
 

 

Gemeente Doetinchem 

Team Ontwikkelen en Ondernemen / Jaap Berenbak 

 

Vragen van Groen Links (Marcella Heerenveen) over het beleidskader Bedrijventerreinen in 

Verandering (BIVA)  

 

1.Waar mogen kringloopwinkels zich wél vestigen? Mogen zij zich vestigen op PDV locaties?  

Antwoord :  Een kringloopwinkel is detailhandel en detailhandel kan zich volgens het 

bestemmingsplan vestigen in het centrum of de rand van het centrum van Doetinchem. 

Kringloopwinkels kunnen zich niet op PDV locaties vestigen. 

 

2.Hoeveel kringloopwinkels zijn er op dit moment gevestigd op een bedrijventerrein?  

Antwoord :  Volgens de telling van juni 2018 zijn er 9 kringloopwinkels in Doetinchem 

gevestigd. 

 

3.Betekent “in samenspraak met de ondernemers” dat met alle eigenaren van de 

kringloopwinkels is gesproken?  

Antwoord : In nauw overleg met de ondernemersvereniging IG&D en de 

Parkmanagementorganisaties zijn een viertal sessies belegd waar ondernemers over het 

nieuwe beleidskader zijn geïnformeerd en ook gevraagd om hierover opmerkingen, wijzigingen 

en/of aanvullingen te geven. Bij deze sessies waren ook vertegenwoordigers van enige 

kringloopwinkels aanwezig, maar niet alle kringloopwinkels. Het team Ontwikkelen en 

Ondernemen heeft in een later stadium nog wel een paar (andere) vertegenwoordigers van 

kringloopwinkels telefonisch gesproken over BIVA. De opmerkingen, die de kringloopwinkels 

tijdens de sessies en het telefoongesprek hadden gingen voornamelijk over de 

uitsterfconstructie (zij kunnen blijven zitten, maar daarna komt er geen nieuwe 

kringloopwinkel meer terug). Deze uitsterfconstructie vonden ze in principe goed. 

 

4.Detailhandel op bedrijventerreinen doet niet mee met koopzondagen. Betekent dit dat zij 

nooit op zondag open mogen of op een beperkt aantal zondagen? 

Antwoord : Nee, zij doen niet mee met de koopzondagen. 

 

5.Het beleidskader noemt een uitsterfconstructie voor bestaande - en extra handhaving voor 

nieuwe kringloopwinkels en kantoren. Is een dergelijke constructie er ook voor de 

detailhandel, horeca en maatschappelijke, sport- en culturele voorzieningen? 



 

 

Antwoord :  Zoals in het raadsvoorstel is aangegeven komt er een uitsterfconstructie voor 

kringloopwinkels op bedrijventerreinen en illegale kantoorruimten op bedrijventerrein 

Wijnbergen. Voor de andere sectoren verandert er niet veel en is een uitsterfconstructie dus 

niet aan de orde. Zoals in het beleidskader staat aangegeven zullen de besluiten in dit kader 

worden meegenomen in het planologische regime (bestemmingsplan  van de 

bedrijventerreinen) van onze gemeente.  Het toezicht en de handhaving op bedrijventerreinen 

zal dan uitgaan van het bestemmingsplan voor de bedrijventerreinen. Bedrijven en 

ondernemingen die hieraan niet voldoen zullen conform het beleid door de gemeente worden 

aangesproken cq aangepakt. 

 


