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1. INLEIDING 
De gemeente Doetinchem bereidt een Structuurplan voor het Land van Wehl 
voor. Gekoppeld aan de voorbereiding van het Structuurplan zal een Strategi-
sche milieubeoordeling (SMB) worden uitgevoerd. 
Het plangebied van het Land van Wehl omvat drie deelgebieden: 
Het plangebied Wehl-Zuid geldt als zoekgebied voor 450 woningen. Het plan-
gebied GIOS-Meerenbroek ligt tussen Doetinchem en Wehl en is bedoeld voor 
Groen in en om de Stad (GIOS). In de oksel van de A18 en de Weemstraat ligt 
een gebied waar een regionaal bedrijventerrein van ongeveer 120 ha is ge-
pland. 
 
Bij brief van 23 maart 2006 is de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(m.e.r.) in de gelegenheid gesteld om advies uit te brengen over de reikwijdte 
en het detailniveau van het op te stellen milieurapport. Daarbij is gebruik 
gemaakt van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (eindconcept d.d. 28 fe-
bruari 2006). Verder is kennisgenomen van het rapport Stedelijk Uitloopge-
bied Wehl – Doetinchem (juli 2004).  
Dit advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie voor de m.e.r. – 
verder aangeduid als ‘de Commissie’ 1. 
 
Bij de structurering van het advies is gebruik gemaakt van de inhoudseisen, 
zoals die zijn opgenomen in artikel 5 van de Europese2 SMB-richtlijn. 

2. HOOFDPUNTEN VAN HET ADVIES 
 Gebruik de SMB om de kennis en inzichten die in de voorafgaande fasen 

zijn verzameld en in diverse rapporten en notities zijn gepubliceerd, in-
zichtelijk samen te vatten. Geef aan welke keuzes reeds gemaakt zijn en 
geef aan welke bandbreedte resteert voor de verdere planvorming.  

 Motiveer in dat verband de locatiekeuze voor de woningbouw bij Wehl en 
het regionale bedrijventerrein ten noorden van de A18. 

 Werk inrichtingsvarianten uit voor de reële locatie(s) die op basis van deze 
locatieafweging resteren. 

 Geef voor het gebied voor Groen in en om de Stad de principes en uit-
gangspunten aan die het proces van herstructurering zullen sturen. 

 Breng de belangrijkste milieugevolgen van de voorgenomen activiteiten in 
beeld. 

 Besteed bij de SMB voor het structuurplan aandacht aan informatie be-
treffende de onderlinge relaties tussen de deelgebieden en de fasering in 
de tijd, omdat deze aspecten bij de afzonderlijke bestemmingsplannen die 
volgen, minder duidelijk in beeld zullen komen. 

 Bespreek de aanbevelingen voor de vervolgfase die uit de SMB voortvloei-
en. 

 

                                                

1  Zie voor de samenstelling bijlage 2. 
2  De implementatie van de Europese richtlijn in wetgeving in Nederland zal naar verwachting in de loop van 2006 

gerealiseerd zijn. 
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3. PROBLEEM-, EN DOELSTELLING, BELEID 
In artikel 5 van de SMB-richtlijn wordt gevraagd om aan te geven: 
 de belangrijkste doelstellingen van het plan of programma; 
 het verband met andere, relevante plannen en programma's; 
 de wijze waarop rekening wordt gehouden met milieudoelstellingen op internationaal, commu-

nautair of nationaal niveau. 
 de bestaande situatie van het milieu en de mogelijke ontwikkeling daarvan als het plan of 

programma niet wordt uitgevoerd; 
 milieukenmerken en –problemen in gebieden die worden beïnvloed waaronder met name Vo-

gel- en Habitatrichtlijngebieden; 
 

3.1 Doelstellingen voor het plan 

Resumeer in de SMB de onderbouwing van de behoefte die in het provinciale 
en gemeentelijke beleid is gegeven voor de woningbouw en het bedrijventer-
rein. Specificeer naar woningtype (doelgroep: prijsklasse, dichtheid) en type / 
herkomst van de bedrijvigheid. Geef ook aan welk programma en/of welke 
doelstellingen de gemeente voor het GIOS-gebied hanteert. 
 

3.2 Beleidskader en knelpuntenanalyse 

Beleidskader 
Geef een opsomming van de randvoorwaarden waaraan het plan moet voldoen 
die voortvloeien uit de bestaande wet- en regelgeving en het vigerende beleid. 
Breng in ieder geval de harde randvoorwaarden zo volledig mogelijk in beeld. 
Geef aan hoe met de vereisten voor de watertoets rekening is/ wordt gehou-
den. Geef aan hoe het voorgenomen plan past in het Europese, rijks-, provin-
ciale en gemeentelijke beleid. 
 
Milieuknelpunten en potenties in de bestaande situatie 
Geef aan wat de kwaliteit van het milieu in het plangebied is door de huidige 
situatie van het milieu te toetsen aan vigerende wettelijke regelgeving en vast-
gesteld beleid (Europees, nationaal en provinciaal). Geef aan waar normen en 
streefwaarden worden overschreden of doelstellingen (nog) niet worden ge-
haald. Ga daarbij tenminste in op: 
 de doelstellingen en opgaven inzake waterkwaliteit en –kwantiteit (verdro-

ging, bergingsopgaven3); 
 knelpunten en belemmeringen door geluidhinder, luchtverontreiniging, 

externe veiligheid, bodemverontreiniging, leidingen, stankcirkels etc.; 
 voorkomen van soorten en habitats met een natuurbeschermingsstatus; 
 voorkomen van beschermde of te beschermen landschappelijke en cul-

tuurhistorische elementen (inclusief archeologie en GEA-objecten). 
Besteed niet alleen aandacht aan knelpunten in de zin van overschrijding van 
normen, maar ook aan potenties, i.e. situaties die perspectiefrijk zijn voor 
kwaliteitsgroei door ontwikkeling. 
Verwerk deze gegevens in een beschrijving van de bestaande situatie en auto-
nome ontwikkeling4, die wordt gebruikt als referentie bij het in beeld brengen 
van de milieugevolgen. 
 

                                                

3  Eventuele reeds bestaande opgaven en de nieuwe opgaven die voortvloeien uit de realisering van het plan. 
4  Nieuwe ontwikkelingen waarover reeds is besloten. 
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3.3 Procedure 

De Strategische milieubeoordeling wordt uitgevoerd voor het Structuurplan 
Land van Wehl. Geef aan welke procedure geldt bij de vaststelling daarvan en 
welke inspraakmomenten worden georganiseerd. Geef een kaart waarop de 
begrenzing staat van het gebied waarvoor het gemeentelijke voorkeursrecht 
geldt. Geef op hoofdlijnen aan welke verdere besluiten nog nodig zullen zijn 
om de diverse planonderdelen te realiseren. 
(Bij het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein zal nog een milieueffect-
rapportage moeten worden doorlopen wanneer de omvang inclusief hinderzo-
nes groter is dan 150 ha.) 
 

4. VOORGENOMEN ACTIVTEITEN EN ALTERNATIEVEN 
In artikel 5 van de SMB-richtlijn wordt gevraagd om aan te geven:  
 redenen voor de selectie van de onderzochte alternatieven 
 
De Commissie adviseert eerst in te gaan op de voorgenomen activiteiten per 
deelgebied en vervolgens op de onderlinge relaties daartussen. 
 In het kader van de SMB hoeven er nog geen uitgewerkte plannen voor de 

inrichting van de deelgebieden te worden gegeven, tenzij die al beschik-
baar zijn.  

Het accent dient te liggen op: 
 het in beeld brengen van aspecten die de reikwijdte van het plangebied 

overschrijden, zoals de relaties met het omliggende gebied; 
 het signaleren van knelpunten5 die de haalbaarheid van de deelplannen 

beïnvloeden of randvoorwaarden stellen aan de inrichting. 
 

4.1 Woningbouw in het deelgebied Wehl-Zuid 

Locatie 
Onderbouw waarom voor woningbouw op de aangegeven locatie ten zuiden 
van Wehl is gekozen. 
Wanneer duidelijk kan worden aangetoond dat er voor de voorgenomen loca-
tie geen alternatieven zijn die meer perspectief bieden vanuit milieuoogpunt, 
kan de SMB zich richten op de nadere begrenzing van het gebied dat voor de 
woningbouw in aanmerking komt en de inrichtingsprincipes. 
 
Inrichting 
Om de effecten van het voornemen afdoende in beeld te krijgen, kunnen vari-
anten voor de mogelijke inrichting van het plangebied in beeld te worden ge-
bracht (hoofdstructuur, programma, dichtheid, zonering, ontsluiting). Besteed 
ook aandacht aan de fasering. 
Het verdient aanbeveling daarbij de ‘hoeken van het realistische speelveld’ in 
beeld te brengen. Dat maakt immers de SMB robuust ook bij eventuele ver-
anderingen in inzichten in de toekomst. De milieugevolgen van diverse ver-
schillende inrichtingen zijn dan immers uit de SMB te herleiden. 
De punten als genoemd op p. 12 van de notitie Reikwijdte en Detailniveau 
vormen een goede basis voor deze verkenning. 

                                                

5  Voorkomen van beschermde soorten en habitats waardoor natuurcompensatie nodig is, waterbergingsopgaven 
die niet in het plangebied zelf maar elders worden gerealiseerd etc.  
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Geef aan wat de relatie is met de transformatie van de spoorzone. Geef aan 
welke relaties tussen de omliggende gebieden (landschapsecologisch, recrea-
tief) in het plangebied moeten worden opgenomen en hoe die worden inge-
vuld. Geef op basis van deze verkenningen de belangrijke conclusies en rand-
voorwaarden die zullen gelden voor de latere plannen (bestemmingsplan(nen), 
of artikel 19-plannen). 
Volgens het rapport ‘Stedelijk uitloopgebied Wehl – Doetinchem’ is ten zuid-
oosten van Wehl, juist op de plaats van woningbouw en het regionale bedrij-
venterrein, sinds 1850 zeer veel bos verdwenen, in tegenstelling tot de rest 
van het gebied dat juist wat meer verdicht is geraakt. Dit gegeven kan een 
aanknopingspunt vormen voor het ontwikkelen van een daarop geïnspireerde 
inrichtingsvariant. 
 

4.2 Regionaal bedrijventerrein 

Locatie 
Onderbouw waarom het bedrijventerrein in de oksel van de A18 en de Weem-
straat moet komen te liggen. De streekplankaart legt immers nog geen  pre-
cieze locatie voor het regionale bedrijventerrein vast. Wanneer duidelijk kan 
worden aangetoond dat er voor de locatie uit de Notitie Reikwijdte en Detail-
niveau geen alternatieven zijn die meer perspectief bieden vanuit milieuoog-
punt6, kan de SMB zich richten op de nadere begrenzing van het gebied dat 
voor de aanleg van een bedrijventerrein in aanmerking komt en de inrich-
tingsprincipes.  
Zo niet, werk dan de (twee) locatiealternatieven uit7 die binnen het kader van 
het streekplan Gelderland nog mogelijk zijn voor de aanleg van het regionale 
bedrijventerrein (aan Wehlse zijde en aan Doetinchemse zijde).  
 
Inrichting 
Geef aan welke inrichting van het plangebied mogelijk is (hoofdstructuur, 
programma, dichtheid, zonering, ontsluiting). 
Geef aan wat de optimale ligging zou zijn, wanneer er categorie 5 bedrijven 
zullen komen. Besteed ook aandacht aan de fasering.  
Het verdient ook hier aanbeveling de ‘hoeken van het realistische speelveld’ in 
beeld te brengen, zie §4.1. Geef aan tot waar de hinderzones van het bedrij-
venterrein zich kunnen gaan uitstrekken. Geef aan waar en hoe de benodigde 
waterbergingsopgave wordt gerealiseerd. Geef aan of/hoe de ontwikkeling 
inpasbaar is, gegeven de verkeersinfrastructuur. Geef een schatting van de 
toename in verkeersintensiteiten op de toeleidende wegen. Geef de hoofdpun-
ten van park- en vervoermanagement, voor zover reeds bekend. 
De punten als genoemd op pagina 12 en 13 van de notitie Reikwijdte en De-
tailniveau vormen een goede basis voor de verkenning. 
De beoogde inrichting van het regionale bedrijventerrein wordt vrij sterk beïn-
vloed door de aanwezigheid van de hoogspanningsleiding. Wellicht is met de 
verplaatsing van een aantal masten beter aan te sluiten op de ‘echte’ kenmer-
ken van het landschap. 
 

                                                

6  Bij SMB is het niet verplicht om het meest milieuvriendelijke alternatief te beschrijven. Bij 
milieueffectrapportage echter wel, dus is het verstandig hier vast na te gaan wat het meest milieuvriendelijke 
alternatief zou zijn. 

7  Hierbij kan worden aangesloten op de beschrijving van de locatiemogelijkheden paragraaf 7.2 van het rapport 
Stedelijk Uitloopgebied Wehl – Doetinchem. 
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4.3 GIOS Meerenbroek 

Geef voor dit gebied de belangrijkste functiewijzigingen die worden verwacht, 
dan wel worden nagestreefd (agrarische bebouwing naar woonbebouwing, 
natuurontwikkeling, recreatieve ontwikkeling). Geef aan hoe, en door wie, 
nieuw aan te leggen natuur wordt beheerd. 
Geef zo mogelijk een zonering aan ter sturing van de gewenste toekomstige 
ontwikkelingen. Uit deze zonering moet blijken welke gebieden voor welke 
ontwikkelingen het meest geschikt zijn. 
Indien wordt overwogen in het plangebied ruimte te reserveren voor een golf-
baan groter dan 25 ha, dan dient hieraan apart aandacht te worden besteed, 
omdat er dan sprake is van een afzonderlijk SMB-plichtig element. 
Let daarbij vooral op de geschiktheid van het daarvoor te gebruiken gebied 
vanwege (grond)water en natuuraantasting/ontwikkeling, landschap en cul-
tuurhistorie en ontsluitingsmogelijkheden. Indien een nieuwe golfbaan uit-
sluitend zou worden aangelegd op de locatie van de voormalige stortplaats 
dan spelen de hiervoor genoemde aspecten nauwelijks een rol van betekenis. 
Maar dan moet wel worden nagegaan of een eventuele verdere uitbreiding van 
de golfbaan wordt voorzien en of/hoe deze inpasbaar is gezien voornoemde 
punten. 
 

4.4 Mitigerende en compenserende maatregelen 

In artikel 5 van de SMB-richtlijn wordt gevraagd om: 
een beschrijving van de voorgenomen maatregelen om aanzienlijke negatieve effecten op het milieu 
van de uitvoering van het plan of programma te voorkomen, te beperken of zoveel mogelijk teniet te 
doen. 
 
Wanneer uit de effectbeschrijving blijkt dat er milieuknelpunten kunnen ont-
staan bij het realiseren van de voorgenomen plannen, dan dient de SMB reeds 
aan te geven met welke mitigerende maatregelen negatieve milieueffecten 
kunnen worden tegengegaan. 
Wanneer compensatie nodig is, moet worden aangegeven, waar deze is ge-
pland. Ook moet aannemelijk worden gemaakt dat de compensatie realiseer-
baar is ten tijde8 van de uitvoering van het plan en dient de financiering te 
zijn veiliggesteld. 
Geef in ieder geval aan welke compensatie zal plaatsvinden van teloorgegane 
natuurwaarden en waar die volgens gemeentelijke afspraken zal worden neer-
gelegd. 
 

4.5 Groter verband 

Geef aan hoe de te nemen maatregelen en ingrepen voor de deelgebieden on-
derling op elkaar inwerken zowel in negatieve zin (belemmeringen) als in posi-
tieve zin (win-win-situaties). 
Besteed vervolgens aandacht aan belemmeringen, eventuele win-win-situaties 
bezien vanuit het totale Structuurplangebied voor de wijdere omgeving, voor 
zover deze niet reeds aan de orde zijn gekomen op deelgebiedniveau.  
Geef daarbij bijvoorbeeld aan welke relaties tussen, dan wel met de omliggen-
de gebieden (landschapsecologisch, recreatief) in de plangebieden zijn opge-
nomen en ingevuld. 
 
                                                

8  Of waar nodig, afhankelijk van de aard van de te compenseren waarden, voorafgaand aan de uitvoering. 
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5. MILIEUGEVOLGEN 
In artikel 5 van de SMB-richtlijn wordt gevraagd om: 
 een beschrijving van milieueffecten (waaronder secundaire, cumulatieve, synergetische, blij-

vende en tijdelijke, positieve en negatieve effecten, alsmede effecten op korte, middellange en 
lange termijn) vormt de kern van het milieurapport. Daarbij gaat het om de mogelijke aanzien-
lijke milieueffecten, bijvoorbeeld voor de biodiversiteit, bevolking, gezondheid van de mens, 
fauna, flora, bodem, water, lucht, klimaatfactoren, materiële goederen, cultureel erfgoed, met 
inbegrip van architectonisch en archeologisch erfgoed, landschap en de wisselwerking tussen 
bovengenoemde elementen. 

 een beschrijving van de wijze waarop de beoordeling is uitgevoerd, met inbegrip van de moei-
lijkheden die bij het verzamelen van de vereiste informatie zijn ondervonden (zoals technische 
tekortkomingen of ontbrekende kennis). 

 
Geef de effectbeschrijving van de voorgenomen activiteiten voor het gehele 
gebied waarin van relevante invloed sprake kan zijn. Gebruik de bestaande 
situatie inclusief autonome ontwikkeling9 als referentie (zie §3.2 van dit ad-
vies). 
Geef aan of er belangrijke leemten in kennis zijn en welke informatie eventu-
eel in een later stadium van de planontwikkeling wordt geleverd. 
 
In aanvulling op het schema dat staat op pagina 25 van de Concept Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau vraagt de Commissie voor de volgende onderwer-
pen aandacht in de SMB. 
 

5.1 Bodem en water 

Geef de effecten aan op het watersysteem. Het gaat daarbij in het bijzonder 
om de eventuele gevolgen van woningbouw en de aanleg van het regionale 
bedrijventerrein voor de ontwateringsdiepte, van toename van verhard opper-
vlak voor de waterberging en de afvoer naar het oppervlaktewaterstysteem. 
Welke effecten treden op in de Wehlse Beek? Motiveer of er effecten te ver-
wachten zijn voor het grondwaterbeschermingsgebied Stille Wald en (externe) 
effecten op de ecologische hoofdstructuur in het deelgebied Wehl-Zuid. Is een 
verandering van de kwaliteit van grond- en of oppervlaktewater te verwach-
ten? 
Geef aan of er in het gebied belangrijke aardkundige waarden liggen die kun-
nen worden aangetast. 
 

5.2 Natuur 

Geef aan welke beschermde habitats en soorten in het plangebied voorkomen 
en hoe groot de kans is dat die worden aangetast. Geef aan welke versterking 
van natuurwaarden daar tegenover staat. 
Geef aan of er te zijner tijd een ontheffing op grond van de Flora- en faunawet 
moet worden aangevraagd en motiveer of en waarom deze zal kunnen worden 
verleend. 
 

                                                

9  Nieuwe ontwikkelingen waarover reeds is besloten. 
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5.3 Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

Indien al bekend is welke bouwvolumes en bouwhoogten mogelijk worden 
gemaakt, ga dan in op de landschappelijke inpassing en de visuele aspecten 
van de nieuwe ontwikkelingen (inpassing, aanzicht). 
 

5.4 Verkeer/Geluid/ Lucht /Risico’s/Woon- en leefmilieu 

Voor de beschrijving van de effecten door het verkeer van het regionale bedrij-
venterrein kan aangesloten worden op de beschrijving in het rapport Stedelijk 
Uitloopgebied Wehl – Doetinchem. 
Geef ook aan of er nieuwe wegen moeten worden aangelegd en of er sprake zal 
zijn van een verkeerstoename op plattelandswegen die onder meer worden 
gebruikt door utilitair fietsverkeer (schoolgaande kinderen). Besteed aandacht 
aan de verkeersveiligheid voor kwetsbare verkeersdeelnemers. 
Zullen bepaalde wegen worden afgesloten, zal er sprake zijn van barrièrewer-
king, of verminderde bereikbaarheid? 
Geef aan of er problemen zijn te verwachten vanwege het Besluit luchtkwali-
teit 2005 en zo ja, hoe deze problemen oplosbaar zijn. 
 

5.5 Overige aspecten 

Ga in op de effecten voor de agrarische bedrijfsvoering. 
Geef aan welke nieuwe recreatieve mogelijkheden in het gebied ontstaan en 
hoe die aansluiten op de behoefte. 
 

6. VERGELIJKING EN BEOORDELING VAN ALTERNATIEVEN EN  
VARIANTEN 
Vergelijk eventuele inrichtingsvarianten onderling aan de hand van de meest 
relevante milieuaspecten. Geef daarnaast aan hoe de toekomstige milieusitua-
tie in het plangebied zal zijn, vergeleken met de toekomstige situatie zonder 
de voorgenomen activiteiten. 
 

7. VORM EN PRESENTATIE 
In artikel 5 van de SMB-richtlijn wordt gevraagd om een niet-technische samenvatting toe te voegen 
van de verstrekte informatie. 
 
Gebruik de SMB om de kennis en inzichten die in de voorafgaande fasen zijn 
verzameld inzichtelijk samen te vatten. Wanneer naar eerdere rapporten 
wordt verwezen voor belangrijke achtergrondinformatie, dan dient deze ver-
wijzing voldoende expliciet (rapport en paginanummers) te zijn. 
 
Gebruik in de SMB goed en recent kaartmateriaal met duidelijke legenda’s. 
Neem ten minste één kaart op met alle in het MER gebruikte topografische 
namen. 
 
Zorg voor een publieksvriendelijke samenvatting waarin de belangrijkste keu-
zemogelijkheden met hun beoordeling overzichtelijk staan weergegeven. 
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BIJLAGE 2 

Projectgegevens 

Initiatiefnemer: gemeente Doetinchem 
 
Bevoegd gezag: gemeente Doetinchem 
 
Besluit: vaststellen van een structuurplan 
 
Categorie Gewijzigd Besluit m.e.r. 1994: nvt 
 
Activiteit: bouw van 450 woningen, aanleg van een regionaal bedrijventer-
rein, herinrichting van landelijk gebied (recreatie, natuurontwikkeling) 
 
Procedurele gegevens: 
Verzoek om advies: 23 maart 2006 
Advies over reikwijdte en detailniveau SMB uitgebracht: 19 april 2006 
 
Bijzonderheden: Het plangebied van het Land van Wehl omvat drie deelge-
bieden: Het plangebied Wehl-Zuid geldt als zoekgebied voor 450 woningen. 
Het plangebied GIOS-Meerenbroek ligt ten westen van Doetinchem en is be-
doeld voor Groen in en om de Stad (GIOS). Daartussen ligt in de oksel van de 
A18 en de Weemstraat een gebied waar een regionaal bedrijventerrein van 
ongeveer 120 ha is gepland. De Commissie adviseert bij de SMB voor het 
structuurplan vooral in te gaan op de onderlinge relaties tussen de deelgebie-
den en de fasering in de tijd, omdat deze aspecten bij de afzonderlijke be-
stemmingsplannen die volgen, minder duidelijk in beeld zullen komen. 
 
Samenstelling van de werkgroep: 
prof.dr.ir. F.M. Maas 
ir. R.F. de Vries 
drs. L.J.H. Verheijen (voorzitter) 
 
Secretaris van de werkgroep: 
drs. M. van Eck 



 

 



 

 



 

 

 

Advies over de reikwijdte en het detailniveau van de  
Strategische Milieubeoordeling (SMB) Structuurplan 
Land van Wehl (Doetinchem) 

In het gebied Land van Wehl in de gemeente Doetinchem wordt 
ruimte gezocht voor nieuwe woningen en een regionaal 
bedrijventerrein. Verder wordt het agrarische gebied (deels) 
heringericht om een brede plattelandsontwikkeling met recreatie en 
natuurontwikkeling mogelijk te maken. Deze nieuwe ontwikke-
lingen worden vastgelegd in het Structuurplan Land van Wehl. 
Voor de onderbouwing van de besluitvorming daarover wordt een 
strategische milieubeoordeling (SMB) uitgevoerd. 
 
ISBN 90-421-1795-8 
 
 


