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Aanvullende vraag D’66 

 Ik zou graag nog wel willen weten (van de wethouder) of dergelijke ad hoc oplossingen 
te verwachten vallen en of er een planologische methodiek van bestemmen is die 
voldoende ruimte geeft aan enerzijds het flexibel plannen en anderzijds voldoende 
kunnen borgen dat onwelvallende bestemmingen (b.v. prostitutie/softdrug etc) 
kunnen worden uitgesloten. Ik neem aan dat dit via een algemene gebodsbepaling in 
de voorschriften kan of zijn er andere juridisch dichte methoden? Of kan ik die 
afwegingen in het raadsbesluit van 4 juli 2012 vinden? 

  
Beantwoording: 
Zoals aangegeven hanteert Doetinchem in de meeste gevallen ruime bestemmingen en 
begripsomschrijvingen. Dit om ruim gebruik binnen een bestemming mogelijk te maken en 
daarmee te voorkomen dat voor ieder ‘afwijkend maar gewenst gebruik’ een procedure nodig 
is. ‘Onwelvallende bestemmingen’ (op basis van algemeen beleid, specifieke besluitvorming of 
gewijzigde wetgeving) worden/zijn in de regels (voorheen voorschriften) van het 
bestemmingsplan uitgesloten. Enerzijds door een aanpassing van de standaardregels die 
worden toegepast bij nieuwe bestemmingsplannen en anderzijds door bijvoorbeeld een 
parapaluherziening waarbij de ‘onwelvallende bestemming’ in een keer voor heel Doetinchem 
wordt uitgesloten. 
  
De wijze waarop een ‘onwelvallende bestemming’ juridisch wordt uitgesloten is oa. afhankelijk 
van de opbouw van de geldende bestemmingsplannen. Vaak wordt eea vormgegeven via een 
combinatie van uitsluiting via begripsomschrijving, bestemmingsomschrijving, gebruiksregels 
(verboden gebruik) en evt. bouwregels.  
  
De afgelopen jaren zijn er een aantal ‘onwelvallende bestemmingen’ uitgesloten:  

- Parapluherziening Seksinrichtingen (2003, doorvertaling lokaal 
prostitutiebeleid/gewijzigde wetgeving)  

- Parapluherziening verbod bedrijfswoningen (2010, doorvertaling nieuw lokaal beleid)  
- Verbod dak en thuislozenvoorziening (2014, specifiek besluit) 

  
Een parapluherziening voor coffeeshopbeleid is niet mogelijk omdat dit formeel een illegaal 
gebruik betreft (landelijke gedoogconstructie). Via de APV zijn hier zaken voor vastgelegd. 
  
Alle nu benoemde ‘onwelvallende bestemmingen’ zijn, voor zover mogelijk, juridisch 
planologisch uitgesloten. Nieuwe gevallen komen slechts voort uit nieuw vast te stellen beleid, 
specifieke besluitvorming of wijzigende wetgeving.  
 


