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1 INLEIDING 

Voor u ligt de notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) welke deel uitmaakt van de eerste stap in de 

milieueffectprocedure (m.e.r.). Met deze NRD geeft de gemeente Duiven informatie over de reikwijdte en 

aanpak van de milieubeoordeling van het bestemmingsplan buitengebied waarvan het milieueffectrapport 

(MER) het resultaat zal zijn. 

 

Deze notitie wordt ter advisering voorgelegd aan bestuursorganen en aan de Commissie voor de 

milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.). Met een openbare kennisgeving en het openbaar maken van 

deze notitie wordt ook het publiek in de gelegenheid gesteld om deze in te zien. Het resultaat van deze 

consultatie betrekt de gemeente bij de opstelling van het MER. 

 

Daarnaast wordt het (concept) NRD met de klankbordgroep van het bestemmingsplan actualisatie 

buitengebied besproken. In de klankbordgroep nemen vertegenwoordigers zitting van LTO Noord – 

Afdeling De Liemers, Recreatieschap Achterhoek en Liemers, Stichting Milieuvrienden Duiven, Dorpsraad 

Groessen, Kamer van Koophandel – Centraal Gelderland en provincie Gelderland. 

 

Voor de m.e.r.-procedure is het college van B&W van de gemeente Duiven de initiatiefnemer en het 

bevoegd gezag. 

 

Toelichting gebruikte termen milieueffectrapportage 

m.e.r. = milieueffectrapportage (de procedure) 

MER = het milieueffectrapport (het product) 

planm.e.r. = milieueffectrapportage voor het plan dat een kader vormt voor een besluit over één of meerdere m.e.r.-

plichtige activiteiten 

planMER = het milieueffectrapport behorende bij de milieueffectrapportage van het plan 

 

1.1   Aanleiding 

De gemeente Duiven is bezig met de voorbereidingen voor een nieuw bestemmingsplan buitengebied. Het 

plangebied betreft het gehele grondgebied van de gemeente Duiven met uitzondering van de 

bedrijventerreinen en de kernen. Dit plan voorziet daarmee in een herziene en geactualiseerde 

planologisch-juridische regeling voor het landelijk gebied van de gemeente. De gemeente Duiven wil het 

nieuwe bestemmingsplan in 2013 vaststellen.  

 

Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied is vooral conserverend van aard. Het wil binnen de 

randvoorwaarden die gelden vanuit onder meer het landschap, milieu, water en cultuurhistorie, aan 

bestaande functies ontwikkelingsruimte bieden en mogelijk inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. 

Het bestemmingsplan is functioneel gericht en geeft aan waar zich welke functies mogen ontwikkelen.  

 

1.2   M.e.r.-plicht 

Voor het bestemmingsplan buitengebied geldt een planm.e.r.-(beoordelings)plicht omdat het plan het 

kader vormt voor projecten of activiteiten met mogelijk belangrijke nadelige effecten voor het milieu, zoals; 

- De ‘oprichting, wijziging of uitbreiding van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van 

pluimvee of varkens’ (activiteit C14 uit het nieuwe besluitm.e.r.) en; 

- ‘Een landinrichtingsproject dan wel een wijziging of uitbreiding daarvan’ (activiteit D9 uit het nieuwe 

besluitm.e.r.); 
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Daarnaast ligt een deel van het buitengebied ligt binnen of nabij Natura 2000-gebied. Omdat significant 

negatieve effecten als gevolg van de uitbreiding van agrarische activiteiten op deze Natura 2000-gebieden 

niet op voorhand kan worden uitgesloten is een passende beoordeling inzake de Natuurbeschermingswet 

1998 noodzakelijk. Plannen (waaronder het bestemmingsplan buitengebied) waarvoor een passende 

beoordeling moet worden gemaakt zijn ook m.e.r.-plichtig. 

 

 

M.e.r.-plicht 

M.e.r. voor plannen vloeit voort uit de Europese richtlijn ‘betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van 

bepaalde plannen en programma’s’ (nr. 2001/42/EG). Deze richtlijn is in september 2006 omgezet in de Nederlandse 

wet- en regelgeving door wijziging van de Wet milieubeheer (Wm) en het hieraan gekoppelde Besluitm.e.r. Het is 

verplicht om voorafgaand aan de vaststelling door een overheid van bepaalde plannen de m.e.r.-procedure te 

doorlopen. Het gaat daarbij om plannen die (uiteindelijk) kunnen leiden tot concrete besluiten (projecten) met mogelijk 

belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. 

 

Passende beoordeling 

Binnen het bestemmingsplangebied ligt het Natura 2000-gebied Gelderse Poort, daarnaast grenst het 

bestemmingsplangebied aan het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel en ligt het gebied op minder dan 3 kilometer 

vanaf het Natura 2000-gebied Veluwe. De ontwikkelingsmogelijkheden voor de landbouw kunnen leiden tot een 

toename van stikstofdepositie en daarmee kan het bestemmingsplan significant negatieve gevolgen hebben voor de 

instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden. Omdat significante effecten niet uitgesloten kunnen worden is het 

uitvoeren van een passende beoordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk.  

 

M.e.r.-plicht bij passende beoordeling 

De Natuurbeschermingswet 1998 en de m.e.r.-plicht zijn aan elkaar gekoppeld. Als voor een ruimtelijk plan een 

passende beoordeling wordt opgesteld, moet voor dat plan ook een MER worden gemaakt. De passende beoordeling 

maakt integraal onderdeel uit van het MER.   

 

M.e.r.-(beoordelings)plichtige besluiten 

Het Besluitm.e.r. regelt voor een belangrijk deel de m.e.r.-plicht. In de bijlage bij dit besluit staan twee lijsten: de 

zogenaamde C-lijst met m.e.r.-plichtige activiteiten en de zogenaamde D-lijst voor activiteiten op basis waarvan het 

bevoegd gezag beoordeelt of er een MER moet worden gemaakt. Hierin staat opgenomen dat oprichting, wijziging of 

uitbreiding van een inrichting voor het fokken, mesten of houden van pluimvee of varkens m.e.r.-plichtig is wanneer de 

volgende drempelwaarden (indicatief) worden overschreden: ≥ 85.000 plaatsen voor mesthoenders, ≥ 60.000 voor 

hennen, ≥ 3.000 voor mestvarkens of ≥ 900 voor zeugen (zie m.e.r.-drempel in categorie C.14 van de bijlage bij het 

Besluitm.e.r.). In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een functiewijziging met een oppervlakte van 125 

hectare of meer van water, natuur, recreatie of landbouw of vestiging van een glastuinbouwgebied of 

bloembollenteeltgebied van 50 hectare of meer geldt een m.e.r.-beoordelingsplicht (zie m.e.r.-drempel in categorie D.9 

van de bijlage bij het Besluitm.e.r.). Een misverstand is dat, na het doorlopen van de m.e.r.-procedure voor 

bestemmingsplannen, er geen m.e.r.-procedure meer nodig zou zijn. Dit is niet het geval: de m.e.r.-plicht blijft onverkort 

van kracht. Als een veehouderij wil uitbreiden wordt de aanvraag voor een nieuwe vergunning getoetst op de m.e.r.-

plicht. Basis daarvoor is het Besluitm.e.r. 
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1.3   Het Milieueffectrapport 

Doel van het planm.e.r. is om het milieubelang volwaardig te laten meewegen bij de beleidsvorming 

omtrent het opstellen van het bestemmingsplan buitengebied. In het planMER worden de milieueffecten 

van de voorgenomen activiteit beschreven. Onder milieueffecten worden bijvoorbeeld de gevolgen voor 

natuur, landschap, recreatie en archeologie verstaan. De essentie van het planMER is het opstellen en 

vergelijken van alternatieven. Door alternatieven uit te werken en op hun milieueffecten te onderzoeken 

worden de milieuaspecten over de volle breedte van de ontwikkelingsmogelijkheden in beeld gebracht.  

 

Het milieurapport bevat de volgende onderdelen: 

a) een beschrijving van het doel van de voorgenomen activiteit;  

b) een beschrijving van de voorgenomen activiteit en de alternatieven daarvoor, die redelijkerwijs in 

beschouwing dienen te worden genomen. Ook moet de keuze voor de in beschouwing genomen 

alternatieven worden gemotiveerd; 

c) een overzicht van eerder vastgestelde plannen die betrekking hebben op de voorgenomen activiteit 

en de beschreven alternatieven; 

d) een beschrijving van de bestaande toestand van het milieu, voor zover de voorgenomen activiteit of 

de beschreven alternatieven daarvoor gevolgen kunnen hebben, en de te verwachten ontwikkeling 

van dat milieu als de activiteit en de alternatieven niet worden ondernomen (autonome ontwikkeling);  

e) een beschrijving van de gevolgen voor het milieu die de voorgenomen activiteit en de beschreven 

alternatieven kunnen hebben en een motivering van de wijze waarop deze gevolgen zijn bepaald en 

beschreven;  

f) een vergelijking van de huidige situatie plus de autonome ontwikkeling van het milieu 

(referentiesituatie/nulalternatief) met de beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 

activiteit (verscheidene alternatieven);  

g) een overzicht van de leemten in de onder d en e bedoelde beschrijvingen als gevolg van het 

ontbreken van de benodigde gegevens;  

h) een samenvatting die aan een algemeen publiek voldoende inzicht geeft voor de beoordeling van het 

milieueffectrapport en van de daarin beschreven gevolgen voor het milieu van de voorgenomen 

activiteit en van de beschreven alternatieven. De samenvatting wordt ook opgenomen in de 

toelichting van het bestemmingsplan.  
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2  HET BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED 

In de Wet ruimtelijke ordening is voorgeschreven dat bestemmingsplannen eens in de tien jaar moeten 

worden geactualiseerd. De gemeente Duiven wil daarom in 2013 een nieuw bestemmingsplan vaststellen. 

Het betreft een actualisatie en samenvoeging van de diverse huidige bestemmingsplannen in het 

buitengebied. Het buitengebied (Afbeelding 2-1) betreft het gehele grondgebied van de gemeente Duiven 

met uitzondering van de bedrijventerreinen en de kernen.  

 

 

Afbeelding 2-1 Plangebied van het Bestemmingsplan Buitengebied 
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Het toekomstig ruimtelijk beleid is bepalend voor de door te ontwikkelen alternatieven (zie §3.1). In het 

Ontwikkelingskader Buitengebied Duiven
1
 zijn een aantal beleidslijnen opgenomen die het kader vormen 

voor het op te stellen bestemmingsplan buitengebied, namelijk; 

– In het op te stellen bestemmingsplan voor het buitengebied krijgen de agrarische percelen in het 

Duivense Broek ruimte om zich uit te breiden (maximaal 2 hectare, voor intensieve veehouderijen 

maximaal 1,5 hectare). In de overige gebieden geldt een maximale grootte van 1,5 hectare, voor 

intensieve veehouderijen maximaal 1 hectare; 

– Actieve glastuinbouwbedrijven krijgen in het bestemmingsplan een positieve bestemming, waarbij 

bestaande rechten worden gerespecteerd en 20% uitbreidingsruimte wordt toegestaan (conform 

provinciale verordening); 

– Percelen ten zuiden van de A12, die niet in gebruik zijn voor agrarische doeleinden, zullen in het 

bestemmingsplan een passende (niet agrarische) bestemming krijgen. Te denken valt aan 

bestemmingen binnen de thema’s landschap, natuur, recreatie, wonen en werken; 

– Duiven is in het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers benoemd als verwevingsgebied. In een 

verwevingsgebied is nieuwvestiging van intensieve veehouderij niet toegestaan.’ 

 

                                            
1
 Het betreft hier het ontwerp Ontwikkelingskader Buitengebied Duiven daterend van september 2011. Het 

ontwerp heeft van 13 oktober 2011 tot en met 9 november 2011 ter visie gelegen voor de inspraak. De 

ingediende zienswijzen hebben geen betrekking op de beleidslijnen die het kader vormen voor het 

bestemmingsplan buitengebied. Het ontwikkelingskader wordt op 6 februari 2012 ter vaststelling aan de 

gemeenteraad aangeboden.  
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3 REIKWIJDTE EN DETAILNIVEAU 

3.1   Reikwijdte 

Het plangebied voor het planMER komt overeen met plangebied van het bestemmingsplan buitengebied 

(zie Afbeelding 2-1) De milieueffecten van de voorgenomen activiteiten kunnen in sommige gevallen 

echter verder reiken dan het plangebied. De reikwijdte van het onderzoek richt zich op het gehele gebied 

(dus eventueel ook buiten het plangebied) waarbinnen relevante milieueffecten als gevolg van de 

voorgenomen activiteiten kunnen optreden.  

 

De tijdshorizon van het bestemmingsplan buitengebied, en daarmee van het planMER, is gericht op 2023. 

 

3.1.1  Alternatieven 

In een planMER dienen ‘redelijke alternatieven’ te worden onderzocht. De alternatieven moeten zo worden 

gekozen dat de besluitvorming betreffende het bestemmingsplan optimaal wordt ondersteund met milieu-

informatie en dat de beschikbare ontwikkelingsmogelijkheden zo volledig mogelijk worden belicht.  

 

Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied is vooral conserverend van aard. Het wil binnen de 

randvoorwaarden die gelden vanuit onder meer het landschap, milieu, water en cultuurhistorie, aan 

bestaande functies ontwikkelingsruimte bieden en mogelijk inspelen op de toekomstige ontwikkelingen. 

Het bestemmingsplan is functioneel gericht en geeft aan waar zich welke functies mogen ontwikkelen. Om 

de milieueffecten van de voorgenomen ontwikkelingen te onderzoeken worden de volgende alternatieven 

onderzocht; 

– Het nulalternatief (referentiesituatie); 

– Het realistisch groeiscenario agrarische bedrijven; 

– Het maximaal groeiscenario agrarische bedrijven.  

 

In het onderstaande worden de alternatieven verder toegelicht.  

 

Nulalternatief (Referentiesituatie) 

Het nulalternatief wordt gebaseerd op de huidige situatie, samen met de gevolgen van de zogenaamde 

autonome ontwikkeling. De huidige situatie is de vergunde situatie binnen het huidige bestemmingsplan.. 

De autonome ontwikkeling heeft betrekking op alle ontwikkelingen die als gevolg van het vastgesteld 

(overheids)beleid tot 2023 zullen worden gerealiseerd zonder dat de voorgenomen activiteit wordt 

uitgevoerd. Daarnaast heeft de autonome ontwikkeling ook betrekking op ontwikkelingen die niet in beleid 

zijn vastgelegd maar die de toekomst wel gaan inkleuren. 

 

Voor het bepalen van de referentiesituatie zijn onder andere de volgende ontwikkelingsmogelijkheden 

binnen het huidige bestemmingsplan van belang; 

– De agrarische bouwblokken zijn in principe 1 hectare groot. Als ze een indicatieve bouwgrens 

hebben kan met een vrijstellingsbevoegdheid (binnenplans) het denkbeeldig bouwvlak worden 

vergroot tot 1,5 hectare en 2,0 hectare bij glastuinbouwbedrijven; 

– Indien er geen indicatieve bouwgrens is het mogelijk deze uitbreidingen mogelijk te maken met een 

wijdingsbevoegdheid (buitenplans); 

– Er is geen beperking voor de vestiging van intensieve veehouderijen op bestaande bouwpercelen. 

Omschakeling naar intensieve veehouderijen is op dit moment planologisch gezien dus zonder 

meer mogelijk.  
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– Nieuwe agrarische bouwpercelen (alle soorten) zijn niet mogelijk. 

 

Alternatief 1: Realistisch groeiscenario agrarische bedrijven 

Bij dit alternatief wordt rekening gehouden met de maatschappelijke ontwikkelingen zoals die nu gaande 

zijn. Binnen dit alternatief wordt als ervan uitgegaan dat: 

– De agrarische bedrijven boven de A12 groeien met 30%. 

– Boven de A12 stoppen geen bedrijven en schakelt 10% van de agrarische bedrijven (bouwblokken) 

om naar intensieve veehouderij; 

– Op 25% van de agrarische bedrijven (bouwblokken) worden nevenfuncties gerealiseerd. De 

verhouding tussen specifieke, gebiedsgebonden en niet gebiedsgebonden functies
2
 bedraagt 

respectievelijk 50%, 35% en 15%; 

– 25% van de agrarische bedrijven ten zuiden van de A12 stopt. Bij 75% vindt functieverandering 

naar wonen plaats en bij 25% naar werken. De verhouding tussen specifieke, gebiedsgebonden en 

niet gebiedsgebonden functies
2
 bedraagt respectievelijk 50%, 35% en 15%.  

 

Alternatief 2: Maximaal groeiscenario agrarische bedrijven 

Er wordt uitgegaan van intensivering en uitbreiding van bestaande intensieve veehouderijen. Binnen dit 

alternatief wordt ervan uitgegaan dat: 

– Alle in het gebied aanwezige agrarische bedrijven breiden maximaal uit conform het toekomstige 

bestemmingsplan; 

– Het aantal bouwblokken waar intensieve veehouderij bedrijven zich kunnen vestigen neemt ten 

opzichte van de huidige situatie niet toe; 

– Boven de A12 stoppen geen bedrijven en schakelt 25% van de agrarische bedrijven (bouwblokken) 

om naar intensieve veehouderij. 

 

3.2   Detailniveau 

De kern van het planMER is dat de belangrijkste gevolgen van de ontwikkelingsmogelijkheden binnen het 

bestemmingsplan op het milieu overzichtelijk in beeld worden gebracht. Het detailniveau van het planMER 

moet aansluiten op het detailniveau van het bestemmingsplan.  

 

Gezien het conserverende karakter van het bestemmingsplan is slechts een beperkt aantal aspecten 

relevant. Met name de onderdelen natuur (stikstofdepositie), geur, landschap, cultuurhistorie en 

archeologie zijn naar de huidige inzichten belangrijk en worden in meer detail onderzocht. Het streven is 

om aspecten waar weinig of geen effecten voor worden verwacht, niet of zeer basaal te onderzoeken in 

het MER.  

 

                                            
2
 Bij functieverandering naar werken/nevenfuncties worden drie soorten niet-agrarische werkfuncties onderscheiden, te 

weten: 

Specifieke functies, dit zijn de functies verblijfsrecreatie, dagrecreatie en zorg zoals bijvoorbeeld: viskwekerij met 

mogelijkheden voor visvangst, groepsaccommodatie, kleinschalige sauna, zorgboerderij en dierenartsenpraktijk 

(maximaal milieucategorie  2 van de VNG-lijst); 

Gebiedsgebonden functies, dit zijn functies die een nauwe relatie hebben met het buitengebied zoals bijvoorbeeld: 

agrarisch hulpbedrijf en hoveniersbedrijf (maximaal milieucategorie 3 van de VNG-lijst); 

Niet-gebiedsgebonden ook wel overige functies, dit zijn functies die geen nauwe relatie hebben met het buitengebied en 

normaliter op een bedrijventerrein thuishoren zoals bijvoorbeeld: ambachtelijke siersmederij, opslagbedrijf (waaronder 

caravanstalling) en kleine timmerwerkplaats (maximaal milieucategorie 1 van de VNG-lijst).’’ 
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3.2.1  Beoordelingskader 

In het MER worden alle relevante milieueffecten van de voorgenomen activiteiten aan de hand van de 

verschillende alternatieven onderzocht. Hierbij worden zowel de positieve als negatieve effecten in beeld 

gebracht. De effecten worden kwalitatief en waar mogelijk kwantitatief in beeld gebracht. Tevens wordt 

aangegeven welke mitigerende maatregelen nodig zijn om negatieve milieueffecten te voorkomen of te 

beperken. Op basis van de voorgenomen activiteiten worden de volgende aspecten als relevant 

beschouwd (in afnemende volgorde van impact); 

– Geur; 

– Natuur; 

– Landschap & cultuurhistorie; 

– Archeologie; 

 

In Tabel 1 worden de toetsingscriteria van de meest relevante milieuaspecten weergegeven.  

 

Tabel 1 Toetsingscriteria 

Milieuaspect Toetsingscriteria 

Geur – Geurbelasting 

Natuur – Natura 2000 (ammoniak) / EHS / PEHS 

– Ruimtebeslag (verlies van leef-, broed- of voedselgebied) 

– Ecologische relaties en barrièrewerking 

– Verstoring en versnippering 

– Ontwikkeling van natuur 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie – Aantasting of verlies van landschappelijke waarden 

– Aantasting of verlies van cultuurhistorische waardevolle 

gebieden, structuren en elementen 

– Aantasting of verlies van archeologische waarden 

 

Geur 

Met het criterium geur worden de alternatieven beoordeeld op de mate waarin zij effect hebben op de 

geuremissies van de agrarische activiteiten. Belangrijk zijn hierbij de mogelijkheden tot uitbreiding en de 

restricties die hieraan verbonden zijn.  

 

Natuur 

De voorgenomen activiteiten kunnen mogelijk negatieve gevolgen hebben op de beschermde flora, fauna 

en habitats in en om het plangebied. De alternatieven worden beoordeeld aan de hand van effecten op; 

– Het ruimtebeslag (verlies van leef-, broed- of voedselgebied); 

– De ecologische relaties en barrièrewerking; 

– Verstoring en versnippering; 

– Mogelijkheden tot de ontwikkeling van natuur. 

 

De effecten op Natura 2000-gebieden worden in de passende beoordeling onderzocht. De resultaten 

daarvan worden in het MER verwerkt.  

 

Landschap, cultuurhistorie en archeologie 

De effecten van de alternatieven op de landschappelijke kwaliteit worden beoordeeld aan de hand van de 

mate waarin de kenmerkende landschappelijke elementen en structuren worden aangetast door de 
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voorgenomen activiteiten. Voor de effectbeoordeling wordt gebruik gemaakt van bestaande gegevens 

zoals landschaps(ontwikkelings)plannen en –ontwerpen.  

 

De effecten op de cultuurhistorie worden beoordeeld aan de hand van de mate waarin de historisch 

waardevolle gebouwen en landschappelijke elementen, structuren en gebieden die een bepaalde 

historische waarde vertegenwoordigen worden aangetast. Voor archeologie worden de alternatieven en 

varianten getoetst aan de te verwachten waarden (archeologische verwachtingskaart). 

 

Passende beoordeling 

Ontwikkelingsmogelijkheden binnen de landbouw veroorzaken meestal een toename van stikstofdepositie. 

De aanwezige achtergronddepositie ter hoogte van Natura 2000-gebieden overschrijdt op dit moment al 

de kritische depositiewaarde van veel habitattypen. Dit betekent dat een toename van stikstofdepositie kan 

leiden tot een significant negatief effect op de instandhoudingsdoelstellingen van deze gebieden. In het 

MER en de passende beoordeling zullen voor de verschillende alternatieven de ammoniakemissie en –

depositie kwantitatief weergegeven worden. Tevens wordt onderzocht of er andere invloeden vanuit de 

agrarische ontwikkelingen effecten veroorzaken binnen de Natura 2000-gebieden. 

 

Beoordelingsschaal 

Per criterium zal het effect van beide alternatieven ten opzichte van het nulalternatief als volgt worden 

uitgedrukt; 

++ sterk positief effect 

+ positief effect 

0 geen effect 

- negatief effect 

-- sterk negatief effect 
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4 PROCEDURE 

4.1   M.e.r. procedure 

Per 1 juli 2010 is de m.e.r.-wetgeving gemoderniseerd. Er zijn nu twee verschillende m.e.r.- procedures: 

een uitgebreide en een beperkte. De beperkte procedure is alleen van toepassing voor specifieke 

milieuvergunningen zonder passende beoordeling. Voor plannen en in geval van een verplichte passende 

beoordeling is altijd de uitgebreide procedure van toepassing. Voor het bestemmingsplan wordt dus de 

uitgebreide procedure doorlopen. Afbeelding 4-1 geeft een overzicht.  

 

De planm.e.r.-procedure voor het bestemmingsplan 

buitengebied verloopt als volgt: 

1) Openbare kennisgeving van het voornemen door 

bevoegd gezag. 

2) Raadplegen betrokken instanties over reikwijdte 

en detailniveau van het milieueffectrapport. 

3) Vaststellen Notitie Reikwijdte en Detailniveau, 

waarin reikwijdte en detailniveau van het 

milieurapport zijn beschreven. 

4) Opstellen planMER. 

5) Openbaar maken (ontwerp)planMER en 

voorontwerp bestemmingsplan, inspraak 

(zienswijzen) publiek en betrokken instanties, 

inwinnen toetsingsadvies commissie MER. 

6) Vaststellen definitief planMER en definitief 

bestemmingsplan. 

 

Stap 1: Openbare kennisgeving (december 2011) 

De procedure start met een bekendmaking van het 

voornemen via een openbare kennisgeving en deze 

notitie reikwijdte en detailniveau van het MER. De 

bekendmaking vindt plaats via de gemeentelijke 

website. De notitie reikwijdte en detailniveau kan een 

ieder downloaden van de gemeentelijke website.  

 

Stap 2 en 3: Raadpleging betrokken instanties en 

vaststellen NRD (dec 2011-jan 2012) 

Naast de openbare kennisgeving en ter inzage legging 

worden bij de planvorming betrokken bestuursorganen 

en adviseurs direct geraadpleegd over de te 

beschouwen onderwerpen. De ontvangen 

opmerkingen worden meegenomen in de definitieve 

NRD. 

 

 

 

 

 

Afbeelding 4-1 M.e.r. procedure 
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Stap 4: Opstellen MER (dec 2011- mrt 2012) 

Bij het opstellen van het MER wordt rekening gehouden  met de ingebrachte zienswijzen op de notitie 

reikwijdte en detailniveau. Nadat het milieuonderzoek is afgerond worden de resultaten daarvan 

meegenomen bij het formuleren van het beleid, het opstellen van de planregels en het maken van de 

plankaart (verbeelding) van het bestemmingsplan.  

 

Stap 5: Openbaar maken (ontwerp)planMER en voorontwerp-bestemmingsplan, inspraak en advies 

commissie MER (juni-juli 2012) 

Het MER wordt samen met het voorontwerp bestemmingsplan ter inzage gelegd. Een ieder wordt in de 

gelegenheid gesteld zienswijzen over het MER en het voorontwerp bestemmingsplan in te dienen. De 

Commissie m.e.r. toets tevens de kwaliteit van het MER. Ook beoordeelt de commissie of informatie 

aanwezig is (en juist) om het besluit te kunnen nemen. De ingekomen zienswijzen en het advies van de 

Commissie m.e.r. kunnen aanleiding geven tot het bijstellen van het planMER. Deze aanpassing kan in de 

vorm van een aanvulling/oplegnotitie worden gedaan.  

 

Stap 6: Besluit (2013) 

Het plan wordt vastgesteld door het bevoegd gezag. 

 

Stap 7: Evaluatie  

Na vaststelling van een m.e.r.-plichtig plan of het nemen van een m.e.r.-plichtig besluit moet het 

betreffende bevoegd gezag de daadwerkelijke milieugevolgen van de uitvoering van de voorgenomen 

activiteit onderzoeken. 

 

4.2   Raadpleging  

Deze notitie vormt het begin van de planm.e.r.-procedure. De NRD vormt een duidelijk kader voor het op 

te stellen planMER. Vaststelling van dit document is officieel niet noodzakelijk, maar wordt vanwege 

‘transparant bestuur’ én het belang dat het bestuur van de gemeente Duiven hecht aan het 

milieueffectrapport, door het college van B&W vastgesteld. Voor vaststelling is de notitie verstrekt aan de 

volgende instanties: 

– Gemeenten Westervoort, Zevenaar, Lingewaard, Rheden en Lingewaard; 

– Provincie Gelderland; 

– Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en Ministerie van Infrastructuur en 

Milieu; 

– Waterschap Rijn en IJssel; 

– Commissie m.e.r.. 

 

Reacties kunnen per post worden aangeleverd aan: 

Gemeente Duiven 

College van Burgemeester en Wethouders 

T.a.v. de heer P. de Weijer 

Postbus 6 

6920 AA DUIVEN 

Onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau BAB Duiven 
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