
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.3 

 

 Doetinchem, 10 december 2014 

 

 

Reparatie beheersverordeningen 

 

 

Voorstel: 

1. De beheersverordening Noordoost Doetinchem - 2014 gewijzigd vaststellen. 

2. De beheersverordening Bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, Keppelseweg 

en Hamburgerbroek - 2014 gewijzigd vaststellen. 

3. De beheersverordening Vijverberg, Rekhemseweg, De Hoop, Sportpark Zuid - 

2014 gewijzigd vaststellen. 

4. Bepalen dat de bovengenoemde beheersverordeningen één dag na publicatie in 

werking treden.  

5. Geen exploitatieplan vaststellen. 

 

Aanleiding 

In het kader van de actualisatie bestemmingsplannen hebt u in 2012 en 2013 voor een aantal 

‘laagdynamische gebieden’ in Doetinchem beheersverordeningen vastgesteld. Er is destijds 

onder andere vanwege efficiency en de korte procedures voor het instrument 

beheersverordening gekozen. Dit was noodzakelijk om de deadline 1 juli 2013 te kunnen halen 

en daarmee de dreigende legessanctie te ontlopen. Het instrument ‘beheersverordening’ was 

nieuw binnen Doetinchem; het was de eerste keer dat wij als gemeente Doetinchem dit 

instrument toepasten voor gebieden waar weinig nieuwe ontwikkelingen te verwachten zijn.  

 

Voor de volgende plannen/gebieden hebt u beheersverordeningen vastgesteld: 

- Beheersverordening Noordoost Doetinchem - 2012;  

- Beheersverordening Bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, Keppelseweg en 

Hamburgerbroek - 2013; 

- Beheersverordening Vijverberg, Rekhemseweg, De Hoop, Sportpark Zuid - 2013;  

 

Inventarisatie 

Omdat het instrument ‘beheersverordening’ nieuw is (was) binnen Doetinchem, heeft een 

inventarisatie van verbeterpunten plaatsgevonden. Tijdens deze inventarisatie, maar ook 

'werkenderwijs' hebben wij een aantal inhoudelijke punten geconstateerd die niet juist of voor 

onze inwoners onduidelijk zijn. Het gaat daarbij onder andere om punten als: verbetering van de 

regels voor ‘bijbehorende bouwwerken’ (koppeling met plek waar een hoofdgebouw mag 

worden gerealiseerd), opnemen van regels voor volkstuinencomplexen, het herstellen van 

overlapping van kaarten en het versoepelen van regels van de zone ‘Leiding gas’ zodat deze in 

lijn zijn met de richtlijnen.  

 

Naar aanleiding van de inventarisatie hebben wij op 16 juni 2014 besloten om op korte termijn 

de gerepareerde beheersverordeningen voor besluitvorming aan u voor te leggen.  

Voorliggend voorstel is daar de uitkomst van. Wij stellen u voor om de gerepareerde 

beheersverordeningen vast te stellen. Deze zijn qua inhoud vrijwel gelijk aan de vastgestelde 

verordeningen, maar de onjuistheden/onduidelijkheden zijn weggenomen. 

Het overzicht van de gerepareerde onderdelen per beheersverordening hebben wij als bijlage 

toegevoegd. 
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Staat van bedrijfsactiviteiten 

Belangrijkste onderdeel dat gerepareerd moet worden is de lijst met toegestane 

bedrijfsactiviteiten, de zogenaamde Staat van bedrijfsactiviteiten. Hierop stonden per abuis en 

onbedoeld, onder andere zelfstandige kantoren en detailhandel vermeld. Hoewel het niet de 

bedoeling is geweest, was daardoor denkbaar dat zich via de ‘achterdeur’ bijvoorbeeld toch 

een solitair kantoor of een winkel vestigt op een van de bedrijfsterreinen. Die onjuistheid 

wordt met dit voorstel voor de reparatie van de beheersverordeningen hersteld.  

De totaallijst van de Staat van bedrijfsactiviteiten is gescreend. Uitgangspunt daarbij is geweest 

om bestaande rechten uit de voorheen geldende bestemmingsplannen over te nemen. Verder 

is de insteek geweest om zoveel mogelijk activiteiten binnen de hoofdfunctie 

bedrijventerreinen toe te staan, tenzij: 

- deze op basis van vastgesteld beleid niet passend zijn (bijvoorbeeld solitaire kantoren en 

detailhandel); 

- deze qua aard en schaal in een andere bestemming c.q. hoofdfunctie thuishoren 

(bijvoorbeeld ziekenhuizen, vliegvelden en dierentuinen). Om dergelijke voorzieningen 

eventueel op een bedrijventerrein mogelijk te maken, is een planologische procedure nodig. 

De gescreende lijst is dusdanig ruim dat er brede mogelijkheden voor herbestemming zijn, 

waarbij er geen strijdigheid is met beleid ten aanzien van zelfstandige kantoren en detailhandel. 

 

Project handhaving kantoren op bedrijventerreinen 

Op 20 juni 2013 hebben wij de ‘Handhavingsnotitie kantoren op bedrijventerreinen’ 

vastgesteld. Kern van deze notitie is om duidelijkheid te bieden aan bedrijven (vooral kantoren) 

die mogelijk in afwijking op het beleid op bedrijventerreinen gevestigd zijn. In 2013 zijn wij 

gestart met het informeren van de ondernemingsvereniging om te komen tot een eventueel 

handhavingtraject. 

Uit onder andere het handelsregister van de Kamer van Koophandel blijkt dat het van 

ongeveer 25 bedrijven onduidelijk is/was of deze binnen het gemeentelijk ruimtelijk beleid voor 

bedrijventerreinen passen. Het gaat vooral om kleinschalige kantoren. Met deze bedrijven zijn 

inmiddels gesprekken gevoerd. Op basis van deze gesprekken kan worden geconcludeerd dat 

het merendeel past binnen het gemeentelijk beleid en dus terecht op het bedrijventerrein is 

gevestigd. Handhaving of toepassen van overgangsrecht is voor die gevallen niet nodig. 

Van een enkel bedrijf wordt nader beoordeeld of dit passend is, of dat wij eventueel een 

handhavingsactie starten.  

 

Financiën 

De kosten voor de reparatie van de beheersverordeningen zijn onderdeel van het budget voor 

actualiseren van bestemmingsplannen. 

Wij verwachten dat er geen planschade zal zijn. De oude planologische rechten zijn 

doorvertaald in de verordeningen. De bijstelling van de ‘Staat van bedrijfsactiviteiten’ betreft 

een reparatie waarbij oude rechten worden gerespecteerd, maar waarbij de onbedoelde 

verruiming (zelfstandige kantoren/detailhandel) weer is hersteld.  

 

Reacties op de ontwerpbeheersverordeningen 

De beheersverordeningen hebben als ontwerp van 9 tot en met 22 oktober 2014 ter inzage 

gelegen. Gedurende deze periode is er één reactie ontvangen. De ontvangen reactie hebben 

wij samengevat en beantwoord in de Nota van reacties. De reactie heeft niet tot een 

aanpassing van de beheersverordening geleid. 
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Ambtshalve wijzigingen 

Tijdens de tervisielegging zijn een aantal (ondergeschikte) ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. 

De wijzigingen zijn opgenomen in de Nota van wijzigingen. 

 

Exploitatieplan 

Voorliggende beheersverordeningen maken geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk. 

Daarom hoeft er geen exploitatieplan te worden vastgesteld.  

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

 

ing. N. van Waart,       bc. N.E. Joosten, 

secretaris         burgemeester 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over reparatie beheersverordeningen; 

 

overwegende, dat 

 

- de ontwerpen van de drie beheersverordeningen van 9 tot en met 22 oktober 2014 voor 

reacties ter inzage hebben gelegen; 

 

- met betrekking tot de drie beheersverordeningen één reactie is ontvangen; 

 

- de reactie is samengevat en beantwoord in de Nota van reacties; 

 

- er aanleiding is om de beheersverordeningen ambtshalve te wijzigingen; 

 

- de aangebrachte wijziging zijn vermeld in de Nota van wijzigingen; 

 

gelet op het gestelde in hoofdstuk 3A van de Wet ruimtelijke ordening; 

 

gelet het feit dat de beeldvormende raad 4 december 2014 kennis heeft genomen van de 

beheersverordeningen; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De beheersverordening Noordoost Doetinchem - 2014 gewijzigd vast te stellen, een en 

ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand 

NL.IMRO.0222.R05KE006A-0002 waarbij als ondergrond is gebruikt de Basiskaart 

Doetinchem, versie 09-01-2014 en de kadastrale kaart, versie 09-01-2014. 

2. De beheersverordening Bedrijventerreinen Wijnbergen, De Huet, Keppelseweg en 

Hamburgerbroek - 2014 gewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de 

geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML bestand 

NL.IMRO.0222.R034KE036A-0002 waarbij als ondergrond is gebruikt de Basiskaart 

Doetinchem, versie 09-01-2014 en de kadastrale kaart, versie 09-01-2014. 

3. De beheersverordening Vijverberg, Rekhemseweg, De Hoop, Sportpark Zuid - 2014 

gewijzigd vast te stellen, een en ander overeenkomstig de geometrisch bepaalde 

planobjecten als vervat in het GML bestand NL.IMRO.0222.R03KE008A-0002 waarbij als 

ondergrond is gebruikt de Basiskaart Doetinchem, versie 09-01-2014 en de kadastrale 

kaart, versie 09-01-2014. 

4. Te bepalen dat de bovengenoemde beheersverordeningen één dag na publicatie in werking 

treden.  

5. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 18 december 2014, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 


