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Geachte briefschrijver, 
 
Uw brieven van 28 februari 2022 en 13 juli 2021 hebben wij in goede orde ontvangen. 
Hieronder treft u onze reactie aan op uw brieven. 
 
Algemeen 
Motie bij vaststelling beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’  
In de raadvergadering van 8 juli 2021 heeft de gemeenteraad bij de vaststelling van de 
beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’ een motie aangenomen. In die motie spreekt 
de raad uit, dat geen leges hoeven te worden betaald door burgers die fouten en 
onjuistheden in de aangehaalde beheersverordening hersteld willen zien worden. Aan 
deze motie wordt momenteel uitvoering gegeven. Het is, zoals wethouder Lambregts 
aangaf, binnen de gemeente Doetinchem gebruikelijk, dat door de gemeente gemaakte 
fouten ook zonder daartoe strekkende motie op kosten van de gemeente worden 
hersteld. 
 
Wat is er sinds de raadsvergadering in juli 2021 gebeurd? 
Nadat eerst een uitvoerige inventarisatie heeft plaatsgevonden van de 
herstelwerkzaamheden, zijn wij inmiddels met het opstellen van de correctie van de 
beheersverordening gestart.  
 
Alle aangedragen fouten en onjuistheden zijn nader bekeken en beoordeeld. Tevens heeft 
de gemeente de beheersverordening, door deze na inwerkingtreding enkele maanden in 
de praktijk toe te passen, ook ambtshalve op fouten en onjuistheden onderzocht. Daar 
waar geconcludeerd is dat de beheersverordening aangepast moet worden, wordt dit in 
de correctie verwerkt. Deze aangepaste beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2022’ 
wordt naar verwachting nog voor de zomer van 2022 vastgesteld.  
 
Beoordeling van uw verzoek 
Met een beroep op de motie verzoekt u ‘de situatie betreffende de zandweg 
Heijendaalseweg … te herstellen/aan te passen’. Dit verzoek is eerder door u gedaan in 
aanloop naar de vaststelling van de beheersverordening. Kortheidshalve verwijzen wij u 
naar de aan deze brief toegevoegde bijlage ‘Beantwoording vraag Heijendaalseweg Wehl 
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2002 vs 2020’. Hierin concluderen wij dat ‘de openbare zandweg Heijendaalseweg in de 
beheersverordening op een vergelijkbare wijze is verwerkt als in het bestemmingsplan van 
de gemeente Wehl uit 2002. In de beheersverordening is aangesloten op de actuele wijze 
van bestemmen/toekennen van functies. De regeling is dus gemoderniseerd.’ 
 
U merkt op, dat de wijze waarop de Heijendaalseweg in het bestemmingsplan van 2002 
was opgenomen (als categorie-6-weg, zijnde een niet verharde weg), niet overeenkomt 
met de wijze van bestemmen in de beheersverordening. Dat is juist: dit heeft echter 
uitsluitend te maken met de huidige, actuele bestemmingssystematiek die de gemeente 
Doetinchem moet hanteren. Dat leggen wij hieronder uit. 
 
Gewijzigde wijze van bestemmen 
De wet- en regelgeving rondom de wijze van bestemmen van gronden is in 2008 
gewijzigd. Hiermee is beoogd uniformiteit in bestemmingsplannen aan te brengen. Iedere 
gemeente in Nederland moet volgens die systematiek werken. Dit is de Standaard 
Vergelijkbare BestemmingsPlannen (SVBP). Het vastleggen van wegen in verschillende 
wegcategorieën zoals dat destijds in het bestemmingsplan Buitengebied 2002 van de 
gemeente Wehl is gedaan, is op basis van de nieuwe bestemmingssystematiek niet 
mogelijk. Wel hebben wij binnen de door de SVBP gestelde kaders zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de inhoud van het bestemmingsplan van 2002, door aan de 
Heijendaalseweg de bestemming/hoofdfunctie ‘Verkeer’ toe te kennen. Eén en ander staat 
nader toegelicht in de eerdergenoemde bijlage. 
 
Heijendaalseweg wijzigt niet 
Juridisch en feitelijk gaat er als gevolg van de inwerkingtreding van de 
beheersverordening voor de Heijendaalseweg niets veranderen: De Heijendaalseweg blijft 
een onverharde openbare zandweg.  
 
Conclusie 
Op basis van het vorenstaande zijn wij van mening, dat de Heijendaalseweg op juiste wijze 
in de beheersverordening is vastgelegd. Wij zullen de gemeenteraad daarom voorstellen 
om in de beheersverordening ‘Landelijk gebied – 2022’ op dit onderdeel geen wijziging 
door te voeren. 
 
Deze brief heeft vooruitlopend op de vaststelling van de beheersverordening een 
informerend karakter. Het bevat geen besluit in de zin van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb). Tegen deze brief kan geen beroep worden ingesteld.  
 
Vervolg  
De nieuwe beheersverordening zal naar verwachting nog voor de zomer voor vaststelling 
aan de gemeenteraad worden aangeboden. Vaststelling zal op de gebruikelijke wijze 
plaatsvinden en is onder meer via de agenda van de gemeenteraad te volgen. 
 
Voor nadere vragen en/of een toelichting op deze brief kunt u contact opnemen met de 
heer Gerbert Navis. Zijn contactgegevens zijn in het briefhoofd opgenomen. 
 
Vooralsnog vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Met vriendelijke groet,  
 
K. Looman, 
teamleider leefomgeving 



 

 
Afhandeling toezegging beeldvormende raad 1 juli 2021, beheersverordening Landelijk 
gebied - 2020. 
 

Toezegging: De wethouder komt schriftelijk terug op de vraag over de wegcategorie 

waar de zandweg aan de Kerkhofweg onder valt. 
 

Bestemmingsplan Buitengebied 2002 

In het bestemmingsplan Buitengebied 2002 (gemeente Wehl), hebben alle openbare 
wegen de bestemming ‘Wegen’ gekregen. Daarbij is ook gewerkt met wegencategorieën. 
Deze indeling heeft in het bestemmingsplan betrekking op1: 

- De langs de wegen in acht te nemen bebouwingsbeperking (bebouwingsvrije 
zone); 

- De toegestane hoogte van andere bouwwerken zoals palen en masten; 
- Het weergeven van het aantal rijstroken; 
- Vastleggen welke soort weg het betreft zodat deze bijvoorbeeld niet zomaar sterk 

kan worden verbreed. 
 
Het gedeelte van de Heijendaalse wat onverhard is, heeft daarom de categorie 6 
gekregen, voor niet-verharde wegen. Daarmee is vastgelegd dat deze onverhard moet 
zijn. Het aanbrengen van verharding past daarmee niet in de bestemming. 
Op de plankaart ziet het er als volgt uit: 

 
Bij rode ‘pijl’ is de grens aangegeven tussen categorie 4 en 6. 
 

                                                      
1 bron: toelichting Buitengebied 2002 (gemeente Wehl) 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0222000013112003PDF-/t_NL.IMRO.0222000013112003PDF-.pdf


 

 
En in de regels staat hierover het volgende: 

 

Beheersverordening Landelijk gebied - 2021 

In de beheersverordening Landelijk gebied - 2021 hebben wederom alle openbare wegen 
de bestemming verkeer gekregen. Dit heet in een beheersverordening alleen 
‘hoofdfunctie’ en is ook aangesloten op de actuele term, ‘Verkeer’. In de toelichting, 
paragraaf 3.4.2.15, is aangegeven dat deze hoofdfunctie is toegekend aan de gronden 
met een ontsluitende en verkeersdoorstromende functie. 



 

 
Op de verordeningskaart ziet het er als volgt uit: 

 
De nieuwe systematiek kent geen categorie-indeling meer, zoals het was in 2002. Dit is 
niet meer nodig. De begrenzing is vanwege de digitale kaarten exact te bepalen. En 
verder zijn, in het kader van uniformering van de regels, de bouwregels grotendeels gelijk 
getrokken met de regels van het stedelijk gebied. 
 
In de regels staat het volgende als hoofdfunctiebeschrijving: 

 
Daarnaast is in de regels voor zandwegen in artikel 18.6 een ‘omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden’ opgenomen 
(vroeger bekend als een aanlegvergunning) voor het verharden van wegen en paden. Dit 
mag niet zonder vergunning. Bij een dergelijke aanvraag worden de gevolgen voor het 
landschap beoordeeld. 



 

 
Conclusie vergelijking 
De voorgestelde vastlegging van de openbare zandweg Heijendaalseweg is in de 
beheersverordening op een vergelijkbare wijze verwerkt dan dat het was in 2002. Echter is 
daarbij wel aangesloten op de actuele wijze van bestemmen/toekennen van functies. De 
regeling is dus gemoderniseerd. 
 
 
 
 
 


