
 

 

 

 

 

Agenda voor de beeldvormende raad van woensdag 14 april 2021 

 

 

Op woensdag 14 april 2021 om 19.30 uur heeft de gemeenteraad een beeldvormende 
raadsbijeenkomst. In deze bijeenkomst bereidt de raad zich voor op de raadsvergadering 
van 29 april 2021. 
 
De vergadering vindt digitaal plaats. Raadsleden vergaderen vanuit huis en zijn digitaal 
met elkaar verbonden. De vergadering is via een livestream te volgen via 
https://besluitvorming.doetinchem.nl en is daar later terug te kijken. Er is geen fysieke 
publieke tribune. 
 
 
Sessie 1 19.30 uur                                               voorzitter: J. Berends, griffier: M. Schennink 
 
1. Ontwerpverklaring van geen bedenkingen zonnepark Bahrseweg 

Kronos Solar wil op een terrein aan de Bahrseweg een zonnepark realiseren van 
13 hectare. Een zonnepark past niet in het geldende bestemmingsplan. De gemeente kan 
toch meewerken door een omgevingsvergunning voor het zonnepark te verlenen. 
Een van de voorwaarden hiervoor is dat de gemeenteraad een verklaring van geen 
bedenkingen afgeeft aan het college voor het verlenen van de vereiste 
omgevingsvergunning. Eerst moet de gemeenteraad een ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen vaststellen. Belanghebbenden kunnen daar een zienswijze op indienen. 
Nadat de zienswijzen zijn beoordeeld, kan de gemeenteraad een besluit nemen over de 
definitieve verklaring van geen bedenkingen. 
Het college stelt de gemeenteraad voor om de ontwerpverklaring van geen bedenkingen 
vast te stellen. De overwegingen hiervoor staan in het raadsvoorstel. Het college gaat 
hierbij in op het overleg met omwonenden, de ruimtelijke aspecten van de aanvraag, de 
toets op de Wet natuurbescherming, multifunctioneel gebruik van het zonnepark en het 
overleg met het waterschap Rijn en IJssel en de provincie Gelderland over het zonnepark. 
 

2. Circulair ambachtscentrum 
Een circulair ambachtscentrum bestaat uit een brengpunt, een sorteercentrum en een 
demontagebedrijf. Afval wordt omgevormd naar nieuwe grondstoffen en 
gebruiksartikelen. Het draagt zo fors bij aan de doelstelling van het grondstoffenplan 
om de hoeveelheid restafval te minderen en hergebruik van grondstoffen te bevorderen. 
BUHA BV heeft het haalbaarheidsonderzoek voor een circulair ambachtscentrum 
inmiddels afgerond. De investering bedraagt € 4 miljoen. Dit bedrag leent BUHA op de 
kapitaalmarkt. BUHA kan tegen lagere kosten lenen wanneer de gemeente garant staat. 
Het college vraagt de gemeenteraad om geen wensen en bedenkingen uit te spreken 
tegen het verstrekken van een garantstelling van maximaal € 4 miljoen. 
 
 

Sessie 2 19.30 uur                                                 voorzitter: H. Dales, griffier: E. Radstaak 
 

3. Uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 
In de mobiliteitsvisie uit 2016 zijn mobiliteitsprojecten beschreven voor de periode 2019 
t/m 2022. De gemeenteraad stelt hiervoor jaarlijks een Uitvoeringsprogramma 
mobiliteit vast. Het uitvoeringsprogramma 2021 blikt terug op de projecten die in 2020 
zijn uitgevoerd en het geeft de activiteiten weer die in 2021 worden uitgevoerd. 
De focus van de activiteiten ligt onder meer op  
- de effecten die de gemeente wil bereiken (sociale en economische bereikbaarheid 

en verkeersveiligheid); 
- de relatie met andere thema’s zoals economie en duurzaamheid; 
- de mogelijkheden die er zijn van het beter en efficiënter benutten van de 

bestaande infrastructuur. 
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Het college vraagt de gemeenteraad om het uitvoeringsprogramma mobiliteit 2021 vast 
te stellen.  
 

4. Nieuwbouw Wilhelminaschool 
In april 2020 heeft de gemeenteraad € 300.000 beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw 
van de Wilhelminaschool aan de Verdilaan 14a. Het voorliggende raadsvoorstel is het 
vervolg hierop. Het projectplan voorziet in toekomstbestendige onderwijshuisvesting 
voor de Wilhelminaschool en de vorming van een nieuw integraal kindcentrum (IKC) 
Twinkel. Hiermee komt passende kinderopvang in de nieuwe school. De nieuwbouw 
komt op de huidige locatie; de school zoekt momenteel naar tijdelijke huisvesting op 
een andere plek. 
Het college 1. informeert de raad over het projectplan voor de nieuwbouw 
Wilhelminaschool, 2. vraagt de raad om een krediet van ruim € 5,6 miljoen voor de 
nieuwbouw van de school en 3. vraagt de raad om een krediet van ruim  
€ 1 miljoen voor de voorinvestering van nieuwbouw kinderopvang Twinkel. 

 
5. Onderzoeksrapport Pro Facto casus Rutgers (raadsmededeling 2021-34) 

Het inmiddels failliete bedrijf Rutgers B.V. had in 2010 vergunning gekregen voor de 
opslag van maximaal 10 ton blusschuim. Op het terrein stonden uiteindelijk 1.320 vaten 
(IBC’s) met PFOS-houdend blusschuimwater, waarvan een deel lekte. Het college heeft in 
november 2020 onderzoeksbureau Pro Facto opdracht gegeven voor het doen van een 
onafhankelijk onderzoek naar het ontstaan van deze situatie en de rol van het 
overheidshandelen hierin. Het college wilde hiermee inzicht krijgen in hoe de situatie 
heeft kunnen ontstaan en ook om er van te leren voor de toekomst. Inmiddels heeft Pro 
Facto zijn onderzoek afgerond in het rapport ‘Onverwerkt blusschuim’. Met 
raadsmededeling 2021-34 informeert het college de gemeenteraad over de inhoud van 
het rapport en welke conclusies het hieruit trekt. 
 

 
 
Toelichting 
In de beeldvormende bijeenkomst informeren raadsleden zich over de onderwerpen op de 
agenda. Dat doen zij door het stellen van vragen aan betrokkenen en aan het college van 
burgemeester en wethouders. Zo vormen raadsleden zich een compleet beeld van het 
betreffende agendapunt. Er wordt dus geen politiek debat gevoerd of een besluit 
genomen.  
 
Inspreken 
Wilt u uw mening of suggestie over de onderwerpen op de agenda geven? U hebt de 
keuze uit:  
1. Deelnemen aan de digitale vergadering. U kunt dan met de raadsleden in gesprek gaan 

over een onderwerp op de agenda. 
U ontvangt een link waarmee u bij de digitale vergadering komt. U kunt meedoen via 
uw eigen iPad of laptop. 

 
2. Een schriftelijke bijdrage. Stuur uw bijdrage voor 14 april onder vermelding van 

‘inspraak beeldvormende raad’ en het betreffende agendapunt naar 
griffie@doetinchem.nl. 

 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de raadsgriffie.  
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Raadsbesluit 
De voorstellen komen op de agenda van de raadsvergadering van 29 april 2021 voor een 
debat tussen de raadsfracties. Daarna neemt de gemeenteraad een besluit over de 
voorstellen.  
 
Vergaderstukken 
Alle stukken vindt u op https://besluitvorming.doetinchem.nl. Hier vindt u ook de 
contactgegevens van raadsleden. U kunt zich ook rechtstreeks tot een raadslid of fractie 
richten en proberen op die manier aandacht voor een zaak te krijgen.  
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