bydrologiscbe systeembenadering voor bet rlvierengebied ten oosten van Tiel, Dienst Waterbeheer 
provincie Ge1derland. Arnhem. 
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3.3 

en ondanks circa 900 jaar menselijke invIoed, voor een deel nog steeds de voor 
buitenbochten karakteristieke s teile taluds hebben . 

• De Commissie adviseert het waterhuishoudkundige systeem te monitoren, zodat in 
geval de voorziene ontwikkelingen zich niet of anders voordoen, tijdig bijgestuurd kan 
worden. Verder geeft de Commissie in overweging om in indien de geplande zandwinput 
tot verstoring van het systeem leidt, bijvoorbeeld door versterkte wegzijging in de richting 
van de in het gebied voorkomende grondwaterwinningen, het peil van de zandwinput op 
te zetten . De Commissie adviseert am at te zien van het aanbrengen van afgevlakte 
natuurvriendelijke oevers in die gevallen waarin de geomorfologie wordt aangetast. 

Ambitieniveaus en monitoring 

In het MER wordt gesteld dat het door het bevoegd gezag op te stellen evaIua
tieprogramma dient om voorspelde effecten te verifieren, Ieemtes in kennis en 
informatie aan te vullen en de invulling van duurzaam bouwen op woningni
veau te controleren. Met name wordt gewezen op waterkwaliteit en groenkwa
liteit (natuurdoeltypen). het fietsgebruik, het auto- en openbaar vervoergebruik, 
de geluidshinder en de luchtkwaliteit. Om te kunnen evalueren zijn kwantitatie
ve gegevens gewenst. In het MER worden daarom kencijfers genoemd voor het 
groene netwerk, energie-extensivering, integraal ketenbeheer en kwaliteits
bevordering. Daarnaast zijn ten aanzien van energie-extensivering, integraal 
ketenbeheer en kwaliteitsbevordering kenmerken kwalitatief vastgeIegd. Het 
verdient echter de voorkeur om deze kenmerken ook cijfermatig uit te werken . 

• De Commissie onderstreept het belang van het monitoringssysteem ter verzekerin.,;; 
van de nagestreefde milieukwaliteit. Daarbij dienen naast de in het MER gekwantificeer
de normen voor ZOVH mogelijk ook cijfermatige normen vooraf te worden vastgesteld 
voor de nu nog kwalitatief aangegeven effecten. 
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bij het Toetsingsadvies over het 
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en de aanvulling daarop 
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BIJLAGE 1 

Brief van het bevoegd gezag d.d. 2 april 1998 waarin de Commissie 
in de gelegenheid wordt gesteld om advies uit te brengen 

I 4! iff!" ""''' Commi5~;e voor ce Dienst Milieu en Openbare Werken 
Sector Mllleuhygilln I '~l~iJ 

en Energie i, p.':v:r.en: l ;:u':ft~_;{:'1J_e -'fir III[MODI " I 
n IT.rn~ : : 5 1. 5" - ~ 8' L . ltlJl§M'-____ -----'" 
.d ssler : (6~ ~€.., cc ( "'" 4 ( 
k pie naar : J.rl <:;: I~~L .It); L. / I--lL 

Correspondentieadres: 
Post bus 9200. 
6800 HA Arnhem 
Telefoon: 026-3774222 
Telefax: 02B-3774223 
Postbankrekening: 
1313197 
Bankrekening: 
28.50.30.922 
BNG 's-Gravenhage 
Bezoekadres: 
van Oldenbarneveldt
straat 90 

Datum: 2' april 1998 /<:. . . ) f ' '"', C O L.II' .... \-· r 

Ons kenmerk: 98/1545 M/PME- ABR 
1241019083 

Uw kenmerk: -

Contactpersoon: dhr. ing . 
P.A.M. Meiland 

Bijlagen: MER Schuytgraaf 
vijfvoud 

Geachte commissie, 

in 

b; ,. d 
J:0mm~ss 1e voor e 
mi l ieu- effectrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Doorkiesnummer: 026 -3 774426 

Onderwerp: MER Schuytgraaf 

In maart 1995 heeft u een advie s uitgebracht over de richtlijnen voor 
het milieueffectrapport Woningbouwlocatie Driel - Oost. De richtlijnen 
zijn op 9 mei 1995 conform het advies door de Raad van de gemeente 
Arnhem vastgesteld. 

Uitgaande van de richtlijnen is tussen mei 1995 en januari 1998 het 
MER opgesteld. De woningbouwlocatie, en het MER, hebben inmiddels een 
nieuwe naam gekregen. Schuytgraaf in plaats van Driel-Oost. 
Parallel aan het opstellen van het MER is het ontwikkelingsplan 
Schuytgraaf opgesteld. TUBsen het MER en het ontwikke lingsplan is 
hierdoor een intensieve wisselwerking mogelijk geweest welke het plan 
milieuhygienisch heeft verbeterd. 
Het bestemmingsplan Schuytgraaf waarvoor nu de RO -MER procedure wordt 
opgestart is een juridische vertaling van het ontwikkelingsplan. 

Het MER Schuytgraaf is op 2 maart 1998 door het bevoegd gezag, de 
Raad van de gemeente Arnhem, vastgesteld en vrijgegeven voar 
inspraak. Deze inspraak is gekoppeld aan de inspraak op het 
voorontwerp-bestemmingsplan Schuytgraaf en loopt van 14 april tot en 
met 12 mei 1998. Een publicatie . waarin de mogelijkheid tot inspraak 
op het MER wordt aangegeven. zal op 8 april geplaa t s t worden in huis
aan-huis bladen in Arnhem, El st en Heteren. 

Wij verzoeken U , conform artikel 7.26 van de Wet milieubeheer, advies 
uit te brengen met betrekking tot het MER. 
De inspraakreacties worden u zo spoedig mogelijk nagezonden. zodat u 
deze in uw advies kunt betre kken. 

Burgemeester en Wethouder s van Arnhem , 
name ns het college I 

~'~ . ,,-
. . nge rs 



BIJLAGE la 

Brief van bet bevoegd gezag d.d. 19 juni 1998 waarin de Commissie 
gevraagd wordt bet advies aan te houden 

f 
Sector MllieUhY9i.J ~ 
en Energie 

Comm,,,i" ,;~,-;;-- -~ Dienst Milieu en Openbare Werken 

;;'~:;;::::'"o" I UII~~~~I • I 
~~-D~a-tu~m-:~1-9--jLu~n~i~1-9-9-8--------=1,~ 

Correspondentieadres: 
Postbus 9200, 
6800 HA Arnhem 
Telefoon: 026-3774222 
Telelax: 026-3774223 
Postbankrekening: 
1313197 
Bankrekening: 
28.50.30.922 
BNG 's-Gravenhage 
Bezoekadres: 
van Oldenbarneveldt
straat 90 

Ons kenmerk: 98/2846 M/PME-BRE 
1241019083 

Uw kenmerk: -

Contactpersoon: dhr. P. Meiland 

Bijlagen: 

Geachte commissie, 

Commissie voor de 
miIieu-effectenrapportage 
Postbus 2345 
3500 GH UTRECHT 

Doorkiesnummer: 026-3774426 

Onderwerp: advies MER Schuytgraaf 

Naar aanleiding van uw voorlopig oordeel over het MER Schuytgraaf 
verzoeken wij u het toetsingsadvies vooralsnog aan te houden. 

We zouden graag een 
bespreken. Daarvoor 

punten uit uw advies nader met u willen 
e op korte termijn een afspraak met u , 

van Arnhem, 



BIJLAGE 2 

Kennisgeving van de toetsingsprocedure in Arnhemse Koerier d.d. 8 apri11998 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

WET OP DE RUIMTELlJKE ORDENING EN WET MILIEUBEHEER 
Inspraak bestemmingsplannen en inspraak Milieueffectrap
pon(MER) 
Inspraak bestemmingsplannen -
Burgemeesler en wethouders zijn voornemens om de volgende 
beslemmingspfannen voor Ie bereiden en hebben besloten hier
over inspraak I.e verlenen als bedoeld in de inspraakverordening. 
de wet Rulmlelijke Ordening el1 de wet Milieubeheer: 
Naam planwijziging: ontwerp-bestemmingsplan RSchuytgraaf 
Gebiedsaanduidlng: een plangebied In de OVer-BetllWe len w id
westen van Arnhem. Het gebied wordt In het oosten begrensd 
door de spoorlijn Arnhem-Nijlllegen (mel daarachter de WooflWl} 
ken Elderveld en de laar-west), ill hel noorden door de Rijn, 
Levens de gemeentegrens met R~nkum. In het westen door de 
gemeentegrens met Heteren en Elst die grotendeels hel stralen
patroon van de Vogelenzangsestraat. '1 Vlot e[l de Grote Molen
straa! voigt, en n het zuiden door de gemeentegiens met Elst, 
die grotendeels het stralenpattoon va.n de Zessellng en De laar 
voigt. Beoogd doel: Het ontwerp-bestemmingsplan voorziet pia' 
oologisch in de ontwikkeling van woningbouw in hel plangebied 
Schuytgraaf. Uitgegaan wordt van 6500 wonlngen tot 2015 
waarvan 2200 In de periode lot 2005. 
Naam planwijziging: ontwerp-bestemmingsplan RBurgemeester 
Matsersingel-West 
Gebiedsaanduiding: een gebied in Arnhem-Zuid globaal Ie om· 
schrijven als de Burgemeester Matsersingel, het weggedeefte lus
sen de spoorlijn Arnhem-Niimegen en de Hollandweg, alsmede 
een zuidelijk van de weg gelegen weonbuurt van de sladswijk De 
L<taf-Wesl. 8eoogd doel: Het ontwerp-beslemmingsplan houdt 
direel verband met de ofltwikkeling van Schuytgraaf. Het Yoorziel 
planolog1sch in de doortrekking van de Burgemeesler Matsersin
gel in het gewenste profiel tot de spoorlljn Arnhem-Nijmegen. Op 
deze weg wordi de hoofdontsluitingsweg van de niellWe woon
wijk aangesloten (de weg zal vervolgens de w ideliike verbindlng 
van Arnhem met de ASO gaan vormen). 
Inspraak MUieueffectrapport (MER) 
In opdracht van de gemeente Amhem Is het MlIleu
effectrapport Schuytgraaf opgesteld. Oil rapport is onJangs 
afgerond. Het rapport is vereist omdal in Schuytgraaf meer dan 
4000 woningen !/ebouwd zullen worden. Het doel van het rap
port is hel verkrilgen van ob/eelieve informatie over de mifleu
effecten als gevo 9 van aanleg en nrichting van de wljk Schuyt
graa!. Daarnaasl wordt in het MER nagegaan hoe eventuele ne
galleve milieu·effeelen Itunnen worden lenielgedaan. tegenge
gaan of beper"t en hoe positleve milieueffeelen kunnen worden 
verslerkl. De informatie uit het MER heeft belangnjke Invloed 
gehad op her bestemmingsplan da! veor Schuytgraaf Is opge
steld. 
Ingezetenen en belanghebbenden in deze gemeente kunnen van 
de on"'Yerp-bestemmingsplannen kennis nemen. Van het MER" 

kan door ledereen kennis worden genomen. Daartoe liggen de 
onlwerp·bestemmingsplannen en hel MER voor belrokkenen. 
gedurende een termijn van vier waken. ingaande 14 april 1998 
ter inzage bij: 
- de dlenst Sladsontwikkeling. sector planontwlkkellng. Euse-

biusbultensingel 49; 
- hel gemeentelijk informatiecentrum. Beekstraat 62; 
- de secretarie van de gemeente Elsl, OorpsSlraat 67 en 
- de secretarie van de gemeenle Heleren, Flessenraal 11 _ 
Tijdens de periode van lerlnzagelegging van de ontwerp
bestemmingsplannen en het MER kunnen meningen kenbaar 
worden gemaakt. De meningen mel beuekklng tot de ontwerp
bestemmingsplannen dienen kenbaar gemaakt te worden bij 
Burgemeester en Wethouders van Amhem !.a.v. de dlens! Stads
ontwikkeling. POSlbus 99, 6800 AD Amhem. De meningen kun
nen lelden tot .• aanpasslngen van deze plannen. De meningen 
over hetMER.schuytgraaf dienen kenbaar gemaaltt Ie worden bij 
Burgemeester en . Wethouders van Arnhem. t .. a.v. de 
diensfMOW. sector Milieuhygft!ne en Energie. Postbus 9200, 
6800 HA Arnhem. Deze mening.en worden toegezonden aan de 
commissie voor de Mllieu-effectrapportage zodat deze commlssle 
In haar toetsing met deze meningen rekening kan houden. Ge
noemde commiss{e Is een onafhankelijke lnstantie die nagaat of 
het MER inhoudenik j uist is en of hel aile informalie levert die 
nodig Is om een milleuhygienisch goed onderbouwd besluit Ie 
nemen over he! beSlemmingsplan. Pas nadat de commlssie MER 
een positief toetsingsadvies heeh uitgebracht kan het beSlem
mingsplan · Schuytgraaf"worden vastgesteld. EvenlUeel kan de 
commiSsie MER een aanvulling of aanpassing van hel MER ver
langen. De commlssie MER weegt In haar loetslng de ml1ningen 
en adviezen van andere instanties mee. 
Nadere informatie oJar de ontwerp-bestemmingsplannen kan 
worden verkregen ~ij de heren A. Anker (lei. 3773442). 
H.v.d.Berg en R.5lippens (tel. 3773409) van de dienSI Stadsonl
wikkeling. Her Is mogelijk legen kostprijs deze bestemmingsplan
nen bl/ deze dienst op te vragen. 
Nadere informatie over hel MER kan worden verkregen bil de 
heer P_ Meiland (tel. 3774426) van de dienst Milieu en Openbare 
Werken. 00k hier Is het mogelijk legen kostpriJs hel rapport in 
zi/n geheel of de samenvatting bij deze diemt op Ie vragen. 
Ais vervolg op de 6 april j.l. gehouden Informatleavond over 
bovengenoemde ontwerp-beslemmlngsplannen. het MER en het 
ontwikkelingsplan voor de nieuwe wijk S<huytgraaf is er een 
inspraakavond over genoemde plannen en hel MER belegd. 
Deze avond zal word! gehouden op maandag 20 april a.s., 
aanvang 19.30 uur in de hal van het stadhuls, Konlngnraat 
38. 
Met betrekking tot deze inspraakavond geldl dat veor lover be
langhebbenden niet via een brief hiervoor zijn uitgenodigd zij 
al5nog bij deze avond welkom zijn. 
Arnhem. 8 april 1998 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 

SCHUYTGRAAF, INSPRAAK WET VOORKEURSRECHT GEMEENTEN 
In de Arnhemse Koener van heden (8 april 1998) wordt door ons 
bekendgemaakl. dal mel Ingang van 14 april 1998. gedurende 
een periode van vier weken. Inspraak wordl verleend op het 
ontwerp-bestemmingsplan · Schuytgraaf· . 
Het verdere verloop van de procedure met belrekklng 101 dll 
bestemmlngsplan heefl gevolgen voor hel voorkeursrechl oJ) 
grond var) artlkel 8 van de WeI voorkeursrechl gemeenlen. zoals 
dal op basis van het raadsbesJuil van 7 april 1997.15 gevesligd op 
diverse percelen In hel plangebied Schuytgraaf. 
Tenelnde verval van de voorkeursposltie van de gemeente Ie 
voor\(omen. bestaal hel voornemen am op een tweetal mom en
"." <l,p <~menh~nnen mel het IIerloop van de procedure van hel 

om de percelen die de gemeenle wenst Ie verwerven Ie behoeve 
van de realisering van net beslemmlngsplan Schuytgraaf. 
He! voorr)emen bestaat om aile nlel bij de gemeente In eigen
dom zijnde gronden. waarvan het huidige gebruik afwijkl van de 
beoogde bestemmlOg en die noodzakelijk ziin voor de reallsering 
van het beslemmingsplan. Ie verwerven en aan Ie wijzen op 
grond van de Wet voorkeursrecht gemeenlen. 
De percelen waar het naar huidig inziehl om gaal staan vermeld 
op de lijst die ler Inzage wordt gelegd op de wljze als hlerna staat 
beschreven. 
Het hiervoor bedoelde voorkeursrecht op basis van artikel 2 van 
de Wet voorkeursrecht qemeenten kan worden qevestiqd. zodra 
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Kennisgeving van de aanvu1ling op het MER 
in de Arnhemse Koerler d.d. 2 november 1998 

WET MILIEUBEHEER 
fnSpt33k ~nlluUing Mlllt!\I-liffecUlapport (MER) Sthuyt. 
9raaf . 

011 'JQO~aar heel\ het MlUeu-.:f[I:<.It.ppull5<lIuytgt .... , lef ia....ge 
geleqefl. uit de In50r»kn:actoes dotIarQlI ble6. dat cond de vet
keersafwitkellng en a~ da.lmtee 5a/l'lel1IQngende mlll~u~llec:ten 
nog lleel wagen ~n. Om de lI\I~n 11/ beiWltwOCI'den 
is In oporacht van bullJ~!H eo wtllhouden, HII aan'<\lW.lng 
op het Mnlev Effuct R/)pQort 0pgeStaId. Dele ;wnvul~"9 ~9t 
vam,' " ~cwember gee/vrend! Yierwekeo tel' ;,,~. 0 • 

11T."!I(ao1I~nd 
• Op 2S nuvembet WOldt een Irdpra;abVOnd gehoude<1 ~ de 

.' MEA~Wing. Oeze .-nd Wv:h ~ts '" d~ .Kandelaarkeric 

. , . aan ~ Otn H:I3!]W1!<lI ell beglnl om 20.00 UIM'. 
De lIanvuliing ap ~ M;liell-eff~.pport 

Vatl14 ipnJ tolen met 12 mel 1998 Is de ~jTr::heid gebodm o. ... 0 • 0 

lot in5praak op het M~leu Ellec:t Rappo<t SchuyIgraal. N.a dae Hoe "u~t U "" d. MEA ... nwlIing toger.n l 
InSpraakpenOde hem de commissie war de milieu. Ak u ~ rea~ 011 ck< aatM.II ng OJ) htl MER dan '- dal 
elfearapportage he! MER Schuytgraal be5<l>ouwa. T~s hedt ~g of 5du;fIefi~ U kUll! IIW mondelin<]e rlSlClie g~ 
de%c (omm.ssie de lft$/lraart~IM besludHrd. Na owrleg 1\& 011 de ~nd 011 2S ~. Sdwifte40jk kW1\ u Ie.>ge- 0 

sen da g«nt!l!flte AnlhMl en de eomrnissle mer werd het ~ re<1 tOlen met 1 d~ 1998. Uw reitdle kunl u rich.1tI\ aan: 0 

SWldlg gucht dlep4!r In Ie gaan op de mllieu-e/feaM Yoln de aUI~ en Welhou~ van ArMfm U.v. Dienst MOW, 
verkeersalwikkeHng In en rond Sdluytgraaf. 8urgetna-stt'r en =toI' Milieu~e @n EnergJ@. PC51Dus 9l00. 6Iioo HA AIn. 
welllOud'-"'S hellben d .... roon b@slolen lien aalM.lUiflg op het MER hem. 10 

• 

Ie maken waarin de milif:V.effeaen van de 'IeI1t;eersalwil(keli"9 
nade< wotden besctIouwd. Tegelijk mel de ;nspraalc. Cp he! MER 
plus d~ MIMIl1lr1g won1~ dezt stul(ken ook ter ~Ming \/OQIge-
11)9d ~an de com_ '<00( de mil4e\r-efll!Clr.lpp<lfUge.· Oete 
onalh~nkel~ke i1Istanl~ gailt nl of IIet MER (lndulief de iIoiInvul· 
nng) rntlouddljlc jui$l IS en of 1Ie!.1l'" Inrorma~ 1e<Jeft ttl!: nodlg 
1$ om C!O!n !!Qed onlle<bouWd ~uil (f: I'e.m~ ~ dol beslem-
mlngtpl.\n. NlJdat de cornmlsslC! mer ee<I posi1Je( tOl!fSingsadviM 
hr:ett lIitgebraclll k3n het hestemmingsplan Sch\l'(\gr .... lwarden 
vm9U~d. De comm~ ~r Vl'l!t!gt in h;l;lr \oeuing aile In· 
'Ilraoala'1eac1les en de adYie2ef1 v311 gl~~ 
IQVI!rhMs~nS1<ll\lIes rnee. 

Irtspraak op do aanvuIling 
Oe aanvulh"g OCI h~ Mel\ Sctluy\lJfiilf ligt v~n 3 l'1ovf1fTlber ICC 
en.met I decembef 1998 g«lUf1!l1de llief welten tfr inzage. QoI( 
het'oorspronkelljke MER en de onderliggende filpp<lrtefl kunf\ef\ 
WOlden IngeZlttl. 

U kunt /Ie%! 5tUkken all de' ~Igende plaa3l!n Inzien:' 
GclrMente Amhem: . 
Ole<lSl Milieu en O~bar. werken, van Oldenbatneveldtsllaat 
90 (maandog tim vnlciI\I Itan 9.00-11.00 uur en "an 13.00·16..00 
uurl . 
Stadhuis, l(onlfl~iIiIl 38 (aileen op donderclagavond I !I.OO-
22.00 u",r na akpr.l"'" tel. daarvoor (026) 377440.'1. 
Wljk~entnum EI~, Breeundpad 15 (maa'ldag VIII lIrijdag 
uan 9.00-15.!O lAIr) 

~teEh1! ° . 
Gemeen~huk Elst. C~t 67 
b~ de afdr:lI~g 1IROfoA (rn8!nda!l Vm \ItIjdag 9.Q[}. !l.OO uur, 
woetI!Idag ooIt. 14.00-16.00 uUl') • 0 

e>em .. nle Ho~m 
Gen1Hntthuls H~. FIesItmtr~ II • 
bij de Infor'nulIebaIoe (maandig tim vri~ 9.00-12.30 uur til 
maandlg ook v." 17,]0-19.00 uur) 

...••........ ~ ...•........•..... 
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Projectgegevens 

Initiatiefnemer: Burgemeester en Wethouders gemeente Arnhem 

Bevoegd gezag: Gemeenteraad Arnhem 

Besluit: vaststellen van het bestemmingsplan Schuytgraaf (voorheen Driel-Oost) 

Categorie Besluit m.e.r. 1994: Cll 

Activiteit: Het tot ontwikkeling brengen van de locatie Schuytgraaf (voorheen Driel-Oost) ten 
zuidwesten van Arnhem voor het gefaseerd bOll'l\Ten van circa 6.500 woningen. 

Procedurele gegevens: 
kennisgeving startnotitie: 18 januari 1995 
richtlijnenadVies uitgebracht: 23 januari 1995 
richtlijnen vastgesteld: 9 mei 1995 
kennisgeVing MER: 8 april 1998 
kennisgeving aanvulling op het MER: 2 november 1998 
toetsingsadvies uitgebracht: 21 januari 1999 

Bijzonderheden: 
Tijdens de toetsing constateerde de Commissie dat in het MER en het ontwerp bestemmingsplan 
werd aangegeven dat Schuytgraaf voorlopig aileen Via de N837 zal worden ontsloten. De Com
missie was van mening dat de milieugevolgen van de varianten waarbij naast de centrale ont~ 
sluiting Via de N837 sprake is van een tweede ontsluiting, aan respectievelijk de noord dan weI 
zuidkant van het plangebied, in het MER onvolledig en te summier waren beschreven. Aange
zien uit het MER bleek dat de kans groot is dat er zich bij een centrale ontsluiting van Schuyt
graafbinnen de bestemmingsplantermijn capaciteitsproblemen op het stedelijke wegennet kun
nen voordoen, kwam de Commissie tot de conc1usie dat er sprake was van een essentiele tekort
koming. De Commissie adViseerde de gemeente Arnhem hierop om in een aanvulling op het 
MER inzicht te geven in de milieugevolgen van de verschillende ontsluitingsvarianten. Tevens 
adViseerde zij in de aanvulling een nieuwe variant op te nemen waarbij de zuidelijke omleiding 
niet als een later aan te leggen bypass voor de centrale route wordt beschouwd, maar als een 
direct aan te leggen hoofdroute (N837) waarop het (auto)verkeerssysteem van Schuytgraafrecht
streeks wordt aangetakt. De Commissie gaf aan dat de ligging en het functioneren van de zuide
lijke omleiding mogelijk geoptimaliseerd zou kunnen worden door de route in deze variant door 
te trekken tot aan de A352. 
In de aanvulling MER Schuytgraaf is de ontbrekende essentiele informatie alsnog opgenomen. 
De Commissie constateerde in haar toetsingsadVies weI dat de in het ontwerp bestemmingsplan 
opgenomen variant naar haar mening (vanuit verkeerskundig oogpunt) niet als een duurzame 
oplossing kan worden bestempeld. 

Samenstelling van de werkgroep: 
drs. G.J. Baaijens 
ir. Tj. Deelstra 
ir. W.H.A.M. Keijsers 
ir. J.J. Vermeijden 
dr. J.T. de Smidt (voorzitter) 

Secretaris van de werkgroep: drs. P.A. Kee 
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Lijst van inspraakreacties en adviezen 

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

1. 19980511 AO. Mathlener en J.G. Van Dijk Arnhem 19980522 

2 . 19980511 Ver. "Geen S-101"; E. van Drumpt Arnhem 19980522 

3. 19980507 T.Epke Arnhem 19980522 

4 . 19980509 H. Goslinga Arnhem 19980522 

5. 19980512 H.J. Snelders Arnhem 19980522 

6. 19980507 AW.P. van Werven Arnhem 19980522 

7. 19980508 Rob de Bruijn Arnhem 19980522 

8 . 19980508 AJ. Johannes; Arnhem 19980522 
namens div. bewonersverenigingen 

9. 19980508 Ver. "Geen S-101"; P.G.C. Derksen Arnhem 19980522 

10. 19980509 W.J. van Gelder Arnhem 19980522 

11. 19980506 AJ. de Jong-Looij en H.G. de Jong Arnhem 19980522 

12. 19980506 D. van Woerden Arnhem 19980522 

13. 19980505 S. Klop Arnhem 19980522 

14. 19980507 College van B&W van gem. Eist Eist 19980522 

15. 19980507 H.F. Haalboom Arnhem 19980522 

16. 19980511 E.AM. Oude Luttlkhuis Arnhem 19980522 

17. 19980505 Bewonerscie. "Jan Hovingflat" Arnhem 19980522 

18. 19980501 Kopersvereniging "Ulvenhou tstraat- Arnhem 19980522 
Arnhem" 

19. 19980501 J.W. Jongerius Arnhem 19980522 

20. 19980425 G. Vleeming Arnhem 19980522 

21. 19980421 N.J. Rijnaard Arnhem 19980522 

22. 19980505 M. Janzen en J.C. Voogt Arnhem 19980528 

23. 19980510 J. de Bok Arnhem 19980528 

24. 19980508 Recreatieschap Over-Betuwe Tiel 19980528 

25. 19980409 Ministerie van E.Z., regio oost Arnhem 19980528 



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

26. 19980521 Fietsersbond ENFB Arnhem 19980528 

27. 19980503 Ver. Stadsschoon Arnhem Arnhem 19980528 

28. 19980427 Zuiveringsschap Rivierenland Tiel 19980528 

29. 19980506 W. Huiting Arnhem 19980528 

30. 19980508 IJ. Bosma Arnhem 19980528 

31. 19980510 fam. Derksen Arnhem 19980528 

32. 19980510 H. Bouman Arnhem 19980528 

33. 19980508 L. v.d. Worp Arnhem 19980528 

34. 19980510 R.H. Buiten Arnhem 19980528 

35. 19980505 E.AM. Kerkman Arnhem 19980528 

36. 19980424 Bewoners Bruinissestraat (l8x) Arnhem 19980528 

37. 19980526 Polderdistrict Betuwe Eist 19980604 

inspraakreacties op aanvulling MER 

1. 19981130 Kamer van Koophandel Centraal Arnhem 19981214 
Gelderland 

2. 19981130 dhr. AJ. Johannes namens diverse Arnhem 19981214 
bewonersverenigingen 

3. 19981130 College van Burgemeester en Wet- Eist 19981214 
houders gemeente Eist 

4 . 19981201 Gelderse Milieufederatie Arnhem 19981214 

5. 19981127 AJ. de Jong-Looij en H.G. de Jong Arnhem 19981214 

6. 19981128 H. Goslinga Arnhem 19981214 

7. 19981028 Ministerie van Landbouw, Natuurbe- Deventer 19981214 
heer en Visserij, directie Oost 

8. 19981124 Zuiveringsschap Rivierenland Tiel 19981214 

9. 19981124 S. Klop Arnhem 19981214 

10. 19981127 Stedelijk Knooppunt Arnhem - Nij- Nijmegen 19981214 
megen 

11. 19981126 W. Huiting Arnhem 19981214 

12. 19981128 Vereniging "Geen S-10 1 " Arnhem 19981214 

Bijlage 4, bIz. ii 



nr. datum pcr.soon of inatantle plaats datum van 
ontvangst 
Cie. m.e.r. 

13. 1998 1210 De DUkstoeJ van het Polderd iStric t Eist 1998 12 14 
Bctuwe 

1998 1125 Hoorzlttting d.d . 25 november 1998 1998 12 14 

Blj \age 4, biz. iii 




