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Aanpak
milieubeoordeling
Dit hooßstuk beschrijft de aanpak voor de mïlieidvoordeling. De mïlieiibeaordelmg is gekoppeld aan
dl' keuzes, die de regio Stedendriehoek liivji genomen om te komen tot het Ruimtelijk Structiiurbeeid
Stedendriehoek 2030. De keuzes hebben op drie schaalniivauf Mrekking. Dit wordt in paragraaf 4.1
toegelicht. In paragraaf 4.2 is toegelicht dat een aantal actiriteiten binnen liet Ruimtelijk
Structuurbeeld Stedendriehoek 2030 SMB-plichlig is. In paragraaf 4.3 is aangegewn welke
alternatiez'en hiervoor zijn. Hierbij is zowel gekeken naar locaties binnen als buiten het
bundelingsgebied. Voor al deze locaties zijn de mdieiieffecten in beeld gebracht.. In paragraaf 4.3
imrdt hierop een toelicliling gegeivn. Paragraaf 4.4 en 4.5 gaan respectievelijk m op ht'l
beoordelingskader en de methodiek effectbeschrijving.

4.1

MILIEtBEOORDEUWa ftp D W t N l f f i W »
De milieubetxirdeling iSf;ekoppeld nan de drie schaalniveaus, waarop de regio keuzes heeft
(;emaakt. Hel gaal om de volgende schaalniveaus;
•

Niveau 1: ligging plangebied (bundelingsgcliied) i n de regio;

•

Niveau 2: globale ruimtelijke inrichting bundelingsgehied;

•

Niveau 3: ligging locaties voor versiedei ij king.

Mveau 1 : bundeling en spreiding
De regio heeft voor de keuze geslaan o m verstedelijking Ie bundelen of Ie spreiden.
Gekozen is voor bundeling van verstedelijking binnen de Stedendriehoek ApeldoornDevenler-Zutphen, In hoofdstuk 3 zijn de overwegingen van de regio beschreven die daarbij
een rol heblien gespeeld. In hel kader van de SMB is beoordeeld of de keuze pasl binnen het
ruimtelijk beleid en milieubeleid van rijk en provincies. Ook is aan de hand van informatie
over bestaande milieuwaarden de keuze om Ie bundelen tegen het licht gehouden.
De resultaten van de beixirdeling o p niveau 1 zijn opgenomen i n hoofdstuk 5.

Niveau 2 : groen-bluuw persperllef
ViHir het burdelingsgebjed van de Stedendriehoek zijn twee ruimtelijke inrichlingsmodellen
(perspectieven) ontworpen. Deze zijn door de regio onderling afgewogen. Naar aanleiding
daarvan is gekozen viHir een combinatie van beide modellen, maar wel mei het accent o p
een van de modellen. Hel gekozen mode! is de basis geweest voor het Regiona.il
Struct uurbeeld Stedendriehoek 2030. De overwegingen van de regio zijn i n hoofdstuk 3
toegelicht.
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De iiverweginj;en van de regio zijn i r het küder van de SMB legen hel licht gehduden.
Nagegaan is in hoeverre bij de o n t w i k k e l i n g van de ruimtelijke perspectieven rekening is
gehouden met milieuwaarden. Vervolgens is beoordeeld in hoeverre milieu bij de afweging
van de modellen een rol heeft gespeeld.
De resultaten van de beoordeling op niveau 2 zijn opgenomen in hoofdstuk 6.

Niveau 3: locaties slrurtuuiiveeld en aKematleven
In hel Ruimtelijke Strucluurbeeld Sledendriehi>ek 2030 zijn planelementen opgenomen, die
mogelijk negatieve milieugevolgen hebben. Len aantal planelementen is SMB-plichtig. Het
gaat om de woningbouwltKaties IJsselsprongen, het regionaal bedrijventerrein en het
recreatiepark Bussloo. Voor woningbouw en bedrijventerreinen is een aantal allemalieven
mogelijk, die binnen het Ruimtelijk Stnietiiurbeeld Stedendriehoek 2030 passen. Van deze
locaties zijn de milieueffecten onderzocht.
Naast een vergelijking tussen kKaties, die binnen hel Structuurbeeld vallen, zijn de
milieueffecten in beeld gebracht van mogelijke locaties builen het Si ru cl uurbeeld, waarvan
een aantal zelfs buiten het bundelingsgebied valt. Het doel daarvan is om na Ie gaan of er
vanuil milieu redenen zijn te bedenken om van de gekoi^en localies af te wijken,
bijviHirbeeld omdat deze veel negatievere milieueffecten hebben dan andere locaties.
De informatie vormt input viKtr de besluitvorming rond hel Voorontwerp van de Regionale
Struct uur visie Stedendriehoek.
De resultaten van de beoordeling op niveau 3 zijn opgenomen in hiHifdsluk 7 en 8.

4-2

SMfrPLICHTIGE ACTIViTtlTEN
In de vorige paragraaf is aangegeven dal de beixirdeling op niveau .1 zich heeft gericht op
eenaanlal planelementen, die SMB-plichlig zijn. De SM B-plichl heefl alleen betrekking op
wettelijk of bestuursrechtelijk verplichte plannen:
•

die het kader vormen voor toekomstige m.e. r.-(beoordelings) plicht ige besluiten of

•

waarv(X)r een passende betxirdeling nodig is op grond van de Europese Vogel- en
Habilatrichllijni'.

Er heeft een analyse plaatsgevonden welke activiteiten uit het Ruimtelijk Slrucluurbeeld
Stedendriehoek 2030 SMB-plichlig zijn. Dit is gedaan aan de hand van de volgende vragen:
7.

Is de regio Stedendriehoek verantwoordelijk voor de activiteit en is er sprake van een
nieuw besluit?

2.

Overschrijdt de activiteit de drempel van de m.e.r.(-beoordelings)plicht lop basis van de
C- en D-lijsl uit het besluit m.e.r.)?

3.

Ligl de activiteit in of in hel invloedsgebied van een Vogel- en Habitalrichtlijngebied (op
bnsis van de kaart met Vojjf/- eii Habitatnditlijiigehiedeii

van de provuKies Overijssel en

Ceiderland)?

Alleen indien vixtr een activiteit hel antwiHird op vraag 1 en vraag 2 of 3 Instemmend is, is
de activiteit SMB-plichtig in het kader van hel Ruimtelijk Structuurbeeld Stedendriehoek
2030 (en uileindelijk hel Vixirontwerp van de Regionale Slrucluurvisie Stedendriehoek). In
label 4.1 zijn de activiteiten opgenomen die op basis van deze analyse SMB-plichlig zijn.

" Richtlijn nummi-r 92/43 inzake inslandhoudin^ van de natuurlijke habitats en de wilde flüra en fauna
(Raad van de Europese Gemeonscfiappen, 21 mei 1992).
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lalwH.1
Mogelijk

Rsgio verantwoordelijk
Actlvilett

sn nieuw besluit?

m.e.r.-pllcht?

e Keel op

SMB-plIctit

VHRL?

Ja

ja

Jc>

Ja

Regionaal tpednivenienem

Ja
Ja

la
la

Ja
Nee

Ja
Ja

Uitbreiding recreatieparlt Bussloo

Ja

Nog onduidelijk

Nee

Ja

IJsselsorong Deventer (3 000
»wingen)
iJsseSptonq Zulpfien (3 000 woningen)

VHRL = Vogel- en HaditatrctitlijngeOied

Inj^rijpende aanpassingen aan regionale infrastructuur (inclusief brugfien) en
riiksinfraslructuur (bijvmirbeeld de A l ) zijn ook m.e.r.-plichtij;. Omdat de rej;ioeen besluit
ovtT dergelijke a.inpassinßen echter niet neemt, zijn de/.e activiteiten niel in (inderligj;ende
SMB Dpgenomen.

4J_

ALTERNATIEVE LOCATIES
De locaties benoemd in paragraaf 4.2 passen binnen hef ruimtelijk struct uurbeeld
Stedendriehoek 2030. Ten behoeve van deze milieubeiKirdeling is gez(x:hl naar alternatieven
om de gemaakte keuzes ten aanzien van locaties in hel structuurbeeld te t»>etsen. Alleen
vixir de woon- en werkliKaties zijn alternatieven onderzocht. Door het gekozen
abstractieniveau is niet uitgegaan van precieze liKraliebeg ren zingen en liggen deze liKatios
op de kaart deels buiten gebieden waar verstedelijking in principe mogelijk is:
•

De locaties moeten voldoende ruimte bieden voor het noodzakelijke programma van
3000 woningen en 175 ha regionaal bedrijventerrein. In lijn met de doelstelling van de
slructuur\isie is het alternatief "verspreide w o n i n g b o u w " niet als reëel alternatief
meegenomen. Bovendien is verdere verdichting van beslaand stedelijk gebied niet
meegenomen als optie. Een meer dan substantieel deel van de totale opgave van 38.000
woningen wordt namelijk al in bestaande steden en dorpen gerealiseerd.

•

De IfKaties moeten reëel uitvoerbaar zijn binnen hel vigerend ruimtelijk beleid van de
hogere overheden (zo is bijvoorbeeld een mogelijke kxratie "bouwen op de V e l u w e " niet
als reëel alternatief meegenomen,

•

De locaties moeten goed bereikbaar zijn via bestaande infrastructuur.

•

Het betreft locaties waar, op basis van vigerende (streek)plannen, ruimte wordt geboden
voor de w i x m - resf.Teclievelijk wekopgave alsmede locaties die in hel gevoerde
maatschappelijk debat naar voren zijn gebracht.

Diwtr de gehanteerde randvoorwaarden en uitgangspunten geldt dat deze alternatieve
locaties niet helemaal samenvallen met de (gele) gebieden waar volgens de zeefkaart
verstedelijking in principe mogelijk is.

Verdere verdichting van het bestaand stedelijk gebied is niet meegenomen als optie. Een
meer dan substantieel deel van de totale opgave van 38.000 woningen wordt namelijk al in
bestaande steden en dorpen gerealiseerd.

In afbeelding 4.1 en 4.2 is aangegeven waar de atlernalieve liKaties liggen. Daarbij moet
worden opgemerkt dat in dit milieurapfK>rt niet is uitgegaan van precieze
locatiebegrenzingen. De milieueffecten zijn op het abslracfieniveau van hel Voorontwerp
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van de Rej;ion.ile Structuurvisie in beeld >;elir.ichl. Hierdoor is de effeclbeschrijviti); globaal
van aard. Dit is ook hel .ibslr.ictieniveau waarop in het Voorontwerp van de Regionale
Structuurvisie de locatiekeuzes gemaakt worden. Indien locaües op dit abstract ie niveau
negatieve effecten hebben, geldl bij verdere u i t w e r k i n g van de plannen de ontwerpopgave
dat moet w o r d e n nagegaan of deze effecten kunnen w o r d e n beperkt of voorkomen.

Tab«! 4.2
Varianlen

Alli-rnalitM' livHiiirM
iJsselspfong Deventer

Alternatieven

Binnen bypass (1)

Tiinlk>Oosl(5)

Buüen bi pass(2)

Tweiio Zuid (6)
Deventer NO Plis (7)
Voorst (8)
Kiarentieek (9)
Eerbeek-Noord (10)
Ten*októ(12j

IJsselsprorg Zutphen

Zuidelijke ligging [ 3 j _

T*elloOost(5)

UVestelijke ligging (4)

TwelloZjid(6)
Deventer NO Pkis (7)
Voorst (8)
Klarenbeek(9)
Eert3eek-Noord(10)
Zutphen Oost (11)

Regionaal bedrijvenlerrein

VAR (2)

Beekbergen (1)

Grote KAR (3)
ApekkxMn NO (4)
Posteienk (5)
Battimen (6)
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Ani4H>ldlng4.1

iiH'i ilii- iii[ lalx-l t.'i)

AJbt^Mtni 4.2
AlllTnutïrtrll rPK"""«'!
lirilr"lj^<TI[ï'TI'<-ill

(Jr nil 111 lilt rs mrrrspiindFrpM
iKi-l ilii- uit l ; i M y-i)

V(xjr recreatiepark Biissloo zijn ^een alternatieven in beeld, die in het kader van de SMB,
SMB-plichtij^ zijn. Het betreft een iiHbreiding van bestaand recreatiegebied. Vmir dit >;ebied
zijn wel de milieueffecten in beeld gebracht aan de hand van de afbeelding van hel
Regionaal Structuurbeeld Stedendriehoek 2030.

IA.

_BEOORDEUNGSKADER
Hel beoordelingskader moet w o r d e n afgeslemd op het detailniveau en de aard van de
activiteit. Over hel detailniveau van de activiteit is in de vorige paragraaf al aangegeven dat
er niet uitgegaan is van precieze locatiebegrenzingen. Ook is de inrichting van de liKalies
nog niet bekend. De effecten worden dan iKik niet op inrichtingsniveau beschreven. Over de
aard van de activiteit w o r d t opgemerkt dal er drie typen activiteiten zijn, namehjk
woningbouw, bedrijventerreinen en recreatie. Het beoordelingskader voor beiden verschilt
op een paar punten. Zo Ls alleen voor woningbouwItKaties de afstand tol voorzieningen van
belang en i-i bijviKtrbeeld voor bedrijventerreinen de mate van bundeling met (andere)
hind er bronnen (wordt positief gewaardeerd).

Het beoordelingskader wordt gevormd door enerzijds de doelen uit hel vigerende beleid
(hel beleidskader) en anderzijds dixir de doelen die de regio z'ic\\7.e[i heeft gesteld. Een
combinatie van beiden levert een set aan be*K»rdelingscrileria. waarmee de diverse
alternatieve locaties voor wonen, werken en recreëren met elkaar vergeleken worden. Bij
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v i x i r k e u r w o r d e n de beoordelingscrileria g e t i r d e r d nn.ir de la genbenadering zoals d i e in het
Ruimtelijk Sim cl uurbeeld Stedendriehoek 2030 is gehanteerd.

Beleidskader
I n onderstaande tabel zijn de beleidsplannen (Europees, Rijk, provincies en waterschappen)
opgenomen, w a a r i n uitspraken zijn opgenomen d i e voor de regio van belang zijn. Per
beleidsplan is aangegeven v i w r welk (milieu)lhema hel plan relevant is. Vixir de uitspraken
d i e zijn opgenomen in de afzonderlijke beleidsplannen w o r d t verwezen naar bijlage 3.

Tabel 4.3
llrlfklühüiifr

JuropMS
JU-KaderiidiDfi Water (2000)
^erdrag van Malta (1992}
^jropese Vogel- en Habiaflichtlijr {1979/1992)
Europese RiehHijn voor de Evaluate en Beheeising van Om9evin9slawaaU20021
Europese iKJiHiin luctittaraliteil (2001)
Nationaal
^letde Nota Watertiuisfiouding (1968)
Beleidslijn Rulmla«»rdaRMBf(1996)
Startovereenkomsi Watateleid ?1'eeuw (20Q1)
Besluurlijkenolilie W a t e ^ t s (2001)
_4' Nota Rwmtslijke Ordening (1997)
5- Nota Ruimteli)ke Onjennig (2000)
Nola Ruimte (2004)
Nota mwisen wensen *onen (2CKX))
Monumentenwet (199B)
Nota Belvedere (1999)
_Nota Natuur voor mansen.mensen voor natuur (2000)
Stniduufsctienw Verkeer en Vervoef [1990)
Meerjarenpiogramma Indastiuctuur en Transport 2000-20M (200D|
Nola Mobilteit (2004, rog niet vastgesteld beleid)
Nationaal milieubeleidsplan 4 (2001)
Beslutt externe veilgbeid irncWingen (2004)
Wet Venioer gevaarlijke Sloflen|1995)
Wet GeluüMnder (1979)
Provinciaal
WalertiurstKwdingsplan Ovenissel 2000* (2000)
Ontwerp Walertiuistioud Ing plan Gelderiard lil 2005-2009 (2004)
Streekplan Gelderland (1996)
Hooldlijnennottie Streekplan Gekterland (2004)
Streekplan Overijssel 2000* (2000)
Reoinstrjctieplannen Geldelanü en Ovenjssel (2004):
•

Vetuwe

•

GeWerse Va Hei

•

Acbtertioekliemers
Salland-Twenie

Provinciaal Verl^eers- en vervoersplan Gelderland 2004-2014 (2004)
Pravinclaal Verl<eers- en vervoersplan Overijssel (1998)
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BeMKKplin

11

3

5

IA

2

i

9

£

s SI

Van Beier naar concreter, bereikbaarheidsproriel Landsdeel Oosl (2001)
Mllletibeteidsplan GeUerland (2004)
MieubelBidsplan CXeniSSë 2000* (2001)
WMMtchip
Deeistroomgebiedsv isles:
•

Nederland leeft met water Slroomgebiedsvisle Gelderse Vallei (2D02).

•

5trtximgeO«dsvrs>eVeluwe.'w3ierKDerservDOFdeVetiNn'{2002|

•

^ ^ 1
^^M
^ ^ B

Strooingebiedsvisie AcMertioeli-Liemers (2003)

^ ^ 1

Waterbelieerplan Waterschap Groot Salland (2001)

^ ^ 1

Waterbeheerplan Veluwe (2002)

^ ^ 1

Wateftiel^iplan Rijn en iJssei (2001)

^

H

Ouelitn regio Stedendriehoek
In de rapportage "Ruimtelijke Perspectieven Sledend rieht lek 2030" van maart 2002 zijn de
diieien van de regio Stedendriehtiek bescJireven {zie paragraaf 2.2). De doelen van de regio
Stedendriehoek vormen samen met de beleidsdoelen de basis voor de beoordelingsscriteria.

Beoordel) n^methodlek
In l.iLiel 4.4 zijn de beoordelingscriteria opgenomen.
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Tab«! 4.4
l<

I.

\u<^i-.l.i>

Ordeningslaag

Atpect

Effect

Beoordelingscriteria

Laag 1 ondefg rond

Bodetner

Aantassng waardevolle bodem- en

Ruimtebeslag waterbergingsgebieden |u)

water

wale<getHeden

Ruimtebeslag grondwater- en dnnkwaterbescTiemiingsgebfeden (v)
Ruimtebeslag aardkundig waardevolle gebieden (Vj

Ftetuur

Aantasting teleidstnatig besdiermde

Ruimtebeslag PEHS/NaluurbeschermingswelgebiBden (U)

natuurgebieden en soorten

Doorsni)ding van ecokigsctie vefbndingszones (ü)
Ruimtebeslag op nXwuste ecok)giscfie verbindingen (U)
Ruimtebeslag speciale besctierniingszones Europese Vogel- en Habrtatnchtijn (U)
Ruimtebeslag speciale beschermingszones E uro pes Vogel- en Nabitatrichtli|n (externe
werking) (U)
Ruimtebeslag op ovenge beleidsmatig beschermde gebieden (V)
Aantasting bescherming soorten i.k.v. de Flora- en launawet/Habitatriclillijn (V/U)

Landschap

Aantasting waardevolle

Ruimtebeslag landsctiappelijk waanjevol gebied {V)

landschapsgebiaden

Ruimtebeslag cultuurtiistorisch waardevol gebied (V)
Ruimtebeslag archeobgisch waanlevol gebied hggen (V)
Aantastng bistonscbe geografie (V)

Laag 2: netwerlten

Varkeet en

Bereikbaartwid autoverkeer

Snelweg binnen 15 of 30 minuten bereikbaar (R)
Onlsluitng door de regionale bootdintrastnjctuur (R)

vetvoer

Bereikbaarheid sleden (R)
Bereikbaarhek] OV

Trein- of lighttran halte binnen een afstand van 5 km (R)
Mogelijkheden om kxabedoor trein- of lighjtrain bereikbaar te maken jRj_

Ugging woonlocaties ten opzct^te

Afstand woningbouwkxïaties lol werkgelegenbeidsconcentr3ties(R)

van werVgelegenheidsconcentrates
ligging werligetiieden ten opzk:hte

BereikbaaiTieid pet fiels (R)

van woongebreden
Laag 3.

Woon- en

Nabijlieid stedelitke voorzieningen (In

txxupaUepatronen

leelmlieu

geval van woningbouw)

Afstand woningbouwkicates lot stedelijke centra (Apeldoom. Dementer, Zulphen) (R)

Omgevingskwaliien {in gevat van

Nabi|heid van hmdertronnen (geluid, trillingen, ludiL veiligtieid) vootwon»)gbouwk)cabes

woningbouw)

(Ri

Versterking woonkwaliteit door

Nabijheid maatregelen gioen en blauw uit fiet Ruimtelijk Structuurbeek] Stedendrtenoeli

combinaties met blauw/groen

2030 (R[

Gesctiiklt>eid watersituatie voor

Ligging kxatie m Itwelgebieden |R)

woningbouw ot bednjvenBireinen
Mate van bundeling rnet

Bundeling met oveiige hinderttonnen (inftastnjcluut, bedrijvenieireinen) [R)

Hinderbronnen |in geval van
twdrijvenKrreinenl
Zkïitkxialie^oogwaardige uitstraling

Ligging nabij een stntweg (R)

l)edn|tstenein
U= uilslulterxl criterium
V = randvoorwaarden stellend cnienum
R = tangschikKend cntenum

76

4-5
4.5.1

_IPELtCHTING EFFECIHtTHODiEK
SCQRETOEKENNING
R p(e rent ieka der
Ut eUecten van de verstedelijkin^sliKraties zijn afgezet tegen de huidige situatie (2004). Bij
de verstedelijkingsloc.ilies is ervan uitgegaan dal (x>k andere activiteiten uit hel Ruimtelijk
Slrucluurbeeld Stedendriehoek 2030 (anders dan wonin^Kjuw en bedrijventerreinen) plaats
vinden. In het structuurbeeld is bijvoorbeeld verbreding van de Al en een aantal OV
stations opgeniimen. tlok bypas-ses in het kader van Ruimte voor de Rivier zijn aangegeven
op hel structuurbeeld. Deze activiteiten hebben mogelijk invloed op de
verstedelijkingsl(K:a ties. Bij de effectbeschrijving is daar rekening mee gehouden.
Hel besluit over een eventuele aanpassing van de Al. regionale infrastructuur en realisatie
van de bypasses moet echter nog door het rijk worden genomen. Daarmee zijn de effecten,
waar dit van tiwpassing is, afhankelijk van de besluitvorming van bevoegde gezagen dan
die in het kader van het Voorontwerp van de Regionale Structuur\'isie Stedendriehoek.
Waar dat aan de orde is, is dat expliciet aangegeven in dil Milieurapporl.

Uitsluitende, riindv<H>rwaarden!«lell«ndfi en ran^srhlkki^iide oriterla
Aan de locaties is per beiKirdelingscriterium een relatieve score (- -, -, O, +, ++) toegekend.
Aan de hand hiervan tmtstaat een overzicht van de viH)r- en nadelen van de locaties ten
opzichte van elkaar. Vcxir de afweging en keuze van de locaties mogen de minnen en
plussen (in één kolom) niet bij elkaar worden opgeteld. Dit omdat dan appels en peren mei
elkaar worden vergeleken. Wel kan gekeken worden welke locaties de minst negatieve of de
mtvst positieve scores hebben op de verschillende beoordelingscriteria.
(.>pgemerkt wordt dat de betKirdelingscriteria beleidsmatig gezien van elkaar verschillen. Zo
geldt er bijvoorbeeld viK)r de ecologische infrastructuur (HHS) en de Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden een strikte bescherming. Ingrepen met effecten op deze gebieden
mogen alleen worden gepleegd als er geen alternatieven beschikbaar zijn, er sprake is van
een griKit of dwingend maatschappelijk belang en als er ci>mpensatie plaatsvindt. In de
situatie van de Sledendriehixfk koml deze beschermingsformule er op neer ddl er in de EHS
en Vogel- of Habitatrichtlijngebieden geen woningbouw- of bed rij ven lixra lies aangelegd
kunnen worden. Ruimtebeslag op deze gebieden heeft dus een uitsluitende werking en
worden daarom iiitaliiitt'iidi' ffiferia genoemd.
Daarnaast zijn er betxirdelingscrileria die belrekking hebben op een waardevol gebied, maar
waar de beschermingsstatus niet zo stringent is als bij de EHS of de Vogel- en
Habitatrichtlijngebieden. Het gaat bijviMirbeeld om landschappelijk of cultuurhistorisch
waardevolle gebieden. Beleidsmatig gezien is ruimtebeslag hier vaak mogelijk als er wordt
voldaan aan randvtnirwaarden ten aanzien van de inpassing van een woningbouw- of
bedrijvenlocatie. Dil worden rondpoom-aardenstellcndf cnferia genoemd.
Tenslotte zijn er beiMirdelingscriteria waar geen beschermingsstatus of eenduidige
beleidsuitspraken aan gekoppeld zijn. Deze criteria zijn het minst "hard" en geven alleen
een inzicht in de voor- of nadelen van een bepaalde locatie en worden rattgschikkfiide criti-na
gen<x^md.

MK-wb
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In tabel 4.4 is per criterium aangegeven of het een uitsluitend, randvix)rv\'aardfnslfllfnd of
rangschikkend criterium betreft. Daaruit blijkt dal de uitsluitende en
randvoorwaardenstellende criteria alleen in laag 1 aanwezig zijn. De overige lagen zijn
vooral rangschikkend van aard.
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LAAG 1: ONDERGROND
AdnUstlng woardevoHe bodem- en waleniebieden
Be»Mirdeeld is of er effecten zijn Ie venvachlen op beleidsmatig beschermde gebieden.
Daarbij zijn de volgende criteria gehanteerd;
• De mate waarin de locaties in watertiergingsgebieden liggen;
• De mate waarin de locaties in grondwater- en drinkwaterb>eschermingsgebieden liggen;
• De mate waarin de liKalies in aardkundig waardevolle gebieden liggen.

Watertergingsgebieden

Beoordeeld is op gebieden mei de functie waterberging, niet op zoekgebieden voor
waterberging. De volgende sciiretoekenning is gehanleerd;
O

Ligt niet in waterbergingsgebied;
Ligt slechts beperkt in waterbergingsgebied; bij nadere uilwerking is dit mogelijk
in te passen;
Ligt grotendeels in waterbergingsgebied; bij nadere uitwerking is dit
vermoedelijk niet in te passen.

Bronnen: Stroomgehiedsvii^ii- walerxiiap Rijn en Ijssel en Ontwerp tierde Waterliuislwudmgsplan
Gelderland 2005 - 2009.

Grondwater- en örinkwaterbeschemingsgebieden
De volgende scoretoekenning is gehanteerd:
O

Ligt niet in beschermd gebied;
Ligt beperkt in Iwschermd gebied (bij nadere uitwerking mogelijk Ie voorkomen);
Ligt grotendeels in beschermd gebied; bij nadere uitwerking is dit naar
verwachting niet te vcHirkomen,

Bronnen: Streekplan Overi;ssel 2000+ (grondtvalerbefchermitigsgebieden en intrekgebieden
grondwateru'inning). Provinciale milieuverordening Oelderlandtaugin^tui 2004) en Onluvrp derde
Waterhiiisboiidingsplan Gelderland 2005 - 2(KI9 (intrekgebieden drinhi-ater en bescherming
oppen-lakleicater voor drinkioater).

Aardkundig waardevolle gebiedon

Bij de tielderse locaties is beoordeeld op aard wetenschappelijke gebieden (geo morfologisch
en aardkundig) zoals vastgelegd in het Streekplan 19%. Bij de t>verijsselse locaties is
beoordeeld o p aardkundig waardevolle gebieden van zowel {inler-)nationaal als
provinciaal/regionaal belang (zoals vastgelegd in het Streekplan Overijssel 2000+). De
volgende score toekenning is gehanteerd:
O

Ligt niet in waardevol gebied;
Ligl slechts beperkt in waardevol gebied; bij nadere uitwerking is dit mogelijk Ie
voorkomen;
Ligl grotendeels in waardevol gebied; bij nadere uitwerking is dit naar
verwachling niet te voorkomen.
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Aantasting beleldsmallg besrhermde naluur^ebleden en soorten
iSt'oordi-i'ld LS of er t'ffectt'ii /ijn k' verw.ichU'H up bdeJdMnalJj; beschermde (jebit'den of
stxirlen. Da.irbij zijn de volgende criteria gehanteerd:
• Mate van ruimtebeslag op de Provinciale Ecologische h(x>fdstructuur en gebieden uit de
Natuurbeschermingswet;
• Mate van doorsnijding van ecologische verbindingszones;
• Mate var ruimtebeslag op robimste ecologische verbindingen;
• Mate van ruimtebeslag op speciale beschermingszones in het kader van de Europese
Vogel- en Habitatrichtlijn;
• Mogelijke effecten in speciale beschermingszones in hel kader van de Eumpese Vogel- en
Habitalrichllijn als gevolg van externe werking;
• Male van ruimtebeslag op overige beleidsmatig beschermde gebieden vanuit natuur;
• Mogelijke aanwezigheid op de locatie van beschermde stxirten in hel kader van de Floraen faunawet en/of de Habitatrichtlijn (bijlage 2 van de richtlijn).

Ruimtebeslag Provinciale Ecologische hooklstmctuur/Naluurbeschemingswetget^eden
Er is tietKirdeeld op ruimtebeslag op gebieden die vallen onder de Natuurbeschermingswet
en gebieden die vallen onder de Provinciale Ecologische H(X)fdstrucluur. exclusief de
verbindingszones (separaat beoordeeld). De volgende scoreloekenning is gehanteerd:
O

Geen ruimtebeslag;
Beperkt ruimtebeslag aan de rand van de locatie. Bij nadere uitwerking mogelijk te
voorkomen.
Aanzienlijk ruimtebeslag. Bij nadere uilwerking moeilijk te
v<H»r komen.

Bronnen: mstf-estflde PEHS, afgelezen uil kaarten Streekplan OiYrijsiM-l 2tXX)+ en
Reconstructieplannen 'Veluav' en 'Achterhoelien Liemers' (2004).
In de begren.sde PEHS en Natuurbeschermingswet gebieden is de aanleg van
woningbouwlocaties en bedrijventerreinen in feite uitgesloten, ingrepen mogen alleen
plaatsvinden als er zwaarwegende maatschappelijke belangen in het geding zijn, er geen
alternatieven vixirhanden zijn en er natuurcompensatie plaatsvindt.

Male van doorsnijtimg van ecologische verbindingszones
De volgende scoretoekenning is gefianteerd:
O
Geen d<Hirsnijding,
Beperkte doorsnijding aan de rand van de locatie. Bij nadere uitwerking mogelijk
in te passen.
Aanzienlijke dixirsnijding. Bij nadere uitwerking miwilijk
in te passen.
Bronnen: mfl)iesleliie PEHS. afgelezen nit kaarten Streekplan Oivrijssel 2000+ en
Reconstructieplannen 'Veluwe' en 'Achterhoek en Liemers' (2004).

Mafe van ruimtet^slag op robuuste ecologische vertundmgen
In de Nota ruimte (2004) zijn robuuste eailogische verbindingen vastgesteld met een bruto
lx?j;renzing waarv(X)r een planologische basisbescherming van toepassing is. Vtwr de
locaties is mogelijk alleen de robuuste verbinding de 'P<Hirlen van de Veluwe' relevant (de
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lixratie Klarenbeek doorsnijdt mogelijk één van deze poorten). De 'Poorten van de Veluwe'
zijn in de Nota ruimte echter slechts indicatief aangegeven. Over de bruto begrenzing moet
nog overeenstemming worden bereikt. Aangezien de planologische basisbescherming nog
niet van toepassing is, is hier bij de scoreloekennlng nog geen rekening mee gehouden. Dit
criterium is verder niet meer meegenomen.

Ruimtebeslag speciale beschermingszones Europese Vogel- en HabHeHrkWijn

Nagegaan is of locaties gelegen zijn in beschermingszones van de Europese Vogel- en
Habitalrichtlijn.
In de Vogel- en Habitatrichtlijngebieden is de aanleg van woningbouwliKatie.s en
bedrijventerreinen in feite uitgesloten. Schadelijke ingrepen mogen in het gebied niet
plaatsvinden, tenzij er geen alternatieven vtxirhanden ?ijn. de aciiviteilen van gr(x>l
openbaar tielang «ijn en er compen.serende maatregeien getroffen worden.
De volgende scoretoekenning is gehanteerd:
O

Geen ruimtebeslag;
Beperkt ruimtebeslag aan de rand van de k>calie. Bij nadere uitwerking mogelijk te
voorkomen.
Aanzienlijk ruimtebeslag. Bij nadere uitwerking moeilijk te
voorkomen.

Speciale beschemingszones Europese Vogel- en Hat«talnchtlijn externe werldng

Beide richtlijnen hebben ook een externe werking. Dal wil zeggen dat schadelijke ingrepen
builen deze gebieden niet mogen plaatsvinden, tenzij er alternatieven voorhanden zijn, de
activiteiten van grtxil openbaar belang zijn en er compenserende maatregelen getroffen
worden. De externe werking is bijvoorbeeld van toepassing op fourageergebieden van
ganzen die in een Vogel rich tlijngebied slapen.
Ten aanzien van de externe werking is de volgende scoreloekennlng gehantt?erd;
O

Geen externe werking te verwachten.
Externe werking is niet waarschijnlijk, maar nog niet uit Ie sltiilen.
Externe werking is waarschijnlijk.

Mate van njimtabeslag op overige belaiäsmatig besctienvüe gebieden vanuit natuur

Nagegaan is of er ruimtebeslag op weidevogelgebied en of gebieden vix>r ganzen en
winlergasten optreedt (waaronder ganzengedooggebieden van de provincie Gelderland).
De volgende scoreloekennlng is gehanteerd:
O

Geen ruimtebeslag;
Beperkt ruimtebeslag aan d e rand van de locatie. Bij nadere uitwerking mogelijk ie
vo<.)rki)men.
Aanzienlijk ruimtebeslag. Bij nadere uitwerking moeilijk ie
voorkomen.

Bronnen: Streekplan Overijsse! 2000+ i-n ReconstructiiT>lannen 'Veluwe' en 'Adtterlioek en Lieniem'
(2004).
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Beschermde soorten m het kaöer van Flora- en faunawet / HabitatnchHijn

VoDr alle liKaties is et'n korte scan gemaakl van dt' mo[>elijke aanwezigheid van beschermde
soorten planten en dieren, op basis van de internet rapportage van het Natuurloket, Hierbij
gaal de aandacht met name uit naar soorten met een strenge beschermingsstatus op grond
van de Vogel- en Habitnirichtlijn. Daarnaast is gekeken naar het vix)rkomen van op
Europees of landelijk bedreigde {Rode Lijst-) soorten. Aan al deze soorten is een gelijk
gewicht gehangen. Wanneer een locatie "- -" scoort, betekent dat, dat er meer soorten
votirkomen (onafhankelijk of ze volgens de Habitatrichtlijn beschermd worden of een
bedreigde (Rixie Lijst) sotirt betreffen) dan wanneer een locatie "-" scix>rt.
Via de gehanteerde methode kan niet exact aangegeven worden welke soorten voorkomenWel ontstaat inzicht in de kwaliteit van de gegeven.« (mate waarin hel gebied onderzi>cht is
voor verschillende soortgroepen) en de aantallen aangetroffen soorten met een specifieke
besc hermings-Sta tus.

De Flora- en Faunawet beschermt een griKit aantal soorten en kQß_ aanleg van bedrijven of
woningbouw op een locatie (geheel of gedeeltelijk) uitsluiten of raudvoonvaarden stellen aan
de zonering, inrichting of het beheer van een locatie- Ontheffing, vrijstelling of vergunning
kan worden verleend, wanneer er geen andere bevredigende oplossing bestaat en indien er
geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige instandhouding van een soort en als er .sprake
is van dwingende redenen van grotjt openbaar t>elang.

Wordt de kwaliteit « m Mtmirtfebleden aangetast?
Vernietiging van natuurwaarden door ruimtebeslag is in veel gevallen ook een maat voor
aantasting van de kwaliteit van de overgebleven aangrenzende natuurwaarden diM>r
versnippering, verstoring en mogelijk verdroging. Vt>or een diepgaandere betxirdeling op
deze aspecten is een verdere uitwerking van de inrichting van de liKatie(s) ntnidzakelijk,
waardoor meer inzicht ontstaat in onder andere:
• De mate waarin nieuwe mobiliteit.s,stromen ontstaan en bestaande worden gewijzigd
(verstoring);
• De wijze waarop de bestaande natuur wordt ingepast en in welke mate de
oorspronkelijke natuur in d e omgeving toegankelijk is voor recreanten (verstoring,
versnippering);
• Mogelijke effecten op (grond-)waterstromingen (verdroging).
Een verdere uitwerking is in een later stadium nodig.

Aantasting landscJiapp«ll|k waardevolle gebieden

Beoordeeld is of er effecten zijn te verwachten op beleidsmatig beschermde gebieden.
Daarbij zijn de volgende criteria gehanteerd;
• De mate waarin de Uicaties in landschappelijk waardevol gebied liggen;
• De mate waarin de locaties in cultuurhistorisch waardevol gebied liggen;
• De mate waarin de ItKaties in archeologisch waardevol gebied liggen;
• De mate waarin de historische geografie wordt aangetast.

De mafe *aahn óe locaties in landschappelijk waardevol gebied liggen

Bij de Gelderse kwraties is gebied waar de strategie conform het Streekplan 1996 is gericht op
landschapsbehoud aangemerkt als landschappelijk waardevol (overige gebieds-strategieen
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zijn 1.1 n d sc ha psaan passing en landschapsvemieuwinf>). Bij de Overijsselse li>caties zijn de in
het Streekplan Overijssel 2000+ aangewezen karakteristieke waardevolle landschappen
aangemerkt als landschappelijk waardevol. De volgende scoretoekenning is gehanteerd:
O

Ligt niet in waardevol gebied;
Ligt slechts beperkt in waardevol gebied; bij nadere uitwerking is dit mogelijk nog
te vcKirkomen;

Ligt grotendeels in waardevol gebied; bij nadere uitwerking is dit naar
verwachting niet te voorkomen.

De mate waann de locaties in cultuurtiistorisch waardevol gebied liggen

Bij de Gelderse locaties is cultuurhistorisch gebied van tvn hoge en een midden waarde
(zoals opgenomen in het Streekplan 19%) aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol. Bij
de Overijsselse locaties zijn de in het Streekplan 0\erijsse! 2000* opgenomen landgoederen
en historische landschappen aangemerkt als cultuurhistorisch waardevol. De volgende
score toekenning is gehanteerd:
O

Ligt niet in waardevol gebied;
Ligt slechts beperkt in waardevol gebied; bij nadere uitwerking is dit mogelijk nog
te vtwrkomen;
Ligt grotendeels in waardevol gebied; bij nadere uitwerking is dit naar
verwachting niet te voorkomen.

De mate waarin de locaties in archeologisch waardevol gebied liggen

De locaties zijn beoordeeld op gebieden met een hoge indicatieve archeologische waarde
(bekende waarden en verwachtingswaarden) zoals aangegeven in het Ontwerp Streekplan
Gelderland en het Streekplan Overijssel 2000+ (overige gebieden zijn aangemerkt als
gebieden met een middelhoge of lage indicatieve archeologische waarde). De volgende
score toekenning is gehanteerd:
O

Ligt niet in waardevol gebied;
Ligt slechts beperkt in waardevol gebied; bij nadere uitwerking is dit mogelijk nog
te voorkomen;
Ligt grotendeels in waardevol gebied; bij nadere uitwerking is dit naar
verwachting niet te voorkomen.

De mate waarin de tiislorische geografie »ardt aarigetast

Aan de hand van kaarten uit het Ontwerp Streekplan Gelderland (website provincie) en
kaarten uit het Streekplan Overijssel 2000+ is nagegaan in hoeverre liKaties in gebieden
liggen met een middelhoge of hoge historisch geografische waarde. De volgende
scoretoekenning is gehanteerd:
O

Ligt niet in waardevol gebied;
Ligt slechts bejierkt in gebied met een hoge waarde of voor een grool deel in
gebied met een middelhoge waarde; bij nadere uitwerking is dit mogelijk ni>g te
voorkomen;
Ligt grotendeels in gebied mei een hoge waarde; bij nadere uilwerking is dit naar
verwachting niet te voorkomen.
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LAAG 2: NETWERKEN

Bereikbaarheid autoverkeer
Snelweg binnen 15 of 30 minuten bereikbaar

V<K)r het functioneren in sociale en economische netwerken vjn de bewoners is
bereikbaarheid van hel nationale wegennet vanaf de woningbouwlocaties van belang.
Gescoord is of een snelweg (Al of A50) binnen 15 minuten (++) of 30 minuten {+) bereikbaar
is. Er is uitgegaan van een gemiddelde rijsnelheid van 50 km per uur op hel lokale en
regionale wegennet. Daarom zijn de liKaties die binnen 12 km vanaf de snelweg liggen
gesciwrd met dubbel plus (++). LtKalies die binnen een afstand van 24 km vanaf een
snelweg liggen, zijn gescoord met een enkele plus (+).
Ook voor een regionaal bedrijventerrein is een goede ontsluiting van en naar hel nationale
wegennet van belang. Daarom is gekeken naar de ligging ten opzichte van de snelwegen Al
en A50,

Locatie wordt goed ontsloten door de regionale hoofdinfrastructuur

Een goede aansluiting van de woningbouwlocaties en bedrij venlocaties op de bestaande
regionale hoofdinfrastructuur wordt vanuit het oogpunt van bereikbaarheid van de
stedelijke kernen en voorzieningen van Ijelang geacht.
Het P W P - 2 Gelderland maakt onderscheid tussen regionale en stedelijke on tsl ui tings wegen
(N ?44 gedeeltelijk. N M5. N348 N 786. en N790, N 791) en t.iegangswegen (N344
gedeeltelijk, N787, N 789. N792). De regionaal en stedelijke ontsiuitingswegen zijn bedoeld
om in een gebied te komen en daaruit weg te ga.in {onder meer voor wonen, werken en
recreatie). Ontsiuitingswegen hebben een functie voor doorgaand verkeer naar omliggende
gebieden of naar wegen met een stroomfunctie (Al. A50}. Toegangswegen zijn niet bedoeld
om di-iorgaand verkeer door een gebied te leiden. I-X.' locaties zijn gescoord op hun afstand
tot een regionale of stedelijke ontsluitingsweg volgens de volgende schaal:
++ = Okm
+ = < 1 km
O =1-2 km
-

= 2- 3 km

- - = 4 km en meer
Li)s van het feit dat een kKatie ontsloten is op het regionale of nationale weggennet wordt
de bereikbaarheid beinvli>ed door de dinirstroming op deze wegen. In een aantal gevallen Is
deze (in de toekomst) onvoldi>ende en zullen maatregelen getroffen moeten worden om de
dixirstroming te verbeteren, met rwme in de Ie passeren kernen. In de effectscore is een
slechte doorstroming niet meegenomen.

Bereikbaart^eid sleden vanaf de locatie (relevant voor woningbouwlocaties)

ViHir het goed functioneren van de Stedendriehoek als stedelijk netwerk is het van t>elang
dat de voorzieningenniveaus en werkplekken in de sleden Apeldoorn, Deventer en Zutphen
met de auto goed bereikbaar zijn. De bereikbaarheid van de steden vanuit de locaties is
gescoord op basis van een onderzoek van Goudappel Coffeng (in opdracht van de regio)
naar de strategie ten aanzien van de hixifdinfrastructuur van de Stedendriehoek uit 2004. In
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d i l onderzoek zijn kaartjes opf^enomen ten aanzien van de bereikbaarheid van de steden
binnen een half uur, zowel binnen als buiten de spits.

Per locatie is nagegaan of de drie steden al dan niet binnen een half uur bereikbaar is vanaf
een kx:atie. Daarbij is onderscheid gemaakt naar een situatie buiten de spits en een situatie
[»edurende de spits. In totaal zijn er dus 6 situaties: Apeldoorn binnen en buiten de spits,
Deventer binnen en buiten de spits, Zutphen binnen en buiten de spils.
Is een stad binnen 15 minuten bereikbaar, dan is dat gescwird met een ++. Is een stad binnen
30 minuten bereiktiaar, dan is dat gescoord met een +. Bij meer dan 30 minuten is een score
- toegekend. De eindscore is als volgt tol stand gekomen:
• 6 keer een + - ++

* 4 of 5 keer een + = +
•

3 keer een + = O

•

4 of 5 keer een - = -

*

6 keer een - = - -

Bereikbaarheid OV
Trein- of lighttrain halte binnen een afstand van 5 km (voor woningbouwlocaties)
T r e i n e n lighttr.iin worden benut als de halte binnen 5 k m bereikbaar is. Als deze .ifst.ind
wordt overschreden, wordt het openbaar vervoer vrijwel niet gebruikt en neemt men de
auto. Hoe dichler de halte in de buurt is, hoe groter het gebruik van trein en lighllrain zal

De bereikbaarheid van de locaties voor openbaar vervoer is als volgt gescoord:
++ = afstand < 1 k m

+ = afstand lussen 1 en 5 km.
- - = afstand > 5 km
De afstand (over de weg) tol de Irein- of light tra Inhalte is bepaald ten opzichte van het
midden van de locatie.

Mogelijkheden om locatie dooi trein oflighttrain bereikbaar te maken (voor bedhjvenlocaties)
Nagegaan is of hedrijvenliKatie> nabij een spimrlijn liggen. Hier zou de aanleg van een treinof lighttrainhalte overwogen kunnen worden. Een dergelijke OV-halte heeft pas draagvlak
indien er voldoende reizigers gebruik van zullen maken.
Indien een trein- of lighttrainhalte mogelijk is, is dat gescixtrd met een +.

I^läfliiä loi^ties tpn opzichte van werkgeleiI«nheldsconi:enlra1l«s (voor wonlngbouwliH'.)itles)
Afstand woningbouwlocaties lot de werkgelegenheidsconcentraties
Vanuit de woningb()uwlocaties zal woon-werk verkeer plaatsvinden. Beperking van de
reistijd en mobiliteit wordt daarbij van belang geacht. Daarom is gekeken naar de af-^tand
van de woningbouwliKalies tol de werkgelegenheidsconcentraties in de Stedendriehoek.

Per woningbouwlocatie is de afstand in kilometers tot het centrum van deze drie
werkgelegenheidsconcentraties bepaald (kolom 2). Daarna is het aantal arbeidsplaatsen (in
duizenden) gedeeld door de afstand tot de drie woningbouwlocaties (kolom 3). De
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coëfficiënten per werkgelegenheidsconcentr.itie zijn vervolj^ens bij elkaar opj^eteld
(ki)lom4), waarna de score is bepaald (kolom 5), Hierbij is de volgende schaal gehanleerd:
--= <5
- - 5-9,9
O = 10-14,9
+ - 15-19,9
++= >20

Bereikbaarheid per fiets (voor beürijvenlocalies)

Om de automobiliteit af te remmen is de bereikbaarheid van de bed rij ven locaties per fiets
van belang. Wanneer de fieLsafstand langer wordt dan 5 km (één kwartier fietsen) wordt
autogebruik sterk concurrerend. In verband hiermee zijn de bedri)venlocaties op htm
fietsafstand gescoord.
Voor elke locatie is per stad nagegaan of en zo ja welk oppervlak van de bebouwde kom
binnen een afstand van 5 km ligt. Is dil de helft, dan is dal gescixird mei ++. Is dat et?n kw.irt
dan is d^l ges«K>rd met +. Bij minder dan 15 % is een score O toegekend.

4.5.4

LAAG 3: QCCUPATIEPATRONEN
Nabijheid stedelljhe voorzlenlnf[en (voor wonln^ouwktc^lles)
ViKtr de Ijewoners v.in de wiiningbnuwliKiUies is het van bel.ing dat zij gebruik kunnen
maken van regionale vixirzieningen /iwis ziekenhuizen. viKtrtgezet onderwijs
(MBO/HBO), culturele voorzieningen (theater, schouwburg), stedelijke winkelcentra en
recreatievoorzieningen. De nabijheid van regionale voorzieningen is daarom in beeld
gebracht. Hierbij is de afstand (hemelsbreed) van het midden v,in de woningbouwlocaties
tot de stedelijke centra (Apeldoorn. Deventer, Zulphen) in kilometers gemeten en tezamen
met de sores vermeld. De scores zijn op de onderstaande categorisering gebaseerd.
++ = < 2km
+

=

3 - 4 km

O =

5-6km

•

7 - 8 km

=

-- =

>9km

Om^evin^skwdllteit {geluld, trillingen, lurht, externe \ejllgheid) (\nor MnnJngbOUwlO€',<it)es)

De woningbouwlocaties verschillen qua omgevingskwaliteit wal tielreft geluidhinder,
trillingen, luchtkwaliteit en externe veiligheidsrisico's. Waar bij of in de locaties industrie,
railwegen, hiHifdwegen of rivieren (vervoer per schip) liggen, moeten meer maatregelen
(zonering, af.scherming) getroffen worden om de omgevingskwaliteit te waarborgen. De
volgende scoreloekenning is gehanltvrd;
O=

de locatie wordt niet doorsneden door belangrijke (hinderver(K>rzakende)
infrastructuur en er ligt geen infrastructuur in de nabije omgeving.

-

de locatie wordt niet of beperkt dtwrsneden door belangrijke
(hindervenwrzakende) infrastructuur, maar er ligt wel infrastructuur in de
omgeving.

•- =

de locatie wordt doorsneden door belangrijke (hi nderveroorza kende)
infrastructuur en/of er ligl veel infrastructuur in de omgeving.
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Afwe/lfthefd van barriërewerking door Intrasirurluur (voor wonintfboitwiocalles)
Wiinnt'cr d i ' wiininyLxiuwliKcUie'- niel w n r i f f t i diHirsneden door himldinlriistriicfuur
(spiKirlijn, regionale of stedelijke ontsluilingsweg) treedt er geen barrièrewerking op die van
invkied kan zijn op de sociale relaties bitinen een w o o n w i j k .

De volgende scoreloekenning is gehanteerd:
++ =
=
•- =

de locatie wordt niel dwirsneden di>or hoofdinfrastructuur
de locatie w o r d t beperkt doorsneden door hoofdinfrastructuur
de locatie w o r d t aanzienlijk doorsneden door hoofdinfrastructuur

Geüf^hlklheld waterslluatie voor woninffbouw en bedrijvenlerreinen
Kwi'lgebii'den. gebieden met een hoge grondw.iler.stand en de uiterw.i<irden zijn doorgaans
niet gunstig o m te bouwen. Extra maatregelen om "droge voeten'" Ie houden ^ijn dan
nodig. In de waterhuishoudingsplannen van de provincies zijn dergelijke gebieden
aangegeven. Per locatie is nagegaan of ze In geni>emde gebieden liggen.

De volgende scoretoekenning is gehanteerd:
O

Ligt niet in kwelgebied, gebied met een hoge grondwaterstand of in de
uiterwaarden;
Ligt slechts beperkt in kwelgebied. gebied met een hoge grondwaterstand of in de
uiterwaarden;
Ligt grotendeels in kwelgebied, gebied met een hoge grondwaterstand of in de
uiterwaarden.

VentterklnK woonkwaliteit door f ombindlles mei b l a u w / ^ o e n (voor wonJn)[bauwlm.aties)
Versterking van de woonkwaliteit en -variatie is van belang o m te kunnen voldi>en aan de
vviioneisen van de consument en vormt een doelstelling van het Ruimtelijk Structuurbeeld
Stedendriehoek 2030. In deze visie is voorzien in een aantal maatregelen ten aanzien van
groen en blauw. De woningbouwlocaties zijn geseoord op de mate waarin deze maatregelen
in de nabije omgeving zijn voorzien. Daarbij is een kwalitatieve vijfpunlsschaal toegepast op
basis van expert judgement.

Mate waarin gebundeld woritt met hinderbronnen (voor bedrl|venloc.alles)
Een bedrijventerrein kan onder andere geluidhinder, luchlemissieen visuele hinder
veriKtrzaken. Wanneer een bedrijventerrein gebundeld kan worden met een andere
hinderbron, bijvoorbeeld een autosnelweg of spoorlijn, wordt de invloed op gebieden met
(een relatief) goede milieukwaliteit beperkt. Daarom zijn de bedrijfslocaties gesciHird op de
mate waarin bundeling plaatsvindt met bestaande hinderbronnen. Bundelt een locatie met
meer dan twee hinderbronnen, dan is de score ++ toegekend. Vindt er bundeling plaats met
één hinderbron, dan is de score + van toepassing,

Zk hlloi^lle/hoo^Haardige uilslrallng tiedrijfsterrein.
Gekeken is of de bedrijvenliKaties een zichtliKatie betreffen, bijvixirbeeld omdat ze langs
een rijksweg liggen. Indien er sprake is van een zichllocatie is dat positief beoordeeld en
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aangegeven met hel wt>ord " j a " . Indien er geen sprake van een zichtlocalie is, dan sc»mrl de
locatie neutraal.
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loornsri
Milieubeoordeling
niveau 1: bundelen of spreiden?
In dit hoofdstuk vindt een strategische milieubeoordeling plaats op het niveau van het
bundelitigsgebied. Daarbij wordt de keuze belicht om te bundelen m plaats van te spreiden. Eerst
worden de ovenivgingen van de regio Stedendnchock om Ie bundelen kort aangegeven. Vervolgens
vnidt de feitelijke mdieubi'oordeling plaats. Er is Ivoordeeld in hoei'crre het principe mn bundelen
past binnen het ruimtelijk beleid en milieubeleid imn rijk en provincies. Ook is nagegaan ivaar
milieuwaarden in de regio voorkomen en of het op basis daarvan verontivoord is om te bundelen in
plaats van te spreiden.

5.1

OVERWEGINGEN V4M DE REGIO OM TE BUNDELEN

Inpardgrii.ii.l.l is uilvoerij; ingegaan op de uverwegingen v.in de regio om zich bij de
planvorming te richten op het bundelingsgebied van de Stedendriehoek A|.ield<H>mDevenler-Ziitphen. Hieronder worden de overwegingen nogmaals kort genoemd:
• In de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening is de Stedendriehoek ApeldoomDeventer-Zutphen aangewezen als regionaal stedelijk netwerk.
• De Nota Ruimte vervangt de Vijfde N'ola over de Ruimtelijke Ordening. Ook in deze nota
gaal het rijk voor verstedelijking en economie uit van hel bundelingsprincipe. Anders
dan in de Vijfde Nota over de Ruimelijke Ordening zijn geen concrete
bundelingsgebieden aangewezen, maar wordt de verantwoordelijkheid bij provincies en
(samenwerkende) gemeenten gelegd.
• De regio Stedendriehoek omarmt de uitdaging uil de Vijfde Nota en de Nota Ruimte (het
bundelingsprincipe). Zij ziet grote meerwaarde in samenwerking vanwege een betere
{beleids)-afsteniming gericht op het behoud en de ontwikkeling van de ruimtelijke
kwaliteiten van de regio en versterking van de regionale onderhandelingspositie (binnen
het nationale beleid) dtxir bundeling van bestuurskrachten.
• De steden Apeldttom. Deventer en Zutphen hebben zich van oudsher met de ruggen
naar elkaar toe ontwikkeld, waarbij Voorst het groene hart van de Stedendriehoek vormt.
Vanuit Apeldoorn, Deventer en Zutphen heeft een ontwikkeling plaatsgevonden, het
(landschappelijk en ecologisch) waardevolle en gevoelige achterland in. In het kader van
t<L>ekomstige ruimtelijke ontwikkelingen wil de regio dit waardevolle achterland zoveel
mogelijk handhaven en zich richten op het gebied binnen de Stedendriehoek ApeldtxirnDeventer-Zutphen. Maar ook binnen het bundelingsgebied moeten belangrijke
milieuwaarden zoveel mogelijk gespaard blijven.
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MIUEUBEOORDEUNG

52±

TOETS AAN RUIMTEUJK BELEID EN MILIEUBELEID

In het kader van de SMB is het principe van bundeling geEoeLsl aan het beleid en de
bestaande mi lieu waarden. Onderstaand wordt het resultaat van deze luetsing gegeven.

Beleid

Het relevante beleid heeft enerzijds betrekking op de ruimtelijke ordening, anderzijds op het
milieu. Vixir een overzicht van de relevante beleidsplannen op hel gebied van milieu en
ruimtelijke ordening in de Stedendriehoek wordt verwezen na.ir tabel 4,3 in h(K>fdstuk 4.
Het ruimteliike ordeniiig^vleiii op nationale en provinciale schaal gaal uit van hel
bundelingprincipe (zie kader). Dit principe is overgenomen door de regio. Daarmee past de
keuze om te bundelen binnen de beleidskaders van de ruimtelijke ordening.
Nationaal beleid
I lel naliun.ile ruimtelijke beleid is aanvankelijk vastgelegd in de Vijfde Nota Ruimtelijke
Ordening. Deze nota is vervangen door de Nota Ruimte, die nog niet formeel is vastgesteld.
In de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is de Stedendriehoek aangewezen als regionaal
stedelijk netwerk. Aangegeven is dal stedelijke netwerken sterk verstedelijkte /ones zijn die
de vorm aannemen van een aantal goed met elkaar verbonden compacte grotere en kleinere
steden, gescheiden door buitengebied. Stedelijke netwerken bieden een sociaal, economisch
en cultureel vestigingsklimaat dat concurrerend is en beschikken over een compleet scala
van wiKin/werkmilieus en voorzieningen dat bijdraagt aan het welzijn en de gezondheid
van de burger.
Het bundelingsprincipe uit de Vijfde Nota is overgenomen in de Nota Ruimte:
"Door verstedelijking en economisiiie activiteiten binnen nationale stedelijke netvrrken te bundelen,
kan zo optimaal mogelijk met de schaarse ruimte loorden omgegaan. Di'Z4- bundeling maakt ook een
meer optimale benutting iwii de inivsteringen in infrastructuur mogelijk. Samenuvrking tussen de
ivrscliilleiide decentrale otvrhedeu in nationale stedelijke netuvrken ivrgroot hel draagvlak voor
(hoogwaardige) voorzieningen en ondersteunende diensten, onder andere op het gebied iiin kunst,
cultuur, kennis en innoiHitie. onderwijs, zorg, sport, recreatie en detailhandel en draagt eraan bij dat
de steden geschikt zijn voor de netiivrksamenleving en -economie."
Provinciaal beleid
Hel ruimtelijk beleid op provinciaal niveau is vastgelegd in de streekplannen. In het
vigerende streekplan van Gelderland is een gebied rond Apeldoorn, Deventer en Zutphen
aangewezen als stedelijk kerngebied. Hier ligt het accent op bovi'nregionale economische
ontwikkeling en vindt binnenprovinciaal de gnwtste mate van bundeling plaats. Ook in het
nieuwe (nog niet va.ttgestelde) streekplan wordt het bundelingsprincipe opgenomen.
De provincie Oivrijss<-l zegt in haar streekplan dat het stadsgewest Stedendriehoek
Apeldoorn-Deventer-Zutphen belangrijke bovenregionale functies herbergt viHir het
centrale deel van landsdeel Oost en typeert de Stedendriehtwk als een netwerkstad in
wording.
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In het miIu'uMt'ici van rijk en provincies zijn gebieden aangewezen met een speciale
(beschermingsjstatus. zoals waterwingebieden en gebieden die onderdeel zijn van de
ecologische hoofdstructuur. Verstedelijking is in deze gebieden niet gewenst/toegestaan. De
waardevolle gebieden buiten het bundelingsgebied, die de regio Stedendriehoek wil
behouden, komen veelal overeen met deze statusgebieden. Maar ook binnen de
Stedendriehoek liggen gebieden met een beleidsstatus en/of met belangrijke
mi lieu waarden. In de volgende paragraaf wordtaan de hand van de bestaande
gebieden/waarden in de regio nagegaan of bundeling van verstedelijking belangrijke
milieu waarden spaart.

5..22_

TOETS AAN BESTAANDE MILIEUWAAREJEN IN DE REGIO
De regio Stedendriehoek wil de waardevolle buitenschil van de Stedendriehoek zoveel
mogelijk handhaven. Het gaat onder andere om stuwwallen, beekdalen, dekzanden,
sprengengebied en landgoederen (waaronder gebieden met de status "nationale
landschap") en waterwingebieden. Een van de belangrijkste en grootste waardevoile
gebieden is de Veluwe. Binnen de Stedendriehoek zijn echter ook belangrijke
milieuwaarden aanwezig. Genoemd worden de IJssel(uiterwaarden) als onderdeel van de
ecologische hoofdstructuur en met de status "Europese Vogel- en Habitatrichtlijngebied" en
de waardevolle (half)open landschappen, die ook belangrijk zijn voor weidevogels.
Enerzijds zijn er dus belangrijke waarden buiten de Stedendriehoek, anderzijds binnen de
Stedendriehoek. De vraag is nu waar het verstedelijkingsprogramma van de regio
Stedendriehoek de meeste milieuwaarden spaart: binnen dan wel buiten de Stedendriehoek.
Deze vraag is beantwoord aan de hand van de zeefkaart, die de regio Stedendriehoek heeft
opgesteld (zie onderstaande afbeelding).

4fbp(>liliii)I 5.1
/i'!.'ll^ii;u"T \m»r \'ei'j.ti'ijelijhin^'''

H

LmiJ

' De zeefkaart wordt nog aangepast op basis van geactualiseerde informatie.
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O p de zeefkaart zijn gele vlekken opgenomen, waar verstedelijking in principe goed
mogelijk is vanuit de ondergrond (bodem, water, natuur, landschap). Bij beixirdeling van de
zeefkaart blijkt d.it er meer gele vlekken zijn binnen het bundelingsgebied, dan daarbuiten.
Het verstedelijkirgsprogramma is in die zin v.inuit milieiiix)gpunt beter te realiseren binnen
hel hundelingsgebied dan daarbuiten. Dit pleit vixir bundeling. In htwfdstuk 6 wordt de
zeefkaart nader beoordeeld.

5.3

CONClllSIES
Milieu heefl een duidelijke rol gespeeld bij de keuze van de regio Stedendriehoek o m Ie
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
milieuwaarden in de regio.
Cknn te kiezen voor bundeling kunnen belangrijke waarden op het gebied van
landschap, natuur, bodem en water, die zich in de gevoelige bulten.schil van de
Stedendriehoek bevinden (onder andere de Veluwe) gespaard blijven.
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Milieubeoordeling
niveau 2: twee ruimtelijke
perspectieven
Jji hoofihtiik 5 (s tv-nhrtivii welke afivegingen de regio Stedendriehoek heeft gemankt bi) de i'oriniiig
vmi eeti riünilflijk ^tnietuttdvetd i'oor de Slt'derulnehoek Apeldoorii-Deventer-Zutiiheii. hi piiragrtmf
0.! uiordt dnan-an een korte samenvatting gegeven. De feitelijke miiieutieoordeling in liet kader mn
de SMS vindt plaats in paragraaf 6.2. Twee onderwerpen komen daarbij aan bod: In hoeverre is bij de
ontwikkeling va)i de riiimteliike pi'rspecliei'en rekening gehouden met hei milieu? In hoeverre heeft
mdu'it bij de afiveging wn de ruimteh}ke perspectieven een rol gespeeld? tiet hoofdstuk sliiil aj met
een aantal conclusies.

61

OVERWEGINGEN VAN DE REGIO B U K E t Z E RLIIHTELUK PERM'ECTIEF

Voor het bundelingsgebied (de Stedendriehoek) heeft de regio Iwee ruimlelijke
perspectieven ontworpen. Daartoe is een zeefkaarl gebruiki {zie afbeelding 5.1), waarmee is
nagegaan welke Iticalies voor verstedelijking vanuil milieu gezien hel meest gunstig zijn.
In onderstaande label zijn de legend a-eenheden opgenomen uil de zeefkaart.

TAel«.1

water

natuur

CuttuurhistDrie

OpoervlaHewater

Actuele natuur nat en droog

ArctieoBgiscTie rnomenien

Kwe(*aler/ir filtratie

Veen/txxJem

Ard^eologiscne

L e p f i u l f l - c r l l h i - l l r l l />TÏKÉlJlli

fysiek

Grondwaterlluaialie

Veraractibngskaarl

Wateroverlast ir de vorm van

Cultuurtiistonscfie
landschappen

grondwaterstand en neerslag

beleid

Basissysteem tiesdiernien

(P)EHS (ind.

Cultuurhlslonsche

WaterDeiging

t)eïnvloedingsget)ieden)

woardekaart

Ruimte voor de rivier

VHR-ge bieden
NB-gebieden

De twee ruimtelijke perspectieven die zijn ontworpen betreffen de Blauwe SledendriehiIL'k
en de Groene Valleislad (zie voor afbeeldingen hoofdstuk 3). De perspectieven zijn met
elkaar vergeleken op regionale en lokale schaal. Daarbij is op regionale schaal gekeken naar
ecologische potenties, mobiliteitsgeleiding, ruimtelijke kwaliteit, economische profilering en
agrarische vernieuwing. Op lokale schaal is gekeken naar groen, bereikbaarheid,
wtxmmilieus, economie en voorzieningen. Vixir de uilkomsten van de toets op regionale
schaal wordt venvezen naar tabel 3.3, voor de toets op lokale schaal naar tabel 3.4,
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6.2 ^

_MIUEUBEOORDEUNG

SAMENSTELLING EN TOEPASSING NEPKAART

Sum en steil Ing /eelhaart
DiH)r een ïeefk.i,irl vxmr verstedelijkinR (e gebruiken, met daarop belangrijki?
milieuwnarden op hel gebied van bodem, waler, natuur en landschap (laag 1; de
ondergrond), heeft de regio een goedt' basis gelegd om op een verantwcHirde wijze rekening
te kunnen houden met het milieu. De zeefkaart is opgebouwd uit gebieden met een
beleidsstalus en gebieden met een actuele milieuwaarde. Gelet op het beoordelingskader,
dat voor de SMB is opgesteld, kan worden geconcludeerd dat de belangrijke milieuwaarden
diMir de regio zijn meegenomen: de uitsluitende criteria en een groot aantal
randVOOrwaardenstellende criteria.
Ttibel e.2
Vi-rKflijking milieuwmirdtn iiil /rcllman iitrt
.iMilir/mhle miiii^ii" aarilen i.l^.^ dr SMB

Milieuwaarden zeetkaart
Waterbefging/Ruimte «oor de livier
Basissysteem beschermen

Onderzochte milieuwaardsn i.k.v. de SMB
Ruimtebeslag walerbergingsgebieden (u)

|

Ruimtebeslag grondwatei- en dnnkwatert)eschemiingsgebieden (v)
Itwmlebeslag aarOkundig waanlevoile gebieder (V)

Oppervlaktewater
Kwelwater/ir lillratie
Waterovertasl Iqraodwalereland en neerslag}
PE H S/Natuuitescfterming swetgebieden

Vogei en Habilatnchlüirigebieöer

Ruimtebeslag PEKS/Maluurtjeschermlngswe^etHeden (U)
Doorsnyding van ecotogisctie irertjindingszones (U)
Ruimtebeslag op robuuste ecologisch verbindingen (U)
Ruimtebeslag speciale beschemiingszones Europese Vogel- en Habitatnchtlijn (U)
Ruinitebeslag speciale bescherniingsïones Europes Vogel- en Habitatnctitlijh (externe
weiliingl (U)
Ruimtebeslag op ovenge beleidsmatig bescliermde gebieden (V)
Aantasting besd)eming soorten i.k.v. de Ftora- en faunawel/Habltatnchllijn (V/U)

Actuele natuur (nat en dmoq)
Ruimtebeslag landschappelijk «aaidevol gebied (V)
Cultuurtiistonsct» landschappen
Cuftuurhistonsche waardekaarl
Archeologische monumenten
Archeobgische vetwachmgswaanJe

Ruimtebeslag OJttuurtiuionsdi waardevol geOied (V)
Ruimtebeslag arcbeologisch waardevol gebied liggen (V)

Toepassing zeefkaart
In het kader van de SMB is nagegaan of er verstedelijkingslocatie.s zijn voorzien op plaatsen,
waar dat volgens de zeefkaart uitgesloten is onder randvoorwaarden (blauwe en
donkergroene gebieden). In onderstaande afbeelding is voor de beide ruimtelijke
perspectieven met cirkels aangegeven waar verstedelijking is vtMirzien in blauwe of
donkergroene gebieden van de zeefkaart (waar verstedelijking is uitgesloten onder
randvoorwaarden van w a t e r / n a tuur). Het gaat maar o m een relatief beperkt aantal locaties.
De locatiekeuzes zijn bovendien niet alleen bepaald door de zeefkaart. Onderstaand volgt
een toelichting.
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AlUcHldinrt 6. 1
L'onrntnijiiie niiinit'lijkr p e n p r i i i r \ r n IMI'T /'-r^lk.i.in • II-KT'K ^ I - \ v n IcK'atKNaun waar

Dt' ^eefknarl is een belnnj^rijke basis geweest in het proces om te komen tot een Ruimteliik
Striictuurbeeld. Het levert [xitenties voiir duurziime ontwikkeling e n / o f de voorwaarden
waaronder sprake kan zijn van duurzame ontwikkeling. Andere belangrijke tiverweging die
bij de keuze vwir verstedel ij kingsliKaties een rol hebben gespeeld, hebben betrekking op de
infrastructuur en het w o o n - / w e r k - en leefmilieu. Genoemd worden beperking van de
toename van de automobiliteit, bijdragen aan exploiteerbaarheid van verbeterd
hoogwaardig openbaar verviwr, verruiming van het scala aan bijzondere w i n m - en
werkmilieus in de regio, versterking van de landschappelijke variatie in de regio en mate
van vernieuwend/meervoudig grondgebruik. De uiteindelijke keuze is enerzijds afhankelijk
van hoe de locaties scoren vixir de ondergrond (zeefkaart), infrastructuur en hef w i x i n / w e r k - en leefmilieu. Anderzijds van de wegingsfactor die aan deze aspecten w'ordt
toegekend.

Dixir de gehanteerde methodiek zijn p'tenlies en de kansen in plaats van alleen
belemmeringen in Iweld gebracht. Dit geldt bijvoorbeeld heel specifiek voor de oeverwallen
in combinatie met land .scha jisontw ik kei ing, de mogelijkheden van a>mbinalie van
IJsselsprongen en rivierkundige maatregelen en de afstemming tussen verkeersmodalileiten
en functies. O p regionaal niveau is de pt>tentie van de A l (als economische
ontwikkelingscorridor) nadrukkeli|k afgewogen tegen de landschappelijke kwaliteiten en
pi)lenlies van het landschap op regionaal niveau. Al met al is hierdoor op punten bewust
afgeweken van de zeefkaart, omdat milieu niet het enige argument is w a l heeft
meegewogen. Later in dit Milieurapport is getoetst of dit uiteindelijk tot locatiekeuzes heeft
geleid die vanuit milieutxigpunt minder gunstig zijn.
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6.2.2

AFWEGING RUIMTELIJKE PERSPECTIEVEN
De ruimtelijke perspectieven zijn door de regio mei elkaar verjjeleken op basis van een
aantal milieuaspecten (o.a. natuur, water, ruimtelijke kwaliteit) en een aantal economische
aspecten (economie, .ij'r.irische bedrijfsviK'ring),

De milieuaspecten, die de regio heeft meegenomen, komen sterk overeen met de
milieuaspecten die in het kader van de SMB relevant zijn (zie onderstaande tabel). Er
worden geen milieu criteria gemist.
rabH 5.3
i >lklflvni^hrE^ .l^p'l-h'll I k * lil"

Onderzochte aspecten i.K.v. de SMB
(zie ook latiel 4.4)
Natuur

oiutt-iviK ht«. (iiiJï'rv^''r(K.ri prr
i ^ ^ | n 1 1 iftHJi l i l ' i^-j;i[>

Doot regio Stedendrielioek onderzoctite onderwerpen per
aspect
Ecotogscfie polenlies'kwaliierl
Sament^ng/versn ippenng
Nane/droge natuur

Bodem en water

Kwaliteit watersysteem
IDuurzaamheid water/natuur

t-andschap

Landgoederenzone
Dorpse identiteil
Mot>illteil(sgete<ding)
Bundelfng milieulast
Benutting bestaaride infra
Beiasting regionale wegen
Opentiaar vervoer
Ontsluiting kerrwn en linten
OmleiOingen

Sii-Ji-iulvu'lnk'K.

Infraslructuur

Woon-en leefomgeving

Btjiondere waterfronlen/variabe woonmilleus
GedruikswaanJe omgeving
Recreatieve waarde

6.3
Diior een zeelTtaart vtwr verstedelijking te gebruiken, mei daarop belangrijke
milieu waarden op het gebied van IxxHem, water, natuur en lancischap, heeft de regio een
goede basis gelegd o m o p een verantwoorde wijze rekening te kunnen houden met het

milieu.
De zeefkaarl is gebruikt o m verstedelijkingslocaties in de Iwee ruimtelijke perspectieven
op te nemen. Slechts op twee plaatsen is verstedelijking voor/ien, waar dal volgens de
zeefkaart uitgesloten is onder randvoorwaarden voor waler. Het gaal hierbij om de beide
IJsselsprongen, die in samenhang met de bypasses, nodig vcxir de vergroting van de
afvoercapaciteit van de IJssel, zullen worden o n t w i k k e l d . O p dit punt is dus feitelijk geen
strijdigheid met de ?eefkaart.
Naasl b<)dem. water, natuur en landschap, is rekening gehouden met
milieuoverwegingen op het gebied van infrastructuur en hel w i w n - en werkklimaat. Dit
geefl een volledig inzicht in de kaaseti en beperkingen voor mens en milieu.
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HOOFDSTL

Milieubeoordeling
niveau 3: locaties binnen het
Ruimtelijk Structuurbeeld
Stedendriehoek '2030
In dit hoofdstuk worden de milieueffecten besproken van de mogelijke locaties voor grootschalige
ivoiiingbouw en de mogelijke locaties voor een regionaal bedrijventerrein, die binnen het Ruimtelijk
Structutirl>eeld Stedendriehoek 2030 passen.

TA.

_AlTEBNATIEVEVERSTEDElUKINGSLOCaTIES BINNEN HET STRUCTUUBBEELD

Er is et" n aanl.il locaties monflijk voor grooUch.ilif^i' wcininf;b()uw t'n een regionaal
bedrijventerrein, die passen binnen het Ruimlelijk Structuurbeeld Stedendriehoek 2030,
ViKir f;riK)lsch<ilige wonin[;bouw gaat het om de locaties IJsselsprong Deventer (vari<int
binnen), IJsselsprong Deventer (variant buiten), IJssesprong Zutphen (zuidelijke variant),
IJsselsprong Zutphen (westelijke variant}. Voor het regionaal bedrijventerrein gaat het om
de locaties Beekbergen en VAR (zie afbeelding 7.1).
AfiitH'ldlnit 7.1
Al[i-i'ji.iUi-\<- lih^atits \M>riin^iHiiiH (linker haart) f n ljitlrijs*-ni<'rrcinen
[rtfhter kaHrl).
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7.2.1.

.EFFECTEN WOMNGBOHWIOOATIES
BODEM EN WATER

In onderstaande tabel zijn de effecten op bodem en water opgeniimen van de diverse
woningbouwlocaties binnen het Ruimtelijk Si met uurbeeld Stedendriehoek 2030.
TübelT.I
yi\i\ ii-ii iip> bodem I'll »ati-r Ï :III

III!

ilf i l i v r r « ' «iiiiinj^liiiii» Imati.-

Criteria uil laag 1 (ondergrond)

s

m

È

M

1 1 1 1
Aaiitaslmg waardevolle bodem- en watergebieden
Waierbeigingsgebied (U)

0

0

0

0

G rond/d rinl(waiert»esctieiïningsgebied (V)

0

0

0

0

0

0

Aard kundig waardevol gebied (V)
U = uitsluitend cmenum

^^^^^^1

V = randvoorwaardenstellefld criteriuiti R • langschikkerxl criterium

|

WaterbergingsgebiBden
Er treedt geen effect op: er liggen geen locaties in gebieden die zijn aangewezen voor watert^erging. Grondwateren dnnkweterbesctiermingsgebieder}

t r treedt fieen effect op.
Aardkundig waardevolle gebieden

Twee k>calies vixir grootschalige woningbouw liggen in aardkundig waardevol gebied, als
zodanig aangemerkt in het streekplan van de provincie Overijssel en aangemerkt als
bodemkundig waardevol gebied in hel vigerende streekplan van Gelderland. Hier is een
extra ontwerpopgave aan de orde, waarbij met name bij vergravingen aandacht moet zijn
dat zo min mogeliik negatieve effecten optreden.
De kKatie IJsselsprong Zutphen (zuidelijke variant) ligt deels in bodemkundig waardevol
gebied, namelijk het gebied tussen de N345 en de IJs.sel (score -). De locatie IJsselsprong
Zutphen (westelijke variant} overlapt voor een grtxit deel met hel Ixxlemkundig
waardevolle gebied len ni«irden van de Hoen dernes te rbeek (score - -).
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UJL

NATUUR
In onderstaande label zijn de effecten op natuur (ipjjenomt-n van de diverse
w o n ingbou w loca ties.

idbH

i:i

E t i r i l t n cip natuur van ilr

Criteria uit taag 1 (oodtrgrontO

•

8

J

3

fi

3

^

2

Aantasting twleidsmatig twschermde natuurgebieden en soorten

0

Ruimle&eslag Prouiiiciale Ecologiscfie tiooWsöuciLur/

•

0

0

0

0

Natujitesc^ermingswetgebied (U)
Male van aoorsnijding van ecologische verbindirgszones (U)

0

Rjifntet)eslag op robuuste ecologische verbindings^ooes (U)

0

n

0

0

Ruimtebeslag besctiemiingszones Europese Vogel- en

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Habrtatnchttijn (U)
Beschermingszones Europese Voge)- en HabitatrictiHijr.
eiteme werldng (UJ
RuimBöeslag op ovenge beteösmatig bescfiermde gebeden
(V)

-

Bescfiermde soorten: Flora- en faunawet / i^abilafrictitlijr

U = uitsluitend criterium

V = rardvoorwaardenstellend crtlerlum

Ruimtebeslag Provinciale Ecologische hoofdstructuur/

-

R = rangschkkend critenum

,

Naluurbeschermingswetgeüeden

Volgens mfiirmalie van de provincie Gelderland (atlas t i m e n Gelderland) overlapt één
locatie voor woningbouw de EHS in Gelderland (bestaande uit ea>logische
verbindinj;s2onesen kerngebieden). Het gaat o m de locatie IJsselsprong Deventer (buiten),
waar de E>ijkhof kerngebied van de EHS is.
In principe is ruimtebeslag op de EHS niet toegestaan, mits hel maat.schappeliik belang kan
worden aangetiHind. Bij ruimtebeslag b compensatie van natuur verplicht.

Mate van doorsnijdmg van ecologische

vertmdingszones

De locatie IJsselsprong Deventer (buiten) overlapt met de ecologische verbindingszone de
Fliert (score -). Dit moet in principe voorkomen worden. Indien tiwh aantasting plaats vindt,
dient er met maatregelen {ecoducten, faunatunnels e.d.) viH>r te worden gezorgd, dat nog
uitwisseling van dieren (en planten) tussen gebieden mogelijk w o r d t . Verder is de dijk langs
de IJssel een aandachtspunt voor deze locatie.
De IJsselsprong Zutphen (westelijk) leidt niet tot doorsnijding van een ecologische
verbindingszone, maar ligt wel nabij de ecologische verbindingszones Hoendemesterbeek
en de IJssel. Ook de IJs.selsprong Zuthpen (zuidelijk) ligt nabij een ecologische
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verbindingszone, namelijk de ecukigische verbindingszone Veluwe-TJssel. Hier moet
aandacht voor zijn.

Ruimtebeslag speciale beschermingszones Europese Vogel- en Habitatrichtlijn

Geen enkele locatie resulfeert in direct ruimtebeslag op speciale beschermingszones in het
kader van de Europese Vogel- en Habitat richtlijn.

Speciale beschenningszones Europese Vogel- en Habltatrictitlijn: externe werking

Met het oog op externe werking zijn beide locaties van de IJsselsprongen bij Deventer en
Zulphen relevant.
Deze locaties van de IJsselsprong bij Deventer beslaan voor een belangrijk deel uit
txiuwland. Het gebied is daardoor weinig geschikt als foerageergebied voor de soorten uit
hef Vogel rich tlijngebied. De Ossenwaard, gelegen tussen de locatie en het centrum van
Deventer is door d e uitgevoerde natuurontwikkeling weinig geschikt als foerageergebied
voor ganzen en smienten. Naar verwachting zijn de gevolgen van bebwuwing van dit gebied
voor het Vogelrichtlijngebied daarom gering.
De effecten van de IJsselsprong bij Zulphen (zuidelijke variant) op het Vogel rich tlijngebied
IJssel zijn naar verwachting eveneens nihil. Het gebied heeff weinig betekenis voor
foeragerende ganzen. De externe werking up hel ui ter waarden gebied is beperkt door
afscherming van de dijk en de tussenliggende provinciale weg.
Het gebied voor de westelijke variant van de IJsselsprong Zutphen is mogelijk wet van
betekenis voor foeragerende ganzen. De externe werking naar de uiterwaarden is hier echter
verwaarloosbaar. De smalle uiterwaarden hebben hier weinig betekenis voor kwalificerende
vogelsoorten.
Conclusie is dat alle woningbouwlocaties ten aanzien van 'externe werking' neutraal scoren
(score 0).

Mate van ruimtebeslag op overige Ixleiösmatig beschermde gebieden vanuit natuur

Bij geen van de kwaties is sprake van ruimtebeslag op weidevogelgebieden o/ gebieden voor
ganzen en wintergasten (waaronder ga nzenged ooggebied en van de provincie Gelderland).

Besc/Jemide soorten in het kader van Flora- en faunawet I Habltatnchttip

V<Hir alle l<x:aties geldt dat er geen volledig en actueel inzicht bestaat in het voorkomen van
alle relevante soortgroepen. In de meeste gevallen is een beperkt aantal soortgroepen matig
tot goed geïnventariseerd, meestal planten en vogels. De onderzoekskwaliteit van andere
relevante soortgroepen {amfibieën, reptielen, dagvlinders, zoogdieren) 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 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 te passen of te compenseren.
De scores zijn gebaseerd op de gegevens die het Natuurloket kan verstrekken. In een aantal
gevallen kan daardoor dus mogelijk een onderschatting van het effect optreden. In tabel 7.3
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 tijd te maken keuzes. Het onderzoek wordt pas uitgevoerd op
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hel moment dat de vraa^ zich naar nieuwe verstedeliiking voordoet. Dit kan zijn over 10 of
20j.iar. Tot die tijd kunnen zich (in positievest neg.ilievezin} veranderingen voordoen op
het gebied van de dan te inventariseren natuurwaarden.
Bij de locatie Deventer IJsselsprong (beide varianten) kan daarbij op basis van de huidige
gegevens het voorkomen van veel bieschermde soorten nog niet uilgesloten worden.

Tabal7.3
Tiwl ie tiling .m'ort'H l)t'M'th'i'!iKii: \ni>i'lcn

Locatie

Soorten

Kenmerken gebied

IJsselsprong IDevenler

Wisselend onaerzoclit Besctiennde en bedreigde planten,

GInnendIjks gebied vooral beslaand uit

(binnen)

vogels, vteemiuizen, amflbieën (deels in

akkers en hagen

IJsseluHerwaarden)
IJsseisprang Deventer

Wisselend onderzoctil. Bescliemide en bedreigde planten,

BInnendIjks gebied vooral bestaand uH

(buiten]

vogels, vleennuizen, amtibleén (deels in

akkers Daaromheen weilanden, bosjes,

Usseluitemaarden)

hagen en waienjes

Usselsprong Zutptier

Wisselend onderzocht Besctiemide en bedreigde planten,

Open gebied met akkea en grasland

(zuideliik)

vogels en amtibieen (deels in UsseluitenrvaarOen)

Usselsprong Zulphen

WIsseiend onderzocht. Bescf'emide planten. Rode

Open gebied met verspreide bebouwing,

(westel^)

lijstsoorten vogels

akkers en weilanden

7.2.3

UNDSCHAP

In onderstaande label zijn de effecten op landschap opgenomen van de diverse
woningbciuwlocaties.
lubel 7.4
EHéïttn i)|i lHndsiliüj> \ an itiiH^ï-f'si. VMirïini^l>f>[n^l>K^dtiï's

Criteria uil laag 1(onde(g[ond)

E

£

-S

-1

Aantasting waardevolle landschapsgebieden

1

(.srtdsc^appelijk waanjevol geb«d |V)

0

0

Cuttuurtiislorsch waardevol gebied (V)

0

0

.

Ardwokqiscb waardevol gebied (V)

0

0

0

ttistorisctw geografie (V)

0

.
-

.

.

U ' uitsluitend criterium

^^m'

V = randvoorwaardenslellend crilenum R = rangschikktmd criterium

..^H
.

[

De mate waarin de facades in landschappelijk waardevol gebied liggen

De beide varianten voor de IJsselsprong Zulphen liggen volledig in gebied waor
landschapsbehoud wordt nagestreefd (vigerend Streekplan Gelderland) (score - -). De
locatie IJsselsprong Zutphen (westelijk) kent een grotere variatie aan landschappelijke
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waarden dan de liKatie IJsselspronj; Zutphen (zuidelijk). O p lokaal niveau w o r d f de
openheid van de li>Ciilie IJsselsprong; Ziilphen (zuidelijk) hiiog gewaardeerd.
Bij deze locaties is een extra ontwerpopgave aan de orde, waarbij de bestaande
landschapswaarden (lanen, terpen, watergangen e.d.) zoveel mogelijk behouden moeten
blijven. De beide varianten voor de IJsselsprong Deventer leiden niet tot een aantasting
(score 0).

De male waarin de locaties in cultuurtiistorisch waartievol getxed liggen
Enkele kxraties liggen in gebied met een cultuurhistorische waarde. Het streven is o m
cultuurhistorische waarden zoveel mogelijk te behouden. Voor locaties waar ruimtebeslag
op cultuurhistorisch waardevolle gebieden optreedt, is dan ( w k een extra ontwerpopgave
aan de orde. Dil is in het bijzonder hel geval bij de twee IJs,selsprongen waar de
o n t w i k k e l i n g van de IJs.selfronten bij de twee oude Hanze sleden Deventer en Zutphen
(.stad-land) een bijzonder ensemble vormt.
De woningbouw li>catie IJsselsprong Zutphen (zuidelijke variant) Ügl geheel in
culluurhisiorisch waardevol gebied (ten zuiden) met een midden waarde (score -). De
liKTalie IJssesprong Zutphen (westelijke variant) ligt slechts vixir een klein deel in gebied (ten
nixtrden van de Hoen dernes te rbeek) met een midden waarde (score -). De IJsselsprong
Zutphen (westelijk) wordt echter op lokaal niveau hoger gewaardeerd dan de locatie
Mss.'lsprong Zutphen (zuidelijk).

De mate waarin de iocalies in BKheologisch waardevol gebied liggen
IJsselsprong Deventer (variant buiten) ligt deels in een gebied met een hoge archeologische
verw ach tings waard e (score -). Bij de verdere uitwerking van de nog te kiezen
woningbouw local ie(s), Is nader archeologisch onderzoek nodig o m de effecten beter in
beeld Ie brengen en negatieve effecten zoveel mogetijk te voiirkomen (door beperking
ruimtebeslag of opgravingen).

Aantasting tiistorische geografie
Drie locaties liggen in historisch geografisch gebied en scoren "•", IJsselsprong Deventer
(variant buiten) ligt deels in gebied met een hoge waarde, deels in een gebied met een
middelhoge waarde en deels niet in waardevol gebied. IJs.selsprong Zutphen (beide
varianten) liggen volledig in gebied met een middelhoge waarde.
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7.2,4

INFRASTRUCTUUR
In de onderstaande tabel zijn de effeclen van de woningbouwlocaties op de infrastrucluur
opgenomen.

l u M 7.5
Ellivli'11 <i|Miili iisimttiiiir van
lil' lii^crsc' \\i>nifijil»iijM [iH Lil ir.''

Crrteria uit laag 2 (netwerken)

f

1

«

-1

Bereikbaartwid lutoveiheec
•+

+

+

**

^*

«

**

•*•

1-»

+

+

^
**

-•

4+

Snelweg binnen 15(-*-t-)ol30(*)
minuten bereikbaar (R)
Locatie wordt goed ontsloten door äe regionale hoofdltifrastmctuur
(R)
Be[eil<t)a3itteid van de steden vanaf de locatie (Rl

|

1

Bereikbaarheid OV
Trein/iigbttrain-tialte binnen 5 km (R) *

1

++

Ligging van de locaties t.o.v vMrkgelegenheidsconcentraties

0

Ligging iocaties ten opzöite van werkgelegeorteidsconcentralies
(R)
U = uitsluitend cntenum

V = randvoon«aatdenstellend cnlerium

R = rangschi*kend aiteiium

* Bij de aanleg van een lighHram sialion bi| een van de IJsselsprongen bij Zutphen. ^ 1 station Voorst gesloten moeten worden,
omdat anders de afstand tussen de stations te qenng woiden voor een efficient railverkeer

Bereikbadrheid autoverkeer
Sne/weg binnen f 5 of 30 minuten beretkbeai

ViKir het functioneren in sociale en economische netwerken van de bewoners is
bereikbaarheid van het nationale wegennet vanaf de woningbouwlocaties van belang.
Gescoord i s o f een snelweg ( A l of A50) binnen 15 minuten (++)of 30 minuten (+) liereikbaar
is (buiten de spits}. Er is uitgeg.i.in v.in een gemiddelde rijsnelheid van 50 km per uur op het
lokale en regionale wegennet. Daarom zijn de locaties die binnen 12 k m vanaf de snelweg
bereikbaar zijn gescoord met dubbel plus (++). Locaties die binnen een afstand van 24 km
vanaf een snelweg bereikbaar zijn. zijn j;esc(x>rd met een enkele plus (+).

Vix)r de locaties I)sselsprong Zutphen (zuidelijke variant) en IJsselsprong Z u t p h e n
(westelijke variant) geldt dat de snelweg ( A l of A50) binnen 30 minuten bereikbaar is,
ofwel op een afstand van maximaal 24 kilomeier van de snelweg liggen (saire +). De
overige locaties liggen binnen 12 km vanaf de snelweg en scoren dus " + + " .

In de onderstaande tabel is p>er locatie de route, te passeren kernen of wijken en de afstand
tot een snelweg weergegeven.
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tobpl 7.6

Te passeren kernen ot

Score

Roule naar snelweg

Usselsprting Dever>ter

N348-A1 afslag Twelk)

, Wilp

7m

•+

N34e^1 atslag Twelo

' Wip

6km

**

wijken
UOllin^lH^UWIiH-HlH'S

Afstand in km

Locatie

{t1km)

(binnen)
IJssetspmng Deventer
(bulten)
Usseisprong Zulphen

N 345-Al afslag Vooret

VooretGieleki

14 km

+

N 3*5-Al afslag Voorei

Voorei GieWo

13 km

+

(niklep)
Usselspfong Zutphen
(weslelijk)

Locatie wordl goed ontsloten door de regionale

hoofdinfrastfuctuur

De ItKaties voor Deventer liggen vrijwel direct aan een regionale of stedelijke

ontstiiilingsweg en scoren dan ook positief {++)•
Loji van het feit dat 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 te verbeteren, met name in de te passeren kernen. In de effectscore is een
slechte doorstroming niet meegenomen.

In de onderstaande tabel is per locatie de afstand tot de dichtst bijzijnde regionale of
stedelijke ontsluitingsweg weergegeven en is de score weergegeven.

l4b«4 7.7
.^t'slantl (<>( (lichtst h j / i j n i l r

Regionale
Locatie

Medelijke
ontslurtmgs-weg

r i - ^ i o n , i ] f ,i\ >>ti-iU-hjki-

Afstand tot
,
, ,
reaionalel
slede liike

Score
Opmerking

ontsiuitiogiwg

l • n I ' > l l l l l l n ^ ^ U 1 ' ^ ftt-r

Usseisprong Deventer

»iiriiii^KiiiwtiHdlii'

(fnner)
Usselsprong Deventer

N3U(S)

Okm

-

••

N344 (S)

Okm

-

+•

N345(R)

OiOTI

-

•*

N345(R)

Okm

-

4*

(buiten)
Usseisprong Zutphen
(zuidelijk)
Usseisprong Zutptwn
J*esleli)k)
R = Regionale ontsliiitingsweg, S

Sledeiijke ontsluitingsweg

Bereikbaarheid sleden vanaf de locatie

Van de locaties kan gesteld worden dat de steden binnen een half uur (binnen en builen de
spits) pLT .uito twreikb.i.ir ^ijn (++).
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In de onderstaitnde tabel is per liKatie aangegeven of een slad al dan niel binnen een half
uur bereikbaar is vanaf een lucdtie. Ouk is de score van de locaties vermeld. Hierbij i.s de
volgende schaal gehanleerd:
6 keer de score +

=

++

4-5 keer de score +

=

+

3 keer de score +

=

O

4-5 keer de score 6 keer de score -

TübH 7.6

= --

Locatie

A

lit-i.ikli>i»rlH-iil van ili' ' l i i d |irr
AUtfl \ f K i r l i f M Ü M T » -

Be re ik baaiheid binnen een half uur per auto
A spits

D

D spits

Z

Z-spH«

score

•-*
**

Usselsprong Deventer (binnen)

•

+

+

+

•

Usselsprong Deventer (builen)

•

+

*

*

+

Usselsprong Zutptien

+

+

+

+•

+

*

++

+

+

+

+

+

*

•!-*•

•••

•*•

(zuidelfk)
Usselsprong Zutphen
(«resteiiik)
A = ApekJoom, D - Deventer, Z = Zutpher

Bereikbaarheid openbaar vervoer
Trein- oflighttrain hatle binnen een afstand van 5 km

Alle locaties scoren positief (+), omdal er binnen 5 k m een trein- of lighttrain halte aanwezig
is. De beide varianten voor de Jlsselsprong Zutphen scoren zeer positief, indien hier het in
hel Ruimtelijk StrucHiurbeeld Stedendriehoek 2030 geplande lighllrain station wordt
gerealiseerd.

De afstand (over de weg) lot de trein- of lighttrain halte is bepaald len opzichte van hel
midden van de locatie. In de onderstaande tabel zijn de afstanden, haltes en scores
weergegeven. Voor de IJsselsprongen bij Deventer en Zutphen is de situatie met (zoals
gepland in het Ruimtelijk Struct uurbeeld Stedendriehoek) en zonder nieuw lighttrain
station in beeld gebracht.

Tab«l7.9
Itfi'fikliiiiii I" ui fHT {)V v.Nirdf

Locatie
iJsselsorong Deventer

Trein- of

Opmerking

A Island

Score

Twello

Regioraii station, pijplijn

2 km

+

Twello

Regiorail station, pijplijn

1,5 km

+

Usselsprong

Regiooil station nieuw

Ikm

++

CS Zutphen

-

3,Skm

•

Usselsprong

Regiorail station nieuw

Urn

++

CS Zutphen

-

3km

lightlrainliatte

(binnen)
Usselspnsng Deventer
[buiten)
Usselspnjng Zutphen
(zuideiijh)

Usselsprong Zjtphen
{weäeHjk)

_,

4-

P i j p ^ : er is al tot aanleg besloten or^thankelijk van hel Ruimtelijk Slniduu(tieek] Stedendnehoek 2030)
Nieuw aanleg voorzien in Ruimteli] Il Stniduurbeek] Stedendnehoek 2030
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Ligging locaties ten opzichte van werkgetegenheidsconceniraties

In 2000 vond 88 % van de werkgelegenheid plaats in de drie grote steden. In Apeldoorn.
Deventer en Zutphen waren er in het jaar 2000'^ 67.000, 31.000 respectievelijk 15.000 voltijds
banen. Per woningbouwlocatie is de afstand in kilometers tot het centrum van deze drie
werkgelegenheidsconcentraties bepaald (kolom 2). Daarna is hef aantal arbeidsplaatsen (in
duizenden) gedeeld door de afstand tot de drie woningbouw locaties (kolom 3). De
coëfficiënten per werkgelegenheidsconcentratie zijn vervolgens bij elkaar opgeteld
(kolom4), waarna de score is bepaald (kolom 5). Hierbij is de volgende schaal gehanteerd:
--= <5
- = 5-9,9
O = 10-14,9
+ = 15 - 19,9
++= >20

De beide alternatieven voor de IJsselsprong Deventer scoren, door hun nabijheid bij de grote
werkgelegenheidsconcentratie in Deventer zeer positief. De IJsselsprong Zutphen en haar
westelijke variant scoren neutraal (0). De scores van de IJsselsprong bij Zutphen en de
westelijke variant worden beïnvkwd dixir het relatief geringe aanta! arbeidsplaatsen in
Zutphen in vergelijking tot Deventer en ApeldcKim,
TdM 7.10
l-ijTKiiiS imaiii'S tvii [•pïii liif v:in vvtrkji^lejri'iilifidsiiiiHf ntrutit.«

Afstand in km lol Apeldoorn, Deventer,

CoëfTicIënt

Zutphen

arbeidsplaatsen' afsta nc

A

IJsselsprong Oevertei (binnen)

12

2

12

IJsselsprong Deventer (t)uiten)

12

2

12

IJsselsprong Zutptien (zuidelijk)

16
15

14
12

2

IJsseispronq Zutphen (westelijk)

D

Z

2

Kwalitatieve
score

D

Z

5,6

15,5

1,3

22,4

••-••

5,6

15,5

22,4

**

4,2
4,5

2,2
2,6

1,3
7.5
7,5

A

Locatie

Coefficient A+
[HZ

13,9

0

14,6

0

A = Apeldoorn, 0 = [)evenfer, Z-ZuIjSien

'•• Bron: Bureau Belciiis/.aken Rogio Stedendriehoek, Bedrijven-en instellJngenregister en Provinciale
Wi'rkgolegthoidseiiqiiètt' in Gelderland,
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7.2.5

WOON-EN LEEFMILIEU

In onderstaande tabel zijn de effecten opgenomen van de woningbouwlocaties op woon- en
leefmilieu.
Tabel 7.11
E f l t o t f II (ïf> ^vih>ri-H:'H IjL'^'fiiJJlit'ii ^dii ik- disc-rst
^voninpl)O^J^^ fo<.a[ic-.s

Criteria uit laag 3 (occupaliepalronen)

s

S

J

4-+

Nabijtietd stedelijke voorzieningen (Iwalilaljef) (tussen tiaak.i".
de werkelijke afstand in km) [R)

-1

(1)

(1.5)

Omgevingskwaliteit (geluid, trillingen, lucht, eiterne veiligheid)

(11

(1)
- •

• •

(R)

--

Afwezigheid van tiamérewerking in woonwijk (R)

Veisterting woonkwaliteit door combinaties mei blauw/graen (R)

,-^,:.+*

U = uitsluitend cnterium

R - rangschikkend criterium

V = randvoorwaardenstellerd criledum

++

++

--

Geschiktheid watersiluätte voor won ing twuw

* * •

-. **-

Nabijheid stedelijke voorzieningen

In de tabel i:? iiangegeven op welke afstand van de woningbouwlocaties regionale
voorzieningen zijn gelegen (ziekenhuizen, voortgezet 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

Omgevingskwaliteit (geiuiö, tritiingen. tucht, externe veitigheidj

Bij de beide IJsselsprongen met hun varianten liggen rail- en of hoofdwegen middenin (of
om in geval van Zutphen) de locatie {score - -). Er vindt bovendien vervoer per schip plaats.
Daarom is hier verhoudingsgewijs een relatief grote noodzaak aanwezig voor het treffen
van milieu voorzieningen. Dit betekent extra aandacht voor de ontwerpopgave voor deze
locaties.
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Afwezigheid van barriérewerking door infraslwctuur

De locaties voor de IJsselspmng Zutphen (zuidelijk en westelijk) worden niet doorsneden
door hoofdinfrastructuur. De overige locaties worden wel doorsneden (-) waarbij de locatie
IJsselsprong Deventer (buiten) hel meest negatief scoort (- -) omdat deze door een spoorlijn,
de N344 en de N790 worden doorsneden.

Gescfï/Wfie/rf watersituelie voor woningbouw

Kwelgebieden, gebieden met een hoge grondwaterstand en de uiterwaarden zijn doiirgaans
niet gunstig om te bouwen. Extra maatregelen o m "droge voelen'" te houden zijn dan
nodig. In het Ontwerp Derde Waterhuishoudingsplan van de provincie Gelderland zijn
dergelijke gebieden aangegeven. Daaruit blijkt d.it de locatie IJsselsprong Deventer (variant
binnen) deels in de uilerwaard ligt, deels in kwelgebied, maar voor hel grootste deel in geen
van beide gebieden (score -). De locatie IJsselsprong Deventer (variant builen) ligt vtH>r een
iets groter deel in kwetgebied, maar niet in de uiterwaard (score -). De IJsselspmng Zutphen
(zuidelijke variant) ligt grotendeels in de uiterwaard (score - -), terwijl de IJsselsprong
Zutphen (westelijke variant) grotendeels in kwelgebied ligt (score - -). Zutphen C)ost ligt
vrijwel geheel in kwelgebied (score - -).

Versterking woonltwaliteit door combinaties met blauw/groen

De IJsselsprongen scoren zeer positief (++). vanwege de interferentie mei de bypasses en de
daarmee gepaarde ontwikkeling van blauw en groen. De effectscore is overigens sterk
afhankelijk van de besluitvorming dixir het rijk over de bypa.sses in het kader van Ruimte
voor de Rivier.

ZJ_

E F F E C I p ^ BEDRUVENLOCATIES

7.3.1

BODEM EN WATER

[n onderstaande label zijn de effecten opgenomen van de bed rijven! (Ka lies op bodem en
water.

I4b*t7^12
Kïïi^lrn ikp iHKicni t i l " i i t c r \an
de dïvtrse

Criteria uH laag 1 (ondergrond)

1 ntï rij \ *' n ti'rrvi t» U x- HX ir ^

l

1

1

Wate/t)ert]ingsget)ied (U)

0

0

Grond/d nrkwateitescfiermingsgÄiied (V)

0

0

AaKtkjndig waardevol getxed (V)

0

0

U = uitsiuiterM cmenum

R = rangsdiikkend critefium

Aantasting waardevolle t>odeni- en wsleigebieden

V = ran<tTOonraardensteltendaTteniim
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Aantasting waardevolle bodem- en watergebieden
WatBibe rgingsgebieden
De twee bedrijven! oca ties scoren neutraal voor wat betreft de aantasting van
waterbergingsgebieden (score 0).

Grondwater- en dmkwaterbeschermingsgebieder)
De bed rij ven locaties scoren beiden neutraal (score 0); er treden geen effecten op.

Aardkundig waardevolle gebieden
De bed rij ven locaties scoren beiden neutraal (score 0); er treden geen effecten op.

73.2

NATUUR
In onderstaande tabel zijn de effecten opgenomen van de bedrijvenl oca ties op natuur.

Tabel 7.13
Etli-i'U'ii o p risitiLLiT' ^ ^ ^ J f
Ui\'ï'i'SL' lrt'Ji'ij\'eiilciTeinliK'«tics

Criteria uit laag 1 (ondergrond)

g,
È
CD

>

0

0

Male var doorsnijding var ecobgisctie uerbindrngsïoties (U]

0

0

Ruimtebeslag op robuuste ecologische verbindingszones (Uj

0

0

Ruimtebeslag beschenrtingszones Europese Vogel- en

0

0

0

0

0

0

Aantasting beleidsmatig beschermde gebieden en soorten
Ruimtebeslag Provinaale Ecologische hootdstnictuur/
NatuurteschermirKjswelgebeiJ (U)

Habitatrichtlijn (U)
Beschermingszones Europese Vogel- en Habilatrichtlijri:
externe wer1(ing(U|
Ruimtebeslag op overige beleidsmatig beschermde gebieden
(V)
Beschermde soorten: Flora- en faunawet / Habüatrichtlijn
{V/U)
U = uitsluitend criterium

i

V = randvoofwaardenstellend criteriurn

Ruimtebeslag Promciale Ecologische

'^m^

^

R = rangschikkend criteriun1

^

1

hoofdstructuur/Natuurbeschermingswetgebieden

De bedrijvenlücaties scoren beiden neutraal (score 0); er treden geen effecten op.

Mafe van doorsnijding van eco/og/sc/ie verbindingszones
De bedrij ven locaties scoren beiden neutraal (score 0); er treden geen effecten op.

Ruimtebeslag speciale beschermingszones Europese Vogel- en l-labitatrichtlijn
Geen enkele locatie resulteert in direct ruimtebeslag op speciale beschermingszones in het
kader van de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn.

MCUtlS
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Speciale beschermingszones Europese Vogel- en Habitalrichtlijn

externe wsrti/ng

Er is geen sprake van externe werking door bed rij ven locaties (score 0).

Male van ruimlebeslag op ovenge beleidsmatig beschermde gebieden vanuil natuur

Bij geen van de locaties is sprake van ruimlebeslag o p weidevogel gebieden of gebieden voor
ganzen en wintergasten (waaronder ganzengedooggebieden van de provincie Gelderland).

Beschermde soorten in het kader van Flora- en faunawet / HabHatrichSijn

Vixir alle iwaties geldt dat er geen volledig en actueel inzicht bestaat in het voorkomen van
alle relevante soortgroepen. In de meeste gevallen is een beperkt aantal s(K»rtgri)e|.>en matig
tut goed geïnventariseerd, meestal planten en vogels. De onderzoekskwaliteit van andere
relevante wHirtgroepen (amfibieen, reptielen, dagvlinders, zoogdieren) is over het algemeen
slecht. Dil betekent dat op dit moment onvoldoende inzicht gegeven kan worden in het
volledige effect van de locaties op beschermde soorten. De exacte effecten hangen
Ixivendien sterk af van de wijze waarop de locatie gestalte krijgt, en de mogelijkheden om
leefgebieden van l>eschermde soorten in te passen of te compenseren.
fïe sci>res ?ijn gebaseerd op de gegevens die hel Natuurlokel kan verstrekken. In een aantal
gevallen kan daardoor dus mogelijk een onderschatting van hel effect optreden- In tabel 7.13
zijn de scores nader toegelicht.
Naar aanleiding van bovenstaande w o r d t geconcludeerd dat nader onderziHjk naar de
natuurwaarden bij de verdere planvorming nodig is ten behtwve van een goede
onderbouwing van te zijner tijd te maken keuzes. Hel onderzoek wordt pas uitgevoerd op
hel moment dal de vraag zich naar nieuwe verstedelijking viKtrdoel, Dit kan zijn over 10 of
20 jaar. Tol die tijd kunnen zich {in positieve of negatieve zin) veranderingen vixirdoen op
het g t ^ i e d 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 -).

Hbel 7.14
J'iK'lii ^ i l i n ^ ssni-i"* JN'ti'lKTirKii- MK)rli-ii

Localis

Soonen

Kenmerken gebied

BT Beekberger

Sledil lot mahg ondefzochL VleeoTHiizen.

Open landbouwgebied met vee) sloten en

BT VAR

Slectil onderzoent Enkele Besctiemde plantensoorten.

LandtxiiiwgeCiied met enige beplanling,

Enkele bedreigde broedvogds (o.a. Kerttuil, Steenuil,

en watergangen

enkele bos|es

weidevogels). Vleermuizer
BT = bedrijventerrein
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Z^il-

LANDSCHAP
In onderetaande tabel zijn de effeclen opgenomen van de bedrij venlocaties op landschap.

Tabel 7.15
Criteria uil iaag 1 (ondergrond)

cc

1

Aantasting waardevoile iandschapsgebieden
Landsctiappelijh waardevol gebied (V)
CjitLjrfiisionscii waardevol gebied (Vj
Archeologisch waardevol gebied (V)
Histofisctie geografie (V)
U - uitsluitend cnterium V = randvoonraafdenstellen
daitenum

0
0
0
0

0
D
0
0

R = rangschikkend cnterium

De male waarin óe locaties >n landschappelijk waarüevol gebied liggen
Er treden geen effecten op.

De mate waarin de locaties in cultuurtiislorisch waardevol gebied liggen
Er treden geen ef/eclen op.

De mate waarin de tocalias in archeologisch waardevol gebied ligger]
Er treden geen effecten opHistorische geografie
Er treden geen effecten op.

UUAIHS

I
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LM.

INFRASTRUCTUUR

In de onderstaande label zijn de scores van de bed rij venlocaties op de aspecten
bereikbaarheid autoverkeer, bereikbaarheid OV en de ligging ten opzichte van de
vi-oongebieden weergegeven.
label 7.16

UTji"ij\f lik'ri'i'LilliK jitk'?-

Snelweg binnen 15 min bereikbaar (R)

Locatie wordt goed ontsloten door Regionale wegenslructijjf (R)
Bereikbaarheid OV
Mogeiiil<tieden om locaie door trein otlighttrain bereitöcHf te
jnaken(R)
Ligging to.v. woongebieden
Bereikbaartieifl per fiets |< 5 km) [R)

U = uitsluitend criterium

I

V =randvoorwaardensleiiendoritenum

^
R - rangscfiikkend criterium

B«^rpikbiiiirh«id aiiloverkeer
Snelweg binnen 15 min bereikbaar

De locaties liggen langs de Al of A50 en zijn binnen 15 minuten bereikbaar {*+).
Locatie wordt goed on's/o/en door de regionale l^ootdinfrastwcluur

Beide locaties Üggen relatief gunstig ten opzichte van de regionale en nationale
hoofdinfrastructuur. Dn VAR ligt zeer gunstig en heeft een directe aansluiting. Beekbergen
heeft opeen afstand van 1 km (via de Landdrostlaan, langs de Al en ten zuiden van een
industrieterrein) een aansluiting op de Al (+).
Los van het feit dat een locatie ontsloten is op hel regionale of nationale weggennet vi^ordt
de bereikbaarheid beïnvloed door de dwirstroming op deze wegen. In een aantal gevallen is
deze (in de toekomst) onvoldoende en zullen maatregelen getroffen moeten worden om de
doorstroming te verbeteren, met name in de te passeren kernen. In de effectscore is een
slechte doorstroming niet meegenomen.
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In de onderst.iiindL' tnbt'1 is per loc.ilie de afstand tot dichtst bijzijnde regionale/stedelijke of
nationale ontsiuilinj'sweg en de score weergegeven.
labpl 7.17
AlKtanil li>t d t ilii htM liijriindf

Ragkinal« litedetijka
Locatie

onttluHings-weg of
nationale weg

iTpimalr/stiili-tjjki'iif iiaii.>EKil<1>ll1^luitil1^^^^t'^ |H.T

Afstand tot

Score

regionale'

Opmerliing

stedelijke
onisl uiting sweg

Beekbergen

Kayeisdijk (Sj

Ikm

Nieuwe Aansluiting nodig

+

op A Ivia Landdtostlaan

VAR

' N 791 (R)

nodio
Bil At

Okm

++

R = Regionale ontsluitingsweg. S = Stedelijke onlsluitingsweg

Bereikbaarheid voor OV
MogeH/kheden om IOCBUB door trein oflighttrmn bereikbaar te maken

Geen van beide liKalies ligt aan of nabij een spoorlijn.

Bereikbaarheió per fiets

De werknemers van het l>ed rij ven terrein zullen v<H)r hel gnxiLsIe gedeelte komen uit de
kernen met de gnM)tste Ix'volkingsconcentr.ilies (Apeldtmrn, Deventer en Zutphen). De
li>calies Beekbergen en VAR liggen binnen een afstand van 5 km van de bebouwde kom van
Apeld(x.irn. Ongeveer de helft van de oppervlakte van de bebouwde kom van Apeldtxirn
(en daarmee potentiële werknemers) ligt binnen een straal van S km van de locatie
Beekbergen (++). Voor de VAR ligt dit in de orde van 10 % (0).

Z2A.

WOON- EN LEEFMILIEU
In de onderstaande tabel zijn de soires ten aanzien van de aspecten bundeling met
hinderbrönnen, geschiktheid wateniitualie en zlchtloc.itie weergegeven.

T É M 7.1 B
Efléclrn :>p n-x^n- m lei-fmil" (i

Criteria uil laag 3 (occupatie patron en)

van de di\frf«e

S

1

iML'ifi'iis I'll U-iTcinhwa ties

i
*-*

Mate van bundeling mei hiinlertiranren (R)

Gesellikltieid watersituatia voor bedrijventerrein
7irhli™-alloyh(Vin»,aafrti^o i.itclntirvj heHriifelBrrBin /Rl

U = Uitsluitend critenum

V = rsndvoorwaardenstellerd criterjm

•*

0
^ ^ ^ B l ^

^ ^ i

Ja

R - rangschikliend criterium
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Male waann gebundeld wordt met

hindeitronnen

In onderstaande tabel is aanj^egeven met welke hinderbronnen w o r d t g e b u n d t i d en welke
saire aan de U>caties wordt toegekend.

Bundeling met liinderbran

Tab«l7.19
Ïtmulc-Ein^ nhrt hiiKkrhninncn

BeekOwgen

A 50. A l

VAR

A l , VAR, N 345

I»'!' iHilniviTili-iiTinliiialii-

Geschiktheid walersduatie voor

bedrijvenlerrein

Kwelgebieden, gebieden met een ho^egrondwaterstand en de uiterwaarden zijn doorgaans
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 liKalie VAR grotendeels in een gebied
ligl met een hoge grondwaterstand e n / o f in kwelgebied (score - -).

Zichllocatie/hoogwaardige

uitstralmg

beörijfsterrein.

Beide bedrijvenlocaties liggen lang-, de A l en ktmnen daarmee een zichtlocatie vormen met
een hoogwaardige uitstraling.

Z.4

EFFECTEN RECREATIEPARK RIISSLOO
Voor hel beslaande recreatiepark Bussloo heeft de regio Stedendriehoek het voornemen om
er een regionaal park van formaat van te maken. Bussloo functioneert op dit moment
namelijk als regionaal recreatiegebied, maar heeft een beperkte uitstraling. De precieze
i n v u l l i n g van hel recreatiepark BUSSIIHI is echter nog onduidelijk. De m.e.r.-piicht is van
loepas-singvanafeen oppervlak van 50 ha en een bezoekersaantal van totaal meer dan
ÜOO.000 personen per jaar. Aangezien het totaal aantal bezoekers momenteel al ca 1 miljoen
per jaar is en de opgave 50 ha (zie hoofdstuk 2), is de verwachting dal hel vixtrnemen m.e.r.plichtig zal zijn. O m die reden wordt onderstaand globaal ingegaan op de mogelijke
milieueffecten. Indien na uitwerking van het v(x)memen blijkt dal de activiteit inderdaad
m.e.r.-plichlig i.s, zal een inrichtings-MER nodig zijn, waarbij mogelijke
inrichtingsallematieven dienen te worden onderzixrht en in meer detail naar de
milieueffecten moet worden gekeken.

Boden}, water natuur

landschap

Ten zuiden van de recrealieplas ligl een gebied dat btxlemkundig waardevol is en
bovendien onderdeel uitmaakt van de provinciale ecologische hmifdstructuur. Aan de
iHistzijde van het park loopt bovendien een natte ecologische verbindingszone (tevens
waardevolle lijnvormige watergang). Deze waarden dienen zoveel mogelijk te worden
behouden. Met name de naluurwaarden bieden aanknopingspunten voor verdere
natuurontwikkeling. Afhankelijk van de inrichting is er netto natuurwinst te behalen. Dit
geldt ook V(X)r hel (visuele) landschap.

Infrastructuur

Recreatiepark Bussloo is goed bereikbaar per auto (via de A l en het regionale wegennel). Er
is echter geen railstation nabij gelegen. Het gebied is per hels goed bereikbaar vanuit de
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nabij gelegen kernen, maar (vanwege de afstand) minder gned bereikbaar vanuit de grote
steden Apeldimrn, Deventer en Zutphen. De bereikbaarheid binnen het recreaiiepark (met
name vtjor l^ietsers) moei een onderwerp van studie zijn bij de nadere u i l w e r k i n g van het
voornemen.
Afhankelijk van het aantal extra bezoekers dat na uitvoering van het vwirnemen wordt
aangetrokken, zal de druk op hel regionale wegennel toenemen. Mogelijk ontstaan
daardiwr knelpunten (zeker op piekmomenten) qua dixirslroming, veiligheid en
geluidhinder (vixir de recreanten, maar (X>k v(x>r de omliggende woongebieden). Bij de
u i t w e r k i n g van het voornemen dient hier aandacht voor te zijn.

Woon- en leefmilieu
De A I en enkele regionale wegen doorsnijden het park en leiden daarmee tot
barrièrewerking. Bij de inrichting van het park L m hiermee rekening gehouden worden
dtxir het ontwerp af te stemmen op de male van oversteekbaarheid.
Aangenomen w o r d l dat de recrealiekwalileit van Busskx) zal toenemen. Hier profiteren de
nabij gelegen kernen van, maar ook de grote steden. Dit is gunstig voor de woonkwaliteit.
Daar '^laal voor de nabij gelegen kernen tegenover dat de hinder door aantrekkend verkeer
kan toenemen {zie hiervoor). Dit vereist een afgestemde inrichtingsopgave.

7^

CONCLUSIES

7.5-1

WONINGBOUWLOCATIES
De woningbouwlocaties die pas.sen binnen het Ruimtelijk Structuurbeeld (de locaties v<K)r
de Ijsselspronen bij Deventer en Zutphen) hebben over het algemeen weinig negatieve
sa>res o p bodem, water, natuur en landschapen positieve sex )res op infrastructuur. Ze
scoren wat betreft w o o n - en leefmilieu gunstig op de nabijheid van stedelijke voiirzleningen
en versterking van woonkwaliteit door combinaties met b l a u w / g r o e n . Omgevingskwaliteit
en geschiktheid van de walersituatie voor woningbouw sc()ren negatief. De
woningbouwlocaties die niet pas.sen binnen het Ruimtelijk Structurubeeld scoren over het
algemeen vergelijkbaar of (iet.s) negatiever. Dit is hierna nader toegelicht.

Bodem, water natuur, landschap
De beide kxaties voor de IJssetsprong Deventer scoren gunstiger voor bodem en water,
landschap en cviltuurhistorie dan de beide locaties voor de IJsselsprong Zutphen, Tussen de
varianten van beide IJsselsprongen is txïk een aantal verschillen. De liKatie IJsselspnmg
Deventer (variant buiten) en de locatie IJsselsprong Zutphen (zuidelijke variant) zijn beter in
te passen waar het gaat o m natuur dan de overige twee locaties. Voor alle alternatieven
geldt dat aandacht moet zijn v<x)r eventuele archeologische waarden. Onderstaand is een en
ander toegelicht:
•

De woningbouwkKaties hebben nauwelijks invloed op bodem en water. Alleen beide
varianten vtxir de IJsselsprong Zutphen leiden tot ruimtebeslag op aardkundig
waardevol gebied. De westelijke variant beslaat een groter waardevol gebied. Hier is bij
eventuele u i t w e r k i n g van de plannen een extra ontwerpopgave aan de orde, met name
daar waar vergravingen aan de orde zijn.

•

Alle woningbouwlocaties hebben een negatief effect op natuur. Ze liggen namelijk in een
g ^ i e d met beschermde stxirlen. De IJssetsprong Deventer (binnen) ligt daarnaast deels
in de EHS (de Dijkhof en de Flierl), evenals de westelijke variant van de IJsselsprong

114

Z u l p h e n (de Hoendemeslerb«?k). EXitir een zorgvuldige inpassing kunnen effecten op de
EMS worden voorkomen of beperkt,
•

Alleen in hel gebied van de zuidelijke varianl IJssetsprong Zutphen zijn geen
archeologische vondsten gedaan. Voor alle locaties geldt echter dat bij uitwerking van de
plannen nader onderzoek naar archeologie gewenst is.

•

Alleen beide varianten voor de IJsselsprong Zutphen liggen in een getiied waar
landschapsbehoud w o r d t nagestreefd en dat (deels) is aangeduid als cultuurhistorisch
waardevol {met de waarde " m i d d e n " ) . Hier is een extra ontwerpopgave aan de orde.

Infrastructuur
•

De liKaties zijn goed ontsloten door infrastrucluur. waardoor de steden Apeldoorn.
Deventer en Zulphen gtwd bereikbaar zijn. Een verschil lussen de locaties is dat de beide
varianten v<K)r de IJsselsprong Devenler beter ontsloten zijn door de A l dan de locaties

bij Zutphen.
•

De locaties zijn goed ontsloten door OV. Er is een verschil tussen de kxralies, wanneer in
hel kader van de Ontwerp Regionale Striicluurvisie alleen een regiorall station bij de
IJsselsprong Zulphen gerealiseerd zou worden, waardiKir deze locatie heter zou scoren.

"

De beide varianten voor de IJsselsprong Deventer liggen centraler len opzichte van
werkgelegenheidsconcentraties dan de ItKatles bij Zutphen. w a t gunstig b.

Woon- en leefmilieu
'

Alle li>calies liggen zeer nabij stedelijke vixirzleningen (ziekenhuizen, viKirtgezel
onderwijs I M B O / H B O ) . culturele v(K)rzi en Ingen (theater, schouwburg), stedelijke
winkelcentra en recreatievoorzieningen), wat gunstig is voor het w o o n - en leefmilieu.

•

Alle liKaties scoren ook gunstig, waar het gaat o m aimbinatiemogelijkheden met een
eventuele bypass in het kader van Ruimte voor de Rivier. Overigens geldt wel dat indien
een bypass geen doorgang vindt, dit ptisilieve effect nicl optreedt.

•

Omdat de locaties nabij diverse infrastrucluurlijnen liggen, is er een relatief grote
nixxlzaak aanwezig o m maatregelen te treffen die eventuele hinder (geluid, lucht,
veiligheid) te bvperken.

•

Alleen de beide varianten vmir de IJs.selsprong Deventer worden diKirsneden door
belangrijke infrastructuur, waarbij hel effect in de variant buiten groter is.

•

De l>eide varianten voor de IJsselsprong Zutphen liggen grotendeels in de uilerwaard
danwei in kwelgebied. terwijl de andere ktfalies slechts v i w r een deel in dergelijke
gebieden ligt. IX' varianten voor de IJsselsprong Zutphen zijn daarmtt' minder geschikt
voor woningbouw.

ZJ,2

LXATIES REGIONAAL BEDRIJVENTERREIN
De locaties voor bedrijven die pas.sen binnen het Ruimtelijk Structuurbeeld (Beekbergen en
VAR) hebben vrijwel geen negatieve scores voor bodem, water, natuur en landschap en
scoren over het algemeen positief op infrastructuur en w i x m - en leefmilieu. Aleen de
geschiktheid van de watersituatie van de VAR scoort negatief. De woningbouwlocaties die
niet passen binnen het Ruimtelijk Structuurbeeld scoren over hel algemeen vergelijkbaar.
Dit is hierna nader toegelicht.
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Bodem, water, n^uur. landschap
Er is f^tH?n verschil in effecten tussen de liKaties voor wat betreft biidem, water, niiluur en
landschap.
•
•

De locaties Beekbergen en VAR hebben geen effect op bodem . waler en landschap.
De liKalies hebben een negatief effeci op natuur. Ze liggen beiden in een gebied met
beschermde .s<x)rtt'n.

Infrastructuur
De locatie Beekt>ergen scoort voor infrastructuur beter dan de locatie VAR:
•

LX' locaties zijn goed ontsloten voor autoverkeer. Een verschil tu.ssen de locaties is dat bij
Beekbergen een nieuwe aansluiting op de A l nodig zou zijn via de Landdrostlaan.

•

De locatie Beekbergen is beter bereikbaar met de fiets dan de locatie VAR.

Woon- en teefmitisu
•

De tx'ide locaties liggen nabij hinderbronnen. Omdat een regionaal bedrijventerrein ook
hinder met zich meebrengt {geluid, lucht, veiligheid), is sprake van bundeling van
hinderbronnen. Dit is ptisïtief gewaardeerd.

•

De locatie VAR ligt in een gebied met een hoge grondwaterstand/kwelgebied. [3eze
locatie is daarom minder geschikt om te bouwen.

•

Door de ligging nabij de A l is bij beide locaties sprake van een zichtlocatie (kKatie met
een hoogwaardige uitstraling).

7.5.3

^

RECREATIEPARK BUSSLOO
De effecten van recreatiepark Bussloo zijn in ba.sis neutraal tot positief, afhankelijk van de
uiteindelijke inrichting. Wel zijn er enkele aandachtspunten;
Bodem, waler, nüluur en landschap
•

Ten zuiden van de recreatieplas ligt een gebied met txidemkundige waarde.

•

Een deel van het park ligt in de EHS.

•

Aan de oostzijde loopt een waardevolle watergang (ook voor natuur).

•

.Afhankelijk van de inrichting is er netto natuurwinst te behalen.

Inirasirucluur
•

Het park is goed bereikbaar per auto en fiets {voor nabij gelegen dorpen, niet vimr de
drie grote steden).

"

Het park is niet goed ontsloten voor OV.

•

Hel park kan een aanzienlijke aantrekkende verkeerswerking hebben met mogelijke
gevolgen voor de doorstroming, veiligheid en geluidsbelasting.
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