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Geachte briefschrijver, 
 
 
Uw brief met als onderwerp ‘Zienswijze aanpassing Hertelerweg X Gaanderen’ d.d. 
29 september 2021 hebben wij op 26 oktober 2021 in goede orde ontvangen. 
 
Uw brief 
In uw brief verwijst u naar een toezegging van wethouder Lambregts, tijdens de 
beeldvormende raad van 1 juli 2021, dat fouten in de beheersverordening ‘Landelijk 
gebied - 2020’ door de gemeente zullen worden gecorrigeerd. 
 
Daarnaast verwijst u naar een aan u uitgereikt feitenrelaas, die volgens u op vele fouten 
en tegenstellingen berust. Naar wij aannemen gaat dit over onze brief d.d. 17 september 
2021 (kenmerk: 1463081 / 1655436 & 1655432) inzake “Uw informatieverzoek”. U geeft 
aan, dat u graag een herziening zienswijze tegemoetziet op basis van juiste informatie. 
Wij gaan ervan uit, dat u hiermee verzoekt om correctie van onze voornoemde brief van 
17 september 2021.  
 
Onze reactie 
Toezegging van wethouder Lambregts 
Het klopt, dat de gemeente fouten in de beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’ zal 
corrigeren. Voor zover er voor uw perceel/percelen fouten in de beheersverordening 
staan, zullen wij ook die fouten herstellen.  
 
Voor de locatie Hertelerweg X is ons niet bekend dat er in de beheersverordening één of 
meer fouten staan. Dit hebben wij in onze eerdergenoemde brief van 17 september 2021 
toegelicht. Om fouten te kunnen herstellen, moeten wij echter wel weten welke fouten 
moeten worden gecorrigeerd. Op basis van uw brief van 29 september 2021 is voor ons 
niet duidelijk, wat er volgens u in de beheersverordening niet klopt. 
 
Mocht u van mening zijn dat er in de beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’ fouten 
zitten, dan dient u dit als volgt aan te geven: 

➢ Om welk (deel)perceel gaat het? 
➢ Wat klopt er volgens u niet in de beheersverordening? 
➢ Kunt u aangeven, waarom u vindt dat dit niet goed is opgenomen in de 

beheersverordening? 
Om te kunnen nagaan of er inderdaad sprake is van één of meer fouten, hebben wij 
van u een nadere toelichting nodig, zodat wij op basis van uw toelichting kunnen 
nagaan, of de inhoud van de beheersverordening al dan niet onjuist is. 

➢ Op welke wijze zou de fout moeten worden gecorrigeerd? 
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Hier dient u specifiek te benoemen/beschrijven wat er volgens u in de 
beheersverordening moet worden opgenomen. 
 

Alleen op basis van een gemotiveerde onderbouwing van u kunnen wij beoordelen of er 
inderdaad sprake is van één of meer fouten in de beheersverordening en of die 
fout/fouten voor correctie in aanmerking komt/komen. 
 
Wij maken u er nu vast op attent, dat het ook kan zijn dat de inhoud van de 
beheersverordening wel juist is, maar dat u graag een wijziging of aanpassing wenst. Als u 
specifiek aangeeft, over welke planologische mogelijkheden u wilt kunnen beschikken, 
kunnen wij beoordelen of uw wensen planologisch passend/wenselijk zijn en of daarvoor 
een ruimtelijke procedure nodig is. 
 
Onze brief van 17 september 2021 
In uw brief schrijft u niet op welke fouten en tegenstellingen onze brief d.d. 17 september 
2021 volgens u berust. Evenmin staat er in uw brief, wat volgens u wel de juiste feiten zijn. 
Zonder nadere toelichting uwerzijds is het voor ons niet duidelijk op welke onderdelen 
van onze brief er een correctie zou moeten komen. 
 
Graag vernemen wij van u, waar in onze brief van 17 september 2021 sprake is van 
fouten/tegenstellingen.  
 
Om eventuele correcties te kunnen uitvoeren, hebben wij van u een duidelijke en 
gemotiveerde beschrijving nodig van wat er volgens u niet klopt. Graag ook voorzien van 
documenten en/of andere stukken waaruit blijkt dat de brief d.d. 17 september 2021 
fouten bevat. 
 
Verzoek om nadere motivering 
Wij stellen u in de gelegenheid uw brief van 29 september 2021 nader te motiveren. 
Zonder nadere motivering uwerzijds binnen een termijn van zes weken na de 
verzenddatum van de deze brief, beschouwen wij uw brief d.d. 29 september 2021 als 
afgehandeld. 
 
Tot slot 
De heer G. Navis zal de beantwoording van eventuele verduidelijkende of nieuwe vragen 
coördineren. Een mail met aanvullende informatiebehoefte kunt u sturen aan het 
volgende mailadres gemeente@doetinchem.nl onder vermelding van ons 
kenmerknummer. Of via het postadres naar de Gemeente Doetinchem, Postbus 9020, 
7000 HA Doetinchem. 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
K. Looman, 
teamleider leefomgeving 
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