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 Doetinchem, 14 februari 2018 
 
ALDUS VASTGESTELD 22 FEBRUARI 2018 
 
 
Grondaankoop Slagenweg 2 Wehl 
 
 
Te besluiten om: 
te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben bij de aankoop van een agrarisch perceel 
aan de Slagenweg 2 te Wehl, perceelnummer sectie K, kadastraal nummer 280 en een deel van 
nummer 611, samen ter grootte van 47.835 m2. 
 
Context 
Al meerdere jaren spannen wij ons in om de Wehlse Broeklanden te ontwikkelen tot een 
veelzijdig gebied waarin agrarische activiteiten, natuurontwikkeling en recreatie samengaan. 
Er zijn al mooie resultaten bereikt, samen met bewoners en gebruikers van het gebied. Toch 
wordt er regelmatig geuroverlast van enkele varkenshouderijen ervaren, in de directe omgeving 
en in wijken De Huet en Dichteren. Eind 2017 deed zich een unieke kans voor om hier een 
structurele verbeterslag in te maken: door één perceel van agrarisch ondernemer  
B.A. Steenbreker van Raaij aan te kopen, kan deze ondernemer in verdere onderhandeling met 
TenneT en het Rijk deelnemen aan de landelijke regeling om zijn agrarisch bedrijf te beëindigen. 
In bijlage 1 staat het betreffende perceel aangegeven. Hiermee geeft ons college ook invulling 
aan de toezegging aan uw raad van december 2017 bij de behandeling van KemperKip, waarin 
de wethouder heeft toegezegd zich te zullen inspannen om de ervaren overlast in de Wehlse 
Broeklanden te verminderen. 
 
Beoogd effect 
Met de uitspraak van de raad dat hij geen wensen en bedenkingen heeft willen we bereiken dat 
de betreffende ondernemer zijn bedrijf beëindigt en we een extra perceel in handen krijgen om 
natuur- en recreatiepaden aan te leggen. Dit zal de ervaren geuroverlast sterk beperken en 
daardoor een groot positief effect hebben op de gebiedskwaliteit in het Wehlse Broek en 
aanliggende woonwijken. 
 
Argumenten 
 
1. Hoewel er al mooie wandelpaden en nieuwe natuur is aangelegd, wordt er ook geuroverlast 
in het gebied en de aangrenzende wijken ervaren 
De afgelopen jaren zijn al verschillende mooie resultaten in het gebied gerealiseerd. Denk aan 
de verschillende wandelpaden, aanleg van de Mussenhorst en het Knapperslag. Toch wordt er 
regelmatig geuroverlast ervaren. Zowel door bewoners en bezoekers van het gebied, alsook 
door inwoners van De Huet en Dichteren, vooral bij westenwind. De werkgroep Leefomgeving 
van de Commissie Wehlse Broeklanden heeft in haar nieuwe werkprogramma geuroverlast ook 
één van haar speerpunten benoemd, dat in de toekomst aandacht verdient. Op grond van 
geldende vergunningen en dus rechten voor de aanwezige agrarische bedrijven is een oplossing 
echter niet eenvoudig. 
 
2. De kans die eind 2017 ontstond, is éénmalig en uniek 
Op 15 december 2017 heeft agrarisch ondernemer B.A. Steenbreker van Raaij aan de Slagen- 
weg 2 te Wehl contact met de gemeente gezocht. Hij had zich aangemeld voor de zogenaamde 
Regeling Omgevingskwaliteit, maar was voor daadwerkelijke deelname nog afhankelijk van een 
gunstige toetsing voor de regeling en ook onderhandelingen met de gemeente en TenneT. 
De Regeling Omgevingskwaliteit is een initiatief van de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij, 
waarin de Producenten Organisatie Varkenshouderij (POV), de Rabobank en het ministerie van 
economische zaken nauw samenwerken.  
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De Regeling Omgevingskwaliteit is onderdeel van het Actieplan Vitalisering Varkenshouderij en 
draagt bij aan een (economisch) toekomstbestendige en maatschappelijk gewaardeerde 
varkenssector. Hierbij krijgen varkenshouderijen een financiële vergoeding om verantwoord 
te kunnen te stoppen met de varkenshouderij op de locatie. De regeling beoogt de productie-
capaciteit vervolgens te verplaatsen naar duurzame varkensbedrijven die op een geschikte 
locatie in harmonie met de omgeving willen en kunnen ontwikkelen. De varkensrechten worden 
daartoe opgekocht door de hiervoor opgerichte Stichting Ontwikkelingsbedrijf Varkenshouderij 
NL BV, bestaande uit de POV en de Rabobank. 
Er is een beperkt aantal bedrijven dat in de praktijk van de regeling gebruik kan maken 
vanwege het beperkte budget; de bedrijven die de grootste overlast veroorzaken, komen het 
eerst in aanmerking. In deze specifieke situatie is overeengekomen dat de ondernemer zich niet 
meer binnen de gemeente Doetinchem en dichtbij (1 km) de gemeentegrens zal vestigen. 
Het bedrijf Steenbreker van Raaij was tegelijkertijd in onderhandeling met TenneT, omdat de 
nieuwe 380-kV hoogspanningsleidingen over de varkensstallen heen lopen en ook op dat punt 
nog opgaven vanuit verschillende invalshoeken liggen. De combinatie van deze opgaven samen 
maakt dat het om een unieke en eenmalige kans gaat die verder is onderzocht en tot 
onderhavig voorstel heeft geleid. 
 
3. We kunnen dit perceel goed gebruiken om recreatieve verbindingen te versterken, conform 
uw Gebiedsvisie Wehlse Broeklanden (2010) 
Zoals in de Gebiedsvisie Wehlse Broeklanden aangegeven, streven we naar een stramien van 
recreatiepaden. Verschillende wandelpaden en tussenliggende natuurgebieden zijn inmiddels 
gerealiseerd. Het aan te kopen perceel ligt op een perfecte plek om nieuwe wandelgebieden 
aan elkaar te knopen en een natuurgebied van te realiseren. In bijlage 2 geven we een overzicht 
van de ligging van het perceel ten opzichte van de bestaande wandelpaden. We zullen dit 
perceel na inrichting zo spoedig mogelijk een natuurbestemming gaan geven, om te voorkomen 
dat zich in de toekomst eventuele nieuwe agrarische bedrijven zouden kunnen vestigen, hoewel 
dat op grond van geldende (ammoniak) wet- en regelgeving en onze ruimtelijke vertaling in het 
Bestemmingsplan Buitengebied, zeer onwaarschijnlijk is. De bedrijfswoning krijgt dan een 
woonbestemming. Omdat dit een bestaande woning is, heeft dit voor de herziene 
woningbouwstrategie geen gevolgen. 
 
4. We kunnen dit perceel ook goed gebruiken om de landschappelijke inpassing van de 380-kV 
hoogspanningsverbinding te realiseren 
De 380-kV hoogspanningsverbinding die in 2016-2017 in het gebied is gerealiseerd, moet, waar 
mogelijk, landschappelijk ingepast worden. Hiervoor heeft TenneT een bedrag beschikbaar, dat 
via de gemeente in overleg met bewoners en belangengroepen, in het gebied wordt 
gerealiseerd. Wij zijn overeengekomen dat we het daarmee gemoeide gelabelde bedrag (ook) 
kunnen benutten voor de inpassing op het aan te kopen perceel. Dit wordt momenteel verder 
uitgewerkt. 
 
5. We hebben een goed onderhandelingsresultaat bereikt 
Het perceel van 47.835 m2 heeft een agrarische bestemming, waarvan ongeveer een derde deel 
agrarisch bouwvlak. De totale kosten bedragen € 387.000. Wij vinden dit een goed 
onderhandelingsresultaat. Wij ontvangen hiervoor een waardevol stuk grond en dragen in 
sterke mate bij aan het verbeteren van de leefomgevingskwaliteit voor onze inwoners. 
De ondernemer kan mede door dit onderhandelingsresultaat zijn bedrijf beëindigen. 
De overdracht van het (lege) perceel aan ons vindt uiterlijk per 1 augustus 2019 plaats. 
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6. We hebben binnen het project Wehlse Broeklanden voldoende middelen beschikbaar om de 
aankoop te dekken. 
Binnen het project Wehlse Broeklanden is tot eind 2019 voldoende budget beschikbaar om de 
aankoop en inrichtingsmaatregelen te financieren. Daarnaast komt er een gelabeld bedrag van 
€ 150.000 van TenneT beschikbaar voor landschappelijke inpassing, dat in overleg met TenneT 
hiervoor ingezet kan worden.  
Er waren nog geen verplichtingen aangegaan voor het beschikbare budget. Wel zijn er al ideeën 
gevormd door verschillende werkgroepen van de Commissie Wehlse Broeklanden, mede op basis 
van een evaluatie van het project begin vorig jaar. Nu er zich een kans voor aankoop van het 
perceel en de bedrijfsbeëindiging voordoet, is het logisch om deze kans direct te verzilveren. 
Deze keuze ligt geheel in lijn met de voorlopige plannen van de werkgroepen Natuur en 
recreatie en Leefomgeving. Wij zullen, na uw besluit, de komende maanden met de 
werkgroepen de plannen binnen het project verder bekijken in relatie tot de resterende 
middelen tot eind 2019 en u hierover informeren. 
 
Kanttekeningen 
1. Het aankopen van gronden past niet binnen ons gemeentelijk aankoopbeleid 
Ons gemeentelijk grondbeleid is eerder gericht op afstoten van gronden dan op actief 
aankopen. Wij hebben echter gemeend dat deze unieke kans een uitzondering inneemt en 
benut moet worden, dit ten behoeve van onze burgers in het Wehlse Broek en de aanliggende 
woonwijken. Daarbij zijn binnen het project Wehlse Broeklanden wel vaker gronden aangekocht 
voor natuurontwikkeling, bijvoorbeeld in verband met donaties van de Stichting Buur maakt 
Natuur. 
Op grond van artikel 160, lid 1, sub e. is het college bevoegd om privaatrechtelijke 
rechtshandelingen te verrichten, zoals aan- en verkopen. Maar als aard of omvang dat 
rechtvaardigen, leggen burgemeester en wethouders de voorgenomen transactie voor ‘wensen 
en bedenkingen’ aan de gemeenteraad voor. De Financiële verordening gemeente Doetinchem 
2017 concretiseert dit, door in artikel 8, eerste lid te benoemen: aan- en verkopen boven de 
€ 250.000,- worden voor wensen en bedenkingen aan de gemeenteraad voorgelegd. Dit is de 
reden van dit advies aan uw raad. 
 
2. Waarom vragen wij nu (pas) uw wensen en bedenkingen?  
Wij realiseren ons dat wij u in een laat stadium om uw wensen en bedenkingen vragen. Dit heeft 
echter te maken met de grillige termijnen van de Regeling Omgevingskwaliteit. 
In eerste instantie werd gemeld dat bedrijven die in aanmerking zouden komen voor deelname 
uiterlijk in januari 2018 hierover bericht zouden ontvangen. Dan zouden voor 1 maart 2018 de 
overeenkomsten met de agrariër getekend moeten worden, en zouden in de tussentijd de 
onderhandelingen met de ondernemer en het bestuurlijke besluitvormingsproces hebben 
kunnen doorlopen. 
Medio december is de heer Steenbreker echter gebleken dat deze termijn naar voren gehaald is. 
Hij zou nu uiterlijk op 4 januari 2018 moeten laten weten of hij daadwerkelijk zou deelnemen. 
Hij heeft na dit bericht meteen op 15 december 2017 contact met ons opgenomen. Daarom 
hebben wij direct na het eerste contact met de heer Steenbreker via het presidium van 
20 december 2017, uw raadsfracties al oriënterend geïnformeerd over deze nieuwe 
ontwikkeling. Op 19 december 2017 heeft Steenbreker te horen gekregen dat hij daadwerkelijk 
kon deelnemen aan de Regeling Omgevingskwaliteit. 
Rondom de Kerst en jaarwisseling hebben wij ambtelijk en bestuurlijk een intensief 
onderhandelingstraject gevoerd met hem en met TenneT, hetgeen op 3 januari 2018 tot een 
principeakkoord heeft geleid, uiteraard onder voorbehoud van instemming door uw raad. 
De gevolgen en risico’s van eventuele negatieve wensen en bedenkingen door uw raad worden 
door de firma Steenbreker gedragen. 
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Financiën 
De benodigde middelen zijn, als genoemd, geraamd op € 387.000. Deze middelen zullen worden 
gedekt uit het beschikbare krediet binnen het project Wehlse Broeklanden (krediet 75628) en de 
te verwachten middelen van TenneT voor de landschappelijke inpassing (€ 150.000). Daarnaast 
zullen we proberen door middel van subsidies en andere manieren aanvullende middelen voor 
het project te krijgen. 
 
Vervolg 
Wij zullen B.A. Steenbreker c.q. de firma Steenbreker van Raaij informeren over de uitkomsten 
van uw raadsbehandeling. Bij een positieve uitkomst kan het bedrijf de verdere acties voor zijn 
bedrijfsbeëindiging realiseren. Wij hebben daarbij een aantal principeafspraken met hem 
gemaakt die passen binnen een bredere serie afspraken die ook met TenneT zijn gemaakt. 
De agrariër draagt zorg voor het gehele sloopproces en de kavel wordt uiterlijk 1 augustus 2019 
aan ons overgedragen. Uiteraard zullen we dit nauwgezet in de koopovereenkomst verwerken 
en op uitvoering toezien. Wij zullen vervolgens na de grondoverdracht een groen park 
aanleggen en de nieuwe wandelverbinding openen in oktober/november 2019. 
 
Bijlagen 
1. Ligging van het aan te kopen perceel aan de Slagenweg 2, Wehl. 
2. Overzicht van het aan te kopen perceel te midden van de bestaande recreatiepaden in de 

Wehlse Broeklanden. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 
De secretaris,        De burgemeester, 
 
ing. N. van Waart       mr. M. Boumans MBA MPM 
 
 
  



De raad van de gemeente Doetinchem; 
 
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over grondaankoop Slagenweg 2 Wehl; 
 
gelet op artikel 108, lid 1, juncto artikel 147, lid 2 van de Gemeentewet; 
 
b e s l u i t : 
 
te verklaren geen wensen en bedenkingen te hebben bij de aankoop van een agrarisch perceel 
aan de Slagenweg 2 te Wehl, perceelnummer sectie K, kadastraal nummer 280 en een deel van 
nummer 611, samen ter grootte van 47.835 m2. 
 
 
Aldus besloten in zijn vergadering van 22 februari 2018, 
 
 
 
          , griffier 
 
 
 
          , voorzitter 
 


