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Onderwerp startdocument planm.e.r bestemmingsplan buitengebied 

Voorgestelde beslissing 
1. Het startdocument planm.e.r. vrijgeven om in procedure te brengen; en 
2. Het besluit en het startdocument ter kennisneming geven naar de leden van de gemeenteraad. 

Samenvatting van de beslissing(en): 
Om een bestemmingsplan op te kunnen stellen voor het hele buitengebied van de gemeente Oude 
IJsselstreek, moet vooraf een milieueffectrapportage worden opgesteld aldus de Wet milieubeheer en de 
Natuurbeschermingswet 1998. In het startdocument worden de reikwijdte en het detailniveau van het 
onderzoek beschreven. Om de start van de planMER aan te kondigen wordt het startdocument voor een 
termijn van zes weken ter inzage gelegd. Het college wordt nu voorgesteld het startdocument vrij te geven 
voor bekendmaking. 
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Collegevoorstel 

Onderwerp : startdocument planm.e.r1 bestemmingsplan buitengebied 

Voorgestelde beslissing: 
1. Het startdocument planm.e.r. vrijgeven om in procedure te brengen; en 
2. Het besluit en het startdocument ter kennisneming geven aan de leden van de gemeenteraad. 

Aanleiding 
Momenteel wordt voor het hele buitengebied van de gemeente Oude IJsselstreek een nieuw 
bestemmingsplan voorbereid. Het doel van gemeente is om o.a. de agrariërs de benodigde ruimte te bieden 
om te ontwikkelen. Deze gewenste ontwikkeling is de basis voor de verplichte m.e.r. procedure. Het bieden 
van ontwikkelruimte voor uitbreiding voor agrarische bedrijven is in dit geval beoordelingsplichtig op grond 
van het Besluitm.e.r. Daarnaast spelen zowel Nederlandse als Duitse Natura 2000-gebieden een rol. Op 
voorhand zijn significant negatieve effecten op deze Natura 2000-gebieden niet uit te sluiten als gevolg van 
uitvoering van het bestemmingsplan. Om die reden is een zogenaamde Passende Beoordeling noodzakelijk. 
Om wat hierboven staat beschreven moet voor het bestemmingsplan buitengebied een milieueffectrapport 
opgesteld worden. Een milieueffectrapport beschouwt effecten van het bestemmingsplan en levert voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan de noodzakelijke milieu-informatie. Het doel van het 
milieueffectrapport is om in een vroegtijdig stadium de milieu-informatie te betrekken bij de planvorming (van 
het bestemmingsplan). 

Om met de P lanMER van start te kunnen gaan moet een startdocument worden opgesteld. In het 
startdocument wordt beschreven op welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd (reikwijdte en detailniveau). 
Het startdocument moet ter inzage worden gelegd zodat iedereen een zienswijze kenbaar kan maken. De 
bekendmaking van het startdocument vormt tevens de kennisgeving dat het bestemmingsplan wordt 
voorbereid. Het startdocument is bijgevoegd. 
Aan het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd het startdocument vrij te geven. 

Wat wordt met beslissing bereikt 
• Het startdocument wordt in procedure gebracht, zodat iedereen een zienswijze kenbaar kan maken. 

Argumenten om in te stemmen met voorgestelde beslissing(en) 

1.1 Zodat na de terinzagelegging gestart kan worden met het opstellen van de PlanMER en het 
bestemmingsplan. 
Het ter inzage leggen vormt de eerste stap van zowei de m.e.r.-procedure als de voorbereiding van 
het bestemmingsplan. 

1.2 Het startdocument is een vormvrij document 
Aan de manier waarop een startdocument is opgesteld zijn geen wettelijke verplichtingen aan 
verbonden. 

1.3 Het startdocument wordt gedragen door alle betrokken partijen. 

Het startdocument is de basis van de planMER en vormt een technisch document. Het beschrijft op 
welke wijze het onderzoek wordt uitgevoerd. Hierover heeft geen specifieke afstemming 
plaatsgevonden met de klankbordgroep Buitengebied. De klankbordgroep heeft wel meegewerkt 
aan de Nota van uitgangspunten waarin de beleidsuitgangspunten voor het bestemmingsplan 
worden beschreven. Deze Nota van Uitgangspunten zal na de zomervakantie aan uw college 
worden aangeboden en daarna ter inzage worden gelegd en toegelicht tijdens een tweetal nog te 
organiseren informatiebijeenkomsten. Op dat moment worden tevens de uitkomsten van de 
inventarisatie verspreidt waarop een ieder wordt uitgenodigd te reageren. 

1 MER (met hoofdletters) betreft het milieueffectrapport, terwijl m.e.r. (met kleine letters) de milieueffectprocedure 
betreft. 



2.1 Het college van burgemeester en wethouder de initiatiefnemer is en de gemeenteraad het bevoegd 
gezag. 
De initiatiefnemer moet schriftelijk aan het bevoegd gezag meedelen dat een P lanMER voor het 
bestemmingsplan buitengebied moet worden opgesteld en het voornemen heeft deze op te stellen. 
Uiteindelijk is het p lanMER onderdeel van het bestemmingsplan en is de gemeenteraad het 
bevoegd gezag om het bestemmingsplan met de planMER vast te stellen. 

Kanttekeningen 
n.v.t. 

Kosten, baten, dekking 
n.v.t. 

Uitvoering 

Planning: 
• De startnotitie voor een periode van zes weken ter inzage leggen vanaf 11 juli 2013. 
• De ingekomen zienswijzen worden behandeld en indien nodig meegenomen in het onderzoek, 

zijnde de planMER. De planMER wordt opgesteld. 
• De Nota van Uitgangspunten wordt na de zomervakantie ter inzage gelegd. 
• Het bestemmingsplan Buitengebied opstellen. 

Communicatie: 
• In de Staatscourant als in de Gelderse Post wordt de publicatie betreffende de terinzagelegging 

gepubliceerd. 
• De buurtgemeenten, Montferland, Doetinchem, Aalten, Oost Gelre, Winterswijk en Bronckhorst, 

moeten worden geïnformeerd. Daarnaast moet de publicatie in de plaatselijke krant gepubliceerd 
worden. 

• Duitsland (Unterer Niederrhein) vanwege het Duitse Natura2000-gebied geïnformeerd worden. 

Bijlage: startdocument plan.m.e.r. bestemmingsplan Buitengebied Oude IJsselstreek 


