Jaarverslag 2019, Stichting Milieuwerkgroep ´De Oude IJsselstreek´
Bestuur Stichting Milieuwerkgroep
Meerdere keren hebben de bestuursleden overleg gevoerd over lopende zaken, nieuwe
ontwikkelingen en diverse vertegenwoordigingen. Verder is er deelgenomen aan externe
overleggen en zijn er zonodig zienswijzen ingestuurd.
Nieuwbouw Slingeland Ziekenhuis
Het Slingelandziekenhuis heeft eind 2013 besloten een nieuw ziekenhuis te bouwen in
waardevol landelijk gebied. De gemeenteraad heeft het plan in 2017 ongewijzigd vastgesteld.
Na een crowdfunding-actie hebben we een advocaat gevonden en een rapport op laten stellen.
Een tweede zitting bij de Raad van State vond begin februari 2019 plaats.
De uitspraak van eind mei 2019 was een grote teleurstelling, met de vele onderbouwde bezwaren
is weinig gedaan. Of er echt een groot ziekenhuis gebouwd gaat worden in dit waardevolle
buitengebied moet nog blijken. De bouwplannen hebben grote vertraging opgelopen.
Groencompensatieplan Ecozone de Knoop
Nadat begin 2016 ruim 70 kapvergunningplichtige bomen moesten verdwijnen voor de bouw
van een brede school, is de besteding van het groencompensatie-bedrag nog niet voltooid.
Er zijn wel vorderingen gemaakt, zoals het realiseren van een vleermuizenkelder. Voor het
werkelijk compenseren van de waardevolle bomen en groenstructuren is te weinig ruimte
beschikbaar. De conclusie blijft: een ecologische compensatie is moeilijk te realiseren, de
allereerste en beste optie is om bij de planvorming rekening te houden met aanwezige
natuurwaarden.
Leefbaarheid Wehlse Broeklanden
De hoeveelheid “geur en fijnstof” is in dit gebied aantoonbaar veel te groot.
Uitbreidingsvergunningen worden desondanks verleend. In 2019 hebben we van twee bedrijven
de gegevens opgevraagd bij de provincie en de gemeente. Vervolgens een inspraakreactie
ingestuurd, wat helaas niet leidde tot het weigeren van de vergunning.
Plussenbeleid gD
Na het deelnemen aan workshops van gD over het Plussenbeleid heeft de milieuwerkgroep
informatie ingebracht. De gemeenteraad heeft dit Plussenbeleid begin 2019 geïmplementeerd.
De suggestie dat de milieuwerkgroep achter de invulling zou staan is inmiddels op ons verzoek
verwijderd.
Vragen van burgers
Er komen regelmatig vragen, bijvoorbeeld over de verbreding van de Europaweg Dchem, over
het IsalaCollege, over een fietsroute door Landgoed Wisch, over een tankstation naast de Zumpe.
Naast het geven van advies kunnen we er verder niet op ingaan, wegens gebrek aan menskracht.
Vergunning Hotel Van der Valk
Zienswijze ingediend op het plan om een Van der Valk hotel te bouwen in het buitengebied,
omdat bouwen in buitengebied niet de eerste keus zou moeten zijn. De nieuw bijgevoegde
rapporten hebben blijkbaar geen verschil gemaakt voor de leden van de gemeenteraad. Het plan
gaat gewoon door.
Bestemmingsplan Buitengebied 2012, 2015 gemeente Doetinchem
In 2016 hebben meerdere personen en organisaties bezwaren tegen het gerepareerde
Bestemmingsplan 2012 ingediend bij de Raad van State. De materie is erg ingewikkeld, daarom

hebben we samengewerkt met de GNMF. De advocaat van Het Groene Schild heeft ons
bijgestaan.
Na de uitspraak van het Europese Hof over de PAS heeft de Raad van State alle aangehouden
bestemmingsplannen buitengebied uiteindelijk in 2019 behandeld. In november 2019 was de
zitting bij de Raad van State.
De uitspraak (19 februari 2020) kan nog nét meegenomen worden in dit jaarverslag: we hebben
op de belangrijkste, principiële, punten gelijk gekregen.
Beslissing: de Raad van State
- verklaart de beroepen van Stichting Milieuwerkgroep “De Oude IJsselstreek” en anderen
gegrond.
- vernietigt het besluit van okt 2015 van de raad van de gemeente Doetinchem waarbij het
bestemmingsplan Buitengebied-2012 is vastgesteld.
Conclusie van ons: Er zal een geheel nieuw plan moeten worden opgesteld en diverse procedures
zullen anders moeten. Na jarenlange inzet blijkt dat wij het toch echt juist hadden gezien!

