
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4.2 
 
 Doetinchem, 22 januari 2020 

 
 
ALDUS VASTGESTELD 30 JANUARI 2020 
 
 
Vaststelling Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
Plan-MER Omgevingsvisie 
 
 
Te besluiten om: 
1 De Nota Zienswijzen en Adviezen Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Doetinchem vast te 

stellen. 
2 De Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het Plan-MER Omgevingsvisie Doetinchem 

ongewijzigd vast te stellen. 
 
Inleiding 
Op 28 maart 2019 hebt u het Koersdocument Omgevingswet vastgesteld. In vervolg daarop zijn 
we gestart met de voorbereiding van een zogenaamde omgevingsvisie voor het gehele 
grondgebied van de gemeente. Tegelijk met de visievorming wordt een plan-m.e.r.-procedure 
doorlopen. Wij hebben u over de noodzaak daartoe en het proces geïnformeerd tijdens de 
informatieve raad op 12 september 2019. De eerste stap in de plan-m.e.r.-procedure is de 
vaststelling van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). 
 
NB.  
MER = het rapport  
m.e.r. = de procedure  
plan-MER = MER op strategisch niveau, als tegenhanger van project-MER of besluit-MER. 
 
In een MER worden de milieugevolgen van een visie, plan, project of besluit in beeld gebracht. Ook 
staan er maatregelen in die de eventuele negatieve gevolgen op het milieu voorkomen of beperken. 
 
Argumenten 
1.1 De ingebrachte adviezen betreffen in hoofdzaak aandachtspunten bij het opstellen van de 

omgevingsvisie en het plan-MER. 
1.2 Van wezenlijk nieuwe inzichten over de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER is 

geen sprake. 
 
In de periode van 9 oktober t/m 19 november 2019 heeft de concept-Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau, zie Bijlage 1, ter inzage gelegen. Eenieder heeft daarmee de gelegenheid 
gekregen om zienswijzen over de reikwijdte en het detailniveau van het plan-MER in te dienen. 
Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt (0 zienswijzen). 
Tegelijkertijd hebben wij circa 20 bestuursorganen en wettelijke adviseurs gevraagd advies uit te 
brengen. Dit heeft geleid tot 7 adviezen. 
Bijlage 2, de Nota Zienswijzen en Adviezen, geeft een overzicht van de ingebrachte adviezen en 
een voorstel voor verwerking daarvan. 
 
Financiën 
Geen financiële gevolgen.  
 
Kanttekeningen 
Niet van toepassing. 
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Vervolg 
Na vaststelling van het besluit worden de afzenders van de ingebrachte adviezen op de hoogte 
gebracht van het besluit en wordt het plan-MER opgesteld. Het plan-MER vormt de 
milieukundige onderbouwing van de omgevingsvisie.  
 
De ontwerp-omgevingsvisie wordt volgens de huidige planning in het laatste kwartaal van 2020 
of het eerste kwartaal van 2021 ter inzage gelegd, waarna de betreffende documenten aan de 
gemeenteraad ter vaststelling worden voorgelegd. 
 
 
Bijlagen 
1. Concept-Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
2. Nota Zienswijzen en Adviezen Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Omgevingsvisie 

Doetinchem  
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,     De burgemeester, 
 
mr. G.A. Karssenberg   mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
 
 
 
 
 



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over vaststelling Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Plan-MER Omgevingsvisie; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet;  
 
b e s l u i t : 
 
1 De Nota Zienswijzen en Adviezen Reikwijdte en Detailniveau Plan-MER Omgevingsvisie 

Doetinchem vast te stellen. 
2 De Notitie Reikwijdte en Detailniveau ongewijzigd vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 30 januari 2020, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 
 


