De raad van de gemeente Doetinchem;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over beleidsregel ‘Planologisch kader voor
het landelijk gebied - 2021’;
gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht juncto artikel 3.8 Wet ruimtelijke
ordening;
besluit:
1. De beleidsregel ‘Planologisch kader voor het landelijk gebied- 2021’ vast te stellen zodat voor
bepaalde ontwikkelingen, die niet passen binnen de mogelijkheden van de
beheersverordening ‘Landelijk gebied - 2020’, duidelijk is dat deze nog wel - onder
voorwaarden - toegestaan worden.
2. Het college op te dragen om bij toekomstige bestemmingsplannen als gevolg van de
beleidsregel ‘Planologisch beleidskader voor het landelijk gebied - 2021’ het
ontwerpbestemmingsplan aan de raad voor te leggen voor besluitvorming.
Daarbij stelt het college dan voor aan de raad om het ontwerpbestemmingsplan als
(definitief) bestemmingsplan vast te stellen, onder de voorwaarden dat:
a. Er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend zijn;
b. Er ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan sprake is van een ongewijzigde
vaststelling.
De datum van vaststelling is daarbij de eerstvolgende raad na afloop van de
terinzagelegging.
3. Ontwerpbestemmingsplannen die op grond van besluitpunt 2 aan de raad worden
voorgelegd, mogen direct na besluitvorming door het college ter inzage gelegd worden,
tenzij er sprake is van een bestemmingsplan dat politiek bestuurlijk gevoelig is. Voor die
plannen wordt eerst de besluitvorming in de raad afgewacht, zoals in besluitpunt 2 is
aangegeven.
4. De besluiten als genoemd in besluitpunten 2 en 3 ook toe te passen voor
bestemmingsplannen die opgesteld gaan worden als gevolg van de notitie ‘Wonen landelijk
gebied gemeente Doetinchem’, zoals vastgesteld op 17 december 2020.
5. Het college verzoeken om bij de voorbereidingen op de inwerkingtreding van de
Omgevingswet uit te zoeken hoe ook dan op een eenvoudige manier meegewerkt kan
worden aan de ontwikkelingen van de beleidsregel ‘Planologisch beleidskader voor het
landelijk gebied - 2021’ en de notitie ‘Wonen landelijk gebied gemeente Doetinchem’.
Aldus besloten in zijn vergadering van 8 juli 2021,

, griffier

, voorzitter

