
 

 

Aan de raad AGENDAPUNT 9.3 

 

Doetinchem, 9 juli 2014 

  

Bestemmingsplan Nieuwestraat 6 Wehl - 

2014 

 

  

 

 

Voorstel: 

1. het bestemmingsplan Nieuwestraat 6 Wehl - 2014 ongewijzigd vaststellen, 

een en ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als 

vervat in het GML bestand NL.IMRO.0222.R52H005A-0002, waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Basiskaart Doetinchem, versie 01-02-2014 en de 

kadastrale kaart, versie 01-02-2014. 

2.  Geen exploitatieplan vaststellen. 

  

Op 23 februari 2012 hebt u het bestemmingsplan RBT 2009, gedeeltelijke herziening externe 

veiligheid vastgesteld. In dat bestemmingsplan is abusievelijk de bedrijfswoning Nieuwestraat 6 

niet opgenomen. Het bewuste perceel heeft de bestemming bedrijventerrein gekregen zonder 

een aanduiding bedrijfswoning. Het gemeentelijk beleid is: geen nieuwe bedrijfswoningen toe 

staan op bedrijventerreinen. Dit beleid sluit nieuwe bedrijfswoningen uit, maar bestaande 

bedrijfswoningen worden positief bestemd. Dat is dus bij Nieuwestraat 6 verzuimd. 

Voorliggend bestemmingsplan is in lijn met de beleidsregels.  

Een andere reden om het bestemmingsplan in procedure te brengen, is het feit dat de eigenaar 

inmiddels een planschadeverzoek heeft ingediend. Als de procedure met succes wordt 

afgerond, hoeven wij de planschadeclaim niet te honoreren.  

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 24 april tot en met 4 juni 2014 ter inzage gelegen. Er 

zijn geen zienswijzen op ingediend.  

 

Financiën 

Met het in procedure brengen en vaststellen van voorliggend bestemmingsplan, wordt de kans 

op het toekennen van planschade voorkomen.  

 

Exploitatieplan 

Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden maar slechts de bestaande 

situatie juist wordt vastgelegd, is een exploitatieplan niet nodig. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris, De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART N.E. JOOSTEN BC 



 

 

De raad van de gemeente Doetinchem; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over; 

 

overwegende,  

 

dat het ontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken, met ingang van 

24 april 2014 zes weken ter inzage heeft gelegen; 

 

dat geen zienswijzen zijn ingediend en er om die reden geen aanleiding is het bestemmingsplan 

te wijzigen; 

 

dat er voor het overige ook geen aanleiding is het bestemmingsplan ambtshalve te wijzigen; 

 

gelet op het gestelde in afdeling 3.2 van de Wet ruimtelijke ordening; 

 

 

b e s l u i t : 

 

1.  het bestemmingsplan Nieuwestraat 6 Wehl - 2014 ongewijzigd vast te stellen, een en 

ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML 

bestand NL.IMRO.0222.R52H005A-0002, waarbij als ondergrond is gebruikt de 

Basiskaart Doetinchem, versie 01-02-2014 en de kadastrale kaart, versie 01-02-2014. 

2.  Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 17 juli 2014  

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


