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Aan de leden van Provinciale Staten 
 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
Richtlijnen voor het milieufectrapport (MER) N346 Lochem; 
betreffende de realisatie van een noordelijke verbindingsweg te Lochem zijnde de ontbrekende 
schakel tussen de westelijke omleiding (kruispunt N346/Rengersweg N332) én het kruispunt 
Goorseweg N346/Nettelhorsterweg N825 ten oosten van Lochem 
 
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH 
 
 
 
Beknopte samenvatting Statennotitie: 
 
Voor de tracévaststelling van een nieuwe provinciale verbindingsweg tussen de westelijke om-
leiding N346 (kruispunt N346/Rengersweg N332) én het kruispunt Goorseweg N346/Nettel-
horsterweg N825 te Lochem, wordt de procedure van de milieueffectrapportage gevolgd.  
Als uitgangspunt en leidraad voor het opstellen van het milieueffectrapport (MER) dienen de 
voorliggende Richtlijnen. Deze zijn gebaseerd op de ingekomen inspraakreacties op de Start-
notitie milieu-effectrapportage N346 Lochem én het advies voor de richtlijnen voor het MER van 
de C-m.e.r. (de onafhankelijke commissie voor de milieueffectrapportage). Waarbij zij opgemerkt 
dat het advies van de C-m.e.r. in zijn geheel in de Richtlijnen is overgenomen. 
De Richtlijnen zijn door ons voorlopig vastgesteld en beschreven in het rapport Richtlijnen “voor 
het milieueffectrapport N346 Lochem (januari 2005)”. Het doel van dit rapport Richtlijnen is om 
aan te geven welke informatie het MER moet bevatten om het mogelijk te maken het milieu-
belang volwaardig in de besluitvorming mee te wegen. 
Het rapport Richtlijnen “voor het milieueffectrapport N346 Lochem” (januari 2005) is niet zelf-
standig leesbaar; het dient in samenhang met het rapport “Startnotitie milieueffectrapportage 
N346 Lochem” (aug. 2004) gelezen te worden. 
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Aan de leden van Provinciale Staten 
 
Op 31 augustus 2004 hebben wij de Startnotitie m.e.r. N346 Lochem vastgesteld en vrijgegeven 
voor publicatie en inspraak. (de Startnotitie is 13 oktober 2004 uitgereikt aan de leden van de 
Commissie Verkeer en Water (PS2004, notitie 592)). 
De m.e.r.-procedure is officieel gestart met de kennisgeving van deze Startnotitie in de Staats-
courant nr. 167 van 1 september 2004 en met een advertentie in diverse lokale kranten. 
Daarnaast is een informatiekrant huis aan huis in Lochem verspreid en is op 16 september 2004 
een informatie-avond georganiseerd in de Schouwburg van Lochem. De inspraakperiode vond 
plaats van maandag 6 september 2004 tot en met maandag 4 oktober 2004. 
De Startnotitie is samen met de ingekomen schriftelijke reacties voor advies aangeboden aan de 
onafhankelijke Commissie voor de milieueffectrapportage (C-m.e.r.).  
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Op 17 november 2004 heeft de C-m.e.r. haar advies voor de richtlijnen voor de inhoud van het 
milieueffectrapport (MER) uitgebracht. Het advies van C-m.e.r. is in zijn geheel overgenomen. 
Daarnaast zijn de relevante wetteksten uit de Wet milieubeheer in de Richtlijnen opgenomen en 
omkaderd weergegeven bij de respectieve hoofdstukken en paragrafen. 
Verder geeft de Richtlijnen aan dat in het MER aandacht besteed dient te worden aan de 
Strategische Milieu Beoordeling (SMB). De richtlijn SMB (richtlijn 2001/42/EG) is bedoeld om de 
milieueffecten voor plannen en programma’s tijdens de voorbereiding ervan in beeld te brengen 
in de vorm van een milieurapport. 
Op dit moment (begin 2005) is de provincie Gelderland bezig met het opstellen van een nieuw 
streekplan. Voor het streekplan moet een SMB plaatsvinden. De twee te onderzoeken kansrijke 
tracé-alternatieven voor de nieuwe provinciale verbindingsweg N346 te Lochem zullen in het 
nieuwe streekplan niet specifiek worden aangeduid. Het besluit voor de uiteindelijke tracékeuze 
zal na vaststelling van het nieuwe streekplan plaatsvinden. Het eerste plan dat voorziet in de 
realisatie van de provinciale verbindingsweg N346 is de daarop betrekking hebbende partiële 
streekplanherziening. Bij deze streekplanherziening zal het MER functioneren als SMB. 
Opdat dan wel aan de SMB-eisen wordt voldaan, zal in het MER ook de biodiversiteit onderzocht 
worden. 
Bovendien zijn aan het rapport Richtlijnen de volgende bijlagen toegevoegd: 

1. Samenvatting startnotitie ‘N346 Lochem’; 
2. Kaart studiegebied en te onderzoeken tracé-alternatieven 1 en 2; 
3. Samenvatting inspraakreacties naar hoofdonderwerp; 
4. Toelichting regelgeving ‘gebiedsbescherming’ en ‘soortenbescherming’. 

 
Tevens treft u aan ter kennisneming het volledige rapport “Reactienota; behandeling inspraak-
reacties Startnotitie (januari 2005)”. 
 
Wij willen graag met u in overleg treden over ons voorgenomen besluit over de in het MER te 
onderzoeken alternatieve tracés. 
 
 
Arnhem, 15 februari 2005 - nr. WV2005.4322 
Gedeputeerde Staten van Gelderland 
J.J.W. Esmeijer - wnd. Commissaris van de Koningin 
H.M.D. Brouwer - secretaris 
 
 
 

+ + + + + 
 

 

 

 

 

 

coll. 
code: TVW_29168.doc / MV 


