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Toelichting
Hoofdstuk 1
1.1

Inleiding

Algemeen

Met dit bestemmingsplan wordt het mogelijk de Oostelijke Randweg aan te leggen, die de
verbindingsweg wordt tussen de Terborgseweg en de Normandiëstraat richting Zelhem.
Het bestemmingsplan Oostelijke Randweg 2009 bestaat uit een kaart en planregels en gaat
vergezeld van een toelichting (NL.IMRO.0222.R17B063A-0004). Op de kaart zijn de
bestemmingen door middel van kleuren en tekens weergegeven en nader gedifferentieerd.
De regels en de kaart geven te samen regels over de wijze waarop de gronden binnen de
bestemmingen gebruikt en bebouwd mogen worden.
De toelichting geeft onder andere informatie over:
de redenen om het bestemmingsplan in procedure te brengen;
de inhoud van het bestemmingsplan;
de planregeling.

1.2

Aanleiding en doel

De gemeente Doetinchem heeft een regionale functie en een verzorgingsgebied voor circa
200.000 tot 250.000 inwoners. De centrale ligging ten opzichte van de A18 en de spoorlijn
Arnhem - Winterswijk, het grote aantal voorzieningen op het gebied van onderwijs, zorg en
cultuur en het grote aantal bedrijven zijn hierin mede bepalend. De aantrekkingskracht legt
een bepaalde druk op het wegennet van de gemeente Doetinchem. Daarnaast worden er in
de periode tot 2020 nog diverse ruimtelijke ontwikkelingen gerealiseerd die gepaard gaan
met ingrepen in de verkeersstructuur. Kortom, het wordt steeds drukker op de wegen in
Doetinchem.
De gemeente Doetinchem wil voorkomen dat Doetinchem in 2020 dichtslibt en wil de
bereikbaarheid van het oostelijke deel van Doetinchem verbeteren. De Raad heeft in juli
2007 het Mobiliteitsplan vastgesteld1. In dit plan staat welke maatregelen op het gebied van
mobiliteit de gemeente in de periode tot 2020 gaat uitvoeren om de huidige en de
toekomstige knelpunten het hoofd te bieden. Eén van deze maatregelen is de aanleg van de
Oostelijke Randweg.
Volgens het Mobiliteitsplan lost de Oostelijke Randweg het knelpunt op dat zich voordoet
aan de oostkant van Doetinchem. De bereikbaarheid van het station en de oostkant van het
centrum staan onder druk. Daarnaast wordt de leefbaarheid en de verkeersveiligheid op de
Terborgseweg, de J.F. Kennedylaan en de Varsseveldseweg aangetast. Dit wordt veroorzaakt
door de toename van het verkeer in combinatie met de beperkte capaciteit van deze wegen
en de ligging van de spoorwegovergang op de Terborgseweg. Door aanleg van de Oostelijke
Randweg wordt de drukke route zoals hierboven beschreven ontlast.

1.3

Plangebied

Het plangebied is gelegen ten oosten van Doetinchem op de grens tussen het stedelijke en
landelijke gebied tussen de Zelhemseweg en de Terborgseweg. De situering van het
plangebied is globaal weergegeven op onderstaande afbeelding. In Bijlage 1 Situering
plangebied is een kaart met de precieze situering van het plangebied weergegeven.
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Globale situering plangebied Oostelijke Randweg

1.4

Geldende bestemmingsplannen

Het bestemmingsplan Oostelijke Randweg 2009 is opgesteld ten behoeve van de aanleg van
de Oostelijke Randweg. Het plangebied is gelegen binnen diverse geldende
bestemmingsplannen. Onderstaand is een overzicht opgenomen van de
bestemmingsplannen die binnen het plangebied van de randweg liggen.
Naam:

Vastgesteld op:

Goedgekeurd op,
nummer:

Plan in hoofdzaak 1963

14 mei 1964

2 juni 1965, nummer
onbekend

Overstegen 1998

20 juni 2000

8 augustus 2000,
RE2000.15374

Buitengebied 2000

23 november 2000

3 juli 2001 (gedeeltelijk),
RE2001.1766

Bedrijvenweg-tracé
2000

23 mei 2002

10 december 2002,
RE2002.53171
ABRS 17 september
2003, nr. 200300897/1

Parapluherziening
seksinrichtingen
gemeente Doetinchem

13 november 2003

16 januari 2004,
RE2003.114632

Buitengebied 2000
herziening 2002

24 juni 2004

18 januari 2005
(gedeeltelijk),
RE2004.62745

Schöneveld 2003

16 september 2004

25 november 2004,
RE2004-86442
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Rozengaardseveld 2004 15 december 2005

21 maart 2006,
2006-005611

Parapluherziening
9 november 2006
voorbereidingsprocedur
es voor
flexibiliteitsbepalingen

16 februari 2007,
2006-023026

Vijverberg/Rekhemsewe 21 december 2006
g

7 augustus 2007
(gedeeltelijk),
2007-003107

Parapluherziening
buitengebied

11 juni 2009

n.v.t.

Parapluherziening
11 juni 2009
planologisch beleid 2009

n.v.t.

Met dit bestemmingsplan worden de hierboven genoemde bestemmingsplannen gedeeltelijk
herzien.

9
vastgesteld bestemmingsplan "Oostelijke Randweg 2009"

Hoofdstuk 2
2.1

Planbeschrijving

Algemeen

Zoals in Hoofdstuk 1 Inleiding is beschreven wil de gemeente Doetinchem de
bereikbaarheid van het oostelijke deel van Doetinchem verbeteren door de aanleg van de
Oostelijke Randweg. In dit hoofdstuk wordt de huidige verkeerssituatie nader beschreven,
gevolgd door de te verwachten autonome ontwikkeling. Vervolgens wordt het tracé van de
Oostelijke Randweg beschreven en wordt aangegeven welke andere functies een plek krijgen
in dit bestemmingsplan. Tot slot wordt ingegaan op de milieueffectrapportage-procedure
(mer-procedure) die is doorlopen en de Milieueffectrapport (MER) die is opgesteld voor de
Oostelijke Randweg.

2.2

Oostelijke Randweg

2.2.1 Huidige situatie
Aan de zuidzijde van de gemeente Doetinchem ligt de A18. Twee invalswegen verzorgen de
verbinding tussen deze snelweg en de kern van Doetinchem, namelijk de Europaweg (N316)
en de Terborgseweg (N317). Vanuit het westen, noorden en oosten kan Doetinchem door
vier provinciale wegen worden bereikt. Dit zijn de Liemersweg (N813), de Keppelseweg
(N317), de Velswijkseweg (N316) en de Zelhemseweg (N315).
In het centrum van Doetinchem vormen de J.F. Kennedylaan en de Hofstraat de
belangrijkste verbindende schakels tussen deze invalswegen. De oostkant van Doetinchem
kan worden bereikt via de route aansluiting A18, Terborgseweg (N317), J.F. Kennedylaan,
Varsseveldseweg en Zelhemseweg (N315).

Ontsluitingsstructuur
De route aansluiting A18, Terborgseweg (N317), J.F. Kennedylaan, Varsseveldseweg en
10
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Zelhemseweg (N315) is druk. Het verkeer dat van deze route gebruik maakt bestaat voor
een fors deel uit verkeer met een herkomst en/of bestemming buiten Doetinchem
(doorgaand verkeer2 en extern verkeer3 ) en voor een deel uit verkeer tussen de
verschillende woonwijken en bedrijventerreinen (intern verkeer)4 . Het smalle profiel op de
J.F. Kennedylaan en de spoorwegovergang op de Terborgseweg zorgt dagelijks voor
doorstromingsproblemen op deze route. Er staan lange wachtrijen bij de kruispunten wat de
bereikbaarheid van het station en van de oostkant van het centrum niet ten goede komt.
Deze problemen zorgen voor klachten van bewoners met betrekking tot de leefbaarheid en
de verkeersveiligheid op de Terborgseweg en de J.F. Kennedylaan.
2.2.2 Autonome ontwikkeling
Uit onderzoek blijkt dat zonder extra maatregelen de intensiteit op een aantal wegen in
Doetinchem verder zal toenemen als gevolg van de autonome ontwikkelingen. Op een aantal
wegen zelfs zodanig dat de functie van de weg in het geding komt, zoals op de Terborgseweg,
de J.F. Kennedylaan en de Varsseveldseweg. Het betreft een toename van intern verkeer
maar vooral ook van doorgaand verkeer op deze route. Deze toename zorgt ervoor dat de
genoemde problemen met betrekking tot de leefbaarheid, de verkeersveiligheid en de
bereikbaarheid groter worden.
2.2.3 Het tracé van de Oostelijke Randweg
De Oostelijke Randweg is een gebiedsontsluitingsweg met een lengte van circa 2,5 km en
een intensiteit van circa 18.700 motorvoertuigen per etmaal5 . Het gaat om de realisatie van
een nieuwe weg. De weg heeft een profiel van één rijstrook per richting en in de tunnel
onder het spoor twee rijstroken per richting. De weg is gelegen binnen de bebouwde kom.
Enkele bebouwde kom borden worden verplaatst ten behoeve van de realisatie van de
Oostelijke Randweg. De snelheid bedraagt 50 km/uur op het traject tussen Terborgseweg en
Vijverlaan en 70 km/uur op het traject tussen Vijverlaan en Normandiëstraat.
De Oostelijke Randweg krijgt het volgende profiel:
berm van ca. 8 meter;
redresseerstrook;
kantstreep, onderbroken;
rijstrook van ca. 3,25 meter;
dubbel asstreep + ruimte daar tussen;
rijstrook van ca. 3,25 meter;
kantstreep, onderbroken;
redresseerstrook;
berm van ca. 8 meter.
Het tracé gaat direct na het kruispunt met de Terborgseweg naar beneden en komt nabij de
Vijverlaan weer omhoog. Op dit gedeelte wordt een tunnelbak gerealiseerd om het spoor
ongelijkvloers te kruisen. De Lijsterbeslaan / Frans Halsweg zal tussen de Iepenlaan en de
Oostelijke randweg worden afgebogen naar de Terborgseweg. Ook worden op de
Lijsterbeslaan snelheidsremmende maatregelen genomen. Tussen de afgebogen weg en de
woningen aan de Iepenlaan komt een geluidswal of –scherm te liggen.
Aan de westzijde van de Oostelijke Randweg loopt de weg dood tegen de Oostelijke
Randweg. Fietsers kunnen via een nieuw aan te leggen fietsverbinding vanaf de Frans Halsweg
parallel aan de tunnelbak en het spoor de Oostelijke randweg kruisen. De nieuwe verbinding
sluit aan de oostzijde aan op de Rembrandtweg. De route van de Rembrandtweg blijft
bestaan en loopt als fietsroute tussen de Frans Halsweg west en de Spoorstraat met een
brug over de Oostelijke randweg. De woningen aan de Vijverlaan en Rembrandtweg kunnen
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via de Rekhemseweg de Lijsterbeslaan bereiken. De eerder gedachte brug over de Oostelijke
Randweg in de Vijverlaan is hierdoor niet nodig.
De bestaande Zelhemseweg wordt tussen de Normandiëstraat en de Varsseveldseweg
opgeheven aangezien de functie van deze weg wordt overgenomen door de Oostelijke
Randweg. De woning die nu direct aan de Zelhemseweg ligt, krijgt een nieuwe aansluiting op
de Swammerdamlaan.
De bestaande aansluiting van de Turfweg op de Zelhemseweg wordt verlegd naar de
aansluiting met de Normandiëstraat. Er ontstaat hier een volwaardig kruispunt. Dit is gedaan
om het totale aantal aansluitingen op de Oostelijke Randweg te verminderen.
De J.F. Kennedylaan en een deel van de Terborgseweg worden heringericht.
2.2.4 Verkeer
De weg heeft vier gelijkvloerse kruispunten die worden geregeld met verkeerslichten. Er is
gekozen voor verkeerslichten om de doorstroming voor het doorgaande verkeer te
garanderen terwijl het tegelijkertijd voor het langzame verkeer (fietsers en voetgangers)
mogelijk is om veilig over te steken en het gemotoriseerde verkeer uit de zijstraten kan op
een veilige manier invoegen.
Het landbouwverkeer dat in de huidige situatie van de Zelhemseweg gebruik maakt, kan in
de nieuwe situatie deels gebruik maken van de Oostelijke Randweg tussen de
Normandiëstraat en Varsseveldseweg. Landbouwverkeer is toegestaan op dit noordelijke
deel van de Oostelijke Randweg tot aan de Varsseveldseweg, om te voorkomen dat
landbouwverkeer door de woonwijk moet. Voor het landbouwverkeer worden er geen
extra voorzieningen in de vorm van passeerhavens gerealiseerd.
De Van Hogendorplaan biedt toegang aan de wijk Schöneveld. Deze zal in overleg met de
betrokkenen zodanig wordt heringericht dat geen sluipverkeer ontstaat tussen de Oostelijke
Randweg en de J.F. Kennedylaan.
Openbaar vervoer
Openbaar vervoer zal in de nieuwe situatie gebruik maken van de Oostelijke Randweg
tussen de Normandiëstraat en Varsseveldseweg. Op dit gedeelte rijdt een bus over de
Oostelijke Randweg. Ter hoogte van de aansluiting met de Normandiëstraat zijn aan beide
kanten van het kruispunt bushaltes gelegen.
Fietsverkeer
Langs de gehele Oostelijke Randweg is een bestaand vrijliggend fietspad gelegen dat in twee
richtingen bereden wordt. Dit is een bestaand fietspad dat gehandhaafd blijft. Ter hoogte van
de Normandiëstraat kruist de Oostelijke Randweg dit fietspad. Door het realiseren van een
geregeld kruispunt kunnen fietsers veilig oversteken.
Fietsverkeer tussen de wijken rond de Oostelijke Randweg blijft mogelijk door het
handhaven van vijf verbindingen over de Oostelijke Randweg die worden voorzien van
geregelde kruispunten of ongelijkvloerse aansluitingen.
Het gaat hierbij om:
Een geregelde oversteek of een fiets/voettunnel ter hoogte van de
Terborgseweg/Ondernemingsweg;
Een apart fiets-/voetpad vanaf de Frans Halsweg langs de tunnelbak naar het spoor dat
het tracé ongelijkvloers kruist. De Oostelijke Randweg ligt hier verdiept zodat het
fiets-/voetpad op maaiveld kan blijven liggen. Het fiets-/voetpad loopt over de tunnel
12
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heen;
Een fiets-/voetbrug op de bestaande route van de Rembrandtweg. De Oostelijke
Randweg ligt hier nog verdiept, waardoor het overkruisen van de weg met een
fiets-/voetviaduct eenvoudig is. Deze brug is geschikt voor hulpdiensten maar zal niet
opengesteld zijn voor overig gemotoriseerd verkeer;
Een geregelde oversteek ter hoogte van de Vossenstraat;
Een geregelde oversteek ter hoogte van de Varsseveldseweg;
Een geregelde oversteek ter hoogte van de Normandiëstraat/Turfweg;
Voetgangers
Alleen ter hoogte van het kruispunt Normandiëstraat met de Turfweg is in het profiel
rekening gehouden met aparte voetpaden in verband met de bereikbaarheid van beide
bushaltes. De kruising of tunnel bij de Terborgseweg/Ondernemingsweg en de brug in de
Rembrandtweg zijn ook te gebruiken door voetgangers.
Parkeren
Het is niet mogelijk om langs de Oostelijke Randweg te parkeren. Er is geen rekening
gehouden met aparte parkeerhavens.
Mogelijkheid tankstation met lpg vulpunt
Langs de Oostelijke Randweg bestaat in de toekomst middels een wijzigingsbevoegdheid de
mogelijkheid voor de plaatsing van een tankstation met lpg vulpunt nabij de kruising met de
Varsseveldseweg. Dit tankstation zal dan een in de kern gelegen tankstation vervangen. In
verband met mogelijke veiligheidsrisico's is rekening gehouden met een contour van 45
meter rond het vulpunt zonder woonbebouwing en een maximum aantal van 55 personen
per hectare binnen de 150 meter contour. Deze contour is gebaseerd op een maximaal
vergunde doorzet per jaar. In Bijlage 2 Advies externe veiligheid (Regio Achterhoek,
16-10-09, kenmerk 2009u807) van dit bestemmingsplan is het advies op grond van externe
veiligheid dat ten behoeve van dit bestemmingsplan is opgesteld bijgevoegd.
2.2.5 Overige functies
Naast de realisatie van de Oostelijke Randweg vindt ook natuurcompensatie en
natuurontwikkeling plaats. Het gebied waar natuurcompensatie plaatsvindt is gelegen aan de
oostzijde van de Oostelijke Randweg ter hoogte van de Slingebeek. Natuurontwikkeling vindt
voornamelijk plaats ten westen van de Oostelijke Randweg, ten behoeve van een goede
inpassing van het tracé in het landschap. Ook aan de oostzijde van de Oostelijke Randweg
vindt natuurontwikkeling plaats. Deze natuurontwikkeling wordt meegenomen in het
bestemmingsplan voor het buitengebied.
In het noordwestelijke deel van het plangebied zijn twee woningen gelegen, een vrijstaande
woning aan de Varsseveldseweg en een dubbele woning aan de Zelhemseweg. Aan de
Vijverlaan 1 is ook een woning gelegen, die opgenomen is in dit bestemmingsplan.
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2.2.6 Milieueffectrapportage
Voor de aanleg van een Oostelijke Randweg is een milieueffectrapportage-procedure
(mer-procedure) doorlopen en een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. In dit rapport zijn
de milieueffecten van diverse wegtracés inzichtelijk gemaakt. Hieruit blijkt dat de aanleg van
een Oostelijke Randweg mogelijk is. Het MER heeft een belangrijke rol gespeeld bij de
bestuurlijke besluitvorming over de tracékeuze van de randweg. Mede op basis van het MER
is gekozen voor het tracé Terborgseweg – Normandiëstraat. De procedures van de Wet
ruimtelijke ordening (Wro) en de procedure van de Wet Milieubeheer (Wmb) zijn in het
traject van het voorontwerp bestemmingsplan gelijktijdig doorlopen, waarbij de momenten
van inspraak en besluitvorming van de Wro door het bevoegd gezag zijn afgestemd op de
noodzakelijke inspraakmomenten van de mer-procedure.
De onafhankelijke en deskundige Commissie m.e.r. heeft in december 2009 een positief
toetsingsadvies afgegeven over het MER oostelijke randweg en de aanvulling daarop. De
Commissie heeft geoordeeld dat alle essentiële informatie in het MER en de aanvulling
daarop aanwezig is. In Bijlage 3 Oostelijke Randweg toetsingsadvies over het
milieueffectrapport en de aanvulling daarop (commissie m.e.r., 09-12-2009, rapportnummer
2168-83) is het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. opgenomen. De gemeenteraad
heeft op 4 februari 2010 het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. aanvaard. Daarmee is
de mer-procedure formeel afgerond. Ook heeft de gemeenteraad de aanbeveling uit het
toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. overgenomen; bij de besluitvorming over het
bestemmingsplan zal worden aangegeven hoe wordt omgegaan met de mogelijke effecten van
de aanleg en het gebruik van de randweg op het ecohydrologisch systeem.
Het bestemmingsplantraject wordt voortgezet.

2.3

Functies

In het plan komen de volgende functies voor:
Agrarisch, deels met waarden;
Groen;
Natuur;
Tuin;
Verkeer;
Verkeer - Railverkeer;
Water;
Wonen;
Waarde - Archeologie (dubbelbestemming);
Waarde - Natuur (dubbelbestemming);
Waterstaat - Waterlopen (dubbelbestemming).
De invulling van deze functies is nader beschreven in de wijze van bestemmen in Hoofdstuk
6 Wijze van bestemmen van deze toelichting.
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Hoofdstuk 3
3.1

Beleidskader

Algemeen

Dit hoofdstuk beschrijft het rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid. Naast de
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifiek voor dit plangebied geldende
uitgangspunten weergegeven. Het beleid is in dit hoofdstuk verwoord en afgewogen en
indien noodzakelijk op de kaart en in de regels vertaald.

3.2

Rijksbeleid

3.2.1 Nota Ruimte
De Nota Ruimte, d.d. 27 februari 2006, bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke
ontwikkeling van Nederland en de belangrijkste bijbehorende doelstellingen tot 2020, met
een doorkijk tot 2030. De nota bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een
veilige en leefbare samenleving en een aantrekkelijk land. Het kabinet kiest daarbij voor het
motto 'decentraal wat kan en centraal wat moet'.
Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is om op een duurzame en efficiënte wijze
ruimte te scheppen voor de verschillende ruimte vragende functies, de leefbaarheid van
Nederland te waarborgen en te vergroten en de ruimtelijke kwaliteit van stad en platteland
te verbeteren. Daarbij wordt speciaal aandacht geschonken aan het scheppen van de juiste
condities voor het toepassen van ontwikkelingsplanologie.
Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen:
1. versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;
2. bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;
3. borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;
4. borging van de veiligheid.
De nota bevat generieke regels ter waarborging van de algemene basis van ruimtelijke
kwaliteit in brede zin, de ondergrens voor alle ruimtelijke plannen. In de Nota Ruimte geeft
het rijk voor de nationale ruimtelijke hoofdstructuur, de gebieden en netwerken die het
kabinet van belang acht, middels lagenbenadering de basiskwaliteit aan.
Voor de gemeente Doetinchem is de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) van belang. Op de
planologische kernbeslissing kaart “Ecologische Hoofdstructuur” is een globale begrenzing
weergegeven van de EHS. Deze globale begrenzing is in het Streekplan van de provincie
Gelderland nader uitgewerkt. Het rijk is samen met de provincies verantwoordelijk voor de
realisatie van de EHS. Bescherming, instandhouding en ontwikkeling is de
verantwoordelijkheid van provincie en gemeenten.
De Oostelijke Randweg is voor een deel gelegen binnen de EHS-verweving zoals aangegeven
in de Nota Ruimte en het Streekplan Gelderland 2005.
EHS-verweving omvat landgoederen onder de Natuurschoonwet (daarop aanwezige grotere
natuur- en bosgebieden zijn tot de EHS-natuur gerekend), landbouwgebieden met
natuurwaarden en landbouwgebieden met een hoge dichtheid aan natuur- en boselementen.
Door natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer wordt de natuurwaarde van het gebied
als geheel versterkt. In het Streekplan Gelderland 2005 is het beleid ten aanzien van de EHS
nader uitgewerkt.
Verder staan voor het plangebied Oostelijke Randweg 2009 in de Nota Ruimte geen
15
vastgesteld bestemmingsplan "Oostelijke Randweg 2009"

specifieke ontwikkelingen beschreven. De ontwikkeling sluit aan op de algemene
doelstellingen zoals aangegeven in de nota.
3.2.2 Wet op de archeologische monumentenzorg
Sinds september 2007 hebben we te maken met de Wet op de Archeologische
Monumentenzorg. Het belangrijkste doel van de wet is het behoud van het archeologisch
erfgoed in situ (ter plekke). Het is verplicht om in het proces van ruimtelijke ordening tijdig
rekening te houden met de mogelijke aanwezigheid van archeologische waarden. Vroegtijdig
onderzoek maakt ruimte voor de overweging van archeologie vriendelijke alternatieven. Wie
ondanks de aanwezigheid van archeologische waarden toch de grond in wil, moet
archeologisch (voor)onderzoek doen en opgravingen betalen.
In de meeste gevallen is de gemeente bevoegd gezag en daarmee verantwoordelijk voor
toetsing van de onderzoeksrapporten, het nemen van selectiebesluiten en goedkeuring van
de Programma's van Eisen en dergelijke. In het geval van provinciale en rijksmonumenten zijn
dat de hogere overheden.
Eén van de gevolgen van de nieuwe wetgeving is de noodzaak voor gemeenten om de
archeologische waarden in kaart te brengen en op grond hiervan beleid te maken. Paragraaf
4.3.3 Monumenten en archeologie gaat verder in op de cultuurhistorie inclusief de
archeologie in het plangebied.
3.2.3 Monumentenwet en Nota Belvedere
Op dit moment is de Monumentenwet het nationale kader als het gaat om de bescherming
van cultuurhistorische waarden. Daarnaast zijn de Nationale Landschappen en het nationaal
beschermd landschapsgezicht bedoeld om waardevolle landschappen te beschermen. De
afgelopen tien jaar is de Nota Belvedère het belangrijkste beleidsinstrument geweest om
richting te geven aan zowel het behoud als de ontwikkeling van cultuurhistorie in relatie tot
planvorming. In 2009 heeft de toenmalige minister Plasterk voorstellen gedaan voor de
modernisering van de Monumentenwet. Hij wil de rol van cultuurhistorie vergroten door
net als bij de archeologie onderzoek naar cultuurhistorische waarden verplicht te stellen in
de beginfase van de planvorming. Ook wil hij het Belvederebeleid in de wet verankeren. Zijn
beleidsbrief is met veel enthousiasme ontvangen en een en ander wordt verwerkt in nieuwe
wetgeving. Paragraaf 4.3.3 Monumenten en archeologie gaat verder in op de
cultuurhistorische waarde van het plangebied.
3.2.4 Natuurbeschermingswet
Gebiedsbescherming in Nederland is geregeld in de Natuurbeschermingswet. De
Natuurbeschermingswet (1998) regelt de bescherming van gebieden die in het kader van de
Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn (Natura 2000) beschermd moeten worden. Alleen binnen
die gebieden is de wet van toepassing.
De Zumpe is aangewezen als Staatsnatuurmonument en als Beschermd Natuurmonument.
Het betreft een gebied van 24 hectare dat bestaat uit loofbos, grasland, open water en
moerasvegetaties.
Ten behoeve van de realisatie van de Oostelijke Randweg is een ecologisch onderzoek
uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is opgenomen in Bijlage 4 Ecologisch onderzoek, natuur
en stikstofdepositie (ARCADIS, MER Oostelijke Randweg, 26-05-09,
B02022/CE9/068/300004/ws). Uit dit onderzoeksrapport blijkt dat De Zumpe niet wordt
aangetast door de realisatie van de Oostelijke Randweg. De tunnelbak die gerealiseerd dient
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te worden ten behoeve van de Oostelijke Randweg mag geen invloed hebben op de Zumpe,
deze dient dan ook zodanig aangelegd te worden dat geen negatieve effecten op de Zumpe
optreden en een drainerende werking wordt voorkomen. Het voorkomen van drainerende
werking is o.a. mogelijk door (deels) verhoogde aanleg daar waar een laagte in het landschap
ligt, maar ook door technische maatregelen, bijvoorbeeld door geïsoleerde aanleg. Bij de
nadere uitwerking van het ontwerp en de realisatie van de Oostelijke Randweg dient
aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Uit dit onderzoek moet blijken welke
maatregelen genomen moeten worden om de tunnelbak te realiseren in dit gebied.
Het omliggende EHS-verwevingsgebied wordt in het noordelijk deel wel deels aangetast. Ten
behoeve van mitigatie en compensatie is een natuurcompensatieplan en inpassingsplan
opgesteld dat is opgenomen in paragraaf 5.6 Natuur en landschap van dit bestemmingsplan.

3.3

Provinciaal beleid

3.3.1 Streekplan Gelderland 2005
Het Streekplan Gelderland 2005, kansen voor de regio, d.d. 29 juni 2005, bevat de
beleidskaders voor de ruimtelijke ontwikkeling in Gelderland voor de periode 2005 - 2015.
Hoofddoel van het streekplan is de ruimtebehoefte zorgvuldig in regionaal verband te
accommoderen en te bevorderen. De publieke en private partijen moeten daarin de
benodigde ruimte vinden, op een wijze die meervoudig ruimtegebruik stimuleert, duurzaam
is en de regionale verscheidenheid versterkt, gebruik makend van de aanwezige identiteiten
en ruimtelijke kenmerken.
Concrete doelstellingen daarbij zijn:
sterke stedelijke netwerken en regionale centra bevorderen;
versterken van de economische kracht en de concurrentiepositie van Gelderland;
bevorderen van een duurzame toeristische-recreatieve sector in Gelderland met een
bovengemiddelde groei;
de vitaliteit van het landelijk gebied en de leefbaarheid van daarin aanwezige kernen
versterken;
de waardevolle landschappen verbeteren en de Ecologisch Hoofdstructuur realiseren;
de watersystemen veilig en duurzaam afstemmen op de veranderende wateraanvoer en
waterafvoer en de benodigde waterkwaliteit;
een gezonde en veilige milieu(basis)kwaliteit bewerkstelligen;
met ruimtelijke beleid bijdragen aan de verbetering van de bereikbaarheid van en in de
provincie;
bijdragen aan een evenwichtige regionaal gedifferentieerde ruimtelijke ontwikkeling, door
de cultuurhistorische identiteiten en ruimtelijke kenmerken als inspiratiebron te
hanteren in de ruimtelijke planning.
De ruimtelijke hoofdstructuur in het streekplan is tweeledig; het rode raamwerk en het
groenblauwe raamwerk. Het rode raamwerk heeft betrekking op de gebieden met hoog
dynamische functies zoals de hoofdinfrastructuur en de intensieve vormen van
ruimtegebruik.
Algemene doelstellingen van het rode raamwerk zijn:
ontwikkeling stedelijke netwerken en sterke regionale centrumsteden;
zorgen voor voldoende recreatie en (buffer)groen tussen en bij steden (GIOS);
realisering landbouwontwikkelingsgebieden;
ontwikkeling intensieve teeltgebieden (ITG).
Specifiek voor de Achterhoek wordt genoemd:
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stedelijke transformatie: Doetinchem-Hamburgerbroek;
GIOS: Doetinchem-Wehl;
uitvoering reconstructieplan.
Het groenblauwe raamwerk heeft betrekking op functies en kwaliteiten die afhankelijk zijn
van een lage ruimtelijke dynamiek en welke kwetsbaar zijn voor intensieve vormen van
ruimtegebruik.
Algemene doelstellingen van het groenblauwe raamwerk zijn:
de vitaliteit van het landelijk gebied en de leefbaarheid van daarin aanwezige kernen
versterken;
bescherming bestaande natuur en waardevolle open gebieden;
behoud en ontwikkeling ecologische verbindingszones (EVZ);
afbakening en bescherming waterbergingsgebieden;
maatregelen Ruimte voor de Rivier.
Specifiek voor de Achterhoek wordt genoemd:
behoud en ontwikkeling ecologische verbindingszone (EVZ): Groenblauwe as
Graafschap-Winterswijk.
De delen die buiten het rode en groenblauwe raamwerk vallen liggen in het multifunctioneel
gebied. Op dit gebied wordt door de provincie geen expliciete provinciale sturing gericht.
Wel worden handreikingen gegeven ten aanzien van landbouw, landschap, recreatie en
toerisme, functieverandering, verevening, nieuwe landgoederen en bossen.

Uitsnede beleidskaart ruimtelijke structuur Streekplan Gelderland 2005
Het plangebied van de Oostelijke Randweg is deels gelegen binnen het gebied dat is
aangewezen als Regionaal centrum, deels in een gebied aangewezen als Waardevol landschap
en voor een klein deel in een gebied dat is aangeduid als EHS-verweving. Ook ligt het tracé in
een gebied dat is aangeduid als beschermingszone natte landnatuur.
Voor het Regionaal centrumgebied van Doetinchem zijn geen specifieke ontwikkelingen
aangegeven in het streekplan.
EHS-verweving omvat landgoederen onder de Natuurschoonwet (daarop aanwezige grotere
natuur- en bosgebieden zijn tot de EHS-natuur gerekend), landbouwgebieden met
natuurwaarden en landbouwgebieden met een hoge dichtheid aan natuur- en boselementen.
Door natuurontwikkeling en agrarisch natuurbeheer wordt de natuurwaarde van het gebied
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als geheel versterkt. In EHS-verweving is natuur de belangrijkste functie.
Waardevolle landschappen zijn gebieden met (inter)nationaal en provinciaal zeldzame of
unieke landschapskwaliteiten van visuele, aardkundige en/of cultuurhistorische aard, en in
relatie daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. De ensemble-waarden van
deze gebieden is groot, dat wil zeggen dat de samenhang tussen de verschillende
landschapsaspecten groot is.
Het ruimtelijk beleid voor waardevolle landschappen is: behouden en versterken van de
landschappelijke kernkwaliteiten. In de waardevolle landschappen is lokale en regionale
ontwikkeling mogelijk. Aard, omvang en vormgeving in samenhang met de kernkwaliteiten
zijn bepalend.
Het deel van het plangebied Oostelijke Randweg dat is gelegen binnen het Waardevol
landschap is tevens gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur-verweving, maar is niet
aangemerkt als Waardevol open gebied. Voor dit deel van het Waardevol landschap geldt
het ja, mits-regime: activiteiten zijn toegestaan mits de kernkwaliteiten worden behouden of
versterkt. Dat betekent dat ontwikkelingen van allerlei aard mogelijk zijn, waarbij overigens
wel geldt dat deze landschappen zich niet lenen voor grootschalige verstedelijking.
Zoals aangegeven is een deel van het plangebied ook gelegen binnen de EHS-verweving,
hiermee dient rekening gehouden te worden in de planvorming en realisatie. Dit wordt
onder andere gedaan door terreindelen die gehandhaafd blijven zoveel mogelijk met rust te
laten. Vanuit de algemene zorgplicht dient tijdens de werkzaamheden continu te worden
gelet op aanwezigheid van al dan niet beschermde planten en dieren. Bij aantreffen van
dieren en planten moet worden voorkomen dat deze gedood of verwond c.q. (bij planten)
onnodig aangetast worden. In het geval dat een ingreep toch samenvalt met de aanwezigheid
van beschermde soorten, worden passende maatregelen genomen of er wordt naar een
andere oplossing gezocht. Ook vindt compensatie plaats. De gemeente koopt hiervoor
elders een stuk grond aan waarop deze compensatie kan plaatsvinden.
In het kader van de Milieu effect rapportage is voor de Oostelijke Randweg een ecologisch
onderzoek uitgevoerd om de eventuele aantasting van de ecologische waarden te
constateren en maatregelen te bepalen. Paragraaf 4.3.1 Flora en fauna gaat verder in op dit
ecologisch onderzoek. Bij de planvorming dient een relatie te worden gelegd met de
kernkwaliteiten van dit stuk EHS. Op deze kernkwaliteiten en natuurcompensatie wordt
verder ingegaan in paragraaf 5.6 Natuur en landschap.
De Oostelijke Randweg wordt aangelegd op de grens tussen het Regionaal centrum en het
Waardevol landschap. Voor het Regionaal centrum zijn in het streekplan geen specifieke
ontwikkelingen beschreven. Ten aanzien van het Waardevol landschap kunnen de
landschappelijke waarden worden geïnterpreteerd als oud boerenland. De kernkwaliteiten
bestaan onder andere uit gave open essen en gave broekgebieden, karakteristiek verspreide
bebouwing van hoeven, landhuizen, gehuchten, dorpen, beken, weteringen en oude
rivierlopen grotendeels parallel aan de Oude IJssel. Voor een klein deel is het tracé in het
zuidelijk deel geprojecteerd in een gebied dat is aangeduid met het landschapstype
rivierduinen. De kernkwaliteiten kunnen hier bestaan uit rivierduinen met hoge ruggen en
veel microreliëf en afwisseling landgoederen, bouwland en grote bossen.
De aanleg van de Oostelijke Randweg betekent geen grootschalige verstedelijking. De
realisatie van de weg voorziet derhalve niet in een aantasting van het Waardevol landschap.
Hoe met de landschapsontwikkeling wordt omgegaan wordt beschreven in paragraaf 5.6
Natuur en landschap.
Het tracé ligt in een gebied dat in de streekplanuitwerking Kernkwaliteiten EHS is aangeduid
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als Natte landnatuur. Deze natte natuur stelt eisen aan de waterkwaliteit en waterkwantiteit.
Een (periodiek) hoge grondwaterstand is in deze situaties een vereiste. Natte natuur is niet
alleen afhankelijk van een hoge grondwaterstand maar ook van de kwaliteit van het water. De
kwaliteit van het grondwater is in een natuurlijke situatie afhankelijk van de oorsprong van
het water.
In de beschermingszone moet rekening worden gehouden met de kwaliteit, waterstand en
stroming van het grond- en oppervlaktewater met het oog op de natuurwaarden en -doelen
van het betreffende natuurgebied.
In dit bestemmingsplan is het aspect water nadrukkelijk van belang. Ten behoeve van het
plan zijn daarom diverse onderzoeken uitgevoerd en wordt aandacht besteed aan het
behoud van de waterkwaliteit, de waterstand en de stroming van grond- en
oppervlaktewater, zie ook paragraaf 4.3.2 Water.
Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat de ontwikkeling van de Oostelijke
Randweg aansluit op de doelstellingen zoals aangegeven in het streekplan.
3.3.2 Archeologisch beleidskader
Het archeologisch Beleidskader van de provincie Gelderland (vastgesteld door PS op 10
maart 2009), beschrijft het provinciale beleid voor waardevolle archeologische gebieden die
bepalend zijn voor de cultuurhistorische identiteit van de provincie.
Door een toenemende ruimtelijke dynamiek staat er druk op het gebruik van de ruimte,
hierdoor loopt het bodemarchief gevaar. Toch liggen er nog volop kansen om de rijkdom aan
cultuurhistorie en bodemschatten een prominente rol te laten spelen bij ruimtelijke
ontwikkelingen. Door de Wet op de archeologische monumentenzorg en de Wet
ruimtelijke ordening worden daarvoor volop kansen geboden.
De provincie wil deze kansen benutten door:
gebieden aan te wijzen die van bijzonder belang zijn voor de cultuurhistorische identiteit
van de provincie;
gemeenten en waterschappen te ondersteunen bij de vertaling van archeologische
belangen in hun ruimtelijke plannen en projecten;
voor waardevolle gebieden richtlijnen te geven voor verantwoord archeologisch
onderzoek.
Het archeologisch beleidskader deelt Gelderland op in drie soorten archeologische gebieden:
de Gelderse parels (roze/rood);
de ruwe diamanten (lichtgroen/groen);
de rest van Gelderland.
Het archeologisch beleidskader deelt Gelderland op in gebieden zonder provinciaal
archeologisch belang en gebieden van groot provinciaal belang, de parels:
Voor de Gelderse parels stuurt de provincie via onderhandeling en indien mogelijk via
samenwerking actief op bescherming, behoud door ontwikkeling en verantwoord
onderzoek. Binnen de gemeente Doetinchem zitten provinciaal waardevolle gebieden.
Het plangebied ligt niet in een gebied genoemd in het Archeologisch beleidskader van de
provincie Gelderland. Wel is het plangebied deels gelegen in een gebied met een hoge
archeologische verwachtingswaarde. Archeologisch onderzoek is derhalve noodzakelijk. Zie
ook paragraaf 4.3.3 Monumenten en archeologie van deze toelichting, die onder meer nader
ingaat op archeologie en cultuurhistorie.
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Uitsnede kaart archeologische verwachtingswaarden provincie Gelderland
3.3.3 Nota Belvoir
De provincie Gelderland heeft haar cultuurhistorisch beleid vormgegeven in de nota Belvoir
en bijbehorende uitvoeringsplannen. Het beleid richt zich op het behoud en beheer van
cultuurhistorische waarden, alsmede het benutten van cultuurhistorie als inspiratiebron.
Belvoir hanteert het instrument aandachtsgebieden op basis van karakteristieke en specifieke
kwaliteiten. Het plangebied Oostelijke randweg valt binnen het cultuurhistorisch
aandachtsgebied de Achterhoek. Voor dit gebied word ”Achterhoeks boerenland” benoemd
als karakteristieken. Kampen, kleine landschapselementen, essen en agrarische bebouwing
worden gewaardeerd.
3.3.4 Waterplan Gelderland 2010-2015
In het Waterplan Gelderland 2010-2015 wordt met betrekking tot stedelijk gebied
aangegeven, dat inrichting en beheer van het waterhuishoudkundig systeem gericht zijn op:
het voorkomen en beperken van wateroverlast;
de ontwikkeling en behoud van de natuur in het stedelijk gebied;
het voorkomen van zettingen;
het herbenutten van ontwateringswater voor drink- en industriewatervoorziening of
voor herstel van verdroogde natuur;
het weren van (diepe) drainage en het voorkomen van instroming van oppervlaktewater
op de riolering;
het beperken van de vuilbelasting door riooloverstorten en hemelwateruitlaten;
het beperken van de invloed van bronbemaling;
het realiseren van de basiskwaliteit voor oppervlaktewater.
De waterketen in stedelijk gebied is zodanig ingericht dat deze geen negatieve invloed heeft
op het grond- en oppervlaktewater. Stedelijke ontwikkelingen en stedelijke herinrichting en
herstructurering dienen “waterneutraal” te zijn en worden benut om het watersysteem
waar nodig op orde te brengen en te verduurzamen.

21
vastgesteld bestemmingsplan "Oostelijke Randweg 2009"

3.4

Regionaal beleid

3.4.1 Regionale Structuurvisie Achterhoek
De Regionale Structuurvisie Achterhoek (april 2004) is een document dat is opgesteld door
de regio Achterhoek ten behoeve van het leveren van een gebiedsgerichte bijdrage aan het
Streekplan Gelderland 2005. De Achterhoek onderscheidt zich volgens de visie met haar
kleinschaligheid en gebiedskwaliteiten. De regio heeft onder meer de ambitie de
karakteristieken van de Achterhoek te behouden, te benutten en te versterken. De regio wil
de kenmerkende landschappelijke verschillen behouden, herstellen en versterken. Aan
ruimtelijke ontwikkelingen kan worden meegewerkt mits behoud van het bestaande unieke
karakter als leidend principe wordt gehanteerd.

Uitsnede staalkaart Regionale Structuurvisie Achterhoek
Op de staalkaart in de visie is Doetinchem aangegeven als 'dragerskern'. Doetinchem heeft,
mede door haar gunstige ligging, een regionale centrumfunctie. Deze positie is in het
verleden verworven en Doetinchem heeft voldoende onderscheidende kwaliteiten om haar
positie zelfstandig verder uit te bouwen.
Het plangebied is gelegen op de grens tussen de kern Doetinchem en de beboste
'rivierduinen' en de open 'komgronden' in een zone met 'structuuraanbrengende beplanting
langs beken.' In het hele plangebied dient het landschapsbeeld behouden te blijven.
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3.4.2 Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel 2010-2015
In het Waterbeheerplan Waterschap Rijn en IJssel 2010-2015 zijn door het Waterschap
Rijn en IJssel opgestelde uitgangspunten voor water-, waterkeringen- en waterwegbeheer
vastgelegd. Kernbegrippen zijn schoon, levend en functioneel water. Het waterschap streeft
samen met gemeenten naar een vorm van duurzaam stedelijk waterbeheer en verbetering
van de waterkwaliteit, door afkoppelen van schoon regenwater, het minimaliseren van de
verontreiniging van oppervlaktewater en waterbodem en het aanleggen van
natuurvriendelijke oevers. Met betrekking tot de chemische en ecologische waterkwaliteit
van oppervlaktewater wordt gewerkt aan nadere invulling van doelstellingen en maatregelen
op basis van de normstelling uit de Europese Kaderrichtlijn Water.

3.5

Gemeentelijk beleid

3.5.1 Mobiliteitsplan 2007
Op 24 augustus 2006 heeft de gemeenteraad van Doetinchem de bestuursopdracht voor
het opstellen van een Mobiliteitsplan vastgesteld. In deze bestuursopdracht staat de opgave
om te komen tot een samenhangend pakket van maatregelen op het gebied van mobiliteit
voor het grondgebied van de gehele gemeente.
In juli 2007 heeft de Raad het Mobiliteitsplan vastgesteld, zoals ook is aangegeven in de
paragraaf 1.2 Aanleiding en doel Aanleiding en doel van dit bestemmingsplan.
Het Mobiliteitsplan schetst vanuit ruimtelijk-economisch perspectief de opgaven voor het
mobiliteitsbeleid op korte en middellange termijn. Aan de hand van een analyse van de
ontwikkelingen en knelpunten zijn oplossingsrichtingen geformuleerd. In het plan zijn vijf
probleemclusters onderscheiden die moeten worden opgelost. Per probleemcluster zijn
oplossingsrichtingen geformuleerd.
De Oostelijke Randweg vormt een oplossing voor probleemcluster 3, corridor aansluiting 4:
A18 – Terborgseweg – J.F. Kennedylaan – kruising J.F. Kennedylaan/ Varsseveldseweg.
Probleemcluster 3 betreft primair de te geringe capaciteit van een aantal kruisingen in de
route A18 – Terborgseweg – J.F. Kennedylaan - Varsseveldseweg. Dit gecombineerd met de
spoorwegkruising, die vlakbij het station regelmatig langdurig dicht is, zorgt voor een
bereikbaarheidsprobleem van de oostkant van het centrum en het station. Het station is
daardoor ook voor openbaar vervoer en fietsers slechter bereikbaar. De omgeving van het
station is niet ingericht om het verkeer goed af te wikkelen. De inrichting van de J.F.
Kennedylaan van de Terborgseweg tot aan de Holterweg is onvoldoende. Op die plek staat
de leefbaarheid onder druk, hoewel wettelijke normen niet worden overschreden.
De meest kansrijke maatregelen zijn in samenhang bekeken, wat heeft geleid tot een
voorkeurspakket van maatregelen. Als oplossingrichting voor de ontsluiting van de oostelijke
zijde van Doetinchem is in het Mobiliteitsplan 2007 voor een Oostelijke Randweg gekozen.
De Oostelijke Randweg voorziet in een verbetering van de bereikbaarheid van het station,
het centrum en een verbetering van de regionale verkeersstructuur richting de A18.
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3.5.2 Nota Cultuurhistorie: Doetinchem, Cultuurhistorierijk!
In de nota cultuurhistorie, Doetinchem Cultuurhistorierijk, d.d. 3 november 2008, worden
voorwaarden en kansen geschetst die het mogelijk maken om de Doetinchemse
cultuurhistorie te behouden, te beheren en te ontwikkelen. De nota gaat in op de
cultuurhistorische opgave voor de komende 10 jaar. Deze nota is vastgesteld als een
structuurvisie zoals genoemd in de Wro.
De cultuurhistorie moet weer op een positieve manier in beeld komen. Een aantal
speerpunten daarbij zijn:
besef van en waardering voor het cultuurhistorisch erfgoed;
kennisvermeerdering over het cultuurhistorisch erfgoed;
visualisatie en exposure van het cultuurhistorisch erfgoed;
stimulering wisselwerking tussen cultuurhistorisch erfgoed, moderne stedenbouw en
landschapsontwikkeling.
De gemeente Doetinchem kent verschillende historische identiteiten en heeft zich
verbonden aan de prioritering van de bebouwing in het landelijk gebied, het industrieel
erfgoed en de naoorlogse stedenbouw en architectuur. Op het vlak van deze drie thema's
wordt momenteel volop onderzoek gedaan. Uitkomsten van deze onderzoeken moeten
gebruikt worden als één van afwegingskaders voor planontwikkeling in Doetinchem.
Daarnaast moet het cultuurhistorisch beleid zoveel mogelijk aansluiten op bestaande
wetgeving.
Binnen de gemeente Doetinchem is op dit moment nog relatief weinig in beeld van het
cultuurhistorisch erfgoed omdat er een achterstand bestaat als het gaat om onderzoeken.
Voor wat betreft het beter in beeld brengen van de cultuurhistorie is het van belang om bij
ruimtelijke ontwikkelingen onderzoek uit te voeren naar de ter plaatse aanwezige
cultuurhistorie. In het verlengde van de structuurvisie is onderzoek gedaan voor het
plangebied. Paragraaf 4.3.4 Cultuurhistorie van deze toelichting gaat hier nader op in.
3.5.3 Waterplan Doetinchem
Het Waterplan Doetinchem, december 2003, bestaat uit een Watervisie en een
Waterprofiel. In de Watervisie wordt een beeld gegeven van het watersysteem van nu en in
de toekomst. Het Waterprofiel is de routekaart van visie naar uitvoering.
Doetinchem bestaat uit vier belangrijke landschappelijke en hydrologische deelgebieden die
bepalend zijn voor het functioneren van het watersysteem en de invloed van de waterketen
daarop. Elk deelgebied heeft zijn eigen functies en thema's. In onderstaand schema zijn de
deelgebieden, functies en thema's weergegeven:
Functies
Deelgebied

Wonen

Thema's
Werken Natuur Landbouw

Oude IJssel

X

X

Rivierduin

X

X

Bielheimerbee
k

X
X

Veiligheid

Recreatie Communicatie

X

X
X

X

X

Grote Beek

X

X

Per deelgebied zijn naar aanleiding van de functies en thema's in het Waterplan de
aandachtspunten en de kansen per deelgebied beschreven.
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X

Het moderne waterbeheer moet aan de volgende basisprincipes voldoen:
toepassen drietrapsstrategie: vasthouden, bergen en afvoeren van water;
water van schoon naar minder schoon water laten stromen (geen afwenteling in
watersysteem);
met water de identiteit van de plek zichtbaar maken;
een goede communicatie opzetten (intern en extern);
water als mede-ordenend principe toepassen bij ruimtelijke plannen;
samenwerken en afstemmen;
balans in watersysteem en waterketen.
Door het naleven van deze basisprincipes ontstaat in 2030 het volgende algemene
streefbeeld:
een robuust, veerkrachtig en gezond watersysteem;
een aantrekkelijke woonomgeving met optimale belevings- en gebruiksmogelijkheden van
het water;
schoon, helder water met een gevarieerde natuurlijke begroeiing van oevers en
watergangen;
een probleemloze waterbeheersing om overlast te voorkomen en veiligheid van de
inwoners te garanderen;
evenwicht tussen watersysteem en waterketen;
goede samenwerking en afstemming tussen bij waterbeheer betrokken partijen,
waardoor niet alleen beheer, beleid en onderhoud goed verlopen, maar men bovendien
ook van elkaar leert;
er vindt geen bestuurlijke, financiële en ruimtelijke afwenteling plaats,
verantwoordelijkheden zijn gezamenlijk vastgesteld (evenwicht is ingesteld), problemen
worden ter plaatse opgelost.
In het waterplan wordt het algemene streefbeeld per functie en thema nader uitgewerkt.
Het oppervlaktewatersysteem wordt bij de aanleg van de Oostelijke Randweg beïnvloed
doordat de weg de Doetinchemse Slinge passeert en de weg (deels) verdiept wordt
aangelegd. In opdracht van provincie en gemeente is een hydrologische systeemanalyse
opgesteld voor De Zumpe. Dit onderzoek is opgenomen in Bijlage 9 Hydrologisch
onderzoek De Zumpe, modellering en scenarioanalyse (Grontmij, 25-05-09,
13/99090833/MKr) van dit bestemmingsplan. Hierbij is onder meer gekeken naar mogelijke
effecten op De Zumpe als gevolg van de aanleg van de Oostelijke Randweg. Uit de resultaten
van het onderzoek blijkt dat de voorgenomen wegaanleg mogelijk is als voorzieningen zodanig
worden uitgevoerd dat de werkzaamheden grondwater neutraal zijn: de Oostelijke Randweg
en de aanleg daarvan mogen geen drainerende werking op het gebied hebben.
De tunnelbak, die gerealiseerd dient te worden ten behoeve van de Oostelijke Randweg, mag
geen invloed hebben op de Zumpe, en dient geïsoleerd in de rivierduin te worden aangelegd.
Het voorkomen van drainerende werking van de weg is voorts mogelijk door (deels)
verhoogde aanleg daar waar een laagte in het landschap ligt. De eventuele bermsloten langs
de weg dienen zodanig te worden aangelegd, dat deze uitsluitend het hemelwater van het
verharde oppervlak af zullen voeren. De grond waterstanden mogen niet worden beïnvloed
en er mag geen kwel van grondwater worden afgevangen.
Bij de nadere uitwerking van het ontwerp en de realisatie van de Oostelijke Randweg is het
noodzakelijk om aanvullend onderzoek uit te voeren om te kunnen waarborgen dat een
drainerende werking van de randweg op het gebied voorkomen wordt. Uit dit onderzoek
moet blijken welke maatregelen hiertoe genomen moeten worden.
De realisatie van de Oostelijke Randweg heeft derhalve geen significant negatieve gevolgen
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voor de watersystemen in en rond het plangebied, mits bij de aanleg en het gebruik van de
weg een drainerende werking wordt voorkomen. In paragraaf 4.3.2 Water wordt nader
ingegaan op het aspect water.
3.5.4 Landschapsontwikkelingsplan+ 'Van nieuwe noabers en brood op de
plank'
De gemeenten Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek hebben gezamenlijk een
landschapsontwikkelingsplan (LOP+) opgesteld waarin zij vastleggen hoe zij het historisch
cultuurlandschap willen beschermen, waar nodig verbeteren en vooral ook bruikbaar
maken. Niet alleen natuur en landschap krijgen daarbij aandacht, maar ook economie,
leefbaarheid, toerisme en recreatie. Daarom is er de + aan de term toegevoegd: LOP+. Het
LOP+ heeft een looptijd van ongeveer tien jaar.
Het doel van het LOP+ is de inrichting van het gebied vorm te geven. Het stimuleert
gewenste ontwikkelingen, zoals het (opnieuw) aanleggen en beheren van
landschapselementen, het realiseren van ecologische verbindingszones, het verbinden van
recreatieve en economische activiteiten en het tegengaan van ongewenste ontwikkelingen,
zoals de verrommeling van het landschap.
Op basis van landschappelijke samenhang is het grondgebied van Doetinchem, Montferland
en Oude IJsselstreek onderverdeeld in zeven kleinere gebieden. De drie gemeenten hebben
voor elk gebied een aantal specifieke landschappelijke kenmerken geformuleerd met daarbij
behorende opgaven.
Per deelgebied is daarvoor een werkboek ontwikkeld, dat als hulpmiddel kan fungeren bij het
uitwerken van plannen en het toepassen van de richtlijnen van het LOP.
De deelgebieden zijn:
1. De Montferlandsche Berg
2. Azewijn en omgeving
3. Dorpen langs de Oude IJssel
4. Zandgebied rondom Varsseveld
5. Zandgebied rondom Didam en Wehl
6. De stad Doetinchem
7. Gebied van Slingebeek tot Waalsche Water
Voor Doetinchem zijn de deelgebieden 3 (dorpen langs de Oude IJssel), 5 (zandgebied
rondom Didam en Wehl) en 6 (de stad Doetinchem) het belangrijkst.
Voor het plangebied van de Oostelijke Randweg is deelgebied 6, de stad Doetinchem van
belang. Voor dit deelgebied is het werkboek 'Een groen web vanuit de stad' opgesteld.
Het LOP+ geeft aan dat bestaande landschappelijke waarden soms wettelijk beschermd zijn,
maar dat ook andere waarden gerespecteerd dienen te worden. Waar dit mogelijk is dient
passende compensatie plaats te vinden. Dit principe (verevening) én de “bestaande
waarden” dienen in principe vastgelegd te worden in het bestemmingsplan.
De landschappelijke waarden in en om het tracé van de Oostelijke Randweg worden
vastgelegd in dit bestemmingsplan. Waar nodig worden natuurwaarden gecompenseerd.
Hoe en waar compensatie plaatsvindt wordt beschreven in paragraaf 5.6 Natuur en
landschap van dit bestemmingsplan.
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3.5.5 Bomenbeleid
Het gemeentelijk bomenbeleid is gericht op behoud van waardevolle bomen en
boomstructuren. Dit beleid is momenteel in ontwikkeling in de vorm van een gemeentelijke
bijzondere bomenlijst en een Boomstructuurplan. Bomen dragen in belangrijke mate bij aan
de structuur, identiteit, belevingswaarde, ecologische waarde en gebruikswaarde van de
(woon)omgeving en worden dan ook beschouwd als de belangrijkste groenelementen in de
stedelijke omgeving. Hierbij geldt dat naarmate bomen ouder zijn de waarde voor de
omgeving toeneemt. Om deze reden is het van belang in de bestaande situatie en bij nieuwe
ontwikkelingen met zorg om te gaan met aspecten van beheer en inrichting van de boom en
zijn groeiplaats.
Voor de realisatie van de Oostelijke Randweg is een boominventarisatie en
boomwaarderingsonderzoek uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is opgenomen in Bijlage 5
Boomwaardering / inventarisatie projectgebied Oostelijke Randweg (Gemeente Doetinchem,
01-09-09, BUHA). Onderstaand worden de resultaten uit het bomeninventarisatie en
boomwaarderingsonderzoek weergegeven.
Uit de resultaten van het onderzoek naar waardevolle bomen in het plangebied van de
Oostelijke Randweg blijkt dat binnen het projectgebied 46 bijzondere bomen voorkomen.
Deze bomen dienen waar mogelijk duurzaam ingepast te worden, waarbij er naar gestreefd
wordt dat alleen bij hoge uitzondering een kapvergunning verleend wordt. De aanpassing van
het tracé van de Oostelijke Randweg over het Esbro-terrein heeft een positieve invloed op
deze bijzondere bomengroep. Hierdoor zijn deze bomen te behouden.
Langs de Rembrandtweg bevinden zich 17 waardevolle bomen. Deze bomen dienen waar
mogelijk ingepast te worden. Verder bevinden zich in het plangebied 48 bomen en 2
houtopstanden waarbij gestreefd dient te worden deze in te passen. In de categorie overige
bomen vallen 73 bomen en 8 houtopstanden. Deze bomen hebben geen of een beperkte
betekenis voor de omgeving, inpassen is niet strikt noodzakelijk.
Bij de voorbereidingen voor de realisatie van de Oostelijke Randweg dient een Boom Effect
Analyse (bij het behoud van bomen) uitgevoerd te worden door een geregistreerd taxateur
(NVTB). Indien noodzakelijk dienen kapaanvragen gedaan te worden en dient een
boombeschermingsplan opgesteld te worden waarin per locatie bepaald wordt welke
maatregelen noodzakelijk zijn, zodat dit kan worden opgenomen in het bestek. Dit kan
echter in een later stadium gedaan worden en is niet van belang voor de
bestemmingsplanprocedure.
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Hoofdstuk 4
4.1

Haalbaarheid

Algemeen

Dit hoofdstuk geeft de randvoorwaarden van de milieukundige aspecten en overige aspecten
waarmee rekening gehouden moet worden bij het bouwen, de inrichting en het beheer van
het plangebied. Deze aspecten kunnen beperkingen opleggen aan het gebruik van bepaalde
locaties.

4.2

Milieuaspecten

4.2.1 Bodem
Bij een bestemmingsplan moet worden bepaald of de bodem geschikt is voor de beoogde
bestemming. Het voorliggende bestemmingsplan is een herziening van de geldende
bestemmingsplannen in het plangebied.
In het kader van de Milieu effect rapportage voor de Oostelijke Randweg is een onderzoek
uitgevoerd om de geschiktheid van de ondergrond voor de Oostelijke Randweg te bepalen.
Dit onderzoek is onvoldoende voor dit bestemmingsplan. Ten behoeve van dit ontwerp
bestemmingsplan is daarom een nieuw bodemonderzoek uitgevoerd in de vorm van een
historisch vooronderzoek. Het onderzoeksrapport is opgenomen in Bijlage 6
Vooronderzoek Bodem ORW-tracé Doetinchem (ARCADIS, 03-12-09, 074283787:B.1! /
jbp).
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat binnen het Oostelijke Randweg-tracé diverse
verdachte activiteiten hebben plaatsgevonden die (mogelijk) hebben geleid tot
bodemverontreiniging. Het betreft activiteiten die in het gemeentelijk Historisch Bodem
Bestand geregistreerd staan als potentieel verdacht. Er heeft bodemonderzoek
plaatsgevonden aan de Rembrandtweg 4 (kippenslachterij Esbro) en Iepenlaan 4 (voormalige
galvaniseerinrichting). Op beide locaties is ernstige bodemverontreiniging aanwezig, maar de
verontreinigingscontouren liggen buiten het tracé van de Oostelijke Randweg. Op enkele
locaties binnen het onderzoeksgebied hebben (huis)brandolietanks gestaan, die inmiddels
zijn verwijderd. Daarnaast heeft binnen het Oostelijke Randweg-tracé een spoorlijn gelegen
met een station en is een boerderij gesloopt. Hiervan zijn geen bodemonderzoeken bekend.
Voornamelijk in de bufferzone van het zuidelijk deel van het tracé zijn verdachte activiteiten
bekend die niet zijn onderzocht. Het betreft hier onder andere dempingen, een
timmerwerkplaats/lederwarenindustrie en HBO-/brandstoftanks.
Er zijn geen onderzoeken bekend waarin asbest is aangetoond binnen het onderzoeksgebied.
Binnen het gebied bestaat een zeer kleine tot kleine kans op het aantreffen van asbest
volgens de asbestkansenkaart.
Binnen en nabij het onderzoeksgebied zijn enkele bodemonderzoeken uitgevoerd. Hieruit
kan worden geconcludeerd dat binnen het onderzoeksgebied in de bovengrond en
grondwater licht verhoogde gehaltes (voornamelijk zware metalen of PAK) voorkomen, van
historische antropogene of natuurlijke oorsprong. De ondergrond bevat over het algemeen
geen verhoogde gehaltes.
Aanbevelingen
Ten behoeve van de realisatie van de Oostelijke Randweg is in het kader van het verkrijgen
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van (aanleg)vergunningen en bij het aankopen van percelen meer inzicht nodig in de
daadwerkelijke actuele bodemkwaliteit binnen het plangebied.
Een bodemonderzoek uitgevoerd volgens NEN 5740 moet uitwijzen of binnen het tracé
verdachte activiteiten mogelijk hebben geleid tot de aanwezigheid van (sterke)
bodemverontreiniging waarvoor (sanerings)maatregelen nodig zijn.
In het zuidelijk deel van het tracé nabij de Rembrandtweg wordt de spoorlijn
Doetinchem-Winterswijk doorkruist. Wanneer voor de aanleg van de tunnel
(bron)bemaling noodzakelijk is, moet onderzocht worden of ongewenste verspreiding van
bestaande aanwezige (grondwater)verontreinigingen wordt voorkomen.
Tot slot is binnen het plangebied, aan de Vossenstraat 25, een voormalige oprit bestaande uit
puin aanwezig. Geadviseerd wordt om hier in ieder geval een verkennend asbestonderzoek
uit te voeren.
Conclusie
Op grond van de resultaten van het bodemonderzoek wordt geadviseerd om voor de
realisatie van de Oostelijke Randweg in een NEN 5740 bodemonderzoek de volgende zaken
nog nader te onderzoeken:
Ligging binnen de perceelsgrenzen van de (huisbrandolie) brandstoftanks;
Exacte ligging en bouwjaar (in verband met asbest) van de gesloopte boerderij aan de
Rembrandtweg.
Resultaten geohydrologisch bodemonderzoek MER
Voor de volledigheid zijn de resultaten uit het onderzoek in het kader van de milieueffect
rapportage onderstaand weergegeven.
De geohydrologische bodemopbouw ter plaatse van de Zumpe is bekeken aan de hand van
REGIS II en is weergegeven in onderstaande tabel.
Geohydrologische lagen Formatie

Dikte (m)

1e watervoerende
pakket

Boxtel zand
Kreftenheye zand

15 tot 20

2e watervoerende
pakket

Gestuwd complex

10 tot 13

3e watervoerende
pakket

Peize-Waalre zand

15 tot 20

1e slecht doorlatende
laag

Oosterhout Complex

35 tot 40

4e watervoerende
pakket

Breda zand

15 tot 20

Geohydrologische basis Breda klei

> 250

Voor dit project speelt het 1 e watervoerende pakket een belangrijke rol. De samenstelling
van het 1 e watervoerende pakket is lokaal zeer heterogeen.
Op zeer geringe diepte zijn beekleem afzettingen aangetroffen. Deze slecht doorlatende lagen
hebben een grote invloed op de lokale grondwaterstromingen.
In het plangebied komen twee locaties voor met bodemverontreiniging. Deze locaties
bevinden zich bij de spoorlijn en ter plaatse van het Esbro-terrein.
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Er treden geen veranderingen op in de bodemopbouw en bodemkwaliteit bij de realisatie
van de Oostelijke Randweg.
Conclusie
In het plangebied komen twee locaties voor met bodemverontreiniging. De locatie bij de
spoorlijn is gesaneerd. De bodemverontreiniging bij het Esbro-terrein levert geen problemen
op, omdat het tracé hier omheen loopt.
De realisatie van de Oostelijke Randweg heeft geen invloed op de bodemkundige aspecten.
De ondergrond is geschikt voor het realiseren van de Oostelijke Randweg.
Op grond van bovenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect bodem geen belemmering
vormt voor de uitvoering van dit plan. Wel wordt geadviseerd om voor de realisatie van de
Oostelijke Randweg een NEN 5740 bodemonderzoek uit te laten voeren.
4.2.2

Akoestiek

4.2.2.1 Wegverkeerslawaai
Wegverkeer kan overlast bij woningen of geluidsgevoelige functies veroorzaken. In de Wet
geluidhinder zijn daarom geluidsnormen opgenomen. Voor wegverkeerslawaai geldt een
voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het eventueel corrigeren van de berekende waarde
wordt in het kader van het uit te voeren onderzoek meegenomen. Er is van rechtswege een
zone gelegen langs iedere weg, met uitzondering van woonerven en 30 km gebieden.
In het kader van het MER is globaal onderzocht waar mogelijk maatregelen gewenst zijn. Doel
van dit onderzoek was inzicht te krijgen in het aantal woningen met een geluidbelasting hoger
dan de voorkeursgrenswaarde en de geluidbelasting per hectare in verband met de mogelijke
verstoring van natuur. Per variant is bepaald of er per saldo verbetering is. In het MER is
aangegeven dat in het kader van de planologische procedure, bij het bestemmingsplan, een
verdiepingsonderzoek zal worden uitgevoerd. Dit onderzoek heeft plaatsgevonden. Het
onderzoeksrapport van dit verdiepingsonderzoek is opgenomen in Bijlage 7 Akoestisch
onderzoek verkeerslawaai Oostelijke Randweg Doetinchem (ARCADIS, 31-05-10,
B02013.000040). Onderstaand worden de resultaten uit het onderzoek weergegeven.
Bij de aanleg van een nieuwe weg geldt volgens de Wet geluidhinder een grenswaarde van 48
dB. Onder voorwaarden is het mogelijk dat de gemeente een hogere grenswaarde vaststelt.
De hoogst toelaatbare grenswaarde bedraagt 63 dB voor stedelijk gebied en 58 dB voor
buitenstedelijk gebied.
Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek wegverkeer ten behoeve van de Oostelijke
Randweg blijkt dat wanneer geen maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting terug
te dringen er meer dan 200 woningen alsmede een school zijn met een geluidbelasting van
meer dan 48 dB vanwege de aanleg van een nieuwe weg. Ook zijn er 2 woningen waar de
maximaal te verlenen ontheffingswaarde van 63 dB wordt overschreden. Na toepassing van
zeer stil asfalt blijven daar nog ruim 150 woningen en een school van over. Ook blijft er nog
1 woning over waar de maximaal te verlenen ontheffingswaarde wordt overschreden.
Daarnaast zijn er 4 woningen waar een reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder
optreedt voor de Ondernemingsweg. Het toepassen van stil asfalt is hier vanwege het vele
optrekken en afremmen van verkeer niet aan te bevelen. Daarom zal voor deze 4 woningen
een hogere waarde moeten worden aangevraagd.
Vervolgens is onderzocht wat het effect van het plaatsen van schermen is. Uitgangspunt
hierbij was dat getracht is bij zoveel mogelijk woningen de grenswaarde van 48 dB niet meer
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te overschrijden. Gezien het toch enigszins stedelijke karakter van het gebied, is er voor
gekozen om een maximale hoogte van 4 meter boven wegdek te gebruiken. Bij de
bestemmingen waar een geluidsbelasting van meer dan 63 dB heerst, ondanks de
bronmaatregelen, moet in ieder geval een overdrachtsmaatregel getroffen worden.
Uit een nadere beschouwing van de schermmaatregelen volgt dat schermen ter hoogte van
de Varsseveldseweg 234 en Vossenstraat 27 en 29 niet realiseerbaar zijn vanwege
cultuurhistorische belemmeringen en het wegbestemmen van de woning aan de
Vossenstraat 27. De woning aan de Vossenstraat 29 zit niet in het bestemmingsplan. Voor
de overige korte schermen aan de Frans Halsweg, Rembrandtweg, Vijverlaan, en
Zelhemseweg moet in een later stadium nog een haalbaarheidsstudie uitgevoerd worden.
Voor de woningen nabij deze schermen wordt daarom voor de bestemmingsplanprocedure
(en de aanvraag van hogere waarden) uitgegaan van de worst-case situatie dat deze
schermen niet gerealiseerd worden.
Indien de voorgestelde overdrachtsmaatregelen langs de Oostelijke Randweg worden
uitgevoerd, te weten schermen met een hoogte van 1 tot 4 meter, blijven er voor de
Oostelijke Randweg nog 112 woningen over waar een hogere waarde noodzakelijk is in het
kader van de nieuwe aanleg.
Langs de Ondernemingsweg stuit het plaatsen van schermen op overwegende bezwaren van
stedenbouwkundige en technische aard, zodat vanwege de reconstructie van deze weg een
hogere waarde verleend moet worden voor 4 woningen.
De door de gemeente Doetinchem vast te stellen hogere waarden, uitgaande van de
geplande voorzieningen, zijn opgenomen in het akoestisch onderzoeksrapport Bijlage 7
Akoestisch onderzoek verkeerslawaai Oostelijke Randweg Doetinchem (ARCADIS,
31-05-10, B02013.000040) van dit bestemmingsplan.
Bij het verlenen van hogere waarden moet ook de gecumuleerde geluidsbelasting inzichtelijk
gemaakt worden. Dit inzicht wordt eveneens gegeven in het akoestisch onderzoeksrapport
Bijlage 7 Akoestisch onderzoek verkeerslawaai Oostelijke Randweg Doetinchem (ARCADIS,
31-05-10, B02013.000040) van dit bestemmingsplan. De cumulatie (Lcum) is uitgevoerd in
overeenstemming met bijlage 1 van het Reken- en meetvoorschrift geluidhinder 2006.
Hierbij is het toegestaan om na vaststelling van de gecumuleerde geluidsbelasting een aftrek
toe te passen van 2 dB teneinde deze berekende geluidsbelastingen te kunnen vergelijken
met de grenswaarden uit de Wet geluidhinder. Deze aftrek is in dit onderzoek niet
toegepast, omdat de gecumuleerde geluidsbelasting ook gehanteerd kan worden om te
bepalen of gevelgeluidwerende maatregelen nodig zijn.
Bij alle woningen waar een hogere grenswaarde wordt vastgesteld moeten zo nodig
maatregelen ten behoeve van de gevelgeluidwering worden uitgevoerd. Dit onderzoek valt
buiten dit onderzoek en zal na vaststelling van het bestemmingsplan apart worden
uitgevoerd.
Maatregelen
Ten behoeve van de realisatie van de Oostelijke Randweg en het beperken van geluidoverlast
worden bronmaatregelen getroffen. De Oostelijke Randweg wordt in het geheel voorzien
van stil asfalt met een geluidreductie van minimaal 2 dB. Ook wordt gekeken naar een goede
inpassing van de weg in het landschap c.q. naar de hoogteligging van de weg en worden zo
nodig afschermende maatregelen genomen. Dit kunnen bijvoorbeeld grondwallen of
geluidsschermen zijn. Met de geluidreducerende maatregelen die genomen worden wordt
rekening gehouden in de regels van dit bestemmingsplan. Welke maatregelen concreet
genomen worden wordt beschreven in paragraaf 5.3 Akoestiek van dit bestemmingsplan.
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Aanpassingen bestaande infrastructuur en gevolgen voor geluid
De Frans Halsweg wordt aan de oostzijde van de Oostelijke Randweg, tussen de Oostelijke
Randweg en de woningen aan de Iepenlaan en de Frans Halsweg, verbonden met de
Terborgseweg. De gevolgen voor de geluidbelasting op de woningen aan de Frans Halsweg
en Iepenlaan zijn in beeld gebracht.
Uit de rekenresultaten voor de Lijsterbeslaan volgt dat in de toekomstige situatie ten
opzichte van de huidige situatie ter plaatse van alle rekenpunten de geluidsbelasting af neemt.
In de huidige situatie wordt ter plaatse van de woningen aan de Iepenlaan 1 en 4 en de
woningen aan de Frans Halsweg 44 en 46 de voorkeursgrenswaarde van 48 dB
overschreden. In de toekomstige situatie is alleen ter plaatse van de woningen aan de Frans
Halsweg 44 en 46 nog sprake van een geluidsbelasting die iets hoger is dan de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB (maximaal 2 dB hoger). Formeel is er geen sprake van
overschrijding meer omdat de weg is afgewaardeerd tot 30 km/uur en is toetsing aan de
wettelijke grenswaarden niet meer van toepassing.
Als gevolg van deze wijziging neemt ook het verkeer op (een deel van) de Terborgseweg toe.
Het betreft het deel van de Terborgseweg ten zuiden van de nieuwe randweg. Er zijn
aanvullend voor de Terborgseweg berekeningen verricht. De gevolgen voor de
geluidbelasting op woningen aan de Terborgseweg vlakbij het te wijzigen deel van de weg zijn
in beeld gebracht. Deze aanvullende berekeningen zijn opgenomen als
Uit de rekenresultaten voor de Terborgseweg blijkt, dat de woning aan de Iepenlaan 7 en
een aantal woningen aan de Terborgseweg in de toekomstige situatie een gelijke of een lagere
geluidbelasting op de gevel als gevolg van de Terborgseweg zal ondervinden dan in de huidige
situatie. Er vindt dus geen reconstructie in de zin van de Wet geluidhinder plaats. Dit
ondanks het feit dat er in de toekomstige situatie (met de verlegde Lijsterbeslaan en de
nieuwe randweg) meer voertuigbewegingen op de Terborgseweg zullen plaatsvinden. De
lagere geluidbelasting wordt veroorzaakt door het feit dat er op dit moment een vrij lawaaiige
wegdekverharding is (grof asfalt). Als die verharding bij de reconstructie vervangen wordt
door fijn asfalt zal de geluidbelasting afnemen. Dit reduceert het geluid met bijna 3 dB.
Geconcludeerd wordt dat ondanks dat de Lijsterbeslaan verlegd wordt en de
verkeersintensiteit op de Terborgseweg zal toenemen, het akoestisch klimaat ten gevolge van
deze weg ter plaatse van de onderzochte woningen niet verslechterd en in veel gevallen zelfs
verbeterd. Deze verbetering wordt met name veroorzaakt door het verlagen van de
maximum snelheid (Lijsterbeslaan), het toepassen van een scherm of wal van 2 m hoog en
het vervangen van het wegdek door een stillere variant (Terborgseweg).
Gevolgen weren vrachtverkeer op Haareweg/Kruisbergseweg voor de Oostelijke Randweg
De gemeenteraad heeft op 15 juli 2010 gekozen om het doorgaande vrachtverkeer op de
wegen in Doetinchem Noord (Kruisbergseweg en Haareweg) niet meer over deze wegen te
laten rijden. Dit heeft gevolgen voor de Oostelijke Randweg.
Uit het kentekenonderzoek voor Doetinchem Noord van 2008 blijkt dat het aandeel
doorgaand vrachtverkeer ongeveer 300 voertuigen bedraagt. De gevolgen voor het geluid
zijn op deze aantallen berekend, dus een 'worst case' situatie. Dit wil zeggen dat alle
vrachtwagens (doorgaand verkeer) van de Kruisbergseweg en Haareweg via de Oostelijke
Randweg gaan rijden. De toename van 300 voertuigen per etmaal is een beperkt aandeel op
de totaal intensiteit van de Oostelijke Randweg. De geluidtoename is zeer beperkt (niet
significant, < 0,5 dB), en voor het menselijk oor niet waarneembaar.
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4.2.2.2 Railverkeerslawaai
Voor railverkeerslawaai geldt een voorkeursgrenswaarde van 55 dB. Er is van rechtswege
(Wet geluidhinder) een zone gelegen langs iedere spoorlijn (de spoorlijn binnen de
gemeentegrens Doetinchem bedraagt 100 meter).
Dit bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe ontwikkelingen van geluidsgevoelige functies
ten aanzien van railverkeer. Daarom is akoestisch onderzoek railverkeer niet noodzakelijk.
Het aspect railverkeerslawaai vormt zodoende geen belemmering voor de uitvoering van dit
bestemmingsplan.
4.2.2.3 Industrielawaai/bedrijfszonering
In het plangebied zijn geen bedrijven c.q. bedrijfsbestemmingen gevestigd. Het
bestemmingsplan voorziet niet in nieuwe bedrijfsbestemmingen. Wel voorziet het
bestemmingsplan in de mogelijkheid om een nieuw tankstation, inclusief lpg vulpunt te
realiseren door middel van een wijzigingsbevoegdheid. De locatie van het tankstation is
aangegeven op de plankaart.
Het aspect industrielawaai vormt geen belemmering voor de uitvoering van het
bestemmingsplan.
4.2.3 Lucht
Sinds 15 november 2007 zijn de belangrijkste bepalingen over luchtkwaliteitseisen
opgenomen in de Wet milieubeheer (hoofdstuk 5, titel 5.2 Wm). Hiermee is het Besluit
luchtkwaliteit 2005 (Blk 2005) vervallen. Omdat titel 5.2 handelt over luchtkwaliteit staat
deze ook wel bekend als de 'Wet luchtkwaliteit'. Specifieke onderdelen van de wet zijn
uitgewerkt in amvb's en ministeriële regelingen. De wet is een implementatie van de
Europese Kaderrichtlijn luchtkwaliteit en de vier dochterrichtlijnen, waarin onder andere
grenswaarden voor de luchtkwaliteit ter bescherming van mens en milieu zijn vastgesteld.
Nederland kan in 2010 niet overal voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn stof en
stikstofdioxide, waardoor de realisatie van grote ruimtelijke ontwikkelingen onder druk staat.
Het doel van de Wet luchtkwaliteit is het verbeteren van de luchtkwaliteit, zodat in 2015
aan de Europese eisen wordt voldaan en huidige belemmeringen voor gewenste
ontwikkelingen zo veel mogelijk worden weggenomen. De kern van de Wet is het 'Nationaal
samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit' (NSL). Dit instrument wordt door de
Rijksoverheid gecoördineerd en bevat de ruimtelijke ontwikkelingen die de luchtkwaliteit 'in
betekenende mate' verslechteren èn maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren.
Projecten die 'niet in betekenende mate' leiden tot een verslechtering van de luchtkwaliteit,
hoeven volgens de Wet luchtkwaliteit niet langer afzonderlijk te worden getoetst op de
grenswaarde, tenzij een dreigende overschrijding van één of meerdere grenswaarden te
verwachten is. Tot 2009 ligt de grens van 'niet in betekenende mate' volgens de gelijknamige
AMvB bij 1% van de grenswaarde van een stof. Voor fijn stof en stikstofdioxide betekent dit
een maximale toename van 0,4 µg/m3. Hiervan is volgens de ministeriële regeling sprake bij
de realisatie van woningbouwprojecten tot 500 woningen en 3,3 hectare bvo kantoren.
Ten behoeve van de realisatie van de Oostelijke Randweg is een luchtkwaliteitonderzoek
uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is opgenomen in Bijlage 8 Onderzoek luchtkwaliteit en
gezondheid (ARCADIS, MER Oostelijke Randweg, 26-05-09, B02013/CE9/091/000040) van
dit bestemmingsplan. De resultaten van dit onderzoek zijn onderstaand weergegeven.
In Nederland zijn de maatgevende luchtverontreinigende stoffen stikstofdioxide (NO2) en
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fijn stof (PM10). Vanaf 2010 geldt voor stikstofdioxide een grenswaarde voor de
jaargemiddelde concentratie van 40 µg/m3. Tot 2010 gelden voor stikstofdioxide
plandrempels. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de grenswaarden voor
stikstofdioxide.
Toetsingseenheid

Grenswaarde

Opmerkingen

40 µg/m3

Toetsafstand 5 meter rand
asfalt

200 µg/m3

Deze concentratie mag
maximaal 18 uur per jaar
worden overschreden. In de
praktijk wordt deze
grenswaarde in Nederland
nergens overschreden.

Jaargemiddelde concentratie
Grenswaarde per
01-01-2010
Uurgemiddelde concentratie

Voor fijn stof (PM10) geldt een grenswaarde voor de jaargemiddelde concentratie van 40
µg/m3. De 24-uurgemiddelde concentratie van 50 µg/m3 fijn stof mag maximaal 35 maal per
jaar worden overschreden. In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de normen
voor fijn stof. PM10 wordt getoetst inclusief de correctie ten gevolge van de component
zeezout in de concentratie PM10. Deze correctie bedraagt standaard 6 dagen voor de
24-uurgemiddelde grenswaarde. Voor de jaargemiddelde concentratie geldt een
plaatsafhankelijke correctie, die voor Doetinchem 3 µg/m3 bedraagt.
Toetsingseenheid

Grenswaarde

Opmerking

40 µg/m3

Toetsafstand 10 meter rand
asfalt

Jaargemiddelde concentratie
Grenswaarde per
01-01-2005

24-uurgemiddelde concentratie
50 µg/m3

Deze concentratie mag
maximaal 35 dagen per jaar
worden overschreden. Deze
grenswaarde kan gelijk
worden gesteld aan de
overschrijding van een
jaargemiddelde concentratie
van 32,5 µg/m3(bepaald aan de
hand van de omrekenformule
op pagina 31 van het
document 'Handleiding
webbased CAR II versie 7'
d.d. 17-03-2007).

De berekeningen zijn voor de huidige situatie verricht voor het jaar 2008. Voor de
autonome ontwikkeling en de varianten zijn de berekeningen verricht voor het jaar 2010 en
2020. Uit de berekeningen blijkt dat er geen overschrijdingen van de jaargemiddelde
concentratie NO2 en de jaargemiddelde concentratie PM10 optreden. Ook voor het aantal
overschrijdingsdagen van het 24-uursgemiddelde voor PM10 treden geen overschrijdingen
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op (indien de jaargemiddelde concentratie PM10 lager is dan 32,4 µg/m3 wordt de
grenswaarde voor het 24-uursgemiddelde niet overschreden).
In Nederland zijn de stoffen NO2 en PM10 maatgevend bij de toetsing aan de wettelijke
grenswaarden. Overschrijdingen van de andere stoffen (zwaveldioxide, lood, benzeen
koolmonoxide) komen in Nederland nagenoeg niet meer voor. Gezien de geconstateerde
ruime onderschrijdingen van de grenswaarden voor NO2 en PM10 zal er geen sprake zijn van
overschrijding van de grenswaarden van de andere stoffen. Het onderzoeken van de overige
stoffen is daarom achterwege gelaten.
Vanwege het aspect gezondheid in relatie tot het milieuaspect luchtkwaliteit is in het
onderzoek extra aandacht besteed aan de luchtkwaliteit ter plaatse van zogenoemde
gevoelige bestemmingen. Conform het Besluit gevoelige bestemmingen betreffen dit scholen,
kinderopvang, bejaardentehuizen, verzorgingstehuizen en verpleegtehuizen.
Het besluit is gericht op bescherming van mensen met een verhoogde gevoeligheid voor fijn
stof (PM10) en stikstofdioxide (NO2), met name kinderen, ouderen en zieken. Daartoe
voorziet het besluit in zones waarbinnen luchtkwaliteitonderzoek nodig is: 300 meter aan
weerszijden van rijkswegen en 50 meter langs provinciale wegen, gemeten vanaf de rand van
de weg. In dit kader is voor het maatgevende jaar 2010 tevens de luchtkwaliteit
(concentraties NO2 en PM10) ter plaatse van deze bestemmingen berekend.
In de nabijheid van het plangebied is een school gelegen, de Hefschroef aan de Calslaan 14.
Deze school ligt op meer dan 50 meter van de weg. De afstand voldoet hier dus aan de eisen
als gesteld in de regelgeving. Uit het onderzoek blijkt ook dat de concentratie ruim onder de
wettelijke norm blijft.
Uit een vergelijking van de rekenresultaten volgt dat er ter plaatse van de gevoelige
bestemmingen in het onderzoeksgebied ten gevolge van de onderzochte wegen geen
negatieve gezondheidseffecten te verwachten zijn. De concentraties zijn dermate laag dat er
conform het document 'Gezondheidseffectscreening Stad & Milieu' van de GGD geen
(negatieve) beoordeling aan gegeven wordt. Gezien deze uitkomsten ligt het treffen van
maatregelen niet voor de hand. Ten opzichte van de autonome situatie valt een duidelijk
gunstig effect te zien langs de J.F. Kennedylaan.
Conclusie
Vanwege de geconstateerde ruime onderschrijdingen is het toepassen van mitigerende
maatregelen niet aan de orde. Een verdere beschouwing hiervan is daarom dan ook
achterwege gelaten. Er bestaan geen belemmeringen voor wat betreft het aspect
luchtkwaliteit.
4.2.4 Externe veiligheid
Externe veiligheid betreft de beheersing van de risico's en richt zich op het gebruik, de
opslag, de productie van gevaarlijke stoffen en het transport van gevaarlijke stoffen. De
gevaarlijke stoffen kennen twee verschillende bronnen, stationaire bronnen zoals een
chemische fabriek of een lpg-vulpunt en mobiele bronnen zoals transport van gevaarlijke
stoffen over wegen en door leidingen. Voor inrichtingen (bedrijven) is het 'Besluit externe
veiligheid inrichtingen' (BEVI) van belang. In dit besluit wordt externe veiligheid omschreven
als 'de kans om buiten een inrichting te overlijden als rechtstreeks gevolg van een ongewoon
voorval binnen de inrichting waar een gevaarlijke stof bij betrokken is'.
Voor transport is de 'Wet vervoer gevaarlijke stoffen' van belang. Daarnaast zijn er een aantal
besluiten en regelingen vastgesteld waarin het beleid verder uitgewerkt is.
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Bij externe veiligheid wordt een onderscheidt gemaakt tussen een groepsrisico en een
plaatsgebonden risico. Het groepsrisico legt een relatie tussen de kans op een ramp en het
aantal mogelijke slachtoffers. Het plaatsgebonden risico biedt de burgers in hun
woonomgeving een minimum beschermingsniveau tegen gevaarlijke stoffen.
In de gemeente Doetinchem zijn negen bedrijven met risicocontouren gevestigd (acht
lpg-tankstations en één ammoniakkoelinstallatie). Deze bedrijven zijn echter niet gevestigd
aan de oostkant van de gemeente Doetinchem. De vervoersbewegingen van deze bedrijven
waarvoor een verband met externe veiligheid bestaat, voeren niet via de Oostelijke
Randweg. Deze bedrijven zijn namelijk niet gelegen aan de oostkant van de gemeente. Over
de Oostelijke Randweg vindt derhalve geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats.
Het transport van gevaarlijke stoffen maakt gebruik van de A18 en volgens de gegevens uit
de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen is er ter hoogte van de A18 geen sprake van
een risicocontour. De Oostelijke Randweg maakt naar verwachting geen deel uit van de, nog
op te stellen, gemeentelijke routering voor gevaarlijke stoffen.
Binnen het plangebied zijn veiligheidsrisico's derhalve niet aan de orde.
Tankstation
De gemeente is wel voornemens om een van de tankstations die nu in het centrum van de
kom zitten te verplaatsen naar een plek aan de Oostelijke Randweg, rekening houdend met
de verkoop van lpg. Hiervoor is onderzoek gedaan in het kader van de milieu effect
rapportage. Hieruit blijkt dat de vestiging van een tankstation met ;pg vulpunt mogelijk is als
er rekening wordt gehouden met een contour van maximaal 45 meter voor het
plaatsgebonden risico. Binnen deze contour mogen geen huizen, scholen, grote bedrijven (>
50 werknemers), bejaardenhuizen e.a. aanwezig zijn. Voor het groepsrisico geldt een contour
van 150 meter rondom het vulpunt. Binnen dit gebied geldt een dichtheidsbeperking van
circa 9 personen per hectare. Dit komt neer op circa 55 mensen. In onderstaande
afbeelding is de locatie langs de Oostelijke Randweg weergegeven waar een tankstation
mogelijk is.

Locatie voor tankstation met lpg vulpunt
Aanvullend advies externe veiligheid
De gemeente Doetinchem beschikt niet over een beleidsvisie externe veiligheid, waardoor
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bij ieder bestemmingsplan een uitgebreide motivatie dient plaats te vinden van het
groepsrisico. Ten behoeve van dit bestemmingsplan en de voorgenomen verplaatsing van
een tankstation uit het centrum naar de locatie aan de Oostelijke Randweg is daarom een
aanvullend advies opgesteld ten aanzien van externe veiligheid door de Regio Achterhoek.
Dit Advies Oostelijke Randweg is opgenomen in Bijlage 2 Advies externe veiligheid (Regio
Achterhoek, 16-10-09, kenmerk 2009u807).
Uit het Advies Oostelijke Randweg van de Regio Achterhoek blijkt dat het plangebied ten
aanzien van het plaatsgebonden risico voldoet aan de afstand eisen voor het plaatsgebonden
risico voor kwetsbare objecten, zoals in BEVI vastgelegd. Voor lpg-tankstations die na 1
januari 2010 worden gerealiseerd bestaat geen beperking voor de doorzet aan lpg.
Ten aanzien van het groepsrisico kunnen niet alle maatregelen welke het groepsrisico
zouden kunnen beperken als regel in het bestemmingsplan worden opgenomen. Een deel
van deze maatregelen moet in andere besluiten worden ondergebracht. Wel moet in de
regels worden opgenomen dat binnen de contour van het plaatsgebonden risico PR=10-6
van de BEVI-bedrijven geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten gerealiseerd mogen
worden. Het gaat hierbij om de volgende situatie: in een straal van 45 meter om het vulpunt
én 25 meter van de lpg-tank van het lpg-station. De overige zaken kunnen niet direct in
regels worden omgezet, maar hiermee dient bij de andere procedures rekening te worden
gehouden.

4.3

Overige aspecten

4.3.1 Flora en fauna
In de gemeente Doetinchem is de Zumpe aangewezen als beschermd natuurgebied. Overige
beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, waarin de
gebiedsbescherming vanuit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn is geïmplementeerd, zijn
binnen de gemeente Doetinchem niet aanwezig.
De Flora- en faunawet is per 1 april 2002 van kracht. In de wet is de zorgplicht, artikel 2,
opgenomen. De zorgplicht houdt in dat een ieder voldoende zorg in acht neemt voor de in
het wild levende dieren en planten, alsmede voor hun directe leefomgeving.
De zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voor zover dat in redelijkheid
kan worden gevergd, dan wel alle maatregelen te nemen die redelijkerwijs van hem kunnen
worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voor zover die gevolgen niet
kunnen worden voorkomen, deze zoveel mogelijk te beperken of ongedaan te maken.
Naast de zorgplicht voor álle dieren en planten zijn in de Wijziging Regeling vrijstelling
beschermde dier- en plantensoorten Flora- en faunawet van 25 januari 2005 (Staatscourant,
2 februari 2005), drie tabellen opgenomen met een overzicht van beschermde inheemse
dieren en planten. Ter voorkoming van verontrusting, verstoring, doden, vernieling van vaste
rust- of verblijfplaatsen e.d. van beschermde soorten dient voorafgaand aan plan- en
visievorming, uitvoering, verstrekken van vergunningen (bouw-, sloop-, aanleg-, en
milieuvergunningen) en aanleg- of reconstructiewerken een inventarisatie plaats te vinden
van de beschermde flora- en faunasoorten, met daaraan gekoppeld een beschrijving van de
effecten en eventuele mitigerende (maatregelen om het fysieke effect van barrières te
verminderen) en compenserende maatregelen om de eventuele negatieve effecten te
beperken of te voorkomen. Op basis van de aangetroffen soorten dient er een afweging
plaats vinden voor de instandhouding van de biodiversiteit en hun ecotoop.
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Bij het verlenen van een vergunning op grond van het bestemmingsplan, dienen de
verbodsbepalingen artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet in acht te worden genomen.
Dat houdt in dat, voorafgaand aan de verlening van een vergunning, onderzoek dient te
worden uitgevoerd naar het voorkomen van dier- en plantsoorten die op grond van de
Flora- en faunawet bescherming genieten. Met name binnen de stedelijke omgeving dient
aandacht te worden geschonken aan de aanwezigheid van en de invloed op vleermuizen.
Tevens dient te worden onderzocht in hoeverre de verstoring, vernieling of verontrusting
van de beschermde soorten plaats vindt. Indien inbreuk wordt gepleegd op de
verbodsbepalingen die op grond van de bepalingen van de Flora- en faunawet zijn
vastgesteld, kan een vrijstelling gelden of een verzoek tot ontheffing worden aangevraagd.
Ten behoeve van de realisatie van de Oostelijke Randweg is een ecologisch onderzoek
uitgevoerd. Het onderzoeksrapport is opgenomen in Bijlage 4 Ecologisch onderzoek, natuur
en stikstofdepositie (ARCADIS, MER Oostelijke Randweg, 26-05-09,
B02022/CE9/068/300004/ws).
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat ten aanzien van flora en fauna de volgende
maatregelen getroffen moeten worden bij de aanleg van de Oostelijke Randweg:
Schade aan broedvogels dient altijd te worden voorkomen. Langs het merendeel van het
tracé is dit mogelijk door te voorkomen dat broedvogels zich vestigen. Hiertoe dient
voorafgaand aan het broedseizoen (begin maart) het plangebied ongeschikt gemaakt te
worden als broedgebied door het kort houden van bermen en beplanting (bijvoorbeeld
door tweewekelijks te maaien), omploegen en/of dagelijkse betreding. Ter hoogte van de
bosschages aan de Varsseveldseweg en Ruige Horst dient buiten het broedseizoen
gewerkt te worden.
De poelen ter hoogte van de Varsseveldseweg, waar een populatie poelkikkers is
aangetroffen, dienen intact te blijven. Ook dient verdroging van de poelen te worden
voorkomen.
Tijdens werkzaamheden geen gebruik maken van felle, uitstralende lichtbronnen, vooral
rond schemertijden, om negatieve effecten op foeragerende vleermuizen te voorkomen.
Bij grondwerkzaamheden één kant op werken, om het voor dieren mogelijk te maken de
werkzaamheden te ontvluchten.
Terreindelen die gehandhaafd blijven, worden zoveel mogelijk met rust gelaten.
Vanuit de algemene zorgplicht dient tijdens de werkzaamheden continu te worden gelet
op aanwezigheid van al dan niet beschermde planten en dieren. Bij aantreffen van dieren
en planten moet worden voorkomen dat deze gedood of verwond c.q. (bij planten)
onnodig aangetast worden. In het geval dat een ingreep toch samenvalt met de
aanwezigheid van beschermde soorten, worden passende maatregelen genomen of er
wordt naar een andere oplossing gezocht.
Facultatief kunnen de volgende aanvullende maatregelen genomen worden:
Het bosgebied ter hoogte van de Varsseveldseweg dient zoveel mogelijk behouden te
blijven.
Het tracé dient zoveel mogelijk rondom Ruige Horst geprojecteerd te worden.
Het plaatsen van geluidswallen, ZOAB asfalt en/of andere geluidreducerende maatregelen
ter hoogte van Ruige Horst.
Tevens is de aanleg van de Oostelijke Randweg getoetst aan de
natuurbeschermingswetgeving die uiteen valt in soortbescherming (Flora- en faunawet) en
gebiedsbescherming (Natura 2000, Beschermde natuurmonumenten en Ecologische
Hoofdstructuur). Dit is opgenomen in de volgende bijlagen:
Bijlage 20 Natuuronderzoek Oostelijke Randweg Doetinchem (Stichting Staring Advies,
rapportnr. 0890, december 2008), projectnummer 1115;
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Bijlage 21 Natuuronderzoek Oostelijke Randweg Doetinchem (Stichting Staring Advies,
rapportnr. 0994, oktober 2009), projectnummer 1064.
Uit de toetsing komt naar voren dat van de drie onderzochte alternatieven voor de
Oostelijke Randweg alternatief 2 het beste in te passen is uit oogpunt van natuur en
landschap.
Hier zijn een paar redenen voor te noemen. De geplande aansluiting van de randweg op de
Zelhemseweg is op deze locatie in te passen met de minste schade voor natuur en
landschap. De randweg moet de spoorlijn Arnhem - Winterswijk kruisen. Ter plaatse is
alleen ruimte voor een verdiepte aanleg. Er is geen ruimte voor de aanleg van een viaduct,
wat op grond van de hydrologische omstandigheden het beste alternatief zou zijn. Deze
verdiepte aanleg betekent mogelijk aantasting van lokale kwelstromen waarvoor in het gebied
maatregelen genomen moeten worden. Omdat er ook in het kader van EHS en
Natuurbeschermingswet gezocht moet worden naar compensatie is het zinvol te kijken wat
er in het gebied rond de Zumpe mogelijk is om de kweldruk te herstellen/verhogen en te
streven naar een hogere ecologische kwaliteit en stabiliteit in dit gebied.
Maatregelen daarvoor zijn:
Percelen tussen de randweg en de Zumpe aankopen en herbegrenzen als EHS
(verweving) waardoor de waterhuishouding duurzamer ingericht kan worden op
handhaven van de hydrologisch gewenste situatie.
Peil opzetten in de Zompesloot.
Bronbemalingen inventariseren en eventueel heroverwegen en/of verminderen.
Sloten in het gebied dempen.
Herbegrenzing EHS laten aansluiten op Park Overstegen ter hoogte van de
Varsseveldseweg (bosje van Klumper) en de kruising van de randweg met de
Doetinchemse Slinge.
De kruising van de randweg met de Varsseveldseweg en de Doetinchemse Slinge
verhoogd (viaduct) aanleggen. Onder het viaduct aan beide zijden van de Doetinchemse
Slinge een brede plas/dras oever aanleggen die uitgerasterd van de weg en voorzien van
dekkingsmogelijkheden (oude boomstronken, takkenbossen o.i.d.) dekking biedt. Op
deze wijze kan er, mits de EHS verweving goed begrensd wordt, aansluitend op dit
viaduct, een verbinding ontstaan tussen de Zumpe en Park Overstegen. De
Zelhemseweg moet overigens dan wel voorzien worden van faunapassages.
Zo lang mogelijk het tracé van de oude spoorbaan volgen. Het is belangrijk om
versnippering van bos- en natuurgebieden in dit (zuidelijke) deel van het tracé te
voorkomen. Deze versnippering heeft een negatief effect op soorten als eekhoorn,
hazelworm en diverse vogels.
De aanleg van de Oostelijke Randweg kan op een negatieve manier van invloed zijn op de
natuur. Ten behoeve van de realisatie van de Oostelijke Randweg is daarom een
natuurcompensatie- en inpassingsplan opgesteld. Dit plan wordt beschreven in Bijlage 8
Onderzoek luchtkwaliteit en gezondheid (ARCADIS, MER Oostelijke Randweg, 26-05-09,
B02013/CE9/091/000040). De gronden waar natuurcompensatie plaatsvindt zijn gelegen ten
oosten van de Oostelijke Randweg.
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4.3.2 Water
Het waterbeleid van Rijk en provincie is gericht op een veilig en goed bewoonbaar land met
gezonde, duurzame watersystemen. Het voorkomen van afwenteling door het hanteren van
de drietrapsstrategie "Vasthouden-Bergen-Afvoeren" staat hierbij centraal. Voor de
waterkwaliteit is het uitgangspunt “stand still - step forward”. Watersysteembenadering en
integraal waterbeheer dienen als handvatten voor het benutten van de natuurlijke
veerkracht van een watersysteem.
In het ”Waterbeheerplan 2010-2015” heeft het waterschap Rijn en IJssel deze
beleidsdoelstellingen uitgewerkt en vormgegeven voor zijn waterbeheer. Het waterschap
streeft naar schoon water, levend water en functioneel water. Het watersysteem dient
optimaal afgestemd te zijn op de ruimtelijke functies van een gebied. Aandachtspunten zijn
het verbeteren van waterkwaliteit (terugdringen van oppervlaktewatervervuiling) en het
voorkomen van wateroverlast. In zowel landelijk- als stedelijk gebied kunnen ruimtelijke
ontwikkelingen een positief maar ook een negatief effect hebben op het watersysteem.
Uitgangspunt voor de aanleg van de Oostelijke Randweg is dat deze geen drainerende
werking mag hebben. Met andere woorden: de weg mag de grondwaterstromen in het
gebied niet beïnvloeden. Dit kan beteken dat delen van de weg enigszins verhoogd aangelegd
dienen te worden. In het geval van een verdiepte constructie dienen maatregelen te worden
genomen ter bescherming van de grondwaterstand. Het voorkomen van drainerende
werking is onder andere mogelijk door (deels) verhoogde aanleg daar waar een laagte in het
landschap ligt, maar ook door technische maatregelen, bijvoorbeeld door geïsoleerde aanleg.
Verder mogen eventuele verontreinigingen vanaf de weg (via afstromend wegwater) niet
terechtkomen in de omliggende natuurgebieden. Bij de nadere uitwerking van het ontwerp
en de realisatie van de Oostelijke Randweg dient aanvullend onderzoek uitgevoerd te
worden. Uit dit onderzoek moet blijken welke maatregelen genomen moeten worden om
een drainerende werking te voorkomen en om te voorkomen dat eventuele
verontreinigingen vanaf de weg in de omliggende natuurgebieden terechtkomen. In het
kader van het MER zijn drie verschillende onderzoeken verricht naar de hydrologie van De
Zumpe. Ook is in de nabijheid van de beoogde locatie van de tunnelbak onder het spoor
een grondwatermeetpunt geïnstalleerd om de grondwaterstanden goed te kunnen
monitoren.
De onderzoeksrapporten zijn opgenomen in de volgende bijlagen:
Bijlage 9 Hydrologisch onderzoek De Zumpe, modellering en scenarioanalyse (Grontmij,
25-05-09, 13/99090833/MKr).
Bijlage 10 Synthese, het hydro-ecologisch functioneren van de Zumpe (Unie van
Bosgroepen, 01-05-09).
Bijlage 11 Detaillering van de geohydrologie in "de Zumpe" (ARCADIS, MER Oostelijke
Randweg, 08-05-09, 074132339:0.2!).
Deze onderzoeken vormen voldoende basis voor dit bestemmingsplan. Ten tijde van de
realisatie van de Oostelijke Randweg is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Uit dat
onderzoek moet onder meer blijken welke maatregelen genomen moeten worden om de
tunnelbak te realiseren zodat deze geen invloed heeft op De Zumpe en zodanig dat de
tunnelbak niet gaat drijven. Ook dient in dit stadium door middel van aanvullende boringen
en sonderingen op het traject van de randweg onderzocht te worden of er slecht
doorlatende lagen aanwezig zijn in de ondergrond. Het doorbreken van ondoorlatende lagen
kan gevolgen hebben voor de hydrologische omstandigheden van de Zumpe.
Met behulp van de "Handreiking standaard waterparagraaf voor bestemmingsplannen, versie
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oktober 2008" is het aspect water in dit plan meegenomen. In onderstaande tabel wordt
aangegeven welke waterhuishoudkundige aspecten een rol spelen in de bestaande en
toekomstige waterhuishouding van het plangebied.
Thema

Toetsvraag

Relevant

Ligt in of nabij het plangebied een primaire
waterkering?
Ligt in of nabij het plangebied een kade?

Nee
Nee

Hoofdthema's
Veiligheid

Riolering en
afvalwaterketen

Is er toename van het afvalwater (DWA)?
Ligt in het plangebied een persleiding WRIJ?
Ligt in of nabij het plangebied een RWZI van
het waterschap?

Wateroverlast
Is er sprake van een toename van het verhard
(oppervlaktewate oppervlak?
r)
Zijn er kansen voor het afkoppelen van
bestaand verhard oppervlak?
In of nabij het plangebied bevinden zich natte
en laag gelegen gebieden, beekdalen,
overstromingsvlaktes?
Grondwateroverl Is in het plangebied sprake van slecht
ast
doorlatende lagen in de ondergrond?
Bevindt het plangebied zich in de invloedssfeer
van de Rijn of IJssel?
Is in het plangebied sprake van kwel?
Beoogt het plan dempen van slootjes of andere
wateren?

Nee
Nee
Nee
Ja
Nee
Ja

Ja
Nee
Nee
Nee

Oppervlaktewate Wordt vanuit het plangebied water op
r - kwaliteit
oppervlaktewater geloosd?
Ja
Ligt in of nabij het plangebied een HEN of SED
water?
Nee
Ligt in het plangebied geheel of gedeeltelijk in
een Strategisch actiegebied?
Nee
Grondwaterkwali Ligt het plangebied in de beschermingszone van
teit
een drinkwateronttrekking?
Nee
Volksgezondheid In of nabij het plangebied bevinden zich
overstorten uit het gemengde of verbeterde
Nee
gescheiden stelsel?
Bevinden zich, of komen er functies, in of nabij
het plangebied voor die milieuhygiënische of
verdrinkingsrisico's met zich meebrengen
Nee
(zwemmen, spelen, tuinen aan water)?
Verdroging

Bevindt het plangebied zich in of nabij
beschermingszones voor natte natuur?
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Ja

Natte natuur

Bevindt het plangebied zich in of nabij een
natte EVZ?
Bevindt het plangebied zich in of nabij
beschermingszones voor natte natuur?

Ja
Ja

Aandachtsthema's
Recreatie

Cultuurhistorie

Bevinden zich in het plangebied watergangen
en/of gronden in beheer van het waterschap
waar actief recreatief medegebruik mogelijk
wordt?

Nee

Zijn er cultuurhistorische waterobjecten in het
plangebied aanwezig?
Nee

Uit de tabel blijkt dat onderstaande waterhuishoudkundige aspecten een rol spelen in de
bestaande en toekomstige waterhuishouding van het plangebied. Per aspect wordt
aangegeven wat de invloed is van de Oostelijke Randweg op deze waterhuishoudkundige
aspecten.
Is er sprake van toename van het verhard oppervlak?
Door de ontwikkelingen in het plangebied neemt het verharde oppervlak toe met 40.928 m 2
verharding. Het overige deel bestaat uit berm. De totale oppervlakte van de Oostelijke
Randweg is 73.000 m 2. De weg wordt ter plaatse van het spoor verdiept aangelegd door
middel van een tunnel. Deze tunnel loopt onder het spoor door, waarbij de weg ter hoogte
van de Frans Halsweg naar beneden gaat en ter hoogte van de Vijverlaan weer omhoog
komt. De rest van het tracé wordt geheel of grotendeels op maaiveld aangelegd en volgt
geheel of grotendeels de glooiing van het landschap.
Om wateroverlast, kwantitatief en kwalitatief, nu en in de toekomst te voorkomen wordt
het regenwater niet afgevoerd naar het rioolstelsel maar volgens de trits vasthouden bergen - afvoeren behandeld. Afwatering vindt in principe plaats via de berm. In de tunnel
komt een hemelwaterkelder met een pompruimte. Ter plaatse van kruispunten zijn wellicht
straat/trottoirkolken nodig met een eenvoudig hemelwaterriool. Dit hangt af van de nadere
detailuitwerking van de Oostelijke Randweg.
De dimensioneringsberekeningen van de diverse voorzieningen zullen worden opgenomen
in het waterhuishoudkundigplan dat in overleg met het waterschap zal worden opgesteld. In
dit waterhuishoudkundigplan wordt rekening gehouden met een bui 100+10%.
In of nabij het plangebied bevinden zich natte en laag gelegen gebieden, beekdalen,
overstromingsvlaktes?
Bij voorkeur worden natte en laag gelegen gebieden, beekdalen, regionale bergingsgebieden
en overstromingsvlaktes niet bebouwd. Het plangebied beoogt geen kapitaalintensieve
bouwwerken in deze gebieden. Het betreft hier een gebied waar geen berging voor
oppervlaktewater plaatsvindt. Mogelijke wateroverlast voor het plangebied kan worden
voorkomen door delen van de randweg enigszins verhoogd aan te leggen en niet te voorzien
van diepe bermsloten, zo kan het bergingsoppervlak/volume toenemen.
Grondwateroverlast
In het gebied bevinden zich slecht doorlatende lagen. Deze slecht doorlatende lagen hebben
een grote invloed op de lokale grondwaterstromingen. Door middel van aanvullende
boringen en sonderingen zal ten tijde van de realisatie van de randweg nader worden
onderzocht of zich op het traject van de randweg slecht doorlatende lagen in de ondergrond
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bevinden. Mogelijke wateroverlast kan worden voorkomen door de aanleg van
detailontwatering. Hierbij geldt als uitgangspunt dat de hydrologische omstandigheden van de
Zumpe niet negatief beïnvloed mogen worden.
Oppervlaktewaterkwaliteit
Vanuit het plangebied wordt hemelwater via een nog verder te ontwerpen systeem / filter
geloosd op het oppervlaktewatersysteem (zie ook wateroverlast). Het hemelwater wordt
afgevoerd naar de Doetinchemse Slinge. Er zal geen hemelwater vanuit de weg richting het
watersysteem van de Zumpe stromen. In het waterhuishoudkundig plan zal nader worden
aangegeven, waar het regenwater uit de pompkelder van de tunnelbak naar toe zal worden
verpompt.
Bevindt het plangebied zich in of nabij beschermingszones voor natte natuur?
Het plangebied bevindt zich in de Ecologische Verbindingszone (EVZ) Zelhemse Beek. De
beoogde ontwikkelingen zijn geen belemmering voor de EVZ. De gemeente wil ondanks de
aanleg van de weg een positieve impuls geven aan de EVZ. Natuurontwikkeling aan de
westzijde van de Oostelijke Randweg en de natuurcompensatie ter hoogte van de Slingebeek
(Doetinchemse Slinge) worden meegenomen in dit bestemmingsplan. Aan de inrichting van
het landschap aan de oostzijde van de weg wordt gewerkt. Dit zal worden opgenomen in het
Bestemmingsplan Buitengebied, waarvoor in 2010 de actualisatie start.
De inrichting en functies in hydrologische beïnvloedingszones rond natuurgebieden zijn
afgestemd op deze natuur. In de beschermingszones van natte natuur bevinden zich geen
functies die de aanvoer van water richting het natuurgebied negatief beïnvloeden. De
volgende maatregelen worden genomen om de aanvoer van gebiedseigen water in de
toekomst te vergroten: aanleg van de weg in een geïsoleerde tunnel in het rivierduin. Ook
mogen de bermsloten van de randweg niet te diep worden. Zij mogen de omgeving niet
draineren. Mogelijk worden ook delen van de weg enigszins verhoogd aangelegd, indien
grondwaterstanden dit vereisen. Binnen het plangebied gaat het om de Zumpe.
Het plangebied bevindt zich in een beschermingszone voor natte natuur. De beoogde
ontwikkelingen hebben geen negatieve invloed op de waterkwantiteit en –kwaliteit in relatie
tot de natte natuurgebieden.
Inrichting en beheer
In het plangebied bevinden zich de volgende oppervlaktewateren: Doetinchemse Slinge,
Zumpesloot en diverse detailontwatering. Daarnaast is er in de nabijheid nog de kanovijver
in het zuiden en een aantal plassen aan de noordkant van het gebied. De Doetinchemse
Slinge is een legger waterloop en in beheer bij het waterschap. Tevens bevindt zich een
aantal kunstwerken (stuwen, duikers, bruggen, e.d.) in het gebied. Er zijn twee bruggen in
het gebied: de brug van de Zumpesloot (geen naam) onder het fietspad bij de Ruige Horst.
De Zumpesloot loopt hier dood. De Doetinchemse Slinge gaat onder het fietspad en de
Zelhemseweg door bij de Wiltinksbrug. Hier bevindt zich tevens een regelbare stuw in de
watergang. Aan de Vossenstraat staat een elektrisch gemaal dat via een lange duiker water uit
de Zumpe naar de Doetinchemse Slinge pompt bij hoog water.
Het oppervlaktewaterpeil wordt binnen gewenste of vastgestelde marges gehandhaafd.
De maaipaden langs de waterlopen zijn opengesteld voor wandelaars (passief medegebruik).
Het gaat om paden langs de watergangen die in beheer en onderhoud zijn van het
waterschap.
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4.3.3 Monumenten en archeologie
Met de ondertekening van het verdrag van Malta (1992) en de parlementaire goedkeuring
daarvan (1998) heeft de Nederlandse overheid zich verplicht erop toe te zien dat bij
ruimtelijke plannen rekening gehouden wordt met het bekende en het nog niet bekende
archeologische 'bodemarchief'.
De Wet op de archeologische monumentenzorg is de opvolger van het verdrag van Malta.
Deze wet is sinds 1 september 2007 van kracht en legt de verplichting op om op basis van
het voormelde verdrag de archeologische waarden van de bodem te betrekken in de
ruimtelijke planvorming. Om de verplichting in beleid te kunnen omzetten hebben de
provincies, waaronder Gelderland, een Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW)
gemaakt. Bij gebrek aan meer gedetailleerde kennis, fungeert deze kaart als toetsingskader bij
de beoordeling van ruimtelijke plannen. Doetinchem beschikt sinds 2009 over meer
gedetailleerde kaarten voor het hele grondgebied van de gemeente. De conceptkaarten
vervangen de waardenkaart uit 1997 en worden momenteel als toetskader gebruikt.
Het plangebied van de Oostelijke Randweg valt volgens de archeologische beleidskaart van
Doetinchem deels in AWV categorie 8 (laag), in AWV categorie 7 (middelmatig), in AWV
categorie 6 (hoog) en AWV categorie 5 (hoog + afgedekt). De waardering is mede tot stand
gekomen naar aanleiding van archeologisch onderzoek wat heeft plaatsgevonden in het kader
van de planvorming voor de Oostelijke Randweg.
Ten behoeve van de realisatie van de weg zijn tot nu twee onderzoeken gedaan.:
Een bureau- en verkennend veldonderzoek (RAAP-notitie 2951), dit onderzoek is
opgenomen in Bijlage 12 Archeologisch vooronderzoek: een bureau- en verkennend
veldonderzoek ten behoeve van een MER, nr. 2951 (RAAP, 01-11-08,
NO2951-DORW.doc) van dit bestemmingsplan.
Een inventariserend veldonderzoek (karterende fase) (RAAP-notitie 3231), dit
onderzoek is opgenomen in Bijlage 13 Archeologisch vooronderzoek: een
inventariserend veldonderzoek (karterende fase), nr. 3231 (RAAP, 01-08-09,
NO3231_DORW2.doc) van dit bestemmingsplan. In aanvulling op dit onderzoek is een
advies van het bevoegd gezag gegeven. Dit aanvullend advies is opgenomen in Bijlage 14
Aanvullend advies bevoegd gezag n.a.v. archeologisch onderzoek 3231 (gemeente
Doetinchem, 09-09-09) van dit bestemmingsplan.
De stand van zaken is aan de hand van het meest recente onderzoek als volgt te beschrijven:
Tijdens het karterende veldonderzoek zijn drie vindplaatsen vastgesteld. De indicatoren zijn
aangetroffen op een rivierduin (vindplaats 1), op een dekzandrug ter hoogte van het
bouwlandcomplex ten noorden van de Varsseveldseweg (vindplaats 2) en op de dekzandrug
van IJzevoorde (vindplaats 3). Voor de vindplaatsen 1 en 2 geldt dat, vanwege het
gefragmenteerde karakter van het merendeel van het archeologische vondstmateriaal, het
niet mogelijk is om ze meer nauwkeurig te dateren dan de periode ijzertijd t/m
middeleeuwen. Ter hoogte van vindplaats 3 is een vuurstenen afslag aangetroffen. Deze
vindplaats is gedateerd in de periode laat paleolithicum t/m vroege bronstijd. Ter hoogte van
vindplaats 3 moet rekening gehouden worden met een vuursteensite.
De overige delen van het plangebied worden grotendeels gekenmerkt door een
bouwvoor/cultuurdek van maximaal 40 cm met daaronder een scherpe overgang naar de
C-horizont. De aanwezigheid van archeologische vindplaatsen wordt hier klein geacht.
Conclusie
Op basis van de resultaten wordt aanbevolen om de drie vindplaatsen in situ te behouden
44
vastgesteld bestemmingsplan "Oostelijke Randweg 2009"

(onder de grond en onaangetast). Aanbevolen wordt om bodemverstoringen dieper dan 40
cm –Mv ter hoogte van vindplaats 1, dieper dan 50 cm –Mv ter hoogte van vindplaats 2 en
dieper dan 30 cm –Mv ter hoogte van vindplaats 3 te vermijden. Waar mogelijk moet dus
gekeken worden of –waar nodig- kleine aanpassingen in het ontwerp hier een oplossing
biedt. Denk aan een lichte afwijking in het tracé of het hoger leggen van de wegfundering. Dit
mag geen nadelige consequenties hebben voor overige cultuurhistorische waarden
(historisch landschappelijk erfgoed of historisch steden(bouw)kundig erfgoed.
Indien besloten wordt dat behoud van de vindplaatsen niet mogelijk is, wat overigens
middels een selectiebesluit moet worden bepaald, dan moet ter hoogte van de vindplaatsen
vervolgonderzoek worden ingesteld. Geadviseerd wordt om voor de vindplaatsen 1 en 2
een inventariserend veldonderzoek (IVO-waarderende fase) uit te voeren, bestaande uit een
proefsleuvenonderzoek. Een proefsleuvenonderzoek (IVO-P) behoort conform de KNA
versie 3.1 plaats te vinden op basis van een Programma van Eisen (PvE). Dit PvE dient voor
aanvang van het onderzoek te worden opgesteld door een seniorarcheoloog.
Ter hoogte van vindplaats 3 moet, indien behoud niet mogelijk is, een vervolgonderzoek
worden uitgevoerd in de vorm van een inventariserend veldonderzoek (IVO-waarderende
fase), bestaande uit een waarderend booronderzoek. Dit om vast te stellen of het inderdaad
een vuursteensite betreft en, indien dit inderdaad het geval is, de exacte omvang van de
vuursteensite te bepalen. Naar aanleiding van het waarderend booronderzoek kan dan
vervolgens een advies gegeven worden over een mogelijk vervolgonderzoek.
In de loop van het planproces is het plangebied aan de zuidwestkant van het tracé enigszins
opgeschoven. In dit deel van het plangebied is nog geen archeologisch onderzoek gedaan en
moet dat alsnog gebeuren. Afhankelijk van de keuzes die voor de vindplaatsen worden
gemaakt (wel of geen behoud in situ), kan dat gelijk opgaan met eventueel vervolgonderzoek.
In het geval dat alle vindplaatsen behouden kunnen blijven, moet voor het nieuwe plandeel
gekozen worden voor een inventariserend veldonderzoek (karterende fase).
In het deel van het plangebied met een lage verwachtingswaarde wordt in het kader van de
voorgenomen bodemingrepen geen archeologisch vervolgonderzoek aanbevolen. Indien bij
de uitvoering van de werkzaamheden onverwacht toch archeologische resten worden
aangetroffen, dan is conform artikel 53 en 54 van de Monumentenwet 1988 (herzien in
2007), aanmelding van de betreffende vondsten bij de Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap c.q. de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed verplicht (vondstmelding via
ARCHIS). Het verdient aanbeveling ook het bevoegd gezag (de gemeente) zo spoedig
mogelijk in te lichten.
Voor de gebieden die mogelijk worden aangetast door de aanleg van de Oostelijke Randweg
en waarvoor is aangegeven dat nog onderzoek plaats moet vinden, geldt de nul-grens als het
gaat om toegestane verstoringen. Dit wil zeggen dat er geen verstoring van de bodem is
toegestaan zolang er geen aanvullend onderzoek is gedaan.
4.3.4 Cultuurhistorie
Uit het onderzoek ten aanzien van cultuurhistorie (Cultuurhistorisch onderzoek
Doetinchem, Oostelijke Randweg, december 2008, Beek & Kooiman Cultuurhistorie) in het
kader van de milieu effect rapportage voor de Oostelijke Randweg blijkt dat de aanleg van de
randweg leidt tot een afbraak of het verdwijnen van historisch bouwkundige objecten of
historisch landschappelijke elementen. Hier wordt in deze paragraaf nader op ingegaan. Het
cultuurhistorisch onderzoek is opgenomen in Bijlage 15 Cultuurhistorisch onderzoek
Doetinchem Oostelijke Randweg (Beek & Kooiman Cultuurhistorie, 01-12-08) van dit
bestemmingsplan.
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4.3.4.1 Historisch landschappelijk erfgoed
De Achterhoek behoort in fysisch-geografisch opzicht tot het oostelijk zandgebied dat in het
pleistoceen is gevormd, het voorlaatste geologische tijdvak. Het achtergebleven dekzand ligt
in de Achterhoek aan de oppervlakte, deels in oost-west lopende ruggen. Op de ruggen
komen podzolgronden voor met verspreid liggende oude bouwlanden. Tussen de ruggen
liggen lagere, van oorsprong afvoerloze gebieden waar zich veenvorming heeft voorgedaan.
Het natuurlijk afwateringspatroon (riviertjes/beken) volgt voor een groot deel het beloop
van de oost-west dekzandruggen. Bijzonder is de reeks van lage en hoge rivierduinen die zich
tussen Doetinchem en Anholt (Duitsland) op de oostelijke Oude IJsseloever bevindt.
Inzoomend op het plangebied, is de ontstaansgeschiedenis van de Achterhoek goed terug te
vinden. Van zuid naar noord liggen achtereenvolgens rivierduinen, de lage beekeerdgronden,
dekzandgebieden, opnieuw nattere gronden en nog noordelijker weer de dekzandgronden.
Het natte komgebied wordt ook wel De Zumpe genoemd. Door het plangebied loopt
verder nog de Doetinchemse Slinge, een grotendeels gegraven beek die in de middeleeuwen
uitmondde in de stadsgracht van Doetinchem.
Zowel de dekzandruggen als rivierduinen zijn de afgelopen eeuwen benut om akkerbouw op
te plegen. De nattere graslanden zijn benut voor beweiding, maar er zijn ook broekbossen
geweest. Tot aan het begin van de twintigste eeuw was er sprake van ontginning van de
woeste gronden (heide) en werd aan bosbouw gedaan, naald en loofhout.
Sinds 1850 is er weinig veranderd in het gebied en wordt het vooral gewaardeerd als
kleinschalig agrarisch gebied met natuurwaarden.
Het plangebied bestaat voor het grootste deel uit landelijk gebied. Dit ligt ten oosten van de
Zelhemseweg en meer zuidelijk bij de Zuivelweg en de Schimmelpennicklaan.
Het landelijk gebied is te typeren als het landschapstype “ kampontginningen met plaatselijke
essen”. Het oogt als een lappendeken van weilanden, akkerland (maïsvelden), (nieuwe)
natuur, bospercelen, sportterreinen in een netwerk van merendeels historische wegen.
Binnen dit gebied is een aantal historische boerderijen en andere historisch-bouwkundige
objecten aanwezig.
Kenmerkend voor dit landschapstype zijn:
de relatief kleinschalige afwisseling van akkers, weilanden en bospercelen;
de onregelmatige en sinds 1945 gedeeltelijk, maar weinig gewijzigde verkavelingstructuur
in het westen van het plangebied;
de elzensingels, (meidoorn)heggen en andere perceelsrandbegroeiing;
de oude bouwlanden langs de Varsseveldseweg (ophogingsdek, perceelsrandbegroeiing
en steilranden);
wegen- en waterpatroon op dekzandruggen en in laagtes.
Bijzonder in dit geheel zijn de (beboste) rivierduinen waaraan ook de Lijsterbeslaan en de
Zelhemseweg zijn gekoppeld evenals het tracé van de voormalige spoorlijn richting Zelhem.
Binnen het plangebied zijn de volgende deelgebieden herkenbaar:
de Ruige Horst;
de Zumpe;
de Vijverberg;
de Wrange/ Koekendaal;
de Ellegoorsestraat/ Varsseveldseweg/ Turfweg.
De Ruige Horst ligt grofweg tussen de Vossenstraat en de Vijverlaan. De huidige functie is
46
vastgesteld bestemmingsplan "Oostelijke Randweg 2009"

natuurgebied. In de Ruige Horst ligt een met bomen en (meidoorn)hagen omzoomde es van
3,5 hectare.
De Zumpe is een natuurgebied van circa 24 hectare groot. Het gebied bestaat uit vochtige
tot drassige (elzen)broekbossen en drogere eikenbeukenbossen, afgewisseld met extensief
beheerde graslanden. Er liggen enkele poelen. Ter hoogte van de Zumpesloot liggen door
houtsingels omgeven agrarische percelen.
De Vijverberg dankt zijn naam aan een bijzonder initiatief van C. Misset, B. Bruil en
burgemeester W.S.J. Tenkink voor een multifunctioneel park. Het voormalig park de
Vijverberg (1930) voorzag in onder meer sportvelden, een hertenpark, vijvers, een
natuurzwembad, een kanovijver, maar ook een hotel en vliegveld. Slechts enkele restanten
herinneren aan dit park.
De Wrange/Koekendaal is een historisch bosgebied op pleistocene rivierduinen met
eikenberkenbos en naaldbos en enkele agrarische percelen. Het gebied wordt doorsneden
door de A18.
Het deelgebied Ellegoorsestraat/Varsseveldseweg/Turfweg is een typerend stuk
Oost-Nederlands kampenlandschap met boerderijen, essen en een historisch wegen- en
waterpatroon (Doetinchemse Slinge en Zompesloot). De wegen hebben merendeels een
gebogen tracé, gekoppeld aan de landschappelijke onderlegger (dekzandruggen). De essen
zijn door hun hogere ligging in het veld duidelijk waarneembaar.
Beleving
De afwisseling van de natte en droge ondergrond met bijbehorende beplantingsvormen
maakt het relatief kleine plangebied bijzonder interessant. Als gevolg van ondergrond en
gebruik laat het landschap zich ook lezen als een afwisseling van open land, met aardige
bomenrijen en heggen als onderbreking. Afhankelijk van het jaargetijde zijn er weidse
vergezichten. Op het moment dat de maïs hoog staat, voelt het gebied veel meer als een
kleinschalig coulisselandschap aan.
Waardering
Het plangebied neemt geen bijzondere plaats in als het gaat om nationale waardering in de
vorm van status. Toch is er in het plangebied duidelijk sprake van cultuurhistorische
waarden. Dat is mede af te leiden uit de beschrijving van de fysieke dragers – ofwel de
kenmerkende historisch-landschappelijke waarden- van gebieden in de Achterhoek die wel
de Belvedère-status (nationaal) hebben. Dezelfde waarden en karakteristieken zijn benoemd
in het Landschap Ontwikkeling Plan van de gemeente Doetinchem en daarmee ook
gemeentelijk erkend.
4.3.4.2 Historisch steden(bouw)kundig erfgoed
Afgaande op schriftelijke vermeldingen, bestaat Doetinchem sinds 838. Van stadsvorming
was er officieel sprake toen Doetinchem in 1236 stadsrechten kreeg van graaf Otto II van
Gelre. De stad Doetinchem bevond zich in die hoedanigheid meerdere eeuwen binnen de
begrenzing van een gracht, wal en stadsmuur. Aan het einde van de 19e eeuw vonden er
uitbreidingen plaats buiten dat stadscentrum. Ontwikkelingen op het gebied van de
infrastructuur en de groei van kleine industrieën waren de aanjager voor dit fenomeen.
In 1885 werd de spoorlijn Doetinchem-Zelhem-Ruurlo geopend voor zowel reizigers als
goederenvervoer. Doetinchem groeide uit tot centrum van streekvervoer in de Achterhoek
en Liemers. De lijn werd in 1937 voor personenvervoer opgeheven en tijdens de Tweede
Wereldoorlog door de bezetter opgebroken op last van de Duitse bezetter. Herstel volgde
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in 1948, waarna de lijn opnieuw dienst deed voor het goederenverkeer. In 1972 werd de
spoorlijn definitief opgeheven en vijf jaar later werden de rails verwijderd.
Rond 1920 ontstond er bebouwing langs de Zuivelweg en werd bij de Vijverberg een buurt
met vrijstaande woonhuizen gebouwd waaronder een aantal villa's. Vanaf het begin van de
twintigste eeuw ontstond er ook villabebouwing in de omgeving van de Lijsterbeslaan/
Rekhemseweg en een middenstandsbuurt in de omgeving van de Frans Halsweg. Het heeft
nog tot na de Tweede Wereldoorlog geduurd voordat de wijken ten (zuid)oosten van het
stadscentrum echt zijn afgebouwd.
De vestiging van boerderijen in het buitengebied heeft nagenoeg los gestaan van deze
ontwikkelingen. Door de positie van Doetinchem als middeleeuwse marktplaats werden de
aanvoerroutes naar de stad ook geschikte vestigingsplaatsen voor boeren en kleine
ondernemers. In heel veel gevallen en dus ook in het plangebied liggen de huidige
boerderijen daardoor op zeer oude bewoningsplaatsen.
Binnen het plangebied of grenzend aan het plangebied hebben we te maken met:
individuele bebouwingsobjecten;
weinig planmatige, maar in de tijd gegroeide bebouwingsblokken en wijkjes;
historische uitvalswegen met lintbebouwing;
tracé van voormalig spoorwegtraject Doetinchem - Zelhem.
De meest nabij gelegen panden zijn De Vinkenborg, panden aan de Haafsweg 4-6 en 8 en een
boerderij aan de Vossenstraat 10.
De Vinkenborg (Varsseveldseweg 234) is een boerderij uit 1825, gelegen op een
es-complex, herkenbaar als hoger gelegen terrein. Het boerderijen complex bestaat uit
diverse gebouwen waaronder een uit baksteen opgetrokken hallehuisboerderij. De
Vinkenborg is gemeentelijk monument.
De overig panden zijn op het minst karakteristiek, maar hebben momenteel (maart 2010)
geen beschermde status.
Als we kijken welke stedenbouwkundige structuren relevant zijn in relatie tot de aanleg van
de oostelijke randweg, dan gaat het vooral om de oostrand van Doetinchem en om het
gebied tussen de Terborgseweg en de Vijverlaan.
De oostelijke rand van Doetinchem grenst aan het plangebied, maar er is nauwelijks sprake
van uitwisseling tussen de twee.
De stedenbouwkundige invulling van het gebied tussen de Terborgseweg en de Vijverlaan
vertoont weinig samenhang. Het gebied bestaat uit woonhuizen uit het begin van de
twintigste eeuw, het interbellum, de wederopbouw en recente panden. Die afwisseling is de
charme van het gebied. Aan de afzonderlijke panden is in z'n algemeenheid weinig
cultuurhistorische waarde verbonden, maar met elkaar laten ze de stapsgewijze groei van de
buurt zien. De sloop van een deel van deze panden betekent dan ook dat deze historische
groei aan herkenbaarheid zal inboeten.
Een voorbeeld van een historische uitvalsweg door het gebied is de Varsseveldseweg.
Het tracé van de voormalige spoorlijn Doetinchem-Zelhem is nog zichtbaar als tracé voor de
fiets.
Beleving
De stedenbouwkundige structuur is in het plangebied enigszins herkenbaar dankzij de
historische uitvalswegen Lijsterbeslaan en Varsseveldseweg. Tussen het buitengebied en de
omliggende bebouwing is nauwelijks sprake van wisselwerking. De bebouwing in het
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buitengebied is juist sterk gerelateerd aan z'n omgeving. In het gebied rond de Frans Halsweg
is sprake van een relatief dicht stratenpatroon, herkenbaar voor nederzettingen als deze, die
ontstaan zijn in de zandgebieden. De straten zijn gebogen, hebben veel groen en stralen
daarmee een bepaalde rust en gemoedelijkheid uit.
Waardering
Op historisch-stedenbouwkundig gebied is niet van grote waarden sprake. Tussen de
oostrand van Doetinchem en het landelijk gebied bestaat geen als waardevol te benoemen
relatie. De bebouwing langs de uitvalswegen is kenmerkend, maar vertegenwoordigt geen
bijzondere waarden. Datzelfde geldt ook voor de Frans Halsweg. Enkele objecten hebben
een hoge waarde. In sommige gevallen zijn die ook al erkend en beschermd in de vorm van
een monumentenstatus.
Toekomst
Afbraak en verdwijnen van historisch bouwkundige objecten of historisch landschappelijke
elementen.
Bij de aanleg van de Oostelijke Randweg als momenteel voorgesteld, verdwijnt een deel van
de es van de Ruige Horst. Ook tast het tracé de uitloper van het rivierduin bij de
Rembrandtweg aan. Het betreft hier een relatief zeldzaam element. Tenslotte verdwijnt een
deel van het tracé van de voormalige spoorlijn Doetinchem – Zelhem onder het wegtracé
(ten zuiden van de Vossenstraat t/m de Varsseveldseweg) en daarmee een beelddrager van
de geschiedenis van de regionale infrastructuur.
De stedenbouwkundige structuur rond de Frans Halsweg wordt doorbroken waardoor het
gegroeide karakter minder goed zichtbaar wordt.
Het bodemarchief (archeologie) wordt verstoord. Het is nog niet volledig bekend hoe
waardevol dit archief daadwerkelijk is.
Doorsnijding van historisch landschappelijke vlakken en lijnen.
Er vindt een doorsnijding van het cultuurhistorisch waardevolle gebied aan de oostkant van
de bebouwde kom plaats. Het gaat dan om historische verkaveling en historische water- en
wegenpatronen met bijbehorende groenafbakening.
Deze doorsnijding betreft uitsluitend de 'strook' waarin het geplande tracé komt te liggen,
maar doet zich over het grootste deel van het tracé voor, namelijk tussen de Vijverlaan in
het zuiden en de Bultensweg in het noorden.
Bij de Ruige Horst wordt de verkaveling doorsneden. Dit geldt ook voor het escomplex ten
noorden van de Varsseveldseweg.
Tevens worden de lijnen van de Zumpesloot en de Doetinchemse Slinge.
Doorsnijding van historisch stedenbouwkundige lijnen.
De oostelijke randweg doorsnijdt de historische wegen de Vossenstraat, de
Varsseveldseweg, de Lijsterbeslaan, de Turfweg en de Bultensweg.
Verlies van historische context, vaak aan doorsnijding gerelateerd.
Het kampenlandschap vormt een geheel door het samenspel van ondergrond en bebouwing,
van essencomplexen en boerderijen, van aan het landschap gerelateerd gelegen wegen met
parallel daaraan akkers, groenbegrenzingen en watergangen. De doorsnijding van dit geheel
zorgt voor verlies aan historische context. Dit geldt met name daar waar sprake is van
relationele verbindingen als bij de Vinkenborg, de Vossenstraat, Varsseveldseweg, Turfweg
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en Bultensweg. Bij de aanleg van het spoor is een vergelijkbaar effect ontstaan wat er voor
pleit om het voormalige spoortracé en de nieuwe ontwikkeling zo dicht mogelijk bij elkaar te
laten aansluiten.
4.3.4.3 Mitigerende maatregelen
Vanuit het oogpunt van beleving zijn de volgende mitigerende maatregelen ten aanzien van
cultuurhistorie mogelijk:
Door de weg niet te beplanten, maar juist kruisende structuren te versterken, wordt de
weg beter ingepast in het bestaande landschap. Belangrijke kruisende structuren zijn het
bos op de rivierduin en de Doetinchemse Slinge.
Daarnaast is een ligging op maaiveldniveau van belang, waarbij de weg de natuurlijke
glooiingen in het landschap volgt. Insnijding kan bij grote hoogteverschillen als essen en
rivierduin de beleving van het landschap vanaf de weg versterken. Bovendien is de weg
zelf dan minder zichtbaar in het landschap aanwezig.
Er moet aandacht zijn voor contextverlies. Elementen worden afgesneden van hun
omgeving, waardoor de historische context onduidelijk wordt. Het meest duidelijk is dit
bij boerderij de Vinkenborg, die tussen de nieuwe weg en de Varsseveldseweg in komt
te liggen. Behoud van visuele relaties over de weg heen is van belang.
Op hoger schaalniveau geldt dat er een strook tussen de nieuwe weg en bestaande
wegen ontstaat. In ruimtelijk opzicht wordt dit een soort niemandsland los van de
oorspronkelijke context maar ook niet ingebed in een nieuwe. Hier ligt een belangrijke
ontwerpopgave.
Het is van belang dat de nieuwe randweg enige afstand houdt tot fietspad, zodat deze
beleefbaar blijft als zelfstandig element in het landschap (beleving taluds dijkje).
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Hoofdstuk 5

Planologische afweging

In dit hoofdstuk wordt een planologische afweging gemaakt op basis van het beschreven
beleidskader en de uitgevoerde onderzoeken ten behoeve van de Oostelijke Randweg. Op
basis hiervan wordt beschreven waarom de realisatie van de Oostelijke Randweg mogelijk is
en welke maatregelen genomen worden ten aanzien van geluid en natuur en landschap
(natuurcompensatie en landschappelijke ontwikkeling).
Het plan betreft het mogelijk maken van de aanleg van de Oostelijke Randweg, die de
verbindingsweg wordt tussen de Terborgseweg en de Normandiëstraat richting Zelhem. Op
grond van onderstaande afweging wordt geconcludeerd dat de realisatie van de Oostelijke
Randweg past binnen het beleidskader en binnen de verschillende aspecten die relevant zijn
voor het opstellen van het bestemmingsplan.

5.1

Rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk beleid

Het rijksbeleid is gericht op een goede inpassing van infrastructuur. De verantwoordelijkheid
voor het concreet gestalte geven aan het rijksbeleid wordt bij de provincie en de gemeente
neergelegd. Met de realisatie van de Oostelijke Randweg wordt hier invulling aan gegeven.
Ten aanzien van de planologische kernbeslissing, kaart “Ecologische Hoofdstructuur”, is het
van belang dat rekening wordt gehouden met de realisatie van de EHS. De Oostelijke
Randweg is voor een deel gelegen binnen de EHS-verweving. Bescherming, instandhouding
en ontwikkeling is een verantwoordelijkheid van de provincie en de gemeente.
In het provinciaal beleid is het plangebied van de Oostelijke Randweg deels gelegen binnen
het gebied dat deels is aangewezen als Waardevol landschap en voor een klein deel in een
gebied dat is aangeduid als EHS-verweving. Ook ligt het tracé in een gebied dat is aangeduid
als beschermingszone 'natte landnatuur'. Daarnaast dient de ontwikkeling 'waterneutraal' te
zijn.
De aanleg van de Oostelijke Randweg betekent geen grootschalige verstedelijking. De
realisatie van de weg voorziet derhalve niet in een aantasting van het Waardevol landschap.
In de beschermingszone voor natte landnatuur moet rekening worden gehouden met de
kwaliteit, waterstand en stroming van het grond- en oppervlaktewater met het oog op de
natuurwaarden en -doelen van het betreffende natuurgebied. Dit wordt gewaarborgd
doordat het gebied dat is aangewezen als natte landnatuur is opgenomen op de kaart en in
de regels behorende bij dit bestemmingsplan.
Ten behoeve van de EHS-verweving vindt natuurcompensatie plaats conform de daaraan
gestelde eisen en randvoorwaarden. Het natuurcompensatieplan maakt onderdeel uit van dit
bestemmingsplan en is opgenomen in paragraaf 5.6 Natuur en landschap.
Op het gebied van water zijn in het kader van de planvorming diverse onderzoeken
uitgevoerd. Deze onderzoeken vormen voldoende basis voor dit bestemmingsplan. Ten tijde
van de realisatie van de Oostelijke Randweg is aanvullend onderzoek noodzakelijk. Uit dat
onderzoek moet onder meer blijken welke maatregelen genomen moeten worden zodat de
Oostelijke Randweg 'waterneutraal' kan worden aangelegd.
Het regionaal beleid is erop gericht dat in het hele plangebied het landschapsbeeld behouden
dient te blijven. Hiertoe is een landschapsontwikkelingsplan uitgewerkt dat onderdeel
uitmaakt van dit bestemmingsplan.
De Oostelijke Randweg vormt een oplossing voor probleemcluster 3 uit het gemeentelijk
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mobiliteitsplan, corridor aansluiting 4: A18 – Terborgseweg – J.F. Kennedylaan – kruising J.F.
Kennedylaan/ Varsseveldseweg. De meest kansrijke maatregelen zijn in samenhang bekeken,
wat heeft geleid tot een voorkeurspakket van maatregelen. Als oplossingrichting voor de
ontsluiting van de oostelijke zijde van Doetinchem is in het Mobiliteitsplan 2007 voor een
Oostelijke Randweg gekozen. De Oostelijke Randweg voorziet in een verbetering van de
bereikbaarheid van het station, het centrum en een verbetering van de regionale
verkeersstructuur richting de A18.

5.2

Bodem

In het kader van de Milieu effect rapportage voor de Oostelijke Randweg is een onderzoek
uitgevoerd om de geschiktheid van de ondergrond te bepalen. Ten behoeve van dit
bestemmingsplan is vervolgens een historisch vooronderzoek uitgevoerd. Deze
onderzoeken vormen voldoende basis voor dit bestemmingsplan. Op grond van de
resultaten van het bodemonderzoek wordt geadviseerd om voor de realisatie van de
Oostelijke Randweg een NEN 5740 bodemonderzoek uit te voeren.

5.3

Akoestiek

Uit de resultaten van het akoestisch onderzoek wegverkeer ten behoeve van de Oostelijke
Randweg blijkt dat wanneer geen maatregelen worden getroffen om de geluidbelasting terug
te dringen er meer dan 200 woningen alsmede een school zijn met een geluidbelasting van
meer dan 48 dB vanwege de aanleg van een nieuwe weg. Ook zijn er 2 woningen waar de
maximaal te verlenen ontheffingswaarde van 63 dB wordt overschreden.
Om de geluidbelasting op deze woningen en de school terug te brengen worden diverse
maatregelen getroffen. In deze paragraaf wordt beschreven welke maatregelen dit zijn.
Bij de realisatie van de Oostelijke Randweg en het beperken van geluidoverlast worden
bronmaatregelen getroffen. De Oostelijke Randweg wordt in het geheel voorzien van stil
asfalt met een geluidreductie van minimaal 2 dB. Ook wordt gekeken naar een goede
inpassing van de weg in het landschap c.q. naar de hoogteligging van de weg en worden
zonodig afschermende maatregelen genomen. Dit kunnen bijvoorbeeld grondwallen of
geluidsschermen zijn. Met de geluidreducerende maatregelen die genomen worden wordt
rekening gehouden in de regels van dit bestemmingsplan. Welke maatregelen concreet
genomen worden en op welke locaties wordt onderstaand beschreven.
5.3.1 Geluidschermen en geluidwallen
Schermen en/of grondwallen worden gerealiseerd op de locaties zoals weergegeven in
onderstaande afbeeldingen, met uitzondering van het aangegeven geluidscherm ter plaatse
van de boerderij Vinkenborg, Varsseveldseweg 234. Wegens de cultuurhistorische waarde
van deze boerderij wordt hier geen scherm geplaatst. Ook ter plaatse van de woningen aan
de Vossenstraat 27/29 worden geen schermen geplaatst. De woning aan de Vossenstraat 27
wordt wegbestemd. De woning aan de Vossenstraat 29 zit niet in dit bestemmingsplan.
In de onderstaande afbeeldingen zijn de schermen op deze locaties nog wel aangegeven,
maar deze worden op de hierboven genoemde locaties niet geplaatst. De overige schermen
en/of grondwallen worden wel geplaatst. Voor de overige korte schermen aan de Frans
Halsweg, Rembrandtweg, Vijverlaan en Zelhemseweg is een haalbaarheidsstudie noodzakelijk.
Voor de woningen bij deze schermen is daarom een hogere waarde aangevraagd.
De schermen en/of grondwallen worden zoveel mogelijk in het landschap ingepast. Het
zoveel mogelijk behouden van zichtlijnen vanuit het woon- en verblijfsgebied naar het
natuurgebied de Zumpe is een aandachtspunt. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de
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bestaande en natuurlijke hoogteverschillen. Het ontwerp van het geluidschermen en/of de
grondwallen wordt in een later planfase nader uitgewerkt.
Onderstaande afbeeldingen zijn ook opgenomen in het akoestisch onderzoek, zie Bijlage 7
Akoestisch onderzoek verkeerslawaai Oostelijke Randweg Doetinchem (ARCADIS,
31-05-10, B02013.000040) van dit bestemmingsplan. De blauwe lijnen in de figuren geven
de eindpunten van de schermen weer.

Schermen langs het zuidelijk deel van de Oostelijke Randweg
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Schermen
langs het middendeel van de Oostelijke Randweg

Schermen langs het middendeel van de Oostelijke Randweg
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Schermen langs het noordelijk deel van de Oostelijke Randweg
Voor de woningen waarvoor het plaatsen van schermen niet mogelijk is wordt een hogere
waarde aangevraagd.
Een geluidscherm ter plaatse van de boerderij Vinkenborg, Varsseveldseweg 234, geeft een
inbreuk op de cultuurhistorische waarde van deze boerderij. Voor dit pand wordt daarom
ook een hogere waarde aangevraagd van 55 dB(Lden), zodat geen scherm geplaatst hoeft te
worden.
De schermen en grondwallen worden zo goed mogelijk in het landschap ingepast, waarbij
ook rekening wordt gehouden met het toekomstige gebruik van het gebied dat grenst aan de
geluidwerende voorzieningen (grondwal/scherm). De kaart waarop de
landschapsontwikkeling is weergegeven is hierbij uitgangspunt (zie Bijlage 16 Kaart
natuurcompensatie en landschapsontwikkeling (gemeente Doetinchem)).
5.3.2 Hogere waarden
Gelijktijdig met de bestemmingsplanprocedure wordt ook de procedure voor het aanvragen
van hogere waarden gevolgd. Bij de woningen waarvoor een hogere waarde wordt
aangevraagd wordt te zijner tijd een aanvullend akoestisch en bouwkundig onderzoek
uitgevoerd. Deze onderzoeken zijn geen onderdeel van de bestemmingsplanprocedure en
worden in de uitvoeringsfase van de Oostelijke Randweg opgestart.
5.3.3 Amoveren woningen
De woningen aan de Vossenstraat 27/29 worden wegbestemd, hier zijn dus geen schermen
of hogere waarden noodzakelijk.
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5.3.4 Overige maatregelen
Vanwege artikel 99 lid 2 Wgh en vanwege de plicht van gemeentes om bij vaststelling van
een bestemmingsplan zorgt te dragen voor een 'goede ruimtelijke ordening' wordt in een
later stadium onderzocht en overwogen of het treffen van nadere maatregelen ter plaatse
van de Zelhemseweg gewenst is voor de woningen die vallen buiten het onderzoeksgebied.
De Zelhemseweg is voorzien van stil asfalt. Het toepassen van een geluidscherm langs de
Zelhemseweg heeft alleen effect op de lage woonlagen. Voor de hogere woonlagen in de flats
aan de Caenstraat blijft alleen de mogelijkheid van het toepassen van geluidwerende
maatregelen aan de gevel over. Hiermee kan het geluid in de woningen aanzienlijk
verbeteren. In een nader onderzoek kan worden onderzocht welke appartementen een te
hoge geluidbelasting hebben en in aanmerking komen voor maatregelen. Deze maatregelen
kunnen bestaan uit gevelmaatregelen, zoals geluidsisolerende dubbele beglazing en het
toepassen van suskasten.

5.4

Lucht

Ten behoeve van de realisatie van de Oostelijke Randweg is een luchtkwaliteitonderzoek
uitgevoerd. Vanwege de geconstateerde ruime onderschrijdingen is het toepassen van
mitigerende maatregelen niet aan de orde. Een verdere beschouwing hiervan is daarom dan
ook achterwege gelaten. Er bestaan geen belemmeringen voor wat betreft het aspect
luchtkwaliteit.

5.5

Externe veiligheid

Het transport van gevaarlijke stoffen maakt gebruik van de A18 en volgens de gegevens uit
de Risicoatlas wegtransport gevaarlijke stoffen is er ter hoogte van de A18 geen sprake van
een risicocontour. De Oostelijke Randweg maakt naar verwachting geen deel uit van de, nog
op te stellen, gemeentelijke routering voor gevaarlijke stoffen.
Binnen het plangebied zijn veiligheidsrisico's derhalve niet aan de orde.
Ten behoeve van het tankstation dat via een wijzigingsbevoegdheid kan worden gerealiseerd
is een aanvullend advies uitgebracht. Hieruit blijkt dat het plangebied ten aanzien van het
plaatsgebonden risico voldoet aan de afstand eisen voor het plaatsgebonden risico voor
kwetsbare objecten, zoals in BEVI vastgelegd. Voor lpg-tankstations die na 1 januari 2010
worden gerealiseerd bestaat geen beperking voor de doorzet aan lpg.
Ten aanzien van het groepsrisico kunnen niet alle maatregelen welke het groepsrisico
zouden kunnen beperken als regel in het bestemmingsplan worden opgenomen. Een deel
van deze maatregelen moet in andere besluiten worden ondergebracht. Wel is in de regels
opgenomen dat binnen de contour van het plaatsgebonden risico PR=10-6 van de
BEVI-bedrijven geen nieuwe (beperkt) kwetsbare objecten gerealiseerd mogen worden.
Op grond van bovenstaande bestaan geen belemmeringen voor wat betreft het aspect
externe veiligheid.

5.6

Natuur en landschap

In de gemeente Doetinchem is de Zumpe aangewezen als beschermd natuurgebied. Overige
beschermde gebieden in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998, waarin de
gebiedsbescherming vanuit de Habitatrichtlijn en Vogelrichtlijn is geïmplementeerd, zijn
binnen de gemeente Doetinchem niet aanwezig.
Bij het verlenen van een vergunning op grond van het bestemmingsplan, dienen de
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verbodsbepalingen artikel 8 t/m 12 van de Flora- en faunawet in acht te worden genomen.
Dat houdt in dat, voorafgaand aan de verlening van een vergunning, onderzoek dient te
worden uitgevoerd naar het voorkomen van dier- en plantsoorten die op grond van de
Flora- en faunawet bescherming genieten.
Ten behoeve van de realisatie van de Oostelijke Randweg is een ecologisch onderzoek
uitgevoerd. Uit dit onderzoek blijkt dat een aantal maatregelen getroffen dienen te worden.
Om de invloed op de natuur te beperken, waar nodig te compenseren en om nieuwe
natuur te ontwikkelen is een natuurcompensatie- en inpassingsplan opgesteld. In deze
paragraaf wordt hier nader op ingegaan.
5.6.1 Natuurcompensatie en landschapsontwikkeling
De aanleg van de Oostelijke Randweg kan op een negatieve manier van invloed zijn op de
natuur. Ten behoeve van de realisatie van de Oostelijke Randweg wordt daarom sterk in
gezet op landschapsontwikkeling en wordt natuurcompensatie uitgevoerd. De grond waar
natuurcompensatie plaatsvindt is gelegen ten oosten van de Oostelijke Randweg. Deze grond
is met de bestemming 'Natuur' aangegeven op de kaart behorende bij dit bestemmingsplan.
In dit hoofdstuk wordt de natuurcompensatie (inpassingsplan) nader beschreven. Op de
kaart in Bijlage 16 Kaart natuurcompensatie en landschapsontwikkeling (gemeente
Doetinchem) is een nadere uitwerking van de natuurcompensatie weergegeven.
EHS verweving
Ter hoogte van de Varsseveldseweg doorkruist het tracé van de Oostelijke Randweg de
EHS. Het betreft hier de EHS-verweving. De kernkwaliteiten die van toepassing zijn op dit
gebied staan beschreven in de streekplanuitwerking "Kernkwaliteiten en omgevingscondities
van de Gelderse ecologische hoofdstructuur".
Voor de beoordeling van ruimtelijke ontwikkelingen binnen de EHS geeft het streekplan het
volgende aan:
"Binnen de Ecologische Hoofdstructuur geldt de “nee, tenzij”-benadering. Dit houdt in dat
bestemmingsplanwijziging niet mogelijk is als daarmee de wezenlijke kenmerken of waarden van
het gebied significant worden aangetast, tenzij er geen reële alternatieven zijn en er sprake is van
redenen van groot openbaar belang.
Om te kunnen bepalen of de wezenlijke kenmerken en waarden van een gebied significant worden
aangetast, moet het bevoegd gezag erop toezien dat hiernaar door de initiatiefnemer onderzoek
wordt verricht. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken zal de provincie de te behouden
wezenlijke kenmerken en waarden per gebied specificeren."
Ten behoeve van de realisatie van de Oostelijke Randweg is een Milieu-effect-rapportage
opgesteld en is een ecologisch onderzoek uitgevoerd (zie Bijlage 4 Ecologisch onderzoek,
natuur en stikstofdepositie (ARCADIS, MER Oostelijke Randweg, 26-05-09,
B02022/CE9/068/300004/ws)). De Commissie m.e.r. heeft een positief oordeel afgegeven
over het Milieueffectrapport. Het rapport bevat alle essentiële informatie zodat een goede en
zorgvuldige besluitvorming over het voorkeurstracé heeft kunnen plaatsvinden. Er is
gekozen voor het tracé Terborgseweg-Normandiëstraat omdat bij dit tracé een goede
aansluiting op de Varsseveldseweg mogelijk is en omdat dan goede mitigerende en
compenserende maatregelen voor natuur kunnen worden uitgevoerd. Deze maatregelen zijn
nodig aanwezig de doorsnijding van de ecologische verbindingszone. Voor de realisatie van
de Oostelijke Randweg zijn geen reële alternatieven beschikbaar. Daarnaast betreft het hier
een ontwikkeling die op de langere termijn nog steeds aanwezig is en derhalve van groot
openbaar belang is, wat wordt onderschreven door de provincie Gelderland.
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Compensatie EHS
De aantasting van de EHS-verweving wordt zoveel mogelijk beperkt door mitigerende
maatregelen, de overgebleven aantastingen worden gecompenseerd. De Oostelijke Randweg
tast 1.519 m² EHS aan. De compensatiefactor hiervoor is 1,4 (ontwikkeltermijn van 100 jaar
of meer, 100% + 40%). Er moet dus een terrein van 2.127 m², aansluitend aan de EHS die
aangetast wordt, ingericht worden ter compensatie. Compensatie vindt plaats aan de
oostzijde van de Oostelijke Randweg ter plaatse van de Slingebeek. Zie onderstaande
afbeelding en de kaart behorende bij dit bestemmingsplan.

Locatie natuurcompensatie
De natuurcompensatie vindt plaats op basis van de uitgangspunten zoals de provincie
Gelderland deze heeft geformuleerd in de streekplanherziening kernkwaliteiten. De
uitgangspunten voor compensatie zijn:
de locatie ligt binnen of sluit aan op de EHS;
de locatie sluit aan op of ligt nabij het gebied waar de ingreep plaatsvindt.
Verdere punten uit deze streekplanherziening die van belang zijn:
er treedt geen netto-waardenverlies op (areaal, kwaliteit, samenhang);
compensatie maakt deel uit van het bestemmingsplan.
Landschapsontwikkeling
Naast natuurcompensatie vindt ook landschapsontwikkeling plaats rond de Oostelijke
Randweg. In de volgende paragrafen wordt beschreven hoe de landschappelijke inpassing
plaatsvindt. Onderstaande afbeelding geeft de gedachte landschappelijke inpassing weer.
Deze afbeelding is ook opgenomen in Bijlage 16 Kaart natuurcompensatie en
landschapsontwikkeling (gemeente Doetinchem) van dit bestemmingsplan.
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Landschappelijke inpassing Oostelijke Randweg
5.6.1.1 Verbetering de Zumpe
Het schone kwelwater in het natuurgebied de Zumpe wordt zo lang mogelijk vastgehouden.
In de Ruige Horst tussen de Vijverlaan en de Vossenstraat wordt de bodem gemiddeld 30
cm afgegraven met behoud van natuurlijk reliëf. In deze natuurlijke laagte kan het tijdelijke
overtollige regenwater worden opvangen en bezinken.
Het grondlichaam van de Randweg (hoogte fietspad, oude spoorlijn) tussen de Vijverlaan en
Vossenstraat zorgt voor het tegenhouden van het water.
Mocht tijdens overvloedige regenval de waterstand toch te hoog worden dan zorgt de
duiker onder de Vossenstraat dat het teveel aan water via de nieuwe natuur (uitbreiding
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Ruige Horst) van de Vossenstraat naar de Slinge afgevoerd wordt.
Een extra voordeel voor de natuur is dat in de Ruige Horst het kwalitatief goede kwelwater
wordt opgevangen en ook hier een bijzonder natuurgebied kan ontstaan.
5.6.1.2 Uitbreiding Ruige Horst
Tussen de Vossenstraat en de (nieuwe) Varsseveldseweg wordt de Ruige Horst met 10
hectare uitgebreid.
Dit nieuwe deel van Ruige Horst zorgt voor de overloop van het Zumpe-water van de Ruige
Horst (tussen de Vijverlaan en de Vossenstraat) naar de Slinge in tijden (1 of 2 keer per jaar)
van overvloed.
Verder zorgt dit nieuwe deel voor een recreatieve en natuurlijke verbinding van park
Overstegen naar de Ruige Horst en de Zumpe.
5.6.1.3 Ecotunnel onder de Oostelijke Randweg
De recreatieve- en natuur verbinding tussen Park Overstegen en de Ruige Horst/de Zumpe
wordt gerealiseerd door de aanleg van een tunnel onder de randweg.
Deze tunnel is geschikt voor mens, dier en plant.
De beduikering van de Slinge wordt op dit gedeelte hierdoor opgeheven.
5.6.1.4 Uitbreiding Park Overstegen
Door het verwijderen van een deel van de Zelhemseweg wordt Park Overstegen (deel
Wiltinksbrug) met 2 ha vergroot.
5.6.1.5 Uitbreiding es Den Vinkenborg
De es Den Vinkenborg van 2,4 ha wordt weer cultuurhistorisch hersteld en zorgt voor een
extra recreatieve verbinding tussen de Varsseveldseweg/Schimmelpennincklaan en de Ruige
Horst.
5.6.1.6 Overig
Alle bovengenoemde maatregelen passen in het plan Robuust Groen, uitbreiding en
versterking van de grote natuur en stadsparken van Doetinchem.
Alle uitbreidingen worden opengesteld voor publiek. Binnen het plangebied worden twee
grote hondenlosloopterreinen gerealiseerd. Ook wordt voorzien in voldoende verbindingen
tussen de stad en het buitengebied.
De natuurontwikkeling aan de westzijde van de Oostelijke Randweg en de
EHS-natuurcompensatie ter hoogte van de Slingebeek (aan de oostzijde) zijn meegenomen in
dit bestemmingsplan. De verwerking van deze ontwikkeling is deels direct geregeld in de
bestemmingen en deels met wijzigingsbevoegdheden.
Aan de inrichting van het landschap aan de oostzijde van de weg wordt ook gewerkt. Voor
zover nodig zal dit worden opgenomen bij de actualisatie van het bestemmingsplan
Buitengebied, waarvoor in 2010 de actualisatie start en de procedure in 2011 zal lopen..
Voor het terrein van de Esbro wordt een plan ontwikkeld voor herinrichting. Op het
inpassingsplan voor de Oostelijke Randweg is voor een deel al een mogelijkheid aangegeven
voor de realisatie. Pas bij de uitwerking van de plannen voor herinrichting is voor deze grond
meer duidelijk. Er is nu nog geen zekerheid over de wijze van herinrichting. Dit maakt ook
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geen onderdeel uit van het nu voorliggende bestemmingsplan.

5.7

Water

Uitgangspunt voor de aanleg van de Oostelijke Randweg is dat deze geen drainerende
werking mag hebben. Met andere woorden: de weg mag de grondwaterstromen in het
gebied niet beïnvloeden. Dit kan beteken dat delen van de weg enigszins verhoogd aangelegd
dienen te worden. In het geval van een verdiepte constructie dienen maatregelen te worden
genomen ter bescherming van de grondwaterstand.
In het kader van het MER zijn drie verschillende onderzoeken verricht naar de hydrologie
van de Zumpe. Ook is in de nabijheid van de beoogde locatie van de tunnelbak onder het
spoor een grondwatermeetpunt geïnstalleerd om de grondwaterstanden goed te kunnen
monitoren. Deze onderzoeken vormen voldoende basis voor dit bestemmingsplan.
Bij de nadere uitwerking van het ontwerp en de realisatie van de Oostelijke Randweg dient
aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. Uit dit onderzoek moet blijken welke
maatregelen genomen moeten worden om een drainerende werking te voorkomen en om
te voorkomen dat eventuele verontreinigingen vanaf de weg in de omliggende
natuurgebieden terechtkomen.

5.8

Monumenten en archeologie

Het plangebied van de Oostelijke Randweg valt volgens de archeologische beleidskaart van
Doetinchem deels in AWV categorie 8 (laag), in AWV categorie 7 (middelmatig), in AWV
categorie 6 (hoog) en AWV categorie 5 (hoog + afgedekt). De waardering is mede tot stand
gekomen naar aanleiding van archeologisch onderzoek wat heeft plaatsgevonden in het kader
van de planvorming voor de Oostelijke Randweg. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt
dat in het plangebied drie vindplaatsen aanwezig zijn. Op basis van de resultaten wordt
aanbevolen om deze drie vindplaatsen in situ te behouden (onder de grond en onaangetast).
Indien besloten wordt dat behoud van de vindplaatsen niet mogelijk is, dan moet ter hoogte
van de vindplaatsen vervolgonderzoek worden ingesteld. Voor de vindplaatsen 1 en 2 dient
dan een inventariserend veldonderzoek (IVO-waarderende fase) uitgevoerd te worden,
bestaande uit een proefsleuvenonderzoek. Ter hoogte van vindplaats 3 moet, indien behoud
niet mogelijk is, een vervolgonderzoek worden uitgevoerd in de vorm van een
inventariserend veldonderzoek (IVO-waarderende fase), bestaande uit een waarderend
booronderzoek.
Voor de gebieden die mogelijk worden aangetast door de aanleg van de Oostelijke Randweg
en waarvoor is aangegeven dat nog onderzoek plaats moet vinden, geldt de nul-grens als het
gaat om toegestane verstoringen. Dit wil zeggen dat er geen verstoring van de bodem is
toegestaan zolang er geen aanvullend onderzoek is gedaan. Met inachtneming van het
bovenstaande vormen monumenten en archeologie geen belemmeringen voor de realisatie
van de Oostelijke Randweg.

5.9

Cultuurhistorie

Uit het onderzoek ten aanzien van cultuurhistorie dat in het kader van de milieu effect
rapportage voor de Oostelijke Randweg is uitgevoerd blijkt dat de aanleg van de randweg
leidt tot een afbraak of het verdwijnen van historisch bouwkundige objecten of historisch
landschappelijke elementen.
Vanuit het oogpunt van beleving zijn daarom mitigerende maatregelen opgesteld waarmee bij
de aanleg van de Oostelijke Randweg rekening gehouden dient te worden.
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Hoofdstuk 6
6.1

Wijze van bestemmen

Algemeen

In dit hoofdstuk wordt toegelicht hoe het rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk
beleid is doorvertaald naar de kaart en de regels. De kaart en de regels vormen samen het
juridische deel van het bestemmingsplan, dat bindend is voor de burger en de overheid.

6.2

Dit bestemmingsplan

6.2.1 Toelichting op de plankaart
Bij dit plan hoort 1 kaart. De kaart is eenvoudig opgezet. Dit bevordert de inzichtelijkheid, de
handhaafbaarheid en de rechtszekerheid bij de beoordeling van bouwplannen. De kaart geeft
de gronden van de Oostelijke Randweg 2009 weer. De bestemmingen van deze gronden zijn
(deels met nadere aanduidingen) op de kaart opgenomen. De kaart is getekend op schaal
1:2.500.
De te onderscheiden bestemmingen zijn:
Agrarisch;
Agrarisch met waarden;
Groen;
Natuur;
Tuin;
Verkeer;
Verkeer - Railverkeer;
Water;
Wonen;
Waarde - Archeologie (dubbelbestemming);
Waarde - Natuur (dubbelbestemming);
Waterstaat - Waterlopen (dubbelbestemming).
De onderscheiden bestemmingen zijn op de kaart voorzien van een aparte kleur en
aangeduid met een hoofdletter.
6.2.2 Toelichting op de regels
De regels bestaan uit de volgende onderdelen:
hoofdstuk 1:

Inleidende regels;

hoofdstuk 2:

Bestemmingsregels;

hoofdstuk 3:

Algemene regels;

hoofdstuk 4:

Overgangs- en slotregels.

Inleidende regels
De inleidende regels omvatten de in de planregels gebruikte begripsomschrijvingen en
afkortingen (artikel 1) en de wijze van meten (artikel 2).
Bestemmingsregels
In de bestemmingsregels zijn de regels voor de verschillende bestemmingen omschreven.
Elke bestemmingsregel is, overeenkomstig de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen
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(2008), in beginsel opgebouwd uit:
een bestemmingsomschrijving: een omschrijving van de doeleinden waarvoor de
gronden zijn bestemd en de toegelaten bijbehorende bebouwing;
de bouwregels: deze bevatten de voorgeschreven maatvoering van de bouwwerken;
nadere eisen;
afwijking van de bouwregels;
specifieke gebruiksregels;
afwijking van de gebruiksregels;
omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden;
wijzigingsbevoegdheid.
De bestemming Agrarisch
De gronden waarvoor deze bestemming is opgenomen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht
bij de vigerende bestemming. Aangezien de mogelijkheden en het gebruik beperkt zijn is
sprake van een sterk afgeslankte bestemming 'Agrarisch'.
Binnen de bestemming is een locatie aangegeven, met de aanduiding 'wro-zone wijzigingsgebied 1'. De wijzigingsbevoegdheid geeft de mogelijkheid de bestemming te wijzigen
ten behoeve van een verkooppunt motorbrandstoffen met lpg, met een maximale doorzet
van 1.000 m³ per jaar. Er is ten behoeve van deze wijzigingsbevoegdheid een algemeen
afwegingskader gegeven en de regels voor de nieuwe bestemming zijn opgenomen.
De bestemming Agrarisch met waarden
De gronden waarvoor deze bestemming is opgenomen is zoveel mogelijk aansluiting gezocht
bij de vigerende bestemming. De grond blijft agrarisch in gebruik. In de regels is een
wijzigingsbevoegdheid opgenomen naar de bestemmingen Natuur en Groen, om de uitvoer
van het landschappelijke inpassingsplan op deze gronden eenvoudig mogelijk te maken.
Omdat de grond nu niet in eigendom van de gemeente is en de gemeente hier ook geen
onteigening wil gaan inzetten, is voor deze regeling gekozen.
De bestemming Groen
Voor het bestemmen van de gronden waar groenvoorzieningen aanwezig zijn is gekozen
voor een tweedeling:
functioneel groen;
structureel groen.
Functioneel groen valt voor een belangrijk deel in de bestemming 'Verkeer'. Het functionele
groen tussen de randweg en het fietspad is als 'Groen' bestemd. Structureel groen wordt
eveneens geregeld in de bestemming 'Groen'. In de regels is een beperkte
bebouwingsregeling opgenomen voor gebouwen (nutsvoorzieningen) en bouwwerken geen
gebouwen zijnde (straatverlichting, straatmeubilair, geluidwerende voorzieningen e.d.) ten
behoeve van de bestemming. Voor een aantal specifieke werken en werkzaamheden is een
regeling voor een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk
zijnde, of van werkzaamheden opgenomen.
De bestemming Natuur
Deze bestemming is gegeven aan de gronden met een nadrukkelijke natuurfunctie. Deze
bestemming moet ervoor zorgen dat de natuurwaarden, landschapswaarden en
cultuurhistorische waarden in stand worden gehouden en zo mogelijk worden ontwikkeld.
Extensieve landbouw is in deze bestemming ook mogelijk. Binnen de bestemming zijn enkel
bouwwerken, geen gebouwen zijnde toegestaan. Met een afwijking is het mogelijk
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geluidwerende voorzieningen toe realiseren. Dit wel onder strikte voorwaarden. Voor een
aantal specifieke werken en werkzaamheden is een regeling voor een omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden opgenomen.
De bestemming Tuin
De gronden met de bestemming 'Tuin' maken juridisch en feitelijk deel uit van de
bouwpercelen waarop woningen zijn gesitueerd. In de bestemmingsomschrijving is daartoe
een koppeling aangebracht met de bestemming 'Wonen'.
De bestemming 'Tuin' is toegekend aan de gronden aan de voorzijde van en tot drie meter
achter de naar de weg gekeerde bouwgrens van het bouwvlak waarbinnen de woning mag
worden gesitueerd. Vanwege het behoud van het straatbeeld en het zicht op de woningen is
binnen deze bestemming alleen een beperkte bebouwingsregeling opgenomen voor het
bouwen van vlaggenmasten, speeltoestellen, e.d. In principe zijn gebouwen op deze gronden
dan ook niet toegestaan. Alleen middels een afwijking is het mogelijk een erker, toegangspartij
en overkapping voor de voorgevel van een woning te realiseren.
De bestemming Verkeer
De bestemming 'Verkeer' is toegekend aan de gronden met een ontsluitende en
verkeersdoorstromende functie. Tevens is de bestemming toegekend aan fiets- en
voetpaden, bermen, parkeer/passeerhavens en bushalteplaatsen en niet structurele
groenvoorzieningen. Er is ten behoeve van deze bestemming een bebouwingsregeling
opgenomen voor bouwwerken geen gebouwen zijnde zoals straatmeubilair, geluidwerende
voorzieningen, en dergelijke. Binnen de regels zijn afwijkingsregels opgenomen om onder
voorwaarden van de maximale bouwhoogte te mogen afwijken.
De bestemming Verkeer - Railverkeer
De bestemming 'Verkeer - Railverkeer' is toegekend aan de binnen het plangebied aanwezige
kruising van verkeersfuncties tussen weg en railverkeer. Railverkeer wordt daarin gezien als
bovenliggende bestemming.
De bestemming Water
Bestaande waterlopen, waterpartijen (al dan niet overkluisd) en oevers, zijn bestemd tot
'Water'. Tevens zijn de gronden bestemd voor het behoud en de versterking van eventuele
aanwezige natuurlijke, visuele en landschappelijke waarden.
De bestemming Wonen
De bestemming 'Wonen' omvat alle percelen waarop woningen en bijbehorende
bouwwerken zijn toegelaten.
De hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Het bouwvlak ligt in
principe om de bestaande bebouwing en heeft een afstand tot de zijdelingse perceelsgrens
van drie meter. De maximaal toegestane goothoogte en de maximaal toegestane bouwhoogte
van gebouwen zijn in een maatvoeringssymbool op de plankaart opgenomen. Middels een
afwijking van de bouwregels is het mogelijk om af te wijken van de bestaande goot- en
bouwhoogte. Vanwege het behoud van het karakter van de woning zijn afwijkende maten,
ook al zijn deze bestaand, niet direct toegestaan.
Bijgebouwen zijn toegestaan binnen het bestemmingsvlak Wonen en het daarin gelegen
bouwvlak. Zij dienen op minimaal 3 meter achter de voorgevel van de woning te worden
gebouwd. Deze afstand sluit aan op de stedenbouwkundige opzet van de wijk en voorkomt
brede gevelaanzichten. Overdekte zwembaden (binnenbaden) zijn aan te merken als
gebouwen. Op binnenbaden zijn daarom de bouwregels voor bijgebouwen van toepassing.
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Ten behoeve van het bouwen van het hoofdgebouw buiten het bouwvlak, het bouwen van
een overkapping en de afstand van een bijgebouw tot de achterste perceelsgrens kan onder
bepaalde voorwaarden afwijking van het in het bestemmingsplan bepaalde worden verleend.
Op gronden met de bestemming 'Wonen' is onder voorwaarden de uitoefening van een aan
huis gebonden beroep of bedrijf dan wel een vrij beroep toegestaan. Voorwaarde daarvoor
is dat de woonfunctie in alle gevallen de hoofdfunctie binnen de bestemming blijft. In
beperkte mate mag bij de uitoefening van een aan huis gebonden beroep of bedrijf ook
detailhandel plaatsvinden. Overige detailhandel is binnen de bestemming Wonen
nadrukkelijk uitgesloten.
De dubbelbestemming Waarde - Archeologie
De dubbelbestemming 'Waarde-Archeologie' is aan het gehele plangebied toegekend ter
bescherming van de archeologische waarden in het plangebied.
De dubbelbestemming Waarde - Natuur
Deze dubbelbestemming is aan een deel van het plangebied toegekend. Eén en ander
overeenkomstig het provinciaal beleid voor "natte landnatuur" (De Zumpe). Voor de
bestaande woningen, met de daarbij behorende bestemmingen 'Wonen' en 'Tuin', is deze
dubbelbestemming niet opgenomen. De aan deze bestemming gekoppelde regels dienen ter
bescherming en de instandhouding van de vochtgebonden natuurlijke waarden. Voor een
aantal specifieke werken en werkzaamheden is een regeling voor een omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden opgenomen.
Verder zijn een aantal uitzonderingen opgenomen, waarvoor geen omgevingsvergunning
voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden is vereist.
De dubbelbestemming Waterstaat - Waterlopen
De dubbelbestemming 'Waterstaat – Waterlopen' is toegekend aan de binnen het
plangebied gelegen A-watergang. Binnen deze bestemming is naast de watergang eveneens 5
m van de wederzijdse oevers meegenomen. Er zijn uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen
zijnde toegestaan. Verder is ter sturing van de werken en werkzaamheden een regeling voor
een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van werken, geen bouwwerk zijnde, of van
werkzaamheden opgenomen.
Algemene regels
De algemene of aanvullende regels tenslotte vormen een set algemene regels die op alle
onderdelen van het plan van toepassing zijn. De algemene regels bestaan onder meer uit
afwijkings- en wijzigingsregels.
De algemene gebruiksregel luidt dat het verboden is om gronden en opstallen te gebruiken
in strijd met de bestemming. Gebruik ten behoeve van de realisering en/of handhaving van
de bestemming of het normale onderhoud van de gronden en/of bouwwerken wordt
toegelaten.
De algemene afwijkingsregels voorzien in de mogelijkheid om op ondergeschikte onderdelen
af te wijken van de regels van het bestemmingsplan. De in het plan opgenomen
wijzigingsbevoegdheid laat meer ingrijpende afwijkingen toe en wordt daarom gekoppeld aan
een zwaardere procedure dan die voor het verlenen van een afwijking.
Wro-zone - verwerkelijking in de naaste toekomst
Binnen het plangebied is een locatie aangewezen waarvan de realisatie van het plan in de
toekomst nodig wordt geacht. Op de plankaart zijn deze gronden aangeduid met 'wro-zone verwerkelijking in de naaste toekomst'. De aanwijzing heeft tot gevolg dat gelijktijdig met de
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vaststelling van het bestemmingsplan besloten kan worden tot onteigening. Eigenaren en/of
rechthebbenden op een beperkt recht ontvangen een persoonlijke kennisgeving van de
terinzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan.
Overgangs- en slotregels
In de loop van de tijd kan het gebruik van gronden of bouwwerken gaan afwijken van
datgene wat mogelijk is op basis van het bestemmingsplan. In de overgangsregels wordt
geregeld in hoeverre deze afwijkingen positief bestemd worden. Daar waar maten van
bestaande legale bouwwerken op het moment van de terinzagelegging van het ontwerp meer
bedragen dan is voorgeschreven in het nieuwe bestemmingsplan, gelden deze maten
ingevolge het in het bestemmingsplan neergelegde overgangsrecht als maximum.
De naam van het plan wordt in de slotregel aangehaald.
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Hoofdstuk 7

Economische uitvoerbaarheid

Ingevolge artikel 3.1.6 van het Besluit op de ruimtelijke ordening 2008 (Bro '08) dient bij de
voorbereiding van een bestemmingsplan een onderzoek te worden ingesteld naar de
financiële uitvoerbaarheid van het plan. De realisatie van het plan ligt in handen van de
gemeente Doetinchem. Het plan voorziet in de aanleg van de Oostelijke Randweg. Door
middel van een wijzigingsbevoegdheid wordt in de toekomst de realisatie van een
lpg-tankstation mogelijk gemaakt.
De aanleg van de oostelijke randweg met een tunnel onder het treinspoor is financieel
doorgerekend. De totale kosten worden geraamd op € 27 miljoen . Dit bedrag bestaat uit
uitvoerings-, verwervings- en plankosten. Er is rekening gehouden met alle kosten die
verband houden met aanleg van deze randweg.
Provinciale Staten hebben op 10 november 2010 besloten de gemeente een provinciale
bijdrage van € 12 miljoen toe te kennen voor dit project. Deze financiële bijdrage wordt
gedekt uit de Gelderse Investeringsagenda (2e tranche, jaarschijf 2012).
De provinciale bijdrage is toegekend omdat de Oostelijke randweg bijdraagt aan de volgende
gezamenlijke doelen van provincie en gemeente:
Het verbeteren van de auto- en fietsbereikbaarheid van de regionale voorzieningen
binnen Doetinchem waaronder industriegebied Verheulsweide, het centrum en de
daarbinnen gelegen parkeervoorzieningen (o.a. projecten De Schil), het station en
onderwijsinstellingen;
Het verbeteren van de veiligheid, oversteekbaarheid en leefbaarheid bij de huidige
drukke verkeersroute Varsseveldseweg-J.F. Kennedylaan-Terborgseweg;
Een betere afwikkeling van het regionale, doorgaande verkeer tussen Zelhem en de A18.
De overige € 15 miljoen neemt Doetinchem zelf voor haar rekening. De gemeenteraad heeft
in december 2010, bij de tweede financiële monitor, een voorbereidingskrediet van € 2,75
miljoen beschikbaar gesteld voor dit project. De overige € 12,25 miljoen wordt opgenomen
in de gemeentebegroting vanaf 2012. Het project is daarmee economisch uitvoerbaar. De
daadwerkelijke realisatie van de randweg met tunnel onder het spoor staat gepland vanaf 2 e
helft 2012.
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Hoofdstuk 8
8.1

Procedure

Algemeen

Dit bestemmingsplan doorloopt de procedure als bedoeld in afdeling 3.2 van de Wet
ruimtelijke ordening. Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.
Ook wordt het plan op grond van artikel 3.1.1. Besluit ruimtelijke ordening overlegd met de
besturen van waterschap, provincie, Rijk en gemeente Bronckhorst. In dit hoofdstuk zullen
de resultaten van deze procedure en overleggen worden behandeld. De resultaten van de
terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan worden niet toegevoegd aan dit
hoofdstuk. Dit maakt onderdeel uit van het raadsvoorstel en -besluit omtrent de vaststelling.
De aanvulling op het MER van november 2009 wordt ook openbaar gemaakt bij het
ontwerp bestemmingsplan. Hier is overigens geen inspraak meer op mogelijk.

8.2

Inspraak

Op 2 juni 2009 heeft het college van burgemeester & wethouders het MER en het
voorontwerp bestemmingsplan (BP) met betrekking tot de Oostelijke Randweg op grond
van de inspraakverordening van de gemeente Doetinchem ter inzage gelegd. Op 22 juni
2009 zijn beide documenten in de raadscommissie ruimtelijke zaken aan de orde geweest en
op 9 juli 2009 in de gemeenteraad. Van 6 augustus tot en met 16 september 2009 hebben
beide documenten ter inzage gelegen. Tijdens deze inspraakperiode is er tevens een
informatiebijeenkomst georganiseerd. Deze informatiebijeenkomst heeft plaatsgevonden op
27 augustus 2009. Tijdens deze bijeenkomst zijn veel vragen gesteld en is een aantal
inspraakreacties ingeleverd. Het verslag van de informatieavond is op de website van de
gemeente geplaatst.
In totaal heeft de gemeente 46 reacties van verschillende insprekers ontvangen. Aangezien
een aantal insprekers meerdere reacties heeft verstuurd, komt het totale aantal reacties
echter op 50. Alle inspraakreacties zijn voorzien van een beantwoording door het college
van burgemeester & wethouders. De insprekers hebben allemaal een exemplaar van de
inspraaknota opgestuurd gekregen. De inspraaknota is tevens op de gemeentelijke website
geplaatst en is in Bijlage 17 Inspraaknota "Milieueffectrapport en Voorontwerp
bestemmingsplan" (ARCADIS, 09-12-09) opgenomen in dit bestemmingsplan. Daar waar
nodig zijn op grond van de inspraaknota wijzigingen doorgevoerd in dit bestemmingsplan.
Alle inspraakreacties zijn gebundeld en verzonden naar de Commissie m.e.r. (= Commissie
voor de milieueffectrapportage). Deze commissie heeft op basis van het MER en de
inspraakreacties een toetsingsadvies opgesteld. Daarin is getoetst of het MER voldoet aan de
wettelijke eisen, of het tegemoet komt aan de gestelde adviesrichtlijnen MER en of het geen
onjuistheden bevat. Het toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. is positief, zie Bijlage 3
Oostelijke Randweg toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop
(commissie m.e.r., 09-12-2009, rapportnummer 2168-83).
Op 22 september 2009 heeft er tevens een hoorzitting plaatsgevonden in het kader van het
Voorontwerpbestemmingsplan Oostelijke Randweg 2009. Er hadden zich zes reclamanten
aangemeld voor deze hoorzitting. Bij de beantwoording van de inspraakreacties in deze
inspraaknota is rekening gehouden met de extra input van de reclamanten tijdens de
hoorzitting. Het verslag van de hoorzitting is op de website van de gemeente geplaatst en als
bijlage onderdeel van de inspraaknota geworden.
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8.3

Overleg

In het kader van het overleg ex artikel 3.1.1 van het Bro '08 is overleg gevoerd met de
daarvoor in aanmerking komende instanties. Van deze overleginstanties hebben de provincie
Gelderland en het Waterschap Rijn en IJssel een overlegreactie gegeven. De VROM inspectie
heeft aangegeven geen opmerkingen op het plan te hebben.
De overlegreacties van de provincie en het Waterschap hebben op de volgende punten
geleid tot aanpassing van het bestemmingsplan:
De doorkruising van de EHS verweving ter hoogte van de Varsseveldseweg wordt
gecompenseerd. In het bestemmingsplan is in hoofdstuk Hoofdstuk 5 Planologische
afweging Planologische afweging, paragraaf 5.6 Natuur en landschap aangegeven hoe
wordt omgegaan met natuurcompensatie en de landschappelijke inpassing van de
Oostelijke Randweg. Hier worden ook concrete oppervlakten aangegeven.
De gevolgen voor het Natura-2000 gebied de Zumpe worden beschreven in paragraaf
4.3.1 Flora en fauna. In Hoofdstuk 5 Planologische afweging Planologische afweging,
paragraaf 5.6 Natuur en landschap wordt aangegeven hoe wordt omgegaan met de
landschappelijke inpassing.
De plantoelichting en de regels zijn gerelateerd aan het onderzoek Hydrologisch
onderzoek de Zumpe, zie Bijlage 9 Hydrologisch onderzoek De Zumpe, modellering en
scenarioanalyse (Grontmij, 25-05-09, 13/99090833/MKr). De resultaten van en
gevolgen voor de Zumpe ten aanzien van hydrologie worden nader beschreven in de
paragrafen 4.3.2 Water en 5.7 Water.
In paragraaf 4.2.4 Externe veiligheid en paragraaf 5.5 Externe veiligheid wordt aandacht
besteed aan het aspect externe veiligheid, specifiek wordt ingegaan op het vervoer van
gevaarlijke stoffen.
Paragraaf 4.2.2.1 Wegverkeerslawaai is aangepast voor wat betreft hetgeen werd
beschreven over 'reductiegrenswaarde'.
De tabel in de waterparagraaf 4.3.2 Water is aangepast conform de opmerkingen van het
Waterschap Rijn en IJssel, ook is nadere aandacht besteed aan de hydrologische
omstandigheden van de Zumpe in paragraaf 3.5.3 Waterplan Doetinchem, 4.3.2 Water
en 5.7 Water.
Het plangebied is gesitueerd in een gebied dat is aangeduid als beschermingszone 'natte
landnatuur'. Het gebied dat is aangeduid als beschermingszone 'natte landnatuur' is
opgenomen op de kaart en is voorzien van een passende regeling in de
dubbelbestemming 'Waarde-Natuur'. In de toelichting is een beschrijving op genomen in
paragraaf 3.3.1 Streekplan Gelderland 2005
Onder paragraaf 4.3.2 Water is toegevoegd dat in het waterhuishoudkundig plan
rekening wordt gehouden met een bui 100+10%.
De greppels langs de Oostelijke Randweg worden bermsloten genoemd, om te
voorkomen dat deze als kwelsloten gaan functioneren.
Voor meer informatie wordt verwezen naar de Inspraaknota overlegpartners in Bijlage 18
Inspraaknota overlegpartners (ARCADIS, maart 2010) van dit bestemmingsplan.
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