
 

 

Aan: gemeenteraad Doetinchem 

Van: wethouder Lambregts 

Datum: 26-10-2015 

Opsteller: E. Wentink, afdeling fysieke ontwikkeling 

 

Aanleiding  

Bij beeldvormende raad van 22 oktober 2015 is bij de stukken een notitie toegevoegd afkomstig van 

Rombou namens Spexgoor Stables over de situatie Smidstraat 1 en Steverinkstraat 67. Deze notitie 

is gezien als een schriftelijke reactie in plaats van het bijwonen en inspreken bij de beeldvormende 

raad van donderdag jongstleden. 

Het is gewenst om hierover, vóór de vaststelling, een reactie naar u te geven. Dat staat in deze 

notitie. 

 

Opmerkingen met reactie 

Rombou vraagt om de voorgestelde bestemmingsaanpassing voor Steverinkstraat 67, waardoor deze 

als plattelandswoning binnen het agrarische perceel van Smidstraat 1 komt te liggen, niet zo vast te 

stellen. Men benoemt hier de volgende nadelen bij: 

1. Al jaren heeft men rekening gehouden met de woonbestemming van de woning naast zich en de 

bedrijfsvoering daarop aangepast (hindercontouren)  

2. Wanneer de naastgelegen woning ‘opeens’ weer bij het agrarisch bouwvlak wordt gevoegd 

ondervind het bedrijf nadelen van een gedeeld agrarisch bouwvlak. 

3. De woonbestemming is hier geen nadeel voor het agrarisch bedrijf. De woonbestemming is dus 

gewoon mogelijk.  

4. Bij plattelandswoningen ontstaan moeilijke situaties qua verdeling van functies, wie mag wat 

bouwen, m2.  

5. De nieuwe bewoners van de naastgelegen woning zijn ook van de woonbestemming uitgegaan. 

 

Hierop is aan te geven dat de genoemde nadelen geen nadelen zijn: 

Ad 1. Als de hinder van het bedrijf berekend is op een burgerwoning, voldoet het zeker aan een 

‘plattelandswoning’. 

Ad 2. Het is niet duidelijk welke nadelen men hier bedoeld. Rombou geeft deze ook niet bij dit punt. 

Dus kan er niet op gereageerd worden. 

Ad 3. Dit is hetzelfde als onder 1 staat, maar dan met andere woorden. Zie ad 1 dus. 

Ad 4. Dit is geen probleem. In de regels staat helder opgenomen wat een woning mag, zowel voor 

het hoofdgebouw als voor de bijbehorende bouwwerken. Dit verstoort de bouwmogelijkheden 

van het agrarische bedrijf niet. 

Ad 5. Er is op 18 juni 2015, vóór de recente verkoop van de woning, aan de verkopers van de 

woning een brief gestuurd waarin is aangegeven dat in het ambtelijke voorstel de 

bestemmingsverandering naar plattelandswoning binnen de agrarische bestemming verwerkt was. 

Dus de verkopers waren van het voorstel, zoals dit nu bij uw raad ligt op de hoogte. Het is 

sindsdien niet anders geworden. Er wordt van uit gegaan dat de verkopers, die deze informatie 

wilden hebben vanwege de verkoop aan de huidige bewoners, deze informatie ook met deze 

(nieuwe) bewoners gedeeld hebben. Dus lijkt het erop dat de nieuwe bewoners wisten dat het 

voorstel zou zijn om de bestemming voor Steverinkstraat 67 te veranderen van Wonen met de 

aanduiding voor plattelandswoning, naar Agrarisch met de aanduiding voor plattelandswoning.  

 

Ter informatie 

In het ontwerpbestemmingsplan was de woning onderdeel van het agrarische bouwvlak, zonder 

specifieke aanduiding. Het bouwvlak was overgenomen uit het voorgaande bestemmingsplan 

Buitengebied 2000 – herziening 2002. 

Als gevolg van de zienswijze van Spexgoor (ziensw2ijze 7) en het onderzoek wat daardoor heeft 

plaatsgevonden, is de woning bij de vaststelling aangemerkt als ‘plattelandswoning’. Dit om te 

voorkomen dat de woning voor problemen zou zorgen voor het agrarische bedrijf Smidstraat 1. Dat 

was toen al het uitgangspunt. We dachten toen dat de aanduiding ‘specifieke vorm van wonen - 



 

 

plattelandswoning’ met de bestemming Wonen gecombineerd kon worden, waarbij  dan uiteraard 

op het resterende agrarische bouwvlak geen bedrijfswoning meer mogelijk zou zijn. 

Na de eerste vaststelling van het bestemmingsplan op 18 juli 2013 bleek uit nadere bestudering van 

de “Wet plattelandswoningen”, dat ‘plattelandswoningen’ alleen kunnen als deze binnen het 

agrarische bouwvlak bestemd worden. Dat is met het voorliggende plan zo verwerkt. 

Reden om de woning als plattelandswoning te zien, is het feit dat de woning van origine de 

bedrijfswoning was. Dat deze privaat afgesplitst is van het agrarische bedrijf, doet daar niets aan af. 

 

Overigens is deze bestemmingswijze – nog los van de zienswijze, waarbij er uitdrukkelijk om is 

gevraagd – gewenst uit oogpunt van een goede ruimtelijke ordening. Naast het voorkomen van 

overlast over en weer, voorkomt het ook dat er op het agrarisch bouwperceel een nieuwe 

bedrijfswoning wordt gebouwd, terwijl de ‘oude’ willens en wetens is afgestoten. 


