
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 4 

 

 Doetinchem, 22 april 2015 

 

 

Vaststellen bestemmingsplan Wijnbergse- 

weg 174 - 2014 

 

 

Voorstel: 

1. De Nota van zienswijzen vaststellen. 

2. Het bestemmingsplan Wijnbergseweg 174 - 2014 ongewijzigd vaststellen. 

3. Geen exploitatieplan vaststellen.  

 

Op 27 juni 2013 hebt u het bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen - 2013 vastgesteld.  

Dat betrof de actualisatie van de toen geldende bestemmingsplannen in dat gebied.  

 

In het bestemmingsplan Oosseld en Wijnbergen - 2013 zijn op de plankaart de bestaande 

rechten voor het perceel Wijnbergseweg 174, zoals die golden in het oorspronkelijke 

bestemmingsplan Wijnbergen Woongebied, abusievelijk onjuist overgenomen. 

Het oorspronkelijke bouwvlak liep over de gehele breedte van de kavel en kende de 

bouwaanduiding ‘vrijstaand of aaneengesloten woningen’. In het actualisatieplan is het bouwvlak 

strak om de huidige woning gelegd. Dit heeft tot gevolgd dat de bouwmogelijkheden op het 

perceel onbedoeld zijn ingeperkt. De voorgenomen bouw van een nieuwe woning kan 

daardoor niet meer plaatsvinden, terwijl dat op basis van het oorspronkelijke plan wel mogelijk 

was.  

De eigenaar van het perceel heeft tijdens de procedure van het bestemmingsplan geen reactie 

ingediend. Hij heeft dit onlangs pas ontdekt en verzocht om dit te corrigeren.  

 

Het voorliggende bestemmingsplan Wijnbergseweg 174 - 2014 voorziet in het overnemen van 

die oorspronkelijke rechten van het bouwvlak uit het eerdere bestemmingsplan. 

Het oorspronkelijke bouwvlak is weer overgenomen. De bestemmingsregels blijven 

ongewijzigd.  

Het bestemmingsplan maakt geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk maar voorziet slechts in het 

alsnog juist vastleggen van de bestaande rechten op de kavel. Voorliggend bestemmingsplan is 

besproken met de eigenaar van de kavel Wijnbergseweg 174. 

 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 20 november tot en met 31 december 2014 ter inzage 

gelegen. Tijdens de terinzagelegging is er één zienswijze ontvangen. De zienswijze gaat met 

name in tegen het herstellen van de bouwmogelijkheid van een woning op het bewuste 

perceel. De zienswijze is samengevat en van beantwoording voorzien. Gemakshalve verwijzen 

wij voor een samenvatting van de zienswijze alsmede voor de beantwoording daarvan naar de 

Nota van zienswijzen.  

De zienswijze vormt geen aanleiding om het bestemmingsplan aan te passen. 

 

Financiën 

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan komen ten laste van het budget 

actualisering bestemmingsplannen.  

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

op het toekennen van planschade aan de eigenaar van het perceel voorkomen.  
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Taskforce woningbouw 

Omdat het voorliggende bestemmingsplan een reparatie betreft van een onbedoeld ongedaan 

gemaakt bouwrecht, is de taskforce woningbouw niet van toepassing.  

 

Exploitatieplan 

Omdat er geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk gemaakt worden maar slechts een 

oorspronkelijke bouwmogelijkheid wordt hersteld, is een exploitatieplan niet nodig. 

 

 

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 vaststellen bestemmingsplan 

Wijnbergseweg 174 - 2014; 

 

overwegende, dat 

 

- het ontwerpbestemmingsplan Wijnbergseweg 174 - 2014 en de daarop betrekking 

hebbende stukken met ingang van 20 november 2014 zes weken ter inzage hebben gelegen; 

 

- met betrekking tot dit ontwerpbestemmingsplan één zienswijze naar voren is gebracht; 

 

- de zienswijze is samengevat en van commentaar is voorzien in de Nota van zienswijzen; 

 

- de zienswijze geen aanleiding vormt het bestemmingsplan aan te passen; 

 

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

 

overwegende dat het bestemmingsplan Wijnbergseweg 174 - 2014 ongewijzigd wordt 

vastgesteld overeenkomstig de geometrisch bepaalde planobjecten met 

identificatienummer NL.IMRO.0222.R20B002A-0002, waarbij als ondergrond is gebruikt de 

Basiskaart Doetinchem versie 01-05-2014 en de kadastrale kaart, versie 01-05-2014; 

 

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

 

gelet het feit dat de beeldvormende raad d.d. 16 april 2015 kennis heeft genomen van het 

bestemmingsplan; 

 

b e s l u i t : 

 

1. De Nota van zienswijzen vast te stellen. 

2. Het bestemmingsplan Wijnbergseweg 174 - 2014 ongewijzigd vast te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 30 april 2015, 

 

 

 

 

 

 , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


