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Beantwoording raadsvragen d.d. 2 februari 2019
dhr. P. Moors – GemeenteBelangen Doetinchem
over buitenuitloop voor legkippen Kilderseweg 41/41a Tomesen
wethouder Lambregts
13 februari 2019

Vragen naar aanleiding van de besluitenlijst van het college van B&W van 15-1-2019:
Wat is het hele proces waar deze aanvraag doorheen gaat en welke beslispunten zitten
hierin (ook door wie)?
Op 27 november 2018 heeft de initiatiefnemer een verzoek gedaan om
bestemmingsplanherziening. Op 15 januari 2019 heeft ons college besloten om in principe
en onder voorwaarden medewerking te verlenen. Dit omdat het plan inspeelt op de
maatschappelijke behoefte voor een beter dierenwelzijn en dit ook minder pluimvee tot
gevolg heeft. Op dit moment worden de hiervoor benodigde onderzoeken door
initiatiefnemer uitgevoerd en de goede ruimtelijke onderbouwing opgesteld. Als alles
compleet en akkoord is wordt een ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.
Worden de inwoners die in een bepaalde straal van dit bedrijf wonen betrokken en op
welke wijze?
Het betreft een particulier initiatief en geen gemeentelijk project. Conform het
raadsbesluit van 15 februari 2012 over ruimtelijke plannen is het de verantwoordelijkheid
van de initiatiefnemer om de omwonenden over zijn plan te informeren en de reacties te
peilen.
In de brief met principe-medewerking naar initiatiefnemer is ook opgenomen dat wij
verwachten dat de initiatiefnemer de belanghebbenden (in de omgeving) vroegtijdig
betrekt. Wij hebben van initiatiefnemer begrepen dat hij dit ter hand heeft genomen. De
initiatiefnemer moet in de ruimtelijke onderbouwing een verslag van het overleg met de
omgeving opnemen.
Hoe kan het dat de ondernemer al wel de aanpassingen heeft gedaan en zelfs de kippen
al buiten hebben gelopen?
Op 16 april 2018 heeft initiatiefnemer een aanvraag voor bouwen en een milieuneutrale
wijziging gedaan. Bij het onderdeel bouwen is de wijziging van de zijgevel van de stal
aangevraagd, hiervan is door de gemeente Doetinchem op 3 mei 2018 aangegeven dat dit
vergunningsvrij is. Door de Omgevingsdienst Achterhoek is op 10 juli 2018 besloten om
vergunning te verlenen voor het milieudeel. Op 24 oktober 2018 is een
handhavingsverzoek binnengekomen van Lexman advocaten namens Esbro; zij vrezen bij
een uitbraak van vogelgriep schade te ondervinden van een vervoersverbod. Op dat
moment is gebleken dat de uitloop niet past in het bestemmingsplan Buitengebied - 2012.
Een partiële herziening van het bestemmingsplan is daarvoor noodzakelijk. Bij brief van 27
november 2018 verzoekt initiatiefnemer om een bestemmingsplanherziening.
Op 7 december 2018 heeft de gemeente in reactie op het verzoek vanuit Esbro besloten
niet handhavend op te treden, omdat op dat moment de kippen nog niet buiten liepen.
Hierop heeft Esbro bij de rechtbank verzocht om een voorlopige voorziening. Op 24
januari 2019 heeft de rechtbank mondeling uitspraak gedaan. Tomesen heeft ter zitting
aangegeven in januari gebruik te gaan maken van de uitloop. Omdat het gevaar van
overtreding daadwerkelijk dreigt, moet de gemeente volgens de rechter preventief gaan
handhaven. Op 25 januari 2019 is door ons een preventieve last onder dwangsom
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opgelegd om te voorkomen dat de buitenuitloop in strijd met het bestemmingsplan wordt
gebruikt.
Welke mogelijkheden zijn er wanneer men bezwaar wil maken?
Op het moment dat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage wordt gelegd, kan iedereen
zienswijzen indienen voor een periode van 6 weken.
Zijn er al bezwaren binnengekomen?
Er zijn geen bezwaren binnengekomen. Het is nog niet mogelijk om zienswijzen in te
dienen tegen de wijziging van het bestemmingsplan, omdat de procedure hiervoor nog
niet is opgestart. Esbro heeft op 24 oktober 2018 verzocht om handhavend op te treden
tegen de buitenuitloop. Op 25 januari 2019 is door ons een preventieve last onder
dwangsom opgelegd.
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