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Onderwerp: Beroep ingediend tegen bestemmingsplan Ziekenhuis - 2017 
Portefeuillehouder: Wethouder Lambregts 
Datum: 6 maart 2018 

 

 
Kennis te nemen van 
1. Het feit dat tegen het bestemmingsplan Ziekenhuis - 2017 zeven beroepschriften bij de 

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (verder: ABRS) zijn ingediend. 
2. Het verweerschrift namens de gemeenteraad op de beroepsgronden, ingediend op 

16 februari 2018 bij de ABRS 
 
Context 
Op 21 september 2017 hebt u het bestemmingsplan Ziekenhuis - 2017 vastgesteld. Dit plan 
heeft vervolgens vanaf 5 oktober 2017 zes weken ter inzage gelegen voor het indienen 
van beroep bij de ABRS. Bij de ABRS zijn zeven beroepschriften ontvangen. 
Het verweerschrift is als bijlage bij deze mededeling gevoegd. 
Over de beroepschriften en ons verweer willen wij u informeren. 
 
Kernboodschap 
De beroepschriften zijn divers. Toch is er een aantal hoofdthema’s te benoemen. 
Deze hoofdthema’s zijn: 
1. Locatiekeuze versus de Ladder voor duurzame verstedelijking. 
2. Aantasting van de (kernwaarden van de) Groene Ontwikkelingszone. 
3. Strijd met de Structuurvisie Doetinchem 2035. 
4. Voorwaardelijke verplichtingen voor landschappelijke inpassing, parkeren en 

waterhuishouding. 
5. Het gemeentelijke monument Kemnaderallee 5. 
6. De bereikbaarheid van de omwonenden. 
 
Wij hebben in het verweerschrift de beroepsgronden met betrekking tot deze thema’s 
weerlegd, net als de andere aangedragen punten. Voor de inhoud van ons verweer 
verwijzen wij kortheidshalve naar het bijgevoegde verweerschrift. 
 
Vervolg 
Wij zijn in afwachting van het vervolg van de procedure. Daarbij zal eerst een zitting bij de 
ABRS plaatsvinden. De ABRS moet deze nog inplannen. Wij schatten in dat de zitting pas 
in het najaar van 2018 plaats zal vinden. Vervolgens zal na ongeveer zes weken de 
uitspraak volgen. 
 
Bijlagen 
- Verweerschrift zoals ingediend bij de ABRS per fax en post, d.d. 16 februari 2018, 

nummer 1090272/1281582  


