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Samenvatting van de analyse van het ontwerpbestemmingsplan Verhuellweg.
(versie 14-07-2021)

Introductie
Het ontwerpplan behelst in grote lijnen het mogelijk maken van een aanzienlijke uitbreiding en
vernieuwing van de bestaande bebouwing. Een uitbreiding waarbij de oppervlakte van het bouwblok
met 25% toeneemt, het bedrijventerrein 42% groter wordt en een vergaande verhoging van de
bestaande bebouwhoogte plaatsvindt (van 12m naar 22m). Daarnaast wordt de kadelengte
verdubbeld en wordt een tweede kraan met een hoogte van 30m geplaatst.
De plannen vergen een investering van vele miljoenen euro’s.

Opmerking 1: 10% afwijking van de bouwhoogte is wettelijk toegestaan, dus 22m kan, zonder
probleem, 24m worden.
Opmerking 2: het voorliggende plan is een vlekkenplan, stedenbouwkundige inpassing en
architectonische vormgeving ontbreken.
Opmerking 3: Nut en noodzaak voor een accenthoogte met kantoren op 22 meter hoogte zijn
niet aangetoond.
Opmerking 4: In de bovenstaande figuur zijn bij Ubbink de bouwhoogten aangegeven die in
het digitale plan staan. In de begeleidende tekst is sprake van 22m hoogte voor Ubbink. De
digitale versie is leidend. Ubbink heeft eerder aangegeven geen behoefte te hebben verhoging
van de bouwhoogte. (Dit suggereert dat 22m een idee van de architect is).
Planvorming
Het voorliggende plan is een derde versie van de invulling van een plan van de provincie om
bij Doesburg een overslagpunt te maken. De grondgedachte hiervoor is om wegtransport naar
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het achterland in de toekomst zo veel mogelijk te vervangen door transport met
vrachtschepen. Scheepsvervoer is, in volume-zin, veel efficiënter dan vervoer per
vrachtwagen. Daarmee lijkt deze grondgedachte ook een goede gedachte. Of dit ook geldt
voor de som van alle milieutechnische aspecten onder aan de streep, is de vraag;
vrachtschepen met dieselmotoren behoren immers tot de categorie van zwaarste
milieuvervuilers. Recent TNO-onderzoek adviseert de overheid om te stoppen met het
stimuleren van vervoer over water ten koste van wegvervoer (bron: TNO Whitepaper 2021).
Deze ommezwaai in doelstelling illustreert de dynamiek in deze sector, waarbij
automatisering en technologische ontwikkelingen de belangrijkste motoren zijn achter die
dynamiek.
In de loop van de tijd evolueerde de grondgedachte tot een plan om een “logistieke hotspot“ te
vestigen. Het oorspronkelijke plan kreeg in de loop van de drie fasen een eigen dynamiek en
werd zeer omvangrijk. Het plan is daardoor nu te beschouwen als een grootschalige
stedenbouwkundige ingreep bij Doesburg. Een “logistieke hotspot“ op deze plek heeft door
zijn massaliteit (Verdozing, gebouwen van 22m hoog) een negatieve uitstraling op de
leefomgeving (Vrachtverkeer). In de rapportage wordt het bedrijfsbelang benadrukt maar er
wordt niets gedaan om de maatschappelijke kosten in beeld te brengen en te compenseren.
Opmerking 1: Hoe zien wij onze leefomgeving eigenlijk? Wat zijn de voordelen en de
nadelen van een “logistieke hotspot“ voor Doesburg en passen de bijbehorende
massale bouwwerken wel bij de stad? (veel van de zienswijzen die wij kennen, gaan
hierover).
Opmerking 2: Goedkeuring van de plannen behelst een enorm financieel voordeel
voor een particulier bedrijf (Rotra); Wat staat daar tegenover? denk aan de
maatschappelijke wederkerigheid!
Opmerking 3: De bedrijven claimen met de LNG- installatie het transport over weg en
water milieuvriendelijk te maken. Een LNG installatie is echter gevaarlijk en maakt
lawaai. Bij de berekeningen van de omgevingseffecten van de plannen wordt zowel bij
het aspect geluid als het aspect veiligheid uitgegaan van het huidige LNG gebruik en
wordt het scheepsdeel niet berekend. Dus deze berekeningen onderschatten het risico
en geluideffect in de toekomst.
Beschermd stadsgezicht.
Veel van de ons bekende zienswijzen benadrukken de “schade” aan het stadsbeeld en aan het
omringende landschap. In de stukken staat op meerdere plaatsen dat de Wet op het beschermd
stadsgezicht hier niet geldt omdat de ontwikkelingen buiten de contour vallen.
De rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) geeft aan hoe de cultuurhistorische waarden
van beschermde dorps- en stadsgezichten het beste beschermd kunnen worden. Een van de
criteria behelst de omgeving. Citaat: Een beschermd gebied kan niet los worden gezien van
zijn omgeving. De schootsvelden van een vestingstad vertellen evenveel over de historie van
het gebied als de stad zelf. Een beschermd dijkdorp is vaak ook karakteristiek vanwege de
ligging in een polder en de landelijke uitstraling. Deze omgeving is niet altijd opgenomen
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binnen de begrenzing van een beschermd gezicht. Sinds 1 januari 2012 moeten alle
bestemmingsplannen rekening houden met cultuurhistorische waarden. Het is daarom
belangrijk bij een bestemmingsplan voor of nabij een beschermd gezicht de
‘omgevingswaarde’ te onderzoeken. Het behouden en het versterken van deze
omgevingswaarde kan dan ook verankerd worden in het bestemmingsplan.
Als voorbeeld wordt door RCE Elburg genoemd, maar dat had net zo goed Doesburg kunnen
zijn. Citaat: Elburg is met zijn stratenpatroon een fraai voorbeeld van middeleeuwse
stedenbouw. Ook het omringende landschap maakt onderdeel uit van het beschermde
stadsgezicht. Waarom zou het omliggende landschap voor Doesburg niet van belang zijn?
Opmerking 1: Sinds 1 januari 2012 moeten alle bestemmingsplannen rekening houden
met cultuurhistorische waarden. Het is daarom belangrijk bij een bestemmingsplan voor of
nabij een beschermd gezicht de ‘omgevingswaarde’ te onderzoeken.
Verdozing (Megahallen).
Planvorming en uitwerking van grootschalige stedenbouwkundige ingrepen doorlopen een
traject dat vele jaren duurt, waardoor de omgevingsfactoren veranderen terwijl de
planvorming en beeldvorming op “oude” ideeën doorgaat.
Voorbeeld: in 2015 werd het eerste plan gepresenteerd als een Container Terminal Doesburg
(CTD) met een kade met kraan en een “bescheiden”overslagterrein voor riviergebonden
transport, met handhaving van de bestaande bebouwing (zie impressie aan het eind van de
tekst). In 2018 wordt het LEID-plan gepresenteerd met de bouw van megahallen (XXLVerdozing) en een grote uitbreiding van het industrieterrein. In 2021 ligt een plan voor met
XXL-Verdozing op het bestaande industrieterrein.

Artist impression van het terrein met Container Terminal Doesburg, 2015. Geen XXL
hallen, wel een kade met overslag. Merk op hoe bescheiden de containeropslag hier
wordt voorgesteld in vergelijking met de huidige werkelijkheid.
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Opmerking 1: Megahallen zijn door hun massaliteit en doelmatige architectuur intimiderend
omdat de menselijk schaal totaal verdwenen is. Doordat hun schaal nergens op aansluit (zie de
tekening hieronder) hebben zij een grote impact op de omgeving. Dit maakt de zorg voor deze
ontwikkeling legitiem en invoelbaar. Veel van de zienswijzen die wij kennen, gaan hier op in.
Het Crossdock (sorteercentrum) wordt 200m lang en 15m hoog, het Warehouse (opslag)
wordt 160m lang en 22m hoog. het kantoor wordt 22m hoog.

Opmerking 2: De Megahallen zijn vooral van belang voor de opslag van goederen en de
wegtransportactiviteiten van Kuehne & Nagel. Het College van Rijksadviseurs heeft
goed
gefundeerde bezwaren tegen wildgroei van XXL_verdozing. De politieke reactie hierop van
zowel de Provincie als van de Tweede kamer sluit hierbij aan. Beide stellen: streef naar
concentratie van XXL- dozen en spaar het landschap. In Doesburg luistert men hier niet naar.
Ondanks het feit dat XXL- verdozing voor CTD niet noodzakelijk is. (zie bovenstaande
impressie uit 2015).

Opmerking 3: De plannen spreken van herstructurering van het bedrijventerrein waardoor het
42% groter wordt (van 9.2 ha naar 13 ha) en van beheerste(?) groei. De fysieke grenzen zijn
daarmee bereikt, dus op de lange termijn is er geen perspectief op dit terrein. De
ontwikkelingen gaan heel snel: de laatste vijf jaar is het gemiddelde oppervlak van de XXLhallen in een versnelling geraakt en 42% groter geworden, vooral aangejaagd door de groei
van de e-commerce!
Opmerking 5: In de lijst van drie criteria voor ruimtelijke kwaliteit noemt de provincie voor
het criterium Gebruikswaarde: “voldoet een project aan datgene waarvoor het bedoeld is?
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Krijgt de ondernemer het bedrijventerrein waar zijn bedrijf kan groeien, waar hij bereikbaar
is? Die bereikbaarheid is wel het geval, maar groeien? In de logistieke branche groeit de
vraag naar oppervlak met ca 5% per jaar. Dat betekent dat het beschikbare terrein snel te klein
zal zijn.
Opmerking 4: In de nota van de Rijksadviseurs wordt ervan uitgegaan dat de XXL- dozen in
de toekomst in technische-/brandveiligheids zin naar 30m en hoger zullen gaan; de maximale
hoogte is nog niet in zicht. Willen wij dat hier?
Werkgelegenheid.
Beeldvorming: “Rotra is een grote werkgever”. In 2019 verkoopt Rotra de transportgroep aan
Kuehne&Nagel met 700 personeelsleden, 480 trailers en 180 trucs. Van Rotra resteert een
bedrijf met ca 100 personeelsleden, verdeeld over ca 5 vestigingen elders, dus hooguit enkele
tientallen per vestiging. Op het Rotra-kantoor van CTD (zie hierna) zullen dagelijks slechts 10
man werken). Kuehne &Nagel heeft >1400 vestigingen. Zij verplaatsen hun vestiging in
Duiven naar Doesburg. K&N heeft gemiddeld 60 werknemers per vestiging. (Bron: K&N
website).
Opmerking1: Dit soort verplaatsingen gaat meestal gepaard met afslanking (het moet ergens
uit betaald worden), als dat niet het geval is, komt er geen nieuwe werkgelegenheid bij, maar
worden de arbeidsplekken overgeheveld (een sigaar uit de eigen regiodoos).
Opmerking2: In het algemeen geldt dat ruim 50-80% van het werk geoefend werk is, waar
weinig schoolopleiding nodig is. De overige 20-40% personeel betreft mbo-4 en Hbo
medewerkers (voor bv management, ondersteunende diensten ed. planning en
automatisering). Er is een verschuiving gaande naar meer hoger opgeleid personeel.
Daarnaast neemt het aantal buitenlandse werknemers sterk toe (tot soms wel 80%). Deze zijn
veelal tijdelijk in Nederland. Deze buitenlandse categorie zorgt voor problemen mbt de
huisvesting. Waar gaan ze wonen en wat betekent dit?
Opmerking 3: In de logistieke bedrijfstak zijn de marges vaak niet groot en heerst steeds een
grote concurrentiedruk. Door een chronisch tekort aan personeel wordt versneld ingezet op
automatisering en robotisering. Vanaf 2024 is de regionale vraag naar arbeid groter dan het
aanbod (bron: Factsheet Achterhoek, sector transport en logistiek). Dat betekent dat bedrijven
moeten digitaliseren, automatiseren en robotiseren om te kunnen blijven functioneren.
Arbeidskosten stijgen (mede door concurrentie) en robotiseringkosten dalen sterk.
Voortbestaan kan alleen door kosten te drukken en dus door arbeid te vervangen door
robotisering en door het aantrekken van goedkope (o.a. Roemeense) chauffeurs. Niet voor
niets heeft Rotra zijn werkzaamheden verlegd van transporteren naar organiseren van
transport.
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Loonkosten en autokosten zijn ongeveer even groot en
samen 86% van de totale bedrijfskosten. Rabobank
verkenningen (2021):

“Het personeelstekort groeit ook nog doordat het geen populaire sector is. Doordat de loonkosten
voor buitenlandse chauffeurs erg laag zijn, kunnen Nederlandse chauffeurs daar internationaal
moeilijk mee concurreren. Maar als we naar de binnenlandse arbeidsmarkt kijken, is een chauffeur
geen grootverdiener. Daarnaast wil de gemiddelde Nederlandse chauffeur ‘s avonds graag thuis zijn
en ook vaker een dag in de week vrij zijn. Daardoor blijven de meeste Nederlandse chauffeurs binnen
de Benelux en het Ruhrgebied. Hierdoor zijn Nederlandse chauffeurs minder efficiënt in te zetten en
zijn ze duurder. Wees dan ook niet verwonderd dat over enkele jaren een groot deel van de logistieke
bedrijven in buitenlandse handen zijn”.

Opmerking 4: in een eerdere (2007) nota van inspraak mbt het bedrijventerrein Verhuellweg
huldigt de gemeente Doesburg: “het principe van zorgvuldig ruimtegebruik”. Het areaal
industrieterrein is immers beperkt in Doesburg. De bouw van XXL-hallen beslaat vele
hectares maar biedt nauwelijks werkgelegenheid door de noodzakelijke robotisering van de
bedrijfsprocessen (De directeur smart-mobility aan de TU Eindhoven voorziet over een jaar of
tien distributiecentra waar het licht uit kan; Bron: FD 14-09-2019). Bij Ubbink werken 70-80
mensen/ha. In de XXL- op- en overslag van K&N en CTD (Rotra) werken ca 2-10 mensen/ha.
Opmerking 5: Verplaatsing van het logistieke werk naar elders en deze vervangen door veel
kleine bedrijven, levert voor Doesburg veel meer werkgelegenheid en efficiënt grondgebruik
op.
Opmerking 6: Volgens het Factsheet Achterhoek, van het sectorinstituut Transport en logistiek, zijn
er in de Achterhoek 60 bedrijven werkzaam in logistiek en opslag. Deze bedrijven hebben gemiddeld
13fte /bedrijf . Zij beschikken gemiddeld over 8 vergunningen (=8 auto’s). Dit zijn kleine spelers. Als
aan de toegangpoort naar de Achterhoek een megaspeler (Keuhne &Nagel) mag komen, kan dit heel
slecht uitpakken voor het voortbestaan (en dus werkgelegenheid) van die kleine bedrijven.
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Gevolgen van de uitbreidingen (Verkeer bijlage 16, geluid bijlage 4, veiligheid bijlage 5)
Het bestemmingsplan gaat alleen in op de ontwikkelingen op het industrieterrein zelf. Voor
een aantal aspecten, die uit die planontwikkeling voortkomen, zoals geluidbelasting, verkeer
op de omliggende wegen en veiligheidsrisico’s, hebben de plannen een grote belastende
uitstraling naar het gebied buiten het bestemmingplangebied.
Opmerking1: Eventuele compenserende maatregelen tegen de mogelijke overlast, worden nu
niet in het plan geregeld noch geborgd. Het is aan de raadsleden om aanvullende maatregelen
te vragen. Als dat niet wordt gedaan, geldt: alle lusten bij de bedrijven, alle lasten bij de
omwonenden. Achteraf repareren is nauwelijks mogelijk.
In de bijlagen worden wel modelberekeningen gedaan naar uitstraaleffecten. Jurisprudentie
geeft aan: modelberekeningen moeten volledig, precies en definitief zijn. Echter modellen
draaien op aannames: in het algemeen geldt hierbij “shit in shit out’.
Verkeer
Voorbeeld: Bij de berekening van de toename van het verkeer gaat het rapport uit van de
provinciale prognose 2016-2026 door Buro Goudappel. D.w.z. dat de daarvoor aangeleverde
cijfers dateren van vóór 2015, vervolgens extrapoleert men in het rapport de verwachte cijfers
voor 2026 naar 2030!
Opmerking1: tien jaar vooruitkijken (2016-2026) levert een grote onzekerheid op voor 2026,
op die onzekerheid wordt vervolgens een prognose voor 2030 gemaakt (dat heet foutenpropagatie). B.v. Doesburg heeft in ~2015 aangegeven dat voor het terrein aan de
Verhuellweg, voor de periode 2016-2026, géén toename van arbeidsplaatsen wordt verwacht
en dat, verdeeld over 10 jaar, een toename van 40 vrachtwagens wordt verwacht.
Opmerking 2: De dagelijkse stroom vrachtwagens dat de afslag N317 naar de Koepoortwal
zal nemen, zal toenemen van 400 naar 600. 80% daarvan rijdt tussen 17.00 en 20.00 uur. Dat
betekent 480 vw in 3 uur = 160/uur of 2-3 vw per minuut op een verkeerssituatie die de
gemeente al ongewenst vond in 2007! Dit probleem is niet aangepakt in het plan.
Opmerking 3: In de berekeningen hiervoor is uitgegaan van cijfers uit het verleden maar de
zware concurrentie in de logistieke wereld dwingt tot 24/7 activiteit (BCTN, de grootste
Nederlandse exploitant van containerterminals werkt al dag en nacht door). De potentiële
bijbehorende overlast voor omwonenden die 24/7 activiteiten met zich mee brengen, is niet in
beeld gebracht.
Thans neemt het vrachtverkeer nog 78% van het marktaandeel in de transportsector voor zijn
rekening en scheepsvervoer slechts 7%. De uitbreiding van de kade en de haven beogen meer
containeraanbod per schip. Schepen worden naar afmetingen ingedeeld: (nu wordt met klasse
IV gevaren). Twee klasse IV schepen, met een capaciteit van resp. 81 en 90TEU (TEU =
standaard container maat, 6m lang). Thans wordt met deze twee klasse IV schepen per week
gependeld tussen Rotterdam/ Antwepen en Doesburg. Het doel is om per dag 2 klasse Va
(2x200 TEU) schepen te laten varen en 10 afvaarten per week (5dg.).
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Opmerking 1: de capaciteit van de schepen zal meer dan verdubbelen (80-90 naar 200 TEU
per schip) en de vaarfrequentie zal vervijfvoudigen (2 naar 10 afvaarten). Dat betekent een
tienvoudige aanvoer van containers. 2/3 Wordt direct per vrachtwagen afgevoerd; 1/3 wordt
tijdelijk opgeslagen maar wordt uiteindelijk afgevoerd. Nu is dat ruim 100 vrachtwagens maar
dat wordt dus ruim 1000! Omdat de vrachtwagens zowel heen - als terugrijden, betekent dit
2000 vrachtwagenbewegingen per week. (in de plannen is dit aantal overigens niet
begrensd, dus het kan ook meer worden.)
Geluidbelasting
Er wordt hier een rekenmodel gebruikt dat dateert uit 2005. Dat in 2009 is toegepast op een
project aan de Verhuellweg; onduidelijk is wat dit betekent voor de uitgangspunten van het
model. In de voorliggende berekeningen is een schaalmodel van de gebouwen gebruikt. Bij de
invoer van het model wordt de frequentie van vaarbewegingen wel opgevoerd van 2/wk naar
10/wk, maar de verdubbeling van de capaciteit (Va schepen) wordt niet meegenomen. In het
schaalmodel valt direct op dat de muur van gestapelde containers, die semi-permanent op de
kade aanwezig is, niet in het schaalmodel is opgenomen. Muren weerkaatsen geluid en de
gestapelde containers liggen in de zone met de hoogste geluidproductie (55-99 dB). Bij de
invoer van het model wordt het geluid door het gebruik van de LNG tank beperkt tot
vrachtwagens, het tanken van de schepen wordt niet ingevoerd.
Elke verhoging met 10 decibel betekent een vergroting van de geluidsintensiteit met een
factor 10; dus 20 dB is 100 keer harder. De wettelijke grens ligt bij 50dB (gespreksniveau).
Opmerking 1. Bewoners van de Koepoortsstraat en de Nahuyssingel ervaren bij het huidige
gebruik van het terrein regelmatig geluidsoverlast, door sommigen ook aangetoond met
meetapparatuur. Die ervaringen passen niet bij de uitkomsten van het modelonderzoek.
Blijkbaar onderschat het model de werkelijkheid. De conclusie van het rapport dat
geluidsoverlast geen probleem vormt is aanvechtbaar.
Veiligheid
Dit gaat m.n. over de LNG tank. LNG kan gevaarlijk zijn, de kans op ongelukken is klein
maar de effecten zijn immens. Ongelukken gebeuren bij het tanken en vullen. Omdat
modelberekeningen volledig, precies en definitief moeten zijn, is het slordig dat bij de
berekeningen van het gevaar het huidige gebruik (25 vrachtwagens/dag) wordt genomen en
niet het beoogde veel intensievere gebruik, bovendien is het tanken door de schepen niet
meegenomen.
Opmerking1: Dus ook hier zijn de uitkomsten een onderschatting.
Milieucategorie
Milieucategorie is een classificatie van de milieubelasting die een bedrijf kan geven. Omdat
milieubelasting en wonen elkaar vaak niet verdragen, geldt bij iedere categorie een afstand tot
woningen.
Warehouse en crossdock:

Categorie 3.2 heeft een afstand van 100 m.

9
Ubbink:
Kade en container opslag:

Categorie 4.1 heeft een afstand van 200 m.
Categorie 4.2 heeft een afstand van 300 m.

Opslag gastanks 80-250m3
Opslag gastanks < 80m3

Categorie 4.2 heeft een afstand van 300 m.
Categorie 3.2 heeft een afstand van 100 m.

Opmerking 1: Bij de richtafstanden wordt uitgegaan van een GEMIDDELD bedrijf. In de
omliggende regio’s heeft zo’n bedrijf 8 vrachtwagens; K&N, met honderden auto’s, is een
bovengemiddeld bedrijf; een argument voor het gebruik van grotere richtafstanden.
Opmerking 2: Categorie 4 omvat bedrijven met een middelzware milieubelasting. Mocht het
logistieke bedrijf verdwijnen, dan kunnen andere ongewenste bedrijven in die categorie, niet
worden geweerd. Van een doordacht plan mag verwacht worden dat vooraf wordt nagegaan welk
type van bedrijven men hier eventueel passend zou zien en welke niet, gelet op de omgevingswaarden.

Dat is nu niet geregeld.
Opmerking 3: Bij de verlenging van de kade komen ca 57 woonhuizen binnen de 300m
milieuzone van Cat. 4.2. (zie figuur)

Opmerking 4: In het plan is de LNG tank 78m3, zodra deze groter wordt (80m3 of meer),
komen huizen aan de Burg. Nahuyssingel binnen de 300m-veiligheidszone te liggen.

Planologische en bestuurlijke procedure
Het verloop van de procedure suggereert dat het voor de provincie en het college van groot
belang is dat de plannen gerealiseerd worden. Die indruk komt enerzijds van de gang van
zaken bij het LEID traject (waarover het college erkent dat zaken niet goed zijn gegaan) en
anderzijds is het opvallend en nauwelijks te geloven dat toetsing aan vastliggende regels en
criteria (bv. Aan de Ladder voor duurzame verstedelijking) NIET grondig gebeurd is. In de
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beschrijving van de nieuwste fase ontbreekt o.a. het beginsel van motivering: de vraag naar
deze ontwikkeling en waarom het niet anders kan. Daarnaast worden ook andere beginselen
van behoorlijk bestuur achterwege gelaten zoals het gelijkheidbeginsel, het
evenredigheidbeginsel (lusten bij de bedrijven en de lasten bij de burgers), fair-play beginsel
(bijvoorbeeld bestuursfatsoen, openheid, eerlijkheid en ruimhartigheid) en ten slotte een
lichtere procedure volgen i.p.v. één met meer waarborgen. Bijvoorbeeld geen MER doorlopen
(zie hierna).
Opmerking 1: Een oud-bestuursrechter concludeerde zeer negatief nadat hij de stukken
gelezen had. Zo’n oordeel van iemand met veel ervaring in de procedures binnen de
ruimtelijke ordening zegt veel!
Opmerking 2: (voorbeeld van slordigheid): De tekst van de aanbiedingsbrief zegt over de hal
van Ubbink dat deze 11.5m hoog blijft terwijl in bijlage 1 (Cultuurhistorische en
landschappelijke inpassing) sprake is van een hoogte van 22m. Deze slordigheid roept de
vraag op of de 22m hoogte wel van wezenlijk belang is voor Ubbink? Eerder, in de Leidprocedure, heeft Ubbink aangegeven dat de behoefte aan volume-expansie beperkt is.
Planologische instrumenten zoals de Provinciale ladder voor duurzame verstedelijking, de
Ruimtelijke structuurvisie van Doesburg, de kadernota Cultuurhistorie van de gemeente
Doesburg, worden genegeerd.
Opmerking 3: De uitbreiding van de kade overschrijdt de juridische grens, waardoor er sprake
is van een nieuwe stedelijke ontwikkeling. Daarom hadden de plannen moeten worden
getoetst aan de Ladder voor duurzame verstedelijking.
Opmerking 4: Wettelijk is een goede landschappelijke inpassing van de plannen vereist en
dient er minimaal te worden ingegrepen in historisch waardevolle objecten en structuren
(Kadernota). Dit blijkt nergens in de plannen, noch is er sprake van een planologische borging
van het (schaam)groen dat wordt voorgesteld in bijlage 1 van de plannen.
Op meerdere plaatsen in de tekst lijkt er sprake van misleiding dan wel speculatieve positieve
voorstelling van zaken (b.v. m.b.t tot de energiehuishouding en de gewenste vergroening: het
gasloos worden, dat geldt alléén voor het geplande crossdock, de overige gebouwen blijven
aangesloten op het gasnet. Die gebouwen worden groter en zullen dus meer energie vragen.
Het eventueel toepassen van zonnepanelen op de parkeergarage zal niet meer bijdragen dan
het equivalent van 40 huishoudens.
Opmerking 5: hoewel alle beetjes helpen zijn dit type maatregelen zo kleinschalig dat dit
niet als een argument worden gezien waarom er speciaal in Doesburg een crossdock moet
komen. Het is immers in deze tijd een normale eis om bij nieuwbouw bij te dragen aan de
vergroening. Daarom moet vooraf worden vereist dat het complex energieneutraal wordt
ontworpen.
Opmerking 6: Het is aan de Raad om duidelijke kaders te stellen zodat niet alle lusten bij de
bedrijven en de lasten voor de omgeving komen. Ga uit van brede maatschappelijke waarden,
b.v.: wil je zonnepanelen stel dat dan verplicht op alle daken; Eis dat het terrein voldoet aan
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de duurzame ontwikkelingsdoelen (de Sustainable development goals, SDG), dus ecologisch,
sociaal en duurzaam ontwikkeld wordt. Stel eisen aan het logistieke landschap, eis dat er
kwaliteit wordt toegevoegd aan de omgeving.
MER procedure
Om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming van het
bestemmingsplan, moet worden getoetst of in het kader van deze ontwikkeling een
milieueffectrapportage nodig is. In dit geval geldt een zogenaamde 'vormvrije m.e.r.beoordeling (gebaseerd op ‘expert judgement’). In de Aanmeldingsnotie (hoofdstuk 4) wordt
door één medewerker van Sweco de potentiële effecten van de voorgenomen activiteit
beoordeeld.
Opmerking1: De m.e.r.-beoordeling mag dan wel op basis van expert-judgement worden
gedaan, maar het is moeilijk voorstelbaar dat de schrijver van het stuk expert is op het brede
palet van aspecten (o.a. stikstof-geluid-verkeer-landschap) waaraan getoetst moet worden.
Zonder veel onderbouwing worden bezwaarlijke zaken van tafel geveegd. Hieronder enkele
voorbeelden.
Opmerking 2. Volgens de beginselen van “Behoorlijk bestuur” geldt een Verbod op
détournement de procédure: D.w.z. dat het bestuur altijd moet kiezen voor een procedure met
meer waarborgen boven het volgen van een lichter procedure. Dus het van tafel vegen van
bezwaarlijke zaken moet grondig worden onderbouwd.
Bijvoorbeeld: De gewenste zwaaikom wordt buiten de begrenzing van het plan gehouden.
Er wordt gesteld: “Het plangebied ligt deels binnen beschermd natuurgebied (Natura 2000gebied en Groene ontwikkelingszone.) In dit deel vinden beperkte werkzaamheden plaats ten
behoeve van de verlengde kade. Gezien het feit dat het huidige plan betrekking heeft op het
gebied van het bestaande bedrijventerrein, zijn op voorhand geen significante effecten te
verwachten”. Echter: Het ontwerp heeft onmiskenbaar de bedoeling grotere schepen te
faciliteren. De voorgenomen vergroting van de zwaaikom vertoont met de vergroting van de
laad- en loskade een zodanig nauwe ruimtelijke samenhang met het plangebied dat de
zwaaikom in redelijkheid niet buiten de begrenzing van het bestreden ontwerpplan kan
worden gelaten. Het Natura-2000 gebied wordt dus wel degelijk aangetast.
Bijvoorbeeld. Geluidhinder.
Er wordt gesteld: “Verontreiniging/hinder in de gebruiksfase: De verkeeraantrekkende
werking van de herontwikkeling is ten opzichte van de huidige verkeersaantallen relatief
beperkt en extra geluidemissie zal wegvallen tegen de huidige geluidemissie als gevolg van
het autoverkeer op de N317”.
Opmerking 3: Volgens de ons bekende zienswijzen overstemt het geluid dat wordt
geproduceerd bij het gebruik van het terrein regelmatig die van het verkeer. Dit wijst erop dat
het geluid dus zeker niet wegvalt, het komt erbij!.
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Bijvoorbeeld. Landschap:
Er wordt gesteld: “Ook nu is het bedrijventerrein (met o.a. een hoge hijskraan) goed
zichtbaar vanuit de uiterwaarden en vanaf de brug over de IJssel. Om die reden is de
landschappelijke verandering niet als belangrijk nadelig te beschouwen”.
Opmerking 4: In alle opzichten is het plan gericht op vergroting van de bouwmassa, daarom is
deze redenering niet houdbaar.
Ruimtelijke kwaliteit: De provincie benoemt drie criteria op grond waarvan ruimtelijke kwaliteit in
beeld gebracht kan worden.

1. Gebruikswaarde: voldoet een project aan datgene waarvoor het bedoeld is? Krijgt de
ondernemer het bedrijventerrein waar zijn bedrijf kan groeien, waar hij bereikbaar is?
2. Toekomstwaarde: voldoet het project aan eisen van duurzaamheid? Is er energiezuinig
gebouwd? Hoe onderhoudsgevoelig is het allemaal? Is het object aanpasbaar aan andere
vormen van gebruik?
3. Belevingswaarde: is de locatie aantrekkelijk vormgegeven? Past het bedrijventerrein bij
het karakter van het landschap? Wat ervaart de passant, de gebruiker of de bezoeker bij het
zien van het object?
De drieslag gebruikswaarde, belevingswaarde en toekomstwaarde krijgt betekenis wanneer
deze in matrix-verband worden geconfronteerd met economische, ecologische, sociale en
culturele belangen. Duidelijk wordt hieruit dat negatieve effecten overheersen in deze matrix.

