
 

 

Beantwoording vragen CDA-fractie ‘’Notitie wonen landelijk gebied gemeente 
Doetinchem’’ 
 
Door het CDA zijn een aantal vragen gesteld naar aanleiding van de 
beeldvormende raad van 3 december 2020. Hieronder zijn de vragen met de 
beantwoording weergegeven. 
 

Tijdens de beeldvormende raad van 3 december had het CDA vragen over deze 
notitie. Eén van de vragen ging over de relatie tussen dit stuk en de 
mogelijkheid voor het vormen van landgoederen. Uit de beantwoording van de 
wethouder heeft de CDA fractie begrepen dat dit stuk geen invloed heeft op 
het feit hoe in de toekomst met aanvragen voor landgoederen wordt 
omgegaan. De vragen gingen over de volgende zin ‘’ Aan het realiseren van 
nieuwe landgoederen en het realiseren van één of meerdere woningen op een 
locatie die nooit bebouwd is geweest, wordt geen medewerking verleend’’ 

 
Vragen CDA 
- Klopt ons beeld n.a.v. de beeldvormende raad dat dit stuk geen belemmering 

is om zowel bij bestaande bebouwde locaties als ook nieuwe locaties in de 
toekomst landgoederen te kunnen vormen? 

De notitie geeft de bestendigde lijn weer dat er terughoudend wordt omgegaan 
met nieuwe landgoederen en het bouwen van woningen op onbebouwde 
locaties. Ten aanzien van dergelijke nieuwe initiatieven zijn de uitgangspunten 
door uw raad op 4 april 2012 in de Nota van uitgangspunten voor het 
buitengebied vastgesteld. Dit betekent dus niet dat er in het geheel geen nieuwe 
landgoederen kunnen worden gerealiseerd. 
 
- Zo nee; Wat is dan de exacte bedoeling van deze zin en met welke reden is 

deze opgenomen? 
n.v.t. 
 
- Zo ja; Is het dan, om onduidelijkheid te voorkomen, wellicht een idee om deze 

zin te laten vervallen als hij geen invloed heeft op de vorming van toekomstige 
landgoederen? 

Het is niet de bedoeling dat de notitie onduidelijkheid schept op dit punt. De 
aangehaalde tekst zal uit de notitie en het raadsvoorstel worden geschrapt. 

 


