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Nota Zienswijzen en Adviezen Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Omgevingsvisie Doetinchem 
 
In de periode van 9 oktober t/m 19 november 2019 heeft de concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het plan-MER voor de 
Omgevingsvisie Doetinchem ter inzage gelegen. Eenieder heeft daarmee de gelegenheid gekregen om zienswijzen over de reikwijdte en 
het detailniveau van het plan-MER in te dienen. Tegelijkertijd zijn bestuursorganen en wettelijke adviseurs gevraagd advies uit te brengen. 
 
De terinzagelegging en adviesaanvragen hebben geleid tot 7 reacties. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de ingebrachte reacties 
en een voorstel voor verwerking daarvan. 

 
 

Nr. Afzender Zienswijze/advies Voorstel voor verwerking 
1 ProRail 1.1 Verzoek om voor het aspect Externe Veiligheid i.r.t. Railverkeer 

gebruik te maken van de meest recente gegevens (Basisnet) 
1.2 Verzoek om voor het aspect Geluid i.r.t. Railverkeer gebruik te 

maken van de meest recente gegevens 
(Geluidproductieplafonds) 

1.3 Verzoek om voor het aspect Trillingen i.r.t. Railverkeer gebruik 
te maken van de meest recente gegevens (met een verwijzing 
naar de Handreiking Nieuwbouw en Spoortrillingen) 

1.1 Voor zover relevant zal in het plan-MER gebruik worden 
gemaakt van de gegevens uit het Basisnet. 

1.2 Voor zover relevant zal in het plan-MER worden getoetst aan de 
Geluidproductieplafonds. 

1.3 Voor zover relevant zal in het plan-MER in lijn met genoemde 
Handreiking worden gewerkt. 

2 GGDNOG 2.1 De GGD biedt aan om mee te denken over de invulling van het 
thema gezondheid in de leefomgevingsfoto, zowel wat betreft 
kaarten en data, als wat betreft de duiding ervan. 

2.2 De GGD adviseert voor de beoordeling van geluid uit te gaan 
van de WHO-normen en geen gebruik te maken van de 
mogelijkheden die de Aanvullingswet biedt om een ruimere 
norm toe te staan. 

2.3 De GGD adviseert voor de beoordeling van luchtkwaliteit uit te 
gaan van de WHO-normen voor luchtkwaliteit. 

2.4 Naar de mening van de GGD zijn de eigen gemeentelijke 
beleidsdocumenten (en de opvolgers daarvan) ook nog relevant 
na de inwerkingtreding van de Omgevingswet.  

2.5 Houd rekening met de gezondheidseffecten van isolatie en 
ventilatie in woningen, denk aan levensloopbestendig wonen, 
houdt bij de inrichting rekening met de bereikbaarheid van 
voorzieningen voor ouderen, met de gezondheid van ouderen 
gerelateerd aan gezondheidsbelastende activiteiten (lucht, 
geluid, etc), met sociaal-economische gezondheidsverschillen, 
met de gevolgen van roken (rookvrije omgeving) en met de 
positieve en negatieve neveneffecten van 

2.1 Hieraan wordt reeds invulling gegeven. 
2.2 Bij de uitwerking van het beoordelingskader zal in het plan-MER 

aandacht worden besteed aan de WHO-normen. Bij de 
beoordeling van ontwikkelingen staan de wettelijke normen 
voorop en worden de WHO-normen als extra toetsingscriterium 
gebruikt. 

2.3 Idem. 
2.4 De eigen gemeentelijke beleidsdocumenten zijn van belang 

totdat er nieuw beleid (van hogere overheden of van de 
gemeente) voor in de plaats komt. 

2.5 Hoewel dit voor de uiteindelijke kwaliteit van de fysieke 
leefomgeving belangrijke onderwerpen zijn, zullen de 
omgevingsvisie en het plan-MER deze onderwerpen niet 
expliciet behandelen. Het betreffen aandachtspunten voor het 
omgevingsplan en/of de vergunningverlening. 

2.6 Voor zover er concrete keuzes over de toekomstige 
energievoorziening gemaakt worden in de omgevingsvisie, 
zullen de effecten ervan in beeld worden gebracht. Indien van 
toepassing zullen ook de gezondheidseffecten van de inzet van 
biomassa als energiebron aan bod komen.   
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Nr. Afzender Zienswijze/advies Voorstel voor verwerking 
klimaatadaptatiemaatregelen (allergenen, eikenprocessierups, 
infecties a.g.v. stilstaand water). 

2.6 Niet alle opties voor de energietransitie zijn goed voor de 
gezondheid (biomassa, incl. pelletkachels). 

2.7 De GGD adviseert niet te abstract te blijven bij de beschrijving 
van de beleidsvoornemens. 

2.8 De GGD adviseert om bij de benadering vanuit de 
milieugebruiksruimte ook gezondheid te betrekken.   

2.7 Het streven is de ambities zo concreet mogelijk te maken. 
2.8 De term milieugebruiksruimte zal in het plan-MER een brede 

betekenis krijgen. Feitelijk gaat het om de ruimte die er vanuit 
elk aspect uit het beoordelingskader, dus ook gezondheid, is 
voor ontwikkelingen. 

 

3 Tennet 3.1 Verzoek om rekening te houden met de aanwezigheid van 
hoogspanningsverbindingen incl. belemmerde strook. 

3.2 Verzoek om bij de eventuele plaatsing van windturbines in de 
buurt van hoogspanningsverbindingen rekening te houden met 
Handboek Risico Zonering Windturbines. 

3.3 Verzoek om bij de eventuele plaatsing van kleinschalige 
windturbines (tot 15 meter) rekening te houden met een 
werpafstand van 2x nominaal toerental. 

3.4 Verzoek om bij de eventuele aanwijzing van 
weidevogelgebieden rekening te houden met de 
hoogspanningsverbindingen. 

3.5 Verzoek om bij de eventuele aanwijzing van gebieden voor 
zonneparken rekening te houden met de belemmerende strook 
van een hoogspanningsverbinding. 

3.6 Verzoek om bij de eventuele aanwijzing van 
waterretentiegebieden rekening te houden met de 
hoogspanningsverbindingen. 

3.7 Verzoek om vooraf overleg te plegen wanneer er waterkeringen 
worden versterkt/verhoogd binnen de belemmerde strook van 
een hoogspanningsverbinding. 

3.8 Verzoek om bij de eventuele  ontwikkeling en/of aanwijzing van 
een natuurgebied rekening te houden met de 
hoogspanningsverbindingen. 

3.1 t/m 3.8 
De aanwezige hoogspanningsverbindingen zijn opgenomen in de 
Leefomgevingsfoto, waarnaar verwezen wordt in de NRD. Voor 
zover van toepassing zal hier bij de visievorming in lijn met de 
verzoeken van Tennet rekening mee worden gehouden. 

4 Gemeente 
Montferland 

4.1 Verzoek om op de hoogte te worden gehouden van verdere 
ontwikkelingen. 

4.1 In het vervolg van de visievorming zullen belanghebbenden, 
waaronder de buurgemeenten, geïnformeerd en geraadpleegd 
worden. O.a. in stakeholderbijeenkomsten, maar ook in het 
formele besluitvormingstraject. 

5 Gemeente Oude 
IJsselstreek 

5.1 Constatering dat de concept-NRD geen ontwikkelingen omvat 
die gevolgen voor de inwoners en leefomgeving van de 
gemeente kunnen hebben. 

5.1 Dit zal moeten blijken uit het plan-MER. 
5.2 Zie het antwoord op 4.1. 
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Nr. Afzender Zienswijze/advies Voorstel voor verwerking 
5.2 Niettemin het verzoek om van het vervolgtraject op de hoogte 

te worden gehouden. 

6 Veiligheidsregio 
NOG 

6.1 De Veiligheidsregio heeft geconstateerd dat externe veiligheid 
expliciet wordt benoemd in hoofdstuk 3 van de concept-NRD. 
Mede op basis daarvan verwacht de Veiligheidsregio voldoende 
mogelijkheden te hebben om t.z.t. tot een gewogen advies over 
de uitwerking van de ambities zoals neergelegd in het 
Koersdocument te kunnen komen. 

6.1 Het oordeel wordt voor kennisgeving aangenomen. 

7 Provincie 
Gelderland 

7.1  De provincie kan zich op hoofdlijnen vinden in de gekozen 
aanpak in de NRD. De beleidsuitgangspunten van de provincie 
zijn goed benoemd. 

7.2  De provincie adviseert om in een later stadium de Commissie 
m.e.r. om advies te vragen. 

7.1  Het oordeel wordt voor kennisgeving aangenomen. 
7.2  Advisering door de Commissie m.e.r. over het plan-MER is een 

verplicht onderdeel van de m.e.r.-procedure. Deze advisering is 
voorzien tegelijk met de terinzagelegging van de ontwerp-
Omgevingsvisie en het plan-MER. 

 
 
 


