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Geachte heer Isselman, 
 
Deze brief is het antwoord op de brief van dorpsraad Wehl d.d. 18 januari 2022. 
Graag willen wij u en de andere leden van de dorpsraad Wehl, met deze brief 
duidelijkheid geven over de te nemen stappen rondom het opstellen van de 
omgevingsvisie. Wij gaan ook kort in op uw vragen over de plannen van Elver, maar willen 
benadrukken dat er geen verband tussen de twee bestaat. Zoals mogelijk bij u bekend, 
zijn er over dit onderwerp ook vragen gesteld aan de gemeenteraad. Wij adviseren u om 
kennis te nemen van de beantwoording en verwachten dat deze mogelijk diverse zorgen 
bij u wegneemt.  
 
De gemeenteraad stelt nog geen omgevingsvisie vast 
U geeft aan dat u zich zorgen maakt over de invoering van een nieuwe omgevingsvisie en 
het feit dat de gemeenteraad zich daar donderdag 20 januari over zal beraden. Het is nog 
niet zover dat er een omgevingsvisie wordt vastgesteld.  
 
Op donderdag 27 januari neemt de gemeenteraad kennis van de omgevingsagenda. Dit is 
een tussenstap op weg naar de omgevingsvisie. De gemeenteraad is daarnaast gevraagd 
een besluit te nemen over het uitwerken van drie deelopgaven uit deze 
omgevingsagenda. Als de gemeenteraad daartoe besluit, dan heeft dat tot gevolg dat de 
drie deelopgaven samen met inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) partners 
verder uitgewerkt worden. Na besluitvorming door de gemeenteraad maakt het college 
een procesvoorstel en tijdpad voor de geprioriteerde opgaven.  
 
De omgevingsvisie komt in samenwerking tot stand  
U vraagt ons aan te geven wat het plan van aanpak voor de omgevingsvisie inhoudt. Zoals 
in de vorige alinea kort beschreven, ligt er nog geen plan van aanpak voor de 
omgevingsvisie. Na de besluitvorming door de gemeenteraad starten wij met de 
uitwerking van de deelopgaven uit de omgevingsagenda. Wij nodigen iedereen uit om 
mee te denken over deze opgaven als ze op de één of andere manier betrokken zijn bij 
het onderwerp of gebied waar de opgave ligt. Zo werken we als gemeente samen aan een 
gebiedsdekkende omgevingsvisie voor geheel Doetinchem. Voordat we daar zijn, worden  
er dus nog de nodige gesprekken gevoerd en dat neemt dus nog enige tijd in beslag. De 
omgevingsagenda en de geprioriteerde deelopgaven zijn een tussenstap naar de eerste 
versie van de omgevingsvisie.  
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Er is geen relatie tussen de plannen van Elver en het raadsvoorstel dat donderdag 
27 januari 2022 voorligt  
U vraagt ons in hoeverre de plannen van Elver in Nieuw Wehl een rol spelen voor het plan 
van aanpak voor de omgevingsvisie. Zoals in de vorige alinea aangegeven, ligt er nog geen 
plan van aanpak voor de omgevingsvisie.  
 
Bij het maken van de omgevingsvisie wordt opnieuw gekeken naar de verschillende 
deelvisies en zo ook die voor Nieuw Wehl en omgeving 
Tenslotte vraagt u ons wat er over is van alle ideeën, vragen, enz. vanuit de (Nieuw) 
Wehlse gemeenschap. Voor wat betreft de omgevingsagenda, verwijzen wij u naar de 
verantwoording die bij het raadsvoorstel voor de vergadering van 27 januari hoort. In 
aanvulling daarop laten wij u weten dat er in de omgevingsagenda veel aandacht uitgaat 
naar de wens groenstructuren en recreatieve verbindingen te verbeteren, te werken aan 
een toekomstbestendig buitengebied en kansen voor woningbouw. Onderwerpen die 
tijdens het werken aan de deelvisie voor Nieuw Wehl ook nadrukkelijk aan de orde zijn 
gekomen. De omgevingsagenda agendeert, wat wil zeggen dat deze onderwerpen en 
daarmee ook de inhoud van de deelvisies worden meegenomen bij het maken van een 
concept omgevingsvisie.  
 
Wij hopen met bovenstaande antwoorden uw vragen afdoende te hebben beantwoord,  
 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
 
 
 
 
 
secretaris        burgemeester 
 
 
 


