
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 8.2 

 

 Doetinchem, 5 april 2017 

 

 

Intrekken aantal beeldkwaliteitplannen 

 

 

Te besluiten om: 

1. De volgende beeldkwaliteitplannen in te trekken: 

a. voor de Burgemeester van Nispenstraat en voor de brandweerkazerne; 

b. voor bedrijventerrein Wijnbergen, voor Oosseld en voor de Norman Belvealstraat; 

c. voor het Pelgrimterrein; 

d. voor de Heelweg, voor de Mosterdweg en voor Wijnbergen Het Oosten. 

 

Context 

De gemeenteraad stelt beeldkwaliteitplannen voor nieuwe ontwikkelingen vast. Na vaststelling 

worden de plannen (losse) onderdelen van de welstandnota. Voor de duur van de ontwikkeling 

hebben die plannen voorrang op de welstandnota. Na afronding van een ontwikkeling gaat in het 

betreffende gebied het algemene welstandbeleid gelden. De gemeenteraad bepaalt wanneer een 

ontwikkeling is afgerond en het algemene welstandbeleid van toepassing wordt. Het voorstel is om 

per direct de beeldkwaliteitplannen voor een aantal gebieden in te trekken. 

 

Beoogd effect 

- Duidelijkheid voor burger en plantoetser over waar een beeldkwaliteitplan geldt en waar niet. 

- Een afname van het aantal regels bij veel bouwinitiatieven. Een groot deel van de gemeente is 

namelijk welstandvrij. Waar geen beeldkwaliteitplan geldt, is de kans groot dat er veel minder 

regels zijn in het betreffende gebied. 

 

Argumenten 

1  Duidelijkheid over de status van beeldkwaliteitplannen 

Waar een beeldkwaliteitplan geldt, hoort de gemeente een bouwplan daaraan te (laten) toetsen. 

Voor de aanvrager van een bouwvergunning èn voor de plantoetser is het belangrijk om te weten op 

welk moment de vrijheden gelden die het algemene welstandbeleid biedt. 

 

1.a. De ontwikkeling is afgerond 

De ontwikkeling van de Burgemeester Van Nispenstaat en van de brandweerkazerne zijn afgerond. 

In die gebieden hoort het algemene welstandbeleid te gaan gelden. Het algemene welstandbeleid 

waarborgt in die gebieden de gewenste beeldkwaliteit voldoende om het beeldkwaliteitplan niet 

langer toe hoeven te passen. 

 

1.b. De ontwikkeling is zo goed als afgerond 

Bedrijventerrein Wijnbergen, woonwijk Oosseld en woonbuurt Norman Belvealstraat zijn al langere 

tijd zo goed als afgerond. Omdat gehele afronding op korte termijn niet is te verwachten, is het 

voorstel het beeldkwaliteitplan in te trekken. Voor de bestaande bebouwing gaat dan de vrijheid 

gelden die het welstandbeleid in die gebieden voorziet. Het risico voor de beeldkwaliteit is klein. 

Op bedrijventerrein Wijnbergen en in woonwijk Oosseld hebben de eigenaren van de nog niet 

ontwikkelde grond - de gemeente en woningbouwvereniging Sité - voldoende invloed op 

bouwplannen en daarmee op de gewenste beeldkwaliteit. Daarbij vormt de beeldkwaliteit van de al 

gerealiseerde bebouwing in de omgeving het referentiekader. 
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1.c. De ontwikkeling wijkt af van het beeldkwaliteitplan 

Van de ontwikkeling Pelgrimterrein in Gaanderen is een klein deel niet afgerond. Zeker is dat daar 

niet het geplande gebouw komt waarvoor beeldkwaliteiteisen zijn opgesteld. Voor een andere 

ontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dan kunnen wij eisen stellen om de 

gewenste beeldkwaliteit te waarborgen. Het nog langer toepassen van het beeldkwaliteitplan is in 

de rest van het gebied niet nodig. Volgens het algemene beleid wordt het gebied welstandvrij, met 

uitzondering van de rand langs de Hoofdstraat. 

 

1.d. De ontwikkeling gaat niet door 

De woningbouwontwikkelingen Heelweg, Mosterdweg en Wijnbergen Het Oosten gaan niet door. 

Om niet de schijn te wekken dat er toch nog bouwmogelijkheden zijn, is het goed de beeldkwaliteit-

plannen voor die gebieden officieel van de lijst te schrappen. 

 

Kanttekeningen 

1.  De gemeenteraad kan beeldkwaliteitplannen handhaven 

De gemeenteraad kan ook besluiten om een beeldkwaliteitplan te handhaven als een ontwikkeling is 

afgerond. Een reden kan zijn om de hoge beeldkwaliteit in het gebied ook in de toekomst te kunnen 

garanderen. Lettend op de lijn van het welstandbeleid die de u zelf vaststelde, is dat bij de 

beeldkwaliteitplannen in dit voorstel niet aan de orde. Waar nodig biedt het welstandbeleid 

voldoende garanties voor een goede beeldkwaliteit en de overige gebieden worden welstandvrij. 

 

Vervolg 

- Publiceren raadsbesluit om de in genoemde beeldkwaliteitplannen in te trekken op de 

gemeentepagina in de krant en de gemeentepagina online. 

- Zorgen voor een actuele lijst van geldende beeldkwaliteitplannen die is in te zien bij de balie en op 

de website van de gemeente. 

- Direct na vaststelling toevoegen van nieuwe beeldkwaliteitplannen aan de lijst. Die plannen zijn 

dan ook bij de balie en op de website in te zien. 

 

Bijlagen 

Niet van toepassing. 

 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ing. N. van Waart     dr. J.M.E. Traag 

 

 

 



De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over intrekken aantal beeldkwaliteitplannen; 

 

b e s l u i t : 

 

De volgende beeldkwaliteitplannen in te trekken: 

a. voor de Burgemeester van Nispenstraat en voor de brandweerkazerne; 

b. voor bedrijventerrein Wijnbergen, voor Oosseld en voor de Norman Belvealstraat; 

c. voor het Pelgrimterrein; 

d. voor de Heelweg, voor de Mosterdweg en voor Wijnbergen Het Oosten. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 12 april 2017, 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

          , voorzitter 

 

 


