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Geachte mevrouw Putman, 
 
Op 19 januari 2022 zond u vragen, zoals bedoeld in artikel 38 RvO over het Masterplan 
Elver naar ons. 
Onderstaand treft u de beantwoording op deze vragen aan. Hierbij hanteren wij uw 
volgorde van de vragen en voegen het antwoord daaraan cursief toe. 
 
1. Welke actie heeft de gemeente ondernomen n.a.v. de signalen en zorgen die door de 
klankbordgroep met wethouder Langeveld zijn gedeeld en hoe zijn deze aan de 
klankbordgroep teruggekoppeld?  
De klankbordgroep heeft de gemeente uitgenodigd om haar mening te delen over het 
masterplan. De gemeente betrekt deze signalen  bij een principe-besluit over het 
Masterplan. Dat heeft de gemeente aan de orde gesteld in de bijeenkomsten en via een 
brief aan de Klankbordgroep. 
 
2. Erkent de gemeente dat er sprake is van disbalans tussen Elver en het dorp Nieuw-
Wehl?  
In de gesprekken over de deelvisies in het kader van de omgevingsvisie is deze vraag ook 
aan de orde geweest. Er is sprake van een bijzondere verbinding tussen Elver en Nieuw-
Wehl. Deze verbinding vraagt om voortdurend onderhoud van zowel Elver als het dorp 
Nieuw-Wehl om de balans goed te houden. Elver en Nieuw Wehl hebben elkaar nodig. 
 
3. De gemeente heeft verzocht om een compleet masterplan voor het gehele terrein van 
Elver. Houdt dit in dat ook alleen een principebesluit voor het hele plan zal worden 
verleend nu de gemeente dit in een eerder stadium relevant vond?  
Ja, dat is juist. Het principe-besluit betreft uitsluitend het Masterplan. Overigens wordt er 
niets verleend. Eventuele vergunningen moeten fasegewijs later worden aangevraagd en 
worden dan verleend (of geweigerd) 
 
4. Is de gemeente bekend dat de gesprekken tussen de klankbordgroep die is gevormd en 
Elver moeizaam verlopen en dat de klankbordgroep vindt dat haar input en zorgen 
onvoldoende weerslag vinden in de plannen.  
Ja, dat is bekend. De gemeente is bij de gesprekken als toehoorder aanwezig geweest. De 
Klankbordgroep heeft deze zorg kenbaar gemaakt.  
 
5. Is de gemeente bekend dat het masterplan waarvoor het principebesluit is verzocht 
niet aan de klankbordgroep is voorgelegd?  
Dat is onjuist. De concepten voor een Masterplan zijn door Elver meerdere malen getoond 
en besproken tijdens de bijeenkomsten en op de bewonersdag. 
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Overigens is het indienen van een Masterplan via het vooroverleg van Het Omgevingsloket 
Online niet openbaar. Formeel mag de gemeente hierover dus geen mededeling doen. Het 
staat Elver uiteraard vrij om dit -op eigen initiatief- wel te doen naar de Klankbordgroep 
toe. 
 
6. Is de gemeente bekend dat de klankbordgroep meent dat zij niet goed kan 
functioneren omdat er onvoldoende informatie wordt gedeeld?  
Ja, het is bekend dat de Klankbordgroep dit meent.  
 
7. Hoe kan de gemeente een principebesluit nemen als er onvoldoende meetgegevens 
beschikbaar zijn voor wat betreft de verkeerssituatie op de Nieuw Wehlseweg waarover 
ernstige zorgen door de klankbordgroep zijn geuit en waarvan is afgesproken dat de 
gemeente eerst nieuwe metingen zou doen. Elver heeft ook toezeggingen gedaan m.b.t. 
onderzoeken, maar ook deze zijn niet met de klankbordgroep gedeeld en het is onbekend 
of deze gegevens beschikbaar zijn.  
Er zijn meetgegevens beschikbaar uit eerdere onderzoeken. De plannen van Elver gaan 
mogelijk leiden tot een geringe toename. Op basis van de bekende gegevens en de 
mogelijke toename kan een standpunt worden ingenomen in het principe-besluit. Ook 
worden binnenkort weer metingen verricht. Als de resultaten daartoe aanleiding geven, 
dan moet beoordeeld worden of nadere maatregelen nodig zijn.  
 
8. Hoeveel cliënten mag Elver in haar huidige gebouwen in Nieuw-Wehl huisvesten 
conform brandvergunningen etc.?  
Bij de verlening van de vergunningen voor de huidige gebouwen is het aspect 
brandveiligheid uiteraard betrokken. Daaraan voldoet men dus. Een onderzoek naar 
exacte informatie hierover kan worden gedaan, maar dat vergt enige tijd. Indien dat 
gewenst is, zijn wij bereid dit te onderzoeken. 
 
9. Hoeveel cliënten mogen worden toegelaten tot dagbestedingsgroepen van Elver in 
Nieuw-Wehl conform brandvergunningen etc.  
Zie vraag 8.  
 
10. Heeft de gemeente een concreet beeld van hoeveel cliënten er in het nieuwe 
masterplan kunnen worden gehuisvest en geplaatst op de dagbesteding?  
Ja. Er zijn aantallen vermeld per woongebouw en ook voor de dagbesteding. 
 
11. Is de gemeente bekend dat de klankbordgroep meent dat zij niet goed kan 
functioneren omdat er onvoldoende informatie wordt gedeeld?  
Het is bekend dat de Klankbordgroep dit meent. 
 
12. Hoe verklaart de gemeente dat er door de klankbordgroep op 11 december jl. een 
aangetekende brief is gestuurd t.a.v. de griffier (die op 14 december jl. is ontvangen), met 
het verzoek om deze te verspreiden onder alle raadsleden welke brief tot op heden nog 
steeds niet aan de raadsleden is verstrekt als gevolg waarvan raadsleden de mogelijkheid 
wordt ontnomen om zich een beeld te vormen voordat de brief ook is voorzien van een 
reactie gemeente/college? Hiermee ondermijnt de gemeente de dualiteit tussen college en 
raad. Op de brief is namens het college op 24 december jl. reeds (zeer summier) 
gereageerd met de boodschap dat het principebesluit linksom of rechtsom binnenkort zal 
worden genomen.  
Op het moment dat de griffie de brief heeft ontvangen, waren de stukken voor de 
raadsvergadering van 23 december jl. al verwerkt/gepubliceerd. 
Daarom is de brief meegenomen met de ingekomen brieven aan de raad van de 
raadsvergadering van 27 januari a.s.  
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Wij hopen uw vragen hiermee te hebben beantwoord. 
 
Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
secretaris        burgemeester 


