
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 12 maart 2015 

 

 

Op donderdag 12 maart 2015 heeft de gemeenteraad een beeldvormende bijeenkomst. In die 

bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering van 19 maart 2015 (de 

raadsvoorstellen kerntakendiscussie) en van 26 maart 2015 (de overige raadsvoorstellen).  

 

U bent van harte welkom om deel te nemen aan de vergadering in het stadhuis, Raadhuis-

straat 2, Doetinchem. De eerste twee parallelsessie beginnen om 19.30 uur. Na de pauze 

beginnen om 21.00 uur nog twee deelsessies. Eindtijd is naar verwachting omstreeks 23.00 uur. 

 

19.30 uur, raadzaal                                          voorzitter: B. Vonk; griffier: M. Bolten 

 

1.  Bestemmingsplan Zaagmolenpad -2013 

De Raad van State heeft in 2011 onderdelen van het bestemmingsplan Torenallee 2008 

vernietigd. Dit vanwege het ontbreken van een milieucontour die van belang is vanwege 

de afstand tussen twee bedrijven en toekomstige woningbouw. Dit voorliggende 

bestemmingsplan heeft als doel de vernietigde onderdelen van het bestemmingsplan 

Torenallee 2008 te repareren. Er zijn drie zienswijzen ingediend toen het plan ter inzage 

heeft gelegen. Het plan is daarop aangepast. Binnen dit bestemmingsplan is de bouw van  

24 woningen mogelijk. Dit aantal is onderdeel van de taskforce woningbouw. 

 

2.  Reparatie bestemmingsplan Buitengebied 

In november 2014 heeft de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS) 

het bestemmingsplan Buitengebied 2012 vernietigd. De RvS heeft ook twee voorlopige 

voorzieningen getroffen; een voor alle agrarische ontwikkelingen en een voor het 

perceel Ringweg 4. Het buitengebied zit daardoor voor agrarische ontwikkelingen ‘op 

slot’ totdat de gemeenteraad een nieuw besluit neemt. De uitspraak van de ABRvS gaat 

vooral over de uitstoot (emissie) van ammoniak door de landbouw en het risico voor 

toename van neerslag (depositie) van stikstof in gevoelige natuurgebieden. Het college 

beschrijft de opties voor het vervolg. Het stelt een regeling voor waarbij per 

landbouwbedrijf een maximale grens geldt voor de uitstoot van ammoniak. De reparatie 

van het bestemmingsplan moet in november 2015 gereed zijn. Om agrarische 

ontwikkelingen in het buitengebied eerder ‘van het slot’ te halen, stelt het college een 

aparte procedure voor om agrarische bedrijven onder specifieke voorwaarden toch 

eerder een vergunning te kunnen geven.    

 
 

19.30 uur, werkcafé                         voorzitter: H. Boerwinkel; griffier: M. Schennink 

 

3.  Doetinchemse bijdrage Achterhoek energieneutraal 2030 

De conceptnota Energietransitie is het plan waarmee alle Achterhoekse gemeenten willen 

bijdragen aan de doelstelling Achterhoek energieneutraal in 2030. Deze ambitie is ook de 

basis van het Doetinchemse Duurzaamheidsprogramma 2014-2018. Om dit te bereiken, 

moet er nog veel gebeuren, zowel qua energiebesparing als qua duurzaam opwekken. 

Het college stelt voor om in te zetten op zonne-energie en op energiebesparing. De nota 

Energietransitie is een stap in het proces naar de regionale Uitvoeringsagenda Achterhoek 

Energieneutraal 2030. 

 

4.  Zienswijze uitgangspunten 2016 GGD NOG 

De GGD heeft een Uitgangspuntennota 2016 opgesteld. Die vormt het vertrekpunt voor 

hun begroting 2016. De gemeenteraad kan binnen zes weken zijn zienswijze op de 

begroting geven. Het college doet daartoe een voorstel aan de raad. De GGD kan de 

zienswijze van de raad verwerken in hun begroting 2016. 

De vergaderstukken bij dit voorstel zijn beschikbaar vanaf 4 maart.  

 



 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van 12 maart 2015 

 

 

 

Pauze van 20.30 tot 21.00 uur 

 

 

21.00 uur, raadzaal                                 voorzitter: N. Verhoeven; griffier: M. Bolten 

 

5.  Kerntakendiscussie 

Reactie van college van b&w op de raadsvoorstellen over de thema’s: 

- Sport 

- Economie & werk 

- Cultuur 

- Onderwijs 

- Sociaal domein 

- Organisatie & bedrijfsvoering 

- Algemeen raadsvoorstel kerntakendiscussie 

 

 

21.00 uur, werkcafé                        voorzitter: A. van de Haar; griffier: M. Schennink 

 

6.  Kerntakendiscussie 

Reactie van college van b&w op de raadsvoorstellen over de thema’s: 

- Groen, natuur, landschap 

- Duurzaamheid & milieu 

- Wonen & woonomgeving 

- Openbare orde & veiligheid 

- Bereikbaarheid 

 

 

 

Toelichting op de vergaderingen van de gemeenteraad 

 

In de beeldvormende bijeenkomst informeren raadsleden zich over een onderwerp. Dat doen 

zij door te inventariseren en vragen te stellen. Zo vormen raadsleden zich een compleet beeld 

van een agendapunt. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit genomen.  

 

U hebt de mogelijkheid om met de raadsleden in gesprek te gaan over onderwerpen op de 

agenda. Via de griffie kunt u zich hiervoor aanmelden, telefoon (0314) 399541/377145 of per  

e-mail: griffie@doetinchem.nl.  

 

De onderwerpen uit deze beeldvormende bijeenkomst komen in principe op de agenda van de 

raadsvergadering van 19 maart 2015 (kerntakendiscussie) of van 26 maart 2015 (overige 

onderwerpen) voor een debat tussen de raadsfracties. Tijdens die vergaderingen neemt de 

gemeenteraad ook besluiten over de onderwerpen.  

 

Meer informatie en alle stukken die gaan over de agendapunten vindt u op 

http://besluitvorming.doetinchem.nl.  

 

U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie richten en proberen op die manier 

aandacht voor een zaak te krijgen. De namen, telefoonnummers en e-mailadressen kunt u 

vinden op de site http://besluitvorming.doetinchem.nl. 
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