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Assen, 10 september 2018

Aan de Raad van de gemeente Doetinchem 
Postbus 9020,
7000 HA Doetinchem,

per email vooruit gezonden op 10 september 2018 aan 
e.wentink@doetinchem.nl

Betreft: voorstel tot herstelbesluit bestemmingsplan Ziekenhuis-2017 ter 
behandeling in de raadsvergadering van 12 september 2018

Geachte Raad,

Namens de heer T. Scheers, (Boekeltweg 16 te Doetinchem), appellant 
tegen het bestemmingsplan Ziekenhuis-2017 breng ik naar aanleiding 
van het voorstel aan uw Raad om een herstelbesluit te nemen het 
volgende onder uw aandacht.

1. De aangebrachte wijzigingen zijn omvangrijk. En dat op zo’n laat 
moment! Waarom is dit niet gelijk met het verweerschrift van 16 
februari 2018 gedaan. Toen heeft het college van B. en W. zich toch 
over de beroepen beraden en haar reactie geformuleerd. Wat heeft het 
college bewogen om zo lang te wachten.

Pas op 31 juli jl. is er telefonisch contact met de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRS). Vervolgens wordt 
er tot 3 september gewacht met het zenden van een raadsvoorstel.
Er is gehandeld in strijd met de regel van art. 6:19 lid 3 Awb, dat 
voorschrijft dat er onverwijld van het ‘nieuwe besluit’ mededeling aan de 
ABRS wordt gedaan.
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2. Overigens is er in het geheel nog geen sprake van een besluit.; 
alleen een voorstel. Uw raad moet hier immers nog over oordelen !

Kennelijk bestond er het voornemen om aan de ABRS voor te stellen de 
behandeling van de beroepen uit te stellen, maar is dit idee na overleg 
met de ABRS verlaten. Nu gaat de ABRS oordelen zonder de door het 
college van B. en W. gewenste veranderingen, met als 
hoogstwaarschijnlijk gevolg dat een groot aantal beroepsgronden wordt 
gehonoreerd.

Appellanten beschikken nu tijdens de ABRS-behandeling op 25 
september niet over alle relevante besluiten en stukken. Dit is 
onzorgvuldig van de gemeente Doetinchem en tast de goede 
procesorde aan.

3, Nu er kennelijk voor het college reden was om zich niet alleen ex art. 
6:19 Awb te beperken tot een aantal beroepsgronden, maar het gehele 
bestemmingsplan opnieuw te doen vaststellen, had het voor de hand 
gelegen het plan in zijn geheel terug te nemen en opnieuw gemeentelijk 
te beoordelen.

4. In ieder geval geeft de raadsbehandeling op 12 september uw Raad 
de gelegenheid opnieuw te oordelen over het plan en dat mede in het 
licht van het SRO rapport (door de ABRS aan de gemeente gezonden 
op 23 augustus 2018 als bijlage 3) waarin de staf gebroken wordt over 
de laddertoets. Het SRO-rapport maakt duidelijk hoezeer dit plan in 
strijd is met het tegen gaan van onnodige verstedelijking. Van alle 3 
treden van de toets wordt aangegeven dat niet aan de voorwaarden 
voor buitenstedelijke bebouwing is voldaan.

SRO, Buro voor Stedenbouw, Ruimtelijke Ordening + 
Ontwikkelingsmanagement spreekt over een 'doelredenering in plaats 
van een objectieve beschouwing van binnenstedelijke locatie' (bladz.
15 van het rapport).

5. Helaas hebben de nu aangebrachte wijzigingen geen betrekking op 
de uitkomst van de laddertoets.
Ik verwijs ook naar de brief van Stichting Behoud Kemnade en Waalse 
Water (BKWW) van 30 augustus 2018 waarin verslag gedaan wordt van 
een gesprek met de advocaat van bureau Hekkelman over de 
deugdelijkheid van de uitgevoerde laddertoets. Voor cliënt maakt
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dit duidelijk, dat de Hekkelman-beoordeling niet geschikt is waarvoor 
uw Raad die bedoeld had: een onafhankelijke beoordeling van de basis 
van de Laddertoets en dat aan die beoordeling geen waarde gehecht 
kan worden.

Ook het plan zoals het er nu ligt, leidt tot een ongewenste aantasting 
van de ruimte rond bestaand stedelijk gebied (Doetinchem) en tot 
leegstand. Een goed uitgevoerde toets van de ladder voor duurzame 
verstedelijking wil dit juist voorkomen.

6. Client hecht eraan u nog eens te verwijzen naar de Gelderse 
Omgevingsverordening (zie bladzijde 20 van het gewijzigde voorstel): 
binnen de Groene Ontwikkelingszone worden geen nieuwe 
grootschalige ontwikkelingen mogelijk gemaakt die toe een significante 
aantasting van de kernkwaliteiten van het betreffende gebied leiden, 
tenzij:
(en dan wordt als eerste voorwaarde genoemd), 
er geen reële alternatieven aanwezig zijn.
Die alternatieven zijn er. De laddertoets is daarvoor juist bedoeld. De 
daartegen aangevoerde argumenten deugen niet.

7. Client vreest ook de geluidsoverlast. Is in verband met de cumulatie 
van geluid en de reflectie van o.m.de A 18 10 meter richtafstand 
voldoende ?
is hier sprake van een gemend gebied ? Na realisatie van een 
ziekenhuis komt dient in een stedelijk gebied te wonen !

8. Met het aanwezige bestemmingsplan incluis de nu voorgestelde 
aanpassingen wordt apert in strijd met de - als richtinggevend 
bedoelde- gemeentelijke structuurvisie Doetinchem 2035 en de 
Provinciale Omgevingsverordening gehandeld.
Ten aanzien van de provinciale verordening geldt, dat er wel degelijk 
reële alternatieven zijn en wel binnen het bestaand stedelijk gebied. De 
nu beoogde planwijziging verandert daar niets aan. Hier is sprake van 
een grootschalige ontwikkeling binnen de Groene Ontwikkelingszone 
hetgeen de provinciale verordening niet toestaat.

9. Ik verwijs naar het namens de heer Scheers ingediende 
beroepsschrift. Zoals is aangegeven wordt mede door de irreële eis dat 
8 ha nodig is (de omvang v h huidige ziekenhuis 1,3 ha) naar een 
voorkeursvariant toe geredeneerd.
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Met 4 ha is er ruimte genoeg aanwezig. Er is niet aangetoond -ook niet 
door een vergelijking met andere ziekenhuizen- dat 8 ha nodig zou zijn. 
Met een reële
voorstelling van wat nodig is, is er met gemak een passende 
binnenstedelijke locatie te ontwikkelen; ik noem o.m. de Wedeo-locatie. 
Daarmee zou Doetinchem gediend zijn.

10. Mede met wat nu bekend is, kan niet langer worden volgehouden, 
dat het bestemmingsplan wenselijk is en de toets der kritiek kan 
doorstaan.

Mepimendelijk^groet,
jp _
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