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Functieverandering VAB naar~ wonen
Notitie Wonen Landelijk gebied gemeente Doetinchem

De raad van de gemeente Doetinchem, bijeen op 17 december 2020;

Gelezen het raadsvoorstel Notitie 'Wonen landelijk gebied emeente Doetinchem';

Constaterende dat:
- leegstaande agrarische bebouwing een ongewenste uit traling heeft in het buitengebied

en daarmee de leefbaarheid vermindert in het buiteng ied;
in de toekomst het aantal stoppende agrarische bedrijv n toe zal nemen;
het daarom van evident belang is hier actief op to anticiperen door de gemeente
Doetinchem;
de VAB regeling onderdeel uitmaakt van de oplossingen voor deze problematiek;

- het toevoegen van woningen geen doel is maar een middel om het slopen van deze
vrijkomende agrarische gebouwen to stimuleren.

Overwe~ende dat:
- locaties met minder dan 500 m2 vrijgekomen agrarische bebouwing (nu) niet mee

kunnen doen aan deze regeling;
door deze minimale norm van 500 m2 alleen de grotere locaties worden gestimuleerd
om to slopen;

- daarmee het risico bestaat dat kleinere locaties (verder) verpauperen en in stand blijven;
de VAB regeling op de betrokken locaties niet mag leiden tot extra bebouwing;
op de locaties door toepassen van woningsplitsing onder voorwaarden bij recht tot
maximaal 300 m2 bijbehorende bouwwerken kunnen worden opgericht;

- de locaties met meer dan 300 m2 mee zouden moeten kunnen doen om aan de norm
van 950 m2 op de bouwlocatie to voldoen;

Besluit:
- Aanvullend op beslispunt 3 als voorwaarde toe to voegen dat, bij een eventueel tekort

aan to slopen vierkante meters voor het realiseren van een woning, dit tekort mag
worden aangevuld met locaties in de gemeente Doetinchem waar ten minste 300 m2 (in
plaats van 500 m2) aan to slopen bebouwing staat en op de bouwlocatie van de woning
wel ten minste 500 m2 wordt gesloopt.

En gaat over tot de orde van de dag.
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