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Memo Voortgang Het VIP 
Aan: Gemeenteraad Oude IJsselstreek  
Cc:  

Van: College Oude IJsselstreek 

Datum: 20/06/2022 
Kenmerk:  

Onderwerp: Voortgang Varsseveld Industriepark (Het VIP)  
 
 
Aanleiding 
Op 21 januari 2021 heeft uw raad het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein Het VIP (Varsseveld 
Industriepark) vastgesteld. Na de vaststelling is er beroep en een verzoek om voorlopige voorziening 
ingediend. In de raadsmemo van juli 2021 is de voortgang beschreven rondom de beroepsprocedure 
en het effect van de tussenuitspraak viA15 op Het VIP. 
In de raadsmemo van 15 februari 2022 is het te verwachten vervolg tot aan de zitting bij de Raad van 
State beschreven. Deze raadsmemo beschrijft de huidige stand van zaken. 
 
Stand van zaken rondom beroep 
Het verzoek om voorlopige voorziening is ingetrokken door de indieners nadat wij hebben 
aangegeven dat wij geen onomkeerbare processen zouden gaan starten voordat de uitspraak van de 
Raad van State gedaan is. In de laatste raadsmemo gaven we aan dat we de uitnodiging van de Raad 
van State verwachtten na een definitieve uitspraak over de ViA15. Ondertussen werkten we aan een 
aantal zaken relevant voor het bestemmingsplan, zoals de nieuwe manier van het berekenen van 
stikstofdepositie en het ontwikkelen van een natuurplan.  
 
Enkele weken geleden ontvingen we een uitnodiging van de Raad van State voor de zitting op 11 juli 
a.s. Deze kwam eerder dan verwacht aangezien de definitieve uitspraak over de ViA15 nog niet heeft 
plaatsgevonden en ook niet voor september verwacht wordt.. Dat betekent dat we op deze datum 
verweer gaan voeren. We hebben Dirkzwager betrokken bij de voorbereidingen op deze zitting. Het 
verweerschrift is inmiddels ingediend bij de Raad van State en de appellanten.  
 
Hoe nu verder? 
Na de zitting volgt een termijn van 6 weken voordat de Raad van State uitspraak doet. In de praktijk 
kan dit ook langer duren. Na de uitspraak van de Raad van State kunnen wij de verdere ontwikkeling 
en de daarvoor benodigde maatregelen uitvoeren. Wanneer het plan onherroepelijk is, kunnen we 
indien nodig ook een onteigeningsprocedure beginnen voor de gronden die op dat moment nog niet 
verworven zijn. Dat is een traject dat wij liever niet ingaan en daarom voeren we op dit moment 
gesprekken om op minnelijke wijze gronden te verwerven. 
 
 


