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roe [g] Doetinchem

Betreft: Beheersverordening Landelijk gebied 2020
Afd. Kopie

28 4%2. 2022

Geachte dames/heren van de Raad,

Documentnummer.

Zaaknummer:

Rappel week: 1

U heeft een MOTIE aangenomen betreffende de Beheersverordening, gemeenteraadsvergadering
van 8 Juli 2021.

Na die vergadering heb ik dmv mijn brief aan B&W dd. 13 Juli 2021 mij gemeld en verzocht om
aanpassing/herstel op ons punt.

Op 27 Juli 2021 ontving ik de reactie op mijn brief van 13 Juli 2021, waarin B&W mij verzoekt om
aanvullende informatie te geven.

Ook werd in diezelfde brief (27 Juli 21)verwezen naar eerdere briefwisselingen waarop men niet
meer terug wilde komen, echter al die antwoorden in die brieven zijn ontleend aan het toen nog
geldende BB2012, die reeds in febr. 2020 dor de Hoge Raad is vernietigd.

Nu is er enkel het vergelijk BB2002 versus Beheersverordening Landelijk gebied 2020.

Ik heb op de brief van 27 Juli 2021(teamleider leefomgeving) gereageerd met mijn brief van 2
augustus 2021 aan het College en verzocht om een mondeling gesprek om die aanvullende
informatie mondeling toe te lichten.

Op deze laatste brief yan2 augustus 2021_heb ik tot heden geen antwoord ontvangen, hoewel de
'Motie Beheersverordening Landelijk gebied 2020' inhield, dat de wethoudster met de betrokkenen
om de tafel zou gaan zitten om een oplossing te zoeken en een aanpassing te bewerkstelligen.

Op 28-2-22 heb ik met U Raadsleden( zie brief die datum, datum 28-3-22 is onjuist
weergegeven)schriftelijk contact opgenomen over het ingebreke blijven en niet nakoming van de
Motie afspraken, deze brief was zelfs tot een aantal dagen voor de raadsvergadering op 29 maart jl.
zoek geraakt bij de griffie.

Deze brief bevatte 4 bijlagen.



In de middag rond 14.30 uur, een paar uur voor de Raadsvergadering van 29 maart jl. ontving ik een
aangetekende brief met daarin de reactie op mijn schrijven van 13 Juli en ook op mijn brief aan de
Raadsleden van 28-2-22.

Hoewel de brief van 28-2-22 aan de Raadsleden was gestuurd en niet aan B&W, is het antwoord wel
vd ambtenaren namens B&W afkomstig en luidt hetzelfde als het antwoord dat er ,alvorens de
Motie werd aangenomen, al lag.

Dit betekent dat er niets veranderd is, maar dat er ook nog steeds geen gesprek heeft plaats
gevonden.

Er is wel degelijk een wijziging doorgevoerd in de Beheersverordening Landelijk gebied 2020 t.o.v.
het Bestemmingsplan Buitengebied 2002, maar men wil het niet horen en men wil niet in gesprek
met ons.

Ik verzoek nu nogmaals de Raad met klem om te handelen en de wethoudster te verzoeken contact
met ons op te nemen, voor een mondeling gesprek.

Vriendelijke groet,

Bijlage: brief 27 Juli 2021 van B&W aan mij

Brief 2 augustus 2021 van mij aan B&W

Brief 28 februari 2022 aan de Raadsleden
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uw verzoek om herstel/aanpassing
van de beheersverordening
Landelijk gebied - 2020

13 juli 2021

·-----\

Uw brief van 13 juli 2021 inzake ~'Motiej"Beheersverordening Landelijk gebied 2020""
hebben wij in goede orde ontvangen.--

Uw verzoek
Met verwijzing naar een in de gemeenteraadsvergadering op 8 juli 2021 gedane algemene
toezegging verzoekt u om herstel c.q. aanpassing van voornoemde beheersverordening.

Onze reactie
U geeft niet aan, wat er volgens u in de beheersverordening zou moeten worden
aangepast/hersteld.

Daarom stellen wij u bij dezen in de gelegenheid, ons binnen zes weken na de
verzenddatum van deze brief een gemotiveerd voorstel voor aanpassing/herstel van de
beheersverordening te sturen.

Conform de tijdens de gemeenteraadsvergadering van 8 juli 2021 aangenomen motie
moet het daarbij gaan om fouten of onjuistheden in de beheersverordening.

Wellicht ten overvloed merken wij hierbij op dat wij het volgende niet nogmaals in
behandeling zullen nemen:
(1) onderwerpen die geen verband houden met de beheersverordening Landelijk gebied

- 2020 en die wij in het kader van andere verzoeken en procedures van u al
uitgebreid hebben behandeld;

(2) onderwerpen die weliswaar verband houden met de beheersverordening Landelijk
gebied- 2020, maar die wij eveneens al naar aanleiding van eerdere verzoeken van u
hebben behandeld en waarvan u daarom al weet, dat er geen mogelijkheid is voor
aanpassingen in de beheersverordening.
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Dit betreft onder andere de volgende onderwerpen in onze hierna genoemde brieven:
- Beweerdelijk geleden schade aan uw beukenhaag door vrachtverkeer over de

Heijendaalseweg.
► Zie onze brieven van 4 juni 2018 (kenmerk 1124709 / 1313801) en 23 juli 2018

(kenmerk 1138005 / 1306738)
Onderhoud(splan) Heijendaalseweg.
► Zie onze brieven van 20 april 2015 (kenmerk 2015.13146 / 15zk013558), 7 mei 2015

(kenmerk 15u0013281 / 15zk013558), 27 juli 2015 (kenmerk 15u0021659/
152k020095), 29 september 2016 (kenmerk 1013777 / 1156265), 13 februari 2018
(kenmerk 1096742 / 1313801) en 4 juni 2018 (kenmerk 1124709 / 1313801).

Verkeersbesluit Heijendaalseweg (incl. handhaving).
► Zie onze brieven van 13 februari 2018 (kenmerk 1096742 / 1313801) en 28 mei

2018 (kenmerk 1119616 / 1306738).
Afsluiting Heijendaalseweg voor vrachtverkeer dan wel voor alle gemotoriseerd
verkeer zonder uitzondering voor bestemmingsverkeer.
► Zie onze brief van 22 januari 2018 (kenmerk 1091927 / 1306738).
Fysieke afsluiting Heijendaalseweg.
► Zie onze brieven van 4 juni 2018 (kenmerk 1124709 / 1313801) en 9 januari 2019

(kenmerk 1172619 / 1306738).
Milieuvergunning varkenshouderij aan de Heijendaalseweg.
► Zie onze brief van 9 januari 2019 (kenmerk 1172619 / 1306738).
Ontsluiting nieuwbouwwoningen nabij Kerkhofweg 6.

Zie onze brieven van 2 mei 2018 (kenmerk 1118626/ 1344183) en 8 juni 2017
(kenmerk 1053134/1234316).

► Zie tevens uw dossier in de door u bij de Rechtbank Gelderland aanhangig
gemaakte beroepsprocedure met zaaknummer ARN 18/ 5178 WABOA.

Ontsluiting van het tussenliggende perceel van de Gabrielparochie.
► Zie onze brief van 22 januari 2018 (kenmerk 1091927 / 1306738).
Verzoek vestigen Bed & Breakfast.
► Zie onze brief van 17 juni 2021 (kenmerk 1439372 / 1640344).

Wij gaan ervan uit dat wij u hiermee voldoende hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
namens burgemeester en wethouders van Doetinchem,

K. Looman
teamleider leefomgeving



Gemeente Doetinchem

t.a.v. Burgemeester en wethouders

Raadhuisstraat 2
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Wehl, 2 augustus 2021

Betreft: Uw kenmerk 1451441/1649358 dd. 27 Juli 2021

Geacht College,

In bovengenoemde brief verzoekt U om een reactie/aanvulling op mijn brief aan U met datum 13
Juli 2021 inzake ''Motie 'Beheersverordening Landelijk gebied 2020''.

U geeft aan op pag. 1 onderaan, onder (1) en (2), dat U onderwerpen niet nogmaals in behandeling
wilt nemen, omdat deze reeds beantwoord zijn en somt op pag.2 de brieven op die hierop betrekking
hebben.

Van al deze door U opgesomde brieven (behalve de laatste "verzoek vestigen Bed&Breakfast"), zijn
de beantwoordingen ontleend en gebaseerd op het toenmalig gehanteerde "Bestemmingsplan
Buitengebied 2012, dit Bestemmingsplan is op 19 februari 2020 reeds door de Hoge Raad
vernietigd.

Vanaf dat moment ( 19 februari 2020) is het oude "Bestemmingsplan Buitengebied 2002' weer tot
leven gekomen, waarnaar U ook verwijst en daarmee bevestigd in de "concept-Beheersverordening
Landelijk Gebied 2020'.

Dit betekent, dat de status van de gehele Heijendaalseweg zoals geldig in "Bestemmingsplan
Buitengebied 2002" verschilt met de status zoals opgenomen in de" Beheersverordening Landelijk
gebied 2020' en verzoeken om deze wijziging terug te draaien/ te corrigeren.

Graag willen wij hierover met U in een mondeling gesprek de situatie verder toelichten, om tot een
oplossing te komen.

Wellicht ten overvloede verwijs ik U naar de zaak/zaken, die voorliggen bij de Rechtbank Gelderland
en nauw verwant zijn met bovengenoemde situatie.

Verzoek toevoeging voorschrift Milieuvergunning varkensbedrijf
Beroep ambtshalve vergunning varkensbedrijf
Ingebrekestelling en de daarop volgende rechtsgang mbt het verzoek om diverse
handhavingen en verzoek/aanvraag Bed&Breakfast ( brief 25 januari 2021).



. .

Graag verneem ik van U op korte termijn, wanneer verder overleg over aanpassing van de

Beheersverordening mbt onze situatie kan plaatsvinden.

In afwachting van Uw reactie verblijven wij.

Vriendelijke groet,

Bijlagen: Brief 6 Juli en 8 Juli aan de Raadsleden, op basis waarvan mede de "Motie

Beheersverordening Landelijk Gebied 2020 is aangenomen.



Aan alle Raadsleden van de gemeente Doetinchem

wehl, 28-2-2022

Geachte Raadsleden,

Op 8 Juli 2021 heeft Uw Raad een MOTIE aangenomen betreffende de "Beheersverordening
Landelijk Gebied 2020.

Ik heb als belanghebbende in deze zaak daarna contact opgenomen met het College, zoals ook
besproken en voorgesteld werd tijdens de betreffende vergadering over de Beheersverordening
door mw Lambregts.

Bijgaand treft U de brieven aan die daarna uitgewisseld zijn tussen Uw College en ons.

Tot heden, is er daarna geen reactie naar ons meer vernomen.

U heeft de motie aangenomen en Mw. Lambregts heeft in de vergadering van 8 Juli toegezegd ,er
hierover bij de Raad op terug te komen, hetgeen zij waarschijnlijk ook verzaakt heeft.

Ik verzoek nu aan U Raadsleden, om op te treden en haar te verzoeken ons te berichten, er is immers
alweer een halfjaar nadien verstreken.

In afwachting van Uw reactie verblijven wij.

Vriendlijke groet,


