
 

 

 

 

MER bestemmingsplan Buitengebied – 2012 

 
076474164:C - Definitief ARCADIS 93 

      

Bijlage 2 Beleid en wetgeving 

Bijlage 2.1 Europees niveau 
Tabel 31: Europees beleid en wetgeving 

Kader Doel Positie gemeente Doetinchem 

Kaderrichtlijn Water (KRW) Kwaliteitsverbetering oppervlakte- 
en grondwater gericht op goede 
chemische en ecologische toestand. 

In dit MER zijn de effecten op water 
beschreven. Waar relevant wordt 
een relatie gelegd met de 
waterfuncties zoals geformuleerd 
door het waterschap en vastgesteld 
door de Provincie Gelderland o.b.v. 
de KRW. 

Verdrag van Malta Bescherming van archeologisch 
erfgoed. 

Vergravingen kunnen invloed 
hebben op het bodemarchief. Ook bij 
bouwwerkzaamheden dient rekening 
te worden gehouden met 
archeologie. In dit MER komt dit 
globaal aan de orde, bij concrete 
activiteiten verdient het aandacht. 
Daarbij zal getoetst worden aan het 
door de gemeenteraad vastgestelde 
archeologische beleid. In het 
bestemmingsplan Buitengebied – 
2012 wordt archeologie geregeld via 
een dubbelbestemmingen. 

IPPC-richtlijn De IPPC-richtlijn (Integrated 
Pollution Prevention Control) is een 
Europese richtlijn inzake de 
geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreinigingen. 

Een gedeelte van de 
veehouderijbedrijven valt onder de 
werkingssfeer van de richtlijn. 

Vogel- en Habitatrichtlijn Op grond van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn zijn beschermde 
gebieden deels definitief, deels in 
ontwerp aangewezen, de 
zogenaamde Natura 2000-gebieden. 
De gebieden zijn van grote 
betekenis voor de bescherming van 
de Europese biodiversiteit en dienen 
gezamenlijk met alle andere 
aangewezen gebieden in Europa 
een ecologisch netwerk te vormen. 

Zie onder Natuurbeschermingswet 
1998 in Tabel 32. 
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Bijlage 2.2 Landelijk niveau 
Tabel 32 Landelijk beleid en wetgeving 

Kader Doel Positie gemeente Doetinchem 

Natuurbeschermingswet 
1998 

De Natuurbeschermingswet 
1998 geeft uitvoering aan 
Europese richtlijnen: de 
Vogelrichtlijn (1979) en de 
Habitatrichtlijn (1992).  

De Natura 2000-gebieden die mogelijk beïnvloed 
worden door de mogelijkheden die het 
bestemmingsplan Buitengebied – 2012 biedt en 
beschermd zijn op grond van de 
Natuurbeschermingswet zijn de volgende Natura 
2000-gebieden in Nederland en Duitsland: Gelderse 
Poort, Uiterwaarden IJssel, Veluwe, Klevsche 
Landwehr, Anholt. Issel, Feldschlaggr. u. Regnieter 
Bach, NSG Emmericher Ward, NSG Hetter-Millinger 
Bruch, mit Erweiter, NSG Salmorth, nur Teilflaeche, 
Rhein-Fischschutzzonen zwischen Emmerich en 
VSG Unterer Niederrhein. Ook ligt het Beschermd 
Natuurmonument De Zumpe binnen het plangebied. 

Crisis- en herstelwet Het doel van de Crisis- en 
herstelwet is het bestrijden 
van de gevolgen van de 
economische crisis waarin 
de mondiale en de 
Nederlandse economie zich 
sinds het najaar van 2008 
bevinden. De Nederlandse 
economie zal nog zeker tot 
2014 de gevolgen van de 
recessie ondervinden, met 
name op het gebied van 
werkgelegenheid. Door 
middel van de nieuwe wet 
moet de economische 
structuur worden versterkt, 
zodat Nederland sneller en 
sterker uit de recessie 
tevoorschijn komt. 

De Crisis- en herstelwet geldt vanaf 1 april 2010 en 
zorgt voor wijzigingen in de Natuurbeschermingswet 
1998. 

 

Programmatische Aanpak 
Stikstof (PAS) 

 

De PAS, van het Ministerie 
van Economische Zaken, 
Landbouw en Innovatie, is 
erop gericht de 
stikstofdepositie op Natura 
2000-gebieden omlaag te 
brengen. Doel van de PAS 
is de vergunningverlening 
weer vlot trekken: zeker 
stellen van de Natura 2000-
doelen en tegelijk weer 
ruimte maken voor nieuwe 
economische activiteiten. 

Deze wetgeving is van toepassing in Doetinchem. 

Wet ruimtelijke ordening De Wet ruimtelijke ordening 
(Wro) draagt bij aan 
vereenvoudiging en 
versnelling van procedures 
en beroepsprocedures. Ook 
zal er een scherpere 
handhaving zijn.  

In de opzet van de Wro legt de gemeente haar beleid 
vast in een structuurvisie en worden de planologische 
mogelijkheden concreet beschreven in de 
bestemmingsplannen. 

Flora- en faunawet Nederlandse implementatie 
van de soortenbescherming 
uit Vogel- en Habitatrichtlijn. 

Aangezien op het niveau van MER de 
detailinformatie niet voorhanden is er in voorliggend 
MER op globaal niveau getoetst aan de Flora- en 
faunawet. 

Nota Ruimte De Nota Ruimte stelt ruimte 
voor ontwikkeling centraal 

De vitaliteit van het platteland wordt versterkt door 
ruimte te geven aan hergebruik van bebouwing en 
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Kader Doel Positie gemeente Doetinchem 
en gaat uit van het motto 
‘decentraal wat kan, 
centraal wat moet’. 

nieuwbouw in het ‘Landelijk Gebied’, vergroting en 
aanpassing van de toeristisch-recreatieve 
mogelijkheden en door ruimte te bieden aan een 
duurzame en vitale landbouw en overige 
economische activiteiten die zich verdragen met de 
kwaliteit van het landschap. 

Ontwerp Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte 

De Ontwerp Structuurvisie 
Infrastructuur en Ruimte 
hanteert het volgende motto 
“Nederland concurrerender, 
bereikbaar, leefbaar en 
veilig”. 

Deze structuurvisie geeft een nieuw, integraal kader 
voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau 
en is de ‘kapstok’ voor bestaand en nieuw rijksbeleid 
met ruimtelijke consequenties. 

Monumentenwet 1998 In de Monumentenwet 1998 
is geregeld hoe gebouwde 
of archeologische 
monumenten aangewezen 
kunnen worden als wettelijk 
beschermd monument. 

Deze wet is van toepassing op de aanwezige 
monumenten in het buitengebied van de gemeente 
Doetinchem. 

Waterwet De Waterwet heeft acht 
bestaande 
waterbeheerwetten 
samengevoegd. Daarnaast 
is vanuit de Wet 
Bodembescherming de 
regeling voor waterbodems 
ondergebracht bij de 
Waterwet. 

Initiatieven op het gebied van veehouderij hebben 
mogelijk te maken met de Waterwet, waarbij 
voorheen een andere vergunning nodig was, zoals 
de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo). 

Wetgeving op het gebied 
van dierenwelzijn zoals het 
Varkensbesluit en het 
Legkippenbesluit 2003 

Er is diverse regelgeving die 
betrekking heeft op 
dierenwelzijn. 

Deze wetgeving is van toepassing in Doetinchem. 

Wet milieubeheer, 
waaronder de 
luchtkwaliteitseisen 

De Wet milieubeheer 
bepaalt welk gereedschap 
kan worden ingezet om het 
milieu te beschermen. 
Daarnaast dient er geen 
overschrijding te zijn van 
grenswaarden voor stoffen 
die in deze wet zijn 
benoemd. 

Toetsing aan wettelijke normen voor fijn stof is 
relevant en wordt in dit MER behandeld. 

 

 

Wet geluidhinder Doel is het voorkomen of 
beperken van geluidhinder. 

Geluidstoe- of -afname zal in het MER gerelateerd 
worden aan de geluidgevoelige categorieën: 
bebouwde kom, geluidgevoelige gebouwen en 
terreinen, woningen en 

stiltegebieden. 

Wet geurhinder en 
veehouderij (Wgv) 

Deze wet vormt het 
toetsingskader voor geur 
veroorzaakt door het 
houden van dieren. Er wordt 
gerekend met “odour units” 
(Ou) en geurgevoelige 
objecten krijgen een 
beschermingsfactor 
toegewezen. 

De Wgv biedt de gemeenten de mogelijkheid om bij 
verordening gebiedsgericht geurbeleid vast te stellen 
en hiermee af te wijken van de standaardnorm voor 
geur. De gemeente Doetinchem heeft geen eigen 
geurverordening opgesteld, zodat de generiek 
wettelijke normen van toepassing zijn. 

Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) 

De Wet ammoniak en 
veehouderij (Wav) bevat 
regels met betrekking tot de 
ammoniakemissie uit 
dierverblijven. Dit ter 
bescherming van de 
zogeheten zeer kwetsbare 
gebieden. 

Deze regels moeten worden toegepast bij de 
verlening van milieuvergunningen voor 
veehouderijen. 
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Kader Doel Positie gemeente Doetinchem 

Besluit ammoniakemissie 
huisvesting veehouderijen 
(AMvB) 

Met dit Besluit wordt 
invulling gegeven aan het 
algemene emissiebeleid 
voor heel Nederland. Het 
besluit bepaalt dat 
dierenverblijven, waar 
emissiearme 
huisvestingssystemen voor 
beschikbaar zijn, op den 
duur emissiearm moeten 
zijn uitgevoerd. Hiertoe 
bevat het besluit 
zogenaamde maximale 
emissiewaarden. Op grond 
van het besluit mogen 
alleen nog 
huisvestingssystemen met 
een emissiefactor die lager 
is dan of gelijk is aan de 
maximale emissiewaarde, 
toegepast worden. 

Dit besluit moet worden toegepast bij bestaande 
veehouderijen en nieuwvestiging van veehouderijen. 
In het MER is uitgegaan van toepassing van 
emissiearme stallen in de autonome ontwikkeling, die 
als referentie dient. 

Wet op publieke gezondheid Deze wet regelt de 
organisatie van de 
openbare gezondheidszorg, 
de bestrijding van 
infectieziektecrises en de 
isolatie van personen / 
vervoermiddelen die 
internationaal 
gezondheidsgevaren 
kunnen opleveren. 

De gemeenteraad draagt zorg voor het bewaken van 
gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen. 
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Bijlage 2.3 Provinciaal, regionaal en 
gemeentelijk niveau 

Tabel 33: Provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid en wetgeving 

Kader Doel Positie gemeente Doetinchem 

Algemene Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening (Kansen voor de regio, 
Streekplan Gelderland 2005) 

Hierin is het omgevingsbeleid van de 
provincie Gelderland opgenomen. 
Het plan geeft de kaders weer voor 
ruimtelijke ontwikkelingen tot 
ongeveer 2015. 

Momenteel is de provincie 
Gelderland bezig met het opstellen 
van een Structuurvisie Ruimtelijke 
Ordening (SVRO). 

Het beleid is doorvertaald in diverse 
reconstructieplannen. Daarnaast 
dienen de nieuwe 
bestemmingsplannen te voldoen aan 
de gestelde kaders uit het 
Streekplan. In het streekplan is 
onder meer de begrenzing en 
ruimtelijke bescherming van de 
ecologische hoofdstructuur (EHS) 
geregeld. 

Ruimtelijke verordening Gelderland Met een ruimtelijke verordening stelt 
de provincie regels aan 
bestemmingsplannen van 
gemeenten. De provincie richt zich 
hierbij op onderwerpen die van 
provinciaal belang zijn, zoals 
verstedelijking, natuur, nationale 
landschappen, water en 
glastuinbouw. Gemeente krijgen op 
sommige terreinen meer 
beleidsvrijheid, terwijl ze op andere 
gebieden te maken krijgen met 
strikte provinciale richtlijnen. 

De regels in de verordening kunnen 
betrekking hebben op het hele 
provinciale grondgebied, delen of 
gebiedsgerichte thema’s. De 
gemeente Doetinchem past het 
bestemmingsplan Buitengebied – 
2012 op deze regels aan. 

Verordening Stikstof en Natura 2000 
Gelderland 

Met de Verordening Stikstof en 
Natura 2000 Gelderland wil de 
provincie bereiken dat de kwetsbare 
natuur in Natura 2000-gebieden 
beter wordt beschermd én dat 
veehouderijbedrijven in Gelderland 
mogelijkheden krijgen om uit te 
breiden. 

Deze verordening is van toepassing 
in Doetinchem.  

Reconstructieplan Achterhoek en 
Liemers 

In Gelderland zijn in 2005 
reconstructieplannen opgesteld die 
de toekomst van het platteland 
vormgegeven. Dat is gebeurd in drie 
reconstructiegebieden. Eén van 
deze gebieden is de Achterhoek en 
Liemers.  

Een belangrijk onderdeel van het 
reconstructieplan is de gehanteerde 
zonering. De volgende zonering is 
gehanteerd: 

- landbouwontwikkelingsgebied; 
gebieden waar landbouw voorrang 
krijgt.  

- extensiveringsgebied; gebieden 
waar de natuur voorrang krijgt. 

- verwevingsgebied; gebieden waar 
verschillende functies naar elkaar 
bestaan. 

Natuurbeheerplan Gelderland Het Natuurbeheerplan heeft als doel 
om gebieden te begrenzen waar 
subsidiëring van beheer en inrichting 
van natuur, agrarische natuur en 
landschapselementen plaats kan 
vinden. Daarnaast beschrijft het 
welke natuur- en landschapsdoelen 
van toepassing zijn en stelt het zo 
nodig aanvullende eisen ten aanzien 
van het uitvoeren van bepaalde 
beheermaatregelen 

Het Natuurbeheerplan is 
voornamelijk een subsidiekader en 
daarom niet voor dit MER van 
toepassing. Natuurdoelen in het 
Natuurbeheerplan kunnen wel 
worden gebruikt bij de toetsing van 
effecten op de EHS. 
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Kader Doel Positie gemeente Doetinchem 

Watertoets In vroegtijdig stadium wateraspecten 
volwaardig mee laten wegen in 
ruimtelijke plannen 

De Watertoets biedt richtlijnen 
waardoor de functies rood (wonen 
en werken), groen (natuur, 
landschap en recreatie) en blauw 
(water) optimaal in balans zijn. Het 
speelt een rol bij de ontwikkeling van 
functies en waterschapsbelangen 
zoals ruimteclaims voor 
waterberging, ecologische 
verbindingszones, beekherstel, 
waterkeringen.  

Gemeentelijk archeologische 
beleidsadvieskaart 

De gemeente Doetinchem heeft 
haar archeologische beleidskaart. 
De archeologische 
beleidsadvieskaart geeft een 
vlakdekkend beeld van de 
verschillende archeologische 
verwachtingen in de gemeente 
Doetinchem. 

Deze informatie geeft inzicht in de 
archeologische waarden en een 
indicatie van de kans om 
daadwerkelijk archeologische 
vondsten te doen in de gemeente 
Doetinchem. In het 
bestemmingsplan Buitengebied – 
2012 wordt archeologie geregeld via 
een dubbelbestemmingen. 

Nota Belvoir 3 Het provinciaal beleid voor 
cultuurhistorie is beschreven in de 
nota Belvoir 3. De nota Belvoir 3 is 
op 23 februari 2009 door Provinciale 
Staten vastgesteld. Belvoir 3 is een 
vervolg op Belvoir 1 (draagvlak en 
besef) en Belvoir 2 (kaders). Belvoir 
3 is volledig gericht op uitvoering 
van de in Belvoir 2 aangewezen 
Belvoirgebieden. 

In de gemeente Doetinchem worden 
twee Belvoirgebieden 
onderscheiden, namelijk 
“Achterhoek rond het natte midden” 
en “Oude riviervlakte Liemers”. 

Waterplan Gelderland 2010-2015 In het Waterplan Gelderland 2010 
2015 staat hoe de provincie wil 
zorgen voor voldoende schoon 
water én droge voeten. In het plan 
staan de doelen voor het 
waterbeheer, de maatregelen die 
daarvoor nodig zijn en wie ze gaat 
uitvoeren. Voor 
oppervlaktewaterkwaliteit, 
hoogwaterbescherming, regionale 
wateroverlast, watertekort en 
waterbodems gelden provinciebrede 
doelen. Voor een aantal functies, 
zoals landbouw, natte natuur, 
waterbergingsgebieden en 
grondwaterbeschermingsgebieden, 
zijn specifieke doelen geformuleerd. 

Het concrete waterbeleid dat voor 
het buitengebied ruimtelijke 
gevolgen heeft zal worden 
opgenomen in het nieuwe 
bestemmingsplan Buitengebied – 
2012. 

Gelders milieuplan 4 Het Gelders Milieuplan is op 30 juni 
2010 vastgesteld door Provinciale 
Staten van Gelderland. Dit 
milieuplan biedt een totaalbeeld van 
het Gelderse milieubeleid dat is 
uitgewerkt in zeven milieuthema's: 
lucht, geluid, bodem, externe 
veiligheid, natuur, klimaat en 
verantwoordelijkheid voor 
duurzaamheid. In het plan zijn voor 
de verschillende thema's ambities 
geformuleerd. Deze ambities 

zijn voor de korte en/of lange 
termijn. 

De geformuleerde ambities vormen 
een basis van waaruit de gemeente 
het buitengebied kunnen inrichting 
en bestemmen. Het milieuplan is 
dus hoofdzakelijk van toepassing bij 
nieuwe ontwikkelingen. Voor het 
nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012 heeft het 
milieuplan geen gevolgen. 

Beleid voormalige stortplaatsen De provincie Gelderland heeft als 
één van de weinige provincies beleid 
opgesteld voor de sanering en 

De bestaande vuilstortplaatsen in 
het buitengebied kunnen in lijn met 
het provinciaal beleid herontwikkeld 
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Kader Doel Positie gemeente Doetinchem 
herontwikkeling van voormalige 
stortplaatsen. In de beleidsnota 
Bodem 2008 is dit specifieke beleid 
omschreven. Op 20 juni 2011 heeft 
de provincie de nota "Kansen voor 
hergebruik en herontwikkeling van 
stortlocaties in Gelderland" 
vastgesteld. Het doel van deze nota 
is een bijdrage leveren aan 
gewenste ontwikkelingen op oude 
stortplaatsen in Gelderland. 

worden. Op dit moment zijn, 
uitgezonderd De Belder, geen 
ontwikkelingen bekend. De 
ontwikkeling van De Belder nemen 
we met een positieve bestemming 
op in het bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012. Nieuwe 
ontwikkelingen op voormalige 
vuilstortplaatsen zijn niet bekend en 
worden, vanwege de complexiteit en 
onbekendheid over de gewenste 
ontwikkeling, niet meegenomen. 
Wanneer een gewenste ontwikkeling 
zich aandoet zal hiervoor een aparte 
procedure worden opgestart. 

Functies zoeken plaatsen zoeken 
functies 

In januari 2007 is de notitie 'Functies 
zoeken plaatsen zoeken functies' 
vastgesteld door Gedeputeerde 
Staten (GS) van Gelderland. De 
notitie geldt voor een achttal 
gemeenten in Gelderland, 
waaronder Doetinchem. De notitie 
wordt gezien als regionaal beleid als 
aanvulling op het Streekplan. In de 
notitie wordt gekeken naar 
oplossingen voor gebouwen, die hun 
functie in het buitengebied verliezen. 
De notitie is een uitwerking en 
aanscherping van het provinciaal 
beleid voor functieverandering. van 
vrijkomende (agrarische) gebouwen. 

De regionale beleidsnotitie "Functies 
zoeken plaatsen zoeken functies" is 
vertaald in het gemeentelijk beleid 
“Hergebruik Vrijgekomen Agrarische 
Bedrijfsbebouwing, Nieuwe 
Landgoederen en Landelijk Wonen” 
en opgenomen in het geldende 
bestemmingsplan Buitengebied. In 
het kader van de op te stellen nota 
Uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan Buitengebied – 
2012 heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden van dit beleid. Uit 
de evaluatie is gebleken dat de 
regeling op dit moment te veel 
ruimte biedt. De regeling wordt dan 
ook niet één op één overgenomen in 
het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012. 

Waterbeheerplan Rijn en IJssel 
2010-2015 

Het Waterschap Rijn en IJssel regelt 
het waterbeheer in de gemeente 
Doetinchem. Het beleid van het 
Waterschap is vastgelegd in het 
Waterbeheerplan 2010-2015. 

In het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012 worden geen 
nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen 
meegenomen. Het Waterbeheerplan 
heeft, net als in het geldende 
bestemmingsplan, geen wijzigingen 
tot gevolg voor het nieuwe 
bestemmingsplan Buitengebied – 
2012. 

TROP-Achterhoek Sinds 2006 werkt een achttal 
gemeenten die zijn aangesloten bij 
de Regio Achterhoek (ook gemeente 
Zutphen, Lochem) aan het 
toeristisch-recreatief 
ontwikkelingsplan (TROP) voor de 
regio Achterhoek. Directe reden voor 
het TROP is dat de sector Toerisme 
& Recreatie (sector T&R) 
aangemerkt is als een groeisector 
van de Achterhoek die zich kan 
profileren als nieuwe economische 
drager. Het TROP dient de sector 
T&R te versterken en de 
economische groei in de Achterhoek 
te stimuleren. 

Het uitvoeren van het TROP vraagt 
om draagvlak en tijd en heeft geen 
doorwerking in het nieuwe 
bestemmingsplan Buitengebied – 
2012. De streefbeelden uit het 
TROP zijn wel bepalend bij het 
maken van beleid en keuzes op het 
gebied van recreatie en toerisme 
voor het buitengebied van 
Doetinchem. De streefbeelden 
zullen bij nieuwe ruimtelijke 
ontwikkelingen een criterium 
vormen. 

Hergebruik Vrijgekomen Agrarische 
Bedrijfsbebouwing, Nieuw 
Landgoederen en Landelijk Wonen 

Om vrijkomende agrarische 
bedrijfsgebouwen (VAB) een nieuwe 
functie te kunnen geven is het beleid 
voor hergebruik vrijgekomen 
Agrarische Bedrijfsbebouwing, 
Nieuwe Landgoederen en Landelijk 

In het kader van de op te stellen 
nota Uitgangspunten voor het 
bestemmingsplan Buitengebied – 
2012 heeft er een evaluatie 
plaatsgevonden van dit beleid. Uit 
de evaluatie is gebleken dat de 
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Kader Doel Positie gemeente Doetinchem 
Wonen opgesteld. Dit beleid 
beschrijft de mogelijkheden en 
voorwaarden voor 
functieverandering van agrarische 
bedrijfsgebouwen en bijgebouwen 
en de realisatie van landgoederen. 

regeling op dit moment te veel 
ruimte biedt. De regeling wordt dan 
ook niet één op één overgenomen in 
het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012. 

Landschapsontwikkelingsplan + In april 2008 is het 
Landschapsontwikkelingsplan (LOP 
+) door de gemeenteraad van 
Doetinchem aangenomen. Het LOP 
+ is gezamenlijk met de gemeenten 
Montferland en Oude IJsselstreek 
opgesteld en heeft een looptijd van 
10 jaar. In het LOP is voor 
verschillende deelgebieden 
vastgelegd hoe het cultuurlandschap 
beschermd en verbeterd moet 
worden en wat het gewenste gebruik 
is. Hierbij is niet alleen gedacht aan 
natuur en landschap maar is ook 
aandacht voor toerisme, recreatie, 
leefbaarheid en economie 

In het geldende bestemmingsplan 
heeft de gemeente, voor het behoud 
van de verschillende 
landschapskenmerken en waarden, 
aanduidingen opgenomen. Aan deze 
aanduidingen zit een 
aanlegvergunningstelsel gekoppeld. 
In het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012 wil de 
gemeente Doetinchem de 
landschapskenmerken en waarden 
op een vergelijkbare wijze 
beschermen. De 
landschapskenmerken en waarden 
in het geldende bestemmingsplan 
zijn overgenomen uit het daarvoor 
geldende bestemmingsplan. De 
destijds geïnventariseerde 
kenmerken en waarden voldoen niet 
geheel meer aan de huidige situatie. 
Voor het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012 zijn de 
kenmerken en waarden daarom 
opnieuw geïnventariseerd. De 
gegevens uit het LOP+ zijn bij deze 
inventarisatie meegenomen. Voor 
gebieden met een bepaalde te 
beschermen waarde wordt een 
omgevingsvergunningstelsel 
opgenomen. De 
omgevingsvergunning is 
noodzakelijk bij het uitvoeren van 
werken en werkzaamheden die van 
invloed kunnen zijn op de waarden. 

Gebiedvisie Wehlse Broeklanden In maart 2009 is de gebiedsvisie 
Wehlse Broeklanden vastgesteld 
door de gemeenteraad van 
Doetinchem. De Wehlse 
Broeklanden is het gebied dat ligt 
tussen Doetinchem, Wehl en 
Langerak. In het Streekplan (2005) 
is het gebied al door de provincie 
aangewezen als GIOS-gebied. Het 
GIOS-gebied wordt gezien als 
uitloopgebied voor inwoners van de 
gemeente Doetinchem. Mede 
hierdoor wil de gemeente inzetten 
op een combinatie van functies in 
het gebied. Natuur, recreatie en 
waterberging dienen hier ruimte te 
krijgen om zich integraal te kunnen 
ontwikkelen. De identiteit van het 
gebied moet weer versterkt worden 
en daarmee herkenbaar worden. 

De landschapskenmerken en 
waarden in het geldende 
bestemmingsplan zijn overgenomen 
uit het daarvoor geldende 
bestemmingsplan. De destijds 
geïnventariseerde kenmerken en 
waarden voldoen niet geheel meer 
aan de huidige situatie. Voor het 
nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012 zijn de 
kenmerken en waarden daarom 
opnieuw geïnventariseerd. De 
gegevens uit de Gebiedsvisie 
Wehlse Broeklanden zijn bij deze 
inventarisatie meegenomen. Voor 
gebieden met een bepaalde te 
beschermen waarde wordt een 
omgevingsvergunningstelsel 
opgenomen. De 
omgevingsvergunning is 
noodzakelijk bij het uitvoeren van 
werken en werkzaamheden die van 
invloed kunnen zijn op de waarden. 

Gebiedsvisie Bethlehem In 2008 is de structuurvisie 
Gebiedsvisie Bethlehem 

De gebiedsvisie gaat in op 
specifieke knelpunten in het gebied 
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Kader Doel Positie gemeente Doetinchem 
vastgesteld. De gebiedsvisie doet 
uitspraak over het gebied tussen de 
A18, het dorp Gaanderen en de 
Rijksweg dat beschikt over 
bijzondere landschappelijke, 
cultuurhistorische en recreatieve 
waarden. Omdat een 
gebiedsuitwerking voor dit gebied 
ontbreekt in het LOP en er 
verschillende particuliere initiatieven 
zijn is de visie opgesteld. De visie is 
opgesteld om versterking en 
ontwikkeling van het gebied te 
stimuleren. 

en biedt algemene 
oplossingsrichtingen. In dat licht zijn 
op basis van de visie geen punten 
geformuleerd die direct van invloed 
zijn op het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012. Bij nieuwe 
ontwikkelingen moet getoetst 
worden aan de gebiedsvisie. Met het 
nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012 de 
voorkomende landschapskenmerken 
in het Buitengebied opnieuw 
geïnventariseerd. De gebiedsvisie 
wordt daarbij meegenomen. Voor 
gebieden met een bepaalde te 
beschermen waarde wordt een 
koppeling aangebracht met een 
omgevingsvergunningstelsel. De 
omgevingsvergunning is 
noodzakelijk bij het uitvoeren van 
werken en werkzaamheden die van 
invloed kunnen zijn op de waarden 
(voorheen dus de 
aanlegvergunning). 

Doetinchem: Cultuurhistorierijk! Op 3 november 2008 is de nota 
'Doetinchem: Cultuurhistorierijk!' 
vastgesteld als structuurvisie door 
de gemeenteraad van Doetinchem. 
De nota beschrijft de 
cultuurhistorische opgave in 
Doetinchem voor de komende 10 
jaar. 

Op basis van de nota Doetinchem: 
Cultuurhistorierijk!, de aanvulling 
daarop en het vaststellen van de 
erfgoedverordening (november 
2010) heeft de gemeente zichzelf 
verplicht om met de actualisatie van 
haar bestemmingsplan rekening te 
houden met de aanwezige 
cultuurhistorie. In het nieuwe 
bestemmingsplan Buitengebied – 
2012 moeten daarom regelingen 
worden getroffen ten aanzien van 
cultuurhistorie. Voor de wijze waarop 
deze regeling nader ingevuld moet 
worden is een specifieke afweging 
nodig. 

Waterplan Doetinchem De gemeente Doetinchem heeft 
samen met het Waterschap Rijn en 
IJssel het Waterplan Doetinchem 
opgesteld. In dit beleidsdocument is 
de integrale omgang met water in 
stedelijk en landelijk gebied 
aangegeven ter ondersteuning van 
het streven te komen tot 
veerkrachtige watersystemen en het 
scheiden van vuil- en 
schoonwaterstromen als principe. 
Sinds de gemeentelijke herindeling 
(2005) is dit beleid ook van 
toepassing op het grondgebied van 
de voormalige gemeente Wehl. 

Het Waterplan Doetinchem heeft 
geen directe invloed op de opzet van 
het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012. De bestaande 
planmethodiek wordt overgenomen 
in een nieuw jasje, en die biedt 
genoeg waarborgen om het beleid 
uit het Waterplan te realiseren in 

het buitengebied. 

Bomenbeleid De bescherming, de herplant en het 
kappen van bomen is geregeld in de 
gemeentelijke bomenverordening. 
De beleidsregels voor toepassing 
van deze regelgeving zijn 
opgenomen in de notitie 
"Beleidsregels bomenverordening 
gemeente Doetinchem". 

In het nieuwe bestemmingsplan 
Buitengebied – 2012 worden 
boomgroepen (bos) beschermd met 
de 

bestemming Bos. Deze bomen 
vallen bijna allemaal onder de 
Boswet. Uitzondering zijn bossen 

waar in het kader van de Boswet 
een vrijstelling is verleend voor de 
meldings- en herplantplicht. Dit zijn 
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Kader Doel Positie gemeente Doetinchem 
de productiebossen die worden 
gezien als 'snelgroeiend bos'. Een 
en ander wordt dan ook 
overgenomen uit het geldende 
bestemmingsplan. De bijzondere 
bomen worden beschermd via de 
kapverordening. In het nieuwe 
bestemmingsplan Buitengebied – 
2012 hoeven deze bomen geen 
specifieke bestemming. 

 

 


