
1. Waarom hebben de gemeente doesburg en de provincie gelderland meegewerkt aan de 

opdrachtgeving van een milieu effect rapportage (MER) in een natura 2000 gebied? 

Medio 2017 sloten 2 bedrijven, 2 gemeentelijke en 2 regionale partners en het Rijk een Letter 

of Intent voor het Logistiek Ecopark IJsselvallei Doesburg (LEID). Partijen streefden er daarbij 

naar de uitbreiding van de Doesburgse bedrijven Rotra Logistics B.V. en Ubbink B.V. met 

watergebonden bedrijvigheid mogelijk te maken door de ontwikkeling van een logistieke 

hotspot ‘Ecopark IJsselvallei’ aan de Verhuellweg te Doesburg. Dit project is als 

gebiedsontwikkelingsproject opgepakt en daarbij zijn alle natuur- en milieuaspecten 

onderzocht conform de vigerende procedures, wet- en regelgeving. 

 

2. Hadden zowel de gemeente en de provincie niet al vanaf begin af aan tegen rotra en 

ubbink moeten zeggen dat uitbreiden in een natura2000 gebied niet mogelijk is? 

Elk bedrijf en ook elke overheid moet bij initiatieven onderzoeken of het initiatief mogelijk is 

binnen de bestaande wettelijke en juridische kaders. Dit onderzoeken staat iedereen vrij. De 

Wet natuurbescherming is het Nederlandse wettelijk kader voor Natura 2000, waarin de 

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn geïmplementeerd. Binnen dit wettelijk kader zijn de 

daarvoor geldende ‘spelregels’ aangehouden voor het gebiedsontwikkelingsproject LEID. Het 

antwoord of de samenwerkende partners direct al hadden moeten zeggen dat uitbreiding 

niet mogelijk is, is daarom: nee.  

 

3. Vinden de gemeente en de provincie het uitbreiden van bedrijven zwaarder wegen dan de 

ecologische- en habitatwaarden van de fraterwaard? 

Op voorhand is hier geen uitspraak over te doen. Zie ook het antwoord onder 2. Het 

projectteam LEID heeft als opdracht van de zeven partijen onderzocht wat de 

uitbreidingsmogelijkheden zijn door alle belangen integraal met elkaar af te wegen binnen de 

wettelijke kaders die daarbij gelden. Daarbij is een integrale afweging gemaakt passend 

binnen de juiste procedures van wet- en regelgeving. 

 

4. Kan dit geval als voorbeeld worden gezien dat Natura2000 gewoon omzeild kan worden als 

het even niet uitkomt? Oftewel is natura2000 ondergeschikt aan economische belangen?  

Neen, in geen geval. Zie ook de beantwoording van de bovenstaande vragen. De wetgeving 

kent duidelijke spelregels hoe om te gaan met Natura 2000 in relatie tot belangen die Natura 

2000 kunnen schaden. Deze spelregels zijn zeer nauwlettend gevolgd.  

 

5. Heeft u verder nog opmerkingen of toevoegingen n.a.v. deze vragen? 

Nee. 



 


